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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการลดลงของพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนและความ

ต้องการสร้างธนาคารต้นไม้ของชุมชน ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 2) ศึกษา
แนวทางในการสร้างธนาคารต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที ่สีเขียวด้วยกระบวนการสิ ่งแวดล้อมศึกษา 
3) พัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา และ 4) ศึกษาผลการปฏิบัติการ
ตามรูปแบบการสร้างธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา การวิจัยนี้เป็นการวิจัย
และพัฒนา แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการลดลงของพ้ืนที่สีเขียวและความต้องการ
สร้างธนาคารต้นไม ้พ้ืนที่วิจัยเป็นชุมชนในต าบลหันทราย รวม 10 ชุมชน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
เป็นผู้น าชุมชน จ านวน 50 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางในการสร้าง
ธนาคารต้นไม้ พ้ืนที่วิจัยและกลุ่มตัวอย่างเดียวกับระยะที่ 1 ใช้การสนทนากลุ่มย่อย 5 ครั้ง ครั้งละ
10 คน ระยะที่ 3 พัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ มี 3 ขั้นตอน คือ 1) ร่างรูปแบบโดยการสนทนากลุ่ม
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนชุมชน จ านวน 12 คน 2) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  เครื่องมือเป็นแบบประเมินที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00
3) ปฏิบัติการสร้างธนาคารต้นไม้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนวัด 1 วัด และตัวแทนครัวเรือนจาก
4 ชุมชน จ านวน 50 ครัวเรือน ที่อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก ่ตัวแทนชุมชน จ านวน 60 คน ระยะที่ 4 ศึกษาผลการปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างเดียวกับ
ระยะที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ในขั้นปฏิบัติการสร้างรูปแบบใช้แบบส ารวจ ในขั้นถ่ายทอดรูปแบบ เครื่องมือ
ที่ใช้เป็นแบบทดสอบความรู้ที่มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.54-1.00 ค่าความเชื่อมั่น 0.88
แบบสอบถามความตระหนักที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.90 และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์
ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหาและใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพการลดลงของพ้ืนที่เขียวในต าบลหันทรายเดิมมีพ้ืนที่เป็นป่า 28,325 ไร่ แต่ถูกบุกรุก

เข้าถือครองเพ่ือท าการเกษตรพืชไร่เพื่อการค้ามากถึง 24,695 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 87.18 จนเกิด
ความแห้งแล้ง เกษตรกร ร้อยละ 85 ขาดทุนและยากจน ร้อยละ 90.25 จึงต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในชุมชน โดยใช้รูปแบบธนาคารต้นไม้ในการสร้างหลักประกันเพ่ือออมเป็นทุนทางเศรษฐกิจและใช้วัด
เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอด 
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2. แนวทางสร้างรูปแบบธนาคารต้นไม้ควรใช้การบริหารจัดการธนาคารโดยความ
ร่วมมือของชุมชน ครัวเรือน และวัด รับสมัครสมาชิกธนาคารด้วยความสมัครใจและบริหารงาน  
โดยคณะกรรมการร่วมระหว่างวัดกับชุมชนในการเก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ในพ้ืนที่สมาชิก วัดและสาธารณะ 
และวางแผนการจัดการผลผลิตให้เกิดผลทางเศรษฐกิจระยะยาวด้วยระบบธนาคาร ให้วัดเป็น
ศูนย์กลางการถ่ายทอดรูปแบบการด าเนินงานธนาคารต้นไม้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนจากผลผลิตของต้นไม้ให้เป็นยา เป็นอาหาร  
เป็นพลังงานและใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันในทางธุรกิจระหว่างรัฐกับชุมชนต่อไป 

3. รูปแบบธนาคารต้นไม้ของชุมชนได้หลักการตามศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาสังเคราะห์ร่วมกับแนวคิดธนาคารต้นไม้ 
ของปราชญ์ท้องถิ่น ได้สรุปรูปแบบธนาคารต้นไม้ชุมชนเป็น ซีทีเอช-ทรี แบงค์ โมเดล ที่ประกอบด้วย 
ความร่วมมือระหว่างชุมชน (ซี) วัด (ที) และครัวเรือน (เอช) โดยมีหลักการ คือ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ 
สีเขียวในชุมชน โดยเพ่ิมมูลค่าต้นไม้เพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีคณะกรรมการด าเนินงาน  
3 ฝ่าย คือ ชุมชน วัด และครัวเรือน มีเป้าหมายใช้ต้นไม้เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 
ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือความสมดุลของสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา 7 ขั้นตอน คือ 1) รวมกลุ่มสมาชิก 2) เลือกคณะกรรมการ 3) สร้างข้อตกลงร่วมกัน 4) การเพาะ 
และปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ 5) ใช้พ้ืนที่สีเขียวและผลิตผลเป็นทุนสร้างรายได้ 6) จัดให้มีกองทุนหมุนเวียน
ส าหรับสมาชิกกู้ยืม และ 7) ขยายผลธนาคารต้นไม้โดยให้วัดเป็นศูนย์กลางสู่ความยั่งยืน โดยจัดการ
เรียนรู้ 3 สถานี ได้แก่ 1) สถานีหัวใจธนาคารต้นไม้ 2) สถานีต้นไม้เป็นทรัพย์ และ 3) สถานีคืนต้นไม้
ให้สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ผลการประเมิน พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 

4. ผลการพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม ้เกิดธนาคารต้นไมชุ้มชนชื่อ “ธนาคารต้นไม้หันทราย 
เพ่ือการออม” โดยมีคณะกรรมการร่วมระหว่างชุมชน วัด และครัวเรือน จ านวน 8 คน มีวาระการด ารง 
ต าแหน่ง คราวละ 4 ปี มีสมาชิก 50 ครัวเรือน ใช้เงินกองทุนเริ่มต้น 100,000 บาท ให้วัดหันทราย
เป็นศูนย์กลางบริหารและขยายผลงาน มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 102 ไร่ ปลูกต้นไม้ได้ 7,155 ต้น  
เพาะขยายพันธุ์ต้นไม้ 15 ชนิด ผลการถ่ายทอดรูปแบบ พบว่า หลังปฏิบัติการผู้เข้ารับการถ่ายทอดมี
ความรู้ ความตระหนักเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และความพึงพอใจต่อรูปแบบอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (X = 4.58, S.D.= 0.49)  
 
ค ำส ำคัญ :  การพัฒนารูปแบบ  ธนาคารต้นไม้  ชุมชน  กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to 1) study the decrease in green areas 

in the community and the needs for creating a tree bank in the community of the Han Sai 
subdistrict, Aranyaprathet district, Sa Kaeo province, 2) study approaches for creating a tree  
bank to increase the green areas using an environmental education process, 3) develop  
a tree bank model using the environmental education process, and 4) study the results 
of the use of the tree bank model using the environmental education process. This 
research was divided into 4 phases, Phase 1; study the conditions of the decreasing 
green areas and the needs for creating a tree bank. The research area encompassed 
10 communities in the Han Sai subdistrict, with 50 key informants selected purposively  
from the community leaders. In-depth interviews were conducted with them. Phase 2;  
study the approaches to create a tree bank in the same area as phase 1, 5 sub-group  
discussions were conducted with each group being composed of 10 people.  Phase 3;  
develop the tree bank model in 3 steps: 1) drafting the model using group discussions 
comprising 12 experts and community representatives, 2) having the model’s appropriateness  
evaluated by the experts. The tool was an evaluation form with an IOC of 0.80-1.00, 
and 3) practice creating the forest bank using a sample of representatives from 1 temple  
and 50 households from 4 communities. They volunteered to participate in activities 
and practice the model transfer. The sample consisted of 60 representatives from the 
community. Phase 4; study the results of the practice with the same sample as in phase 3. 
The tool for this stage was a survey. The stage of the model transfer involved a knowledge 
test with a discriminant value of 0.54-1.00, and a reliability level of 0.88, a questionnaire on 
awareness with a reliability level of 0.90 and a satisfaction evaluation form. The 
data were analyzed using content analysis and the statistics consisted of percentage, 
mean, standard deviation and hypotheses testing using t-test.  

The research findings were as follows: 
1. The decrease in green areas in the Han Sai district revealed that in the past,  

the forest had an area of 28,325 rai, encroachment for agriculture was at 24,695 rai or 
87.18%. Because of draught, 85% of the farmers lost money and were rushed into poverty. 
Now 90.25% of them want to increase the green area in the community through the use 
of a forest bank using a temple as the center to warrant the economic assets. 
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2. The approach to create the tree bank model should involve tree bank 
management done with the cooperation of the community, the households and the 
temple, with volunteer application of members and managed by joint committees 
between the temple and the community. Diverse species should be gathered in the 
member area, temple and public space and long term planning for product management 
is needed in order to increase the economic benefits based on the bank system. The 
temple will be the center of model transferring for the operation of the tree bank for 
sustainable development by increasing green areas, creating a learning society, upgrading 
the community economy with tree products such as medicine, food, and energy. The 
trees will be used as business warrant between the public agencies and the community. 

3. The community forest bank model was based on the science principles 
of His Majesty King Bhumibol Adulyadej and synthesized with the concept of tree bank  
of community philosophers. The forest bank model of the community, called CTH-Tree 
Bank model, incorporates cooperation between the community (C), the temple (T) 
and the households (H) based on the principles of growing trees to increase green areas 
in the community by enhancing the value of tree for long term economic security. It was  
a tri-party of community, temple and household. The target was the use of trees as the 
basis for the economic development of the community in terms of stability, prosperity, 
and sustainability, increasing the green areas for environmental balance with the 
processes of environmental education. There were 7 steps: 1) coalition of members, 
2) selection of a committee, 3) mutual agreement, 4) germinating and growing tree in the 
area, 5) use green areas and products as the capital of income, 6) have a circulating fund 
for members, and 7) extend the results of the tree bank using the temple as a center 
of sustainability with 3 learning stations; 1) station of tree bank heart, 2) station of 
tree as assets, and 3) station for returning trees to sustain the environment. The evaluation 
results revealed that the model was appropriate with an IOC of 0.80-1.00.  

4. The results of the development of the tree bank model emerged as  
a community tree bank called “Saving Han Sai Tree Bank”, named by the co-committee 
between the community, the temple and the households. There were 8 committees 
with a period agenda of 4 years and 50 households with membership. The starting 
funds were 100,000 baht and the Han Sai temple was the center of management and 
enhanced the operations, increased the green area by 102 rai, grew 7,155 trees, and 
regenerated 15 species. The results of the model transferring revealed that after the 
practice, the practitioners had increased their knowledge, and awareness at the statistical 
significance level of 0.05. The satisfaction for the model was at the highest level (X = 

4.58, S.D.= 0.49). 
 
Keywords:  Model Development, Tree Bank, Community, Environmental Education Process 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะจักรวาลที่มีความพิเศษ คือ มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ 
โลกเป็นดาวเคราะห์ที่ปรับความสมดุลของตัวเองให้เหมาะสมแก่การด ารงชีวิตของสรรพสิ่งที่มีชีวิต ให้
ด ารงคงอยู่ สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้มีวิวัฒนาการและปรับสมดุลของตนเองให้เหมาะสมในการมีชีวิตรอดอยู่
ได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมของโลก สิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญและเป็นโครงสร้างหลักของโลก 
ประกอบด้วย ทรัพยากรดิน น้ า อากาศ และป่าไม้ ที่มีความสมดุลในตัวหากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ิมขึ้นหรือ
เปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อสิ่งอ่ืนให้เพ่ิมขึ้นหรือลดลงตามกันไป โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ที่
เป็นแหล่งก าเนิดของทุกสรรพสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ที่อยู่ เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็นแหล่งความ
สมดุลและช่วยปรับสมดุลของโลก เป็นแหล่งผลิตออกซิเจนเป็นแหล่งเก็บกักและปรับปรุงสภาพน้ าให้
มีความเหมาะสมแก่สิ่งมีชีวิตในการด ารงชีวิต เนื่องจากสิ่งมีชีวิตบนโลกมีกิจกรรมของการด ารงชีวิต
หรือความเป็นอยู่ที่หลากหลาย ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรบนโลกให้ลดลง อีกทั้งเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ใช้
ไปเป็นมลพิษในรูปแบบที่เป็นของเหลือใช้ ซึ่งสิ่งของเหลือใช้เหล่านี้  ป่าไม้จะท าหน้าที่เป็นเครื่องมือ
บ าบัดของเสีย เช่น ท าหน้าที่เก็บกักธาตุคาร์บอนจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุที่ส าคัญใน
การเกิดสภาวะโลกร้อนในขณะนี้ อีกทั้งมีความส าคัญต่อระบบนิเวศ ช่วยปกป้องธรรมชาติด้วยกันเอง
ไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปมากเป็นต้นว่าป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ท าให้ดินอุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่า ช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ า และป้องกันลมพายุ สร้างความมั่นคงทางธรรมชาติ
ให้แก่โลก ลดภัยพิบัติทางธรรมชาติและช่วยเหลือสรรพสิ่งที่มีชีวิต (สาวิตรี  จันทรานุกรักษ์, 2547) 

พ้ืนที่ป่าทั่วโลกลดลงอย่างรวดเร็วที่เป็นผลมาจากการใช้ประโยชน์จากป่าของประชากรโลก      
ที่เพ่ิมขึ้นทุกปี ไม่ว่าจะเป็นการท าลายป่าจากการท าอุตสาหกรรมป่าไม้เพ่ือน ามาใช้ท าที่อยู่อาศัย         
การท าลายป่าไม้เพ่ือน ามาใช้เป็นพลังงาน จากการพัฒนาความเจริญของประเทศ อันได้แก่ การท าถนน 
และการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ ที่อาจท าลายพ้ืนที่ป่าไม้ขนาดใหญ่ถึงร้อยละ 40 ของป่าไม้ทั้งหมด สาเหตุ
หนึ่งที่ส าคัญของการลดลงของป่าไม้ คือ การทุจริตในภาครัฐที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการท าลายป่าไม้อย่าง
รวดเร็ว สถานการณ์การลดลงของป่าไม้ในประเทศไทยก็อยู่ในสภาวะเดียวกัน การสูญเสียพ้ืนที่ป่าเกิด
จากการท าอุตสาหกรรมป่าไม้ที่รัฐให้สัมปทานแก่ภาคเอกชนที่ขาดการควบคุมที่เข้มงวด การท าถนน
สายใหม่ที่ตัดผ่านพื้นท่ีป่าได้เกิดข้ึนหลายสายเพ่ือการพัฒนาด้านการคมนาคมของประเทศ การบุกรุก
พ้ืนที่ป่าเพ่ือการท าการเกษตรของประชาชนที่อยู่ชายขอบพ้ืนที่ป่าน าไปสู่การถือครองที่ดินเพ่ือการท า
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ป่าที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั่วทั้งประเทศไทย การส่งเสริมการท า
การเกษตรแบบเชิงเดี่ยวที่จ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่ในการท าการเกษตรที่เป็นแปลงขนาดใหญ่ เป็นการ
กระตุ้นหรือเสริมแรงให้เกษตรกรหรือบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจด้านการเกษตรตัดไม้ท าลายป่า 
มากยิ่งขึ้น จากการส ารวจพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทย พบว่า ป่าไม้ของประเทศไทยมีปริมาณพ้ืนที่ลดลง    
มาโดยตลอด เมื่อปี พ.ศ. 2507 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่า 171 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 53.70 ของพ้ืนที่
ประเทศไทย เทียบกับการส ารวจ ในปี พ.ศ. 2550 ที่พบว่า พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวน 
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104.61 ล้านไร่ หรือร้อยละ 32.60 ของพ้ืนที่ประเทศเท่านั้น ซึ่งลดลงถึง 66.39 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
21.10 (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548) 

ป่าไม้เป็นพ้ืนที่ของสังคมต้นไม้ที่มีความหลากหลาย เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด 
สัตว์ป่าเหล่านี้ได้อาศัยอาหารจากป่า ผลของการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ส่งผลให้ปริมาณและความ
หลากหลายของพืชและสัตว์ป่าลดลง มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ที่ส าคัญป่าไม้ยังเป็นเกราะก าบังต่อ
การเกิดภาวะโลกร้อน การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในการแก้ปัญหาการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้จึงเป็น
หน้าที่ของประชาชนทุกคนที่ต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาและป้องกันการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพของระบบนิเวศป่าทุกประเภท โดยการอนุรักษ์ป่าท่ีเหลือให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป การปลูกป่า
เพ่ิมเติม และฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่สภาพป่าดังเดิม การอนุรักษ์ป่าเป็นการป้องกันการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (สุนทรี  จีนธรรม, 2554) ป่าไม้มีความส าคัญที่สุดในการช่วยลด
ภาวะโลกร้อนได้ เพราะป่าไม้จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ การแก้ปัญหา
การท าลายป่าไม้ จึงเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างแท้จริง การแก้ปัญหาให้ประสบผลส าเร็จได้นั้น
ต้องแก้ที่ตัวสาเหตุของปัญหาซึ่งนั่นก็คือ มนุษย์ อันเป็นต้นเหตุก่อน และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่     
ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน และท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม    
ที่เกิดขึ้น น าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน กระบวนการที่ส าคัญที่สามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ 
นั่นคือ การใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา ที่เป็นการให้การศึกษาทั้งการเรียนรู้ในระบบ และ
การเรียนรู้นอกระบบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (วินัย  วีระวัฒนานนท์, 2546) จากสถานการณ์การตัดไม้
ท าลายป่าอย่างต่อเนื่องยาวนานของประเทศไทยส่งผลกระทบโดยตรงต่อสมดุลธรรมชาติและวิถี
ของประชาชน โดยเฉพาะชาวไร่ ชาวนา ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ได้เกิดปัญหาตามมา
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ าท่วม น้ าป่าไหลหลาก ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ภัยแล้ง การพังทลาย
ของดิน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ท าให้โลกมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นและที่ส าคัญ คือ ปัญหา
ภาวะโลกร้อนนั่นเอง การบุกรุกพ้ืนที่ป่ายังเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาด้านสังคมและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน เกิดความขัดแย้ง การแตกแยกในสังคมระหว่างกลุ่มผู้บุกรุกที่สูญเสียผลประโยชน์และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยเหตุที่พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทย หลายแห่งที่ประกาศให้อยู่ในความครอบครอง
ดูแลของรัฐนั้นมีชุมชนตั้งอยู่อยู่ใกล้ ๆ กับป่าไม้ และใช้ประโยชน์จากป่ามาก่อนแล้ว ซึ่งภาครัฐต้อง
ด าเนินการแก้ไขเพ่ือยุติปัญหาความขัดแย้งก่อนการด าเนินการประกาศกฎหมายคุ้มครองป่าเพ่ือ
ป้องกันปัญหาที่จะลุกลามรุนแรงจนเกินกว่าการแก้ไขได้ (ผจญ  สิทธิกัน, 2548) 

ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีพ้ืนที่ป่าทั้งหมด 3,630 ไร่ เป็น
แหล่งอาหารของคนทั้งในชุมชนและนอกชุมชน เป็นแหล่งเศรษฐกิจชุมชนจากการเก็บหาของป่า ทั้ง
เพ่ือการบริโภค ใช้สอยและจ าหน่ายแลกเปลี่ยนเป็นเงินให้กับคนในชุมชนตั้งแต่ในอดีต ในระยะ
ไม่นานมานี้ชาวบ้านต าบลหันทรายเริ่มมองเห็นปัญหา พบว่า ป่าถูกท าลายเพ่ิมมากขึ้น พืชผักอาหารที่ได้
จากป่ามนี้อยลง สาเหตุที่ส าคัญเกิดจากคนรุ่นหลังขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ป่า ใช้ประโยชน์จากป่า
อย่างขาดความยั้งคิด แนวทางการอนุรักษ์ป่าไม้ให้ยั่งยืนนั้น มีหลักการว่าประชาชนต้องมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษา ป้องกันไม่ให้ทรัพยากรป่าไม้ถูกบุกรุกท าลาย ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการ
และต้องมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ด้วยและต้องประสานความร่วมมือกัน
ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน เนื่องจากทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อมเป็นของทุกคน พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบเห็นหรือคงเหลืออยู่นั้น ส่วนใหญ่เกิดจากประชาชนใน
ชุมชนร่วมกันรักษาไว้ เพ่ือประโยชน์ใช้สอยของชุมชนเอง ภาครัฐต้องปรับแนวทางหรือก าหนด
นโยบายการอนุรักษ์ป่าไม้ จากเชิงรับเป็นเชิงรุก ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรประชาชนเพ่ือ
ด าเนินการจัดการและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ภาครัฐ ควรมีการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสม ชุมชนในพ้ืนที่ควรมีส่วนรวมในการจัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกต่อการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี (ยงยุทธ ช่างฉาย, 2559) อันจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความส านึกที่ต้องมี
ส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของป่าและด าเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการ อนุรักษ์ และดูแลรักษา ได้ใช้ผลประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ให้ป่า
คงอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป 

ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพการลดลงของพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนและความต้องการสร้างธนาคารต้นไม้
ของชุมชนต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยการส ารวจพ้ืนที่ สัมภาษณ์ 
ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชนและผู้มีบทบาทในชุมชน พบว่า พ้ืนที่ป่าถูกบุกรุก
เข้าถือครองของประชาชนและนายทุน จนเกิดการแห้งแล้ง เกษตรกรต้องประสบภาวะขาดทุนและ
ยากจน ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ป่า และมีต้องการให้มีธนาคารต้นไม้เกิดขึ้นในต าบล
หันทรายเพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ที่จะน าไปปลูกในป่า เป็นที่เก็บเมล็ดพันธุ์ไม้ส าหรับการ
ขยายพันธุ์ไม้ที่ส าคัญ เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้ อีกทั้งมีประโยชน์ให้ในด้านการถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมพันธุ์ไม้ให้กับชุมชนสามารถกระจายพันธุ์ต้นไม้ไปสู่ป่า ร่วมกันปลูก
และใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน ในการเพ่ิมมูลค่าและออมเป็นทุนในการเศรษฐกิจส าหรับชุมชน 
วัด และครัวเรือน ผ่านรูปแบบของธนาคารต้นไม้ของชุมชนด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้วิจัย
จึงเห็นความส าคัญที่จะพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ของชุมชนด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยด าเนินการจัดท ารูปแบบธนาคารต้นไม้
ชุมชน ด้วยกิจกรรมการสร้างธนาคารต้นไม้ชุมชน การปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบธนาคารต้นไม้ชุมชน
โดยใช้ฐานการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชน วัด และครัวเรือน ในต าบลหันทราย 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีหลักการคือปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เพ่ิมมูลค่าต้นไม้
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจระยะยาว มีคณะกรรมการร่วม 3 ฝ่าย คือ ชุมชน วัด และ
ครัวเรือน มีเป้าหมายใช้ต้นไม้เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือความสมดุลของสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสืบไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  

1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการลดลงของพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนและความต้องการสร้างธนาคาร
ต้นไมเ้พ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของชุมชนต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

1.2.2 เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

1.2.3 เพื ่อพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ ่งแวดล้อมศึกษา ต าบล 
หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
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1.2.4 เพ่ือศึกษาผลการปฏิบัติการตามรูปแบบการสร้างธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

 
1.3  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

จากแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ (ธวัชชัย ไตรทิพย์, 2551) หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
(วินัย วีระวัฒนานนท์, 2553) แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ ความตระหนัก แนวคิดกระบวนการเรียนรู้ (ทิศนา 
แขมมณี, 2555) ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และแนวคิดธนาคารต้นไม้ (ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร, 2557) สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนา
รูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว ดังนี้ 
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ภำพที่ 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.4  สมมติฐำนของกำรวิจัย 

1.4.1 ผู้ร่วมปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
ต าบลหันทราย มีความรู ้ และความตระหนัก หลังการปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบสูงกว่า 
ก่อนปฏิบัติการ 

1.4.2 หลังการปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
ต าบลหันทราย ชุมชนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบอยู่ในระดับมาก 

- สภาพการลดลง
ของพื้นที่สีเขียวใน
ชุมชนต าบลหัน
ทราย 
- ความต้องการใน
การสร้างธนาคาร
ต้นไมเ้พื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียวของชุมชน 
ต าบลหนัทราย 

แนวคิดและทฤษฎี
ที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนารูปแบบ
ธนาคารตน้ไม้ 
ประกอบด้วย 
1. หลักการ 
สิ่งแวดล้อมศึกษา 
2. แนวคิดการ
ปลูกปา่ 3 อย่างได้
ประโยชน์ 4 อย่าง 
3. แนวคิด
เก่ียวกับธนาคาร
ต้นไม ้
4. แนวคิด
เก่ียวกับ ความรู้ 
ความตระหนัก  
 

แนวทางในการสร้างธนาคารต้นไม้ด้วย
ก ร ะ บ ว น ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ศึ ก ษ า
ประกอบด้วย 
- การรวบรวมความคิดเห็นของผู้ มี
บทบาทในการด าเนินงานและผู้เชี่ยวชาญ 
- การสังเคราะห์รูปแบบจากรูปแบบที่
ประสบความส าเร็จ ความคิดเห็นที่
รวบรวมได้ หลักการแนวคิดและทฤษฎี 
- โครงสร้างการบริหารงานธนาคาร
ต้นไม้ 
- กระบวนการสิง่แวดล้อมศึกษา 
 

การพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วย
ก ร ะ บ ว น ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ศึ ก ษ า 
ประกอบด้วย 
1. สาระส าคัญของรูปแบบ (แนวคิด 
หลักการ เนื้อหา สถานที่  
กระบวนการ วิธีการ โครงสร้างการ
บริหารงาน ปัจจัยสนับสนุน) 
2. ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ 

2.1 ร่างรูปแบบ 
2.2 ประเมินความเหมาะสมของ

รูปแบบ 
2.3 ปฏิบัติการตามรูปแบบ 

(สถานีการเรียนรู้ คู่มือการปฏิบัติการ) 
 

ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ต า ม
รู ป แ บ บ ก า ร ส ร้ า ง
ธ น า ค า ร ต้ น ไ ม้ ด ้ว ย
กระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษาประกอบด้วย  
1. การสร้างธนาคารต้นไม้ 
2. การปฏิบัติการ
ถ่ายทอดรูปแบบธนาคาร
ต้นไม้ 
- ความรู้  
- ความตระหนัก  
3. เปรียบเทียบความรู้ 
และความตระหนักก่อน
กับหลังถ่ายทอดรูปแบบ 
4. ความพึงพอใจต่อ
รูปแบบธนาคารต้นไม้ 
 

การพัฒนารูปแบบ
ธนาคารต้นไม้ 

ด้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา 
ต าบลหันทราย  

อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว 
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1.5  ขอบเขตของกำรวิจัย 
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาต าบล

หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development:  
R & D) ที่ใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี ทั้งวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ มีขอบเขตของ
การวิจัย ดังนี้ 

1.5.1 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
พ้ืนที่ศึกษา คือ ชุมชนในต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

1.5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้แบ่งระยะของการวิจัยออกเป็น 4 ระยะ โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ตามระยะการวิจัย ดังนี้ 
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการลดลงของพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนและความต้องการสร้าง

ธนาคารต้นไมเ้พ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของชุมชนต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
ประชากร ได้แก่ ผู้น าชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น พระสงฆ์ ผู้บริหารขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล โรงพยาบาล และโรงเรียนในชุมชน จาก 10 ชุมชนได้แก่ชุมชนในหมู่ที่ 1-10 ในต าบล
หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จ านวน 50 คน 

กลุ่มตัวอย่าง เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากประชากรทั้งหมด โดย
การสัมภาษณ ์

ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางในการสร้างธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

พ้ืนที่วิจัยและกลุ่มตัวอย่างเดียวกับระยะที่ 1 ใช ้การสนทนากลุ ่มย ่อยครั ้งละ  
2 ชุมชน รวม 5 ครั้ง ๆ ละ 10 คน  

ระยะที่ 3 พัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบล
หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

ในการพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1) การร่างรูปแบบ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านป่าไม้ ธนาคารต้นไม้ สิ่งแวดล้อมศึกษา นักพัฒนาชุมชน ปราชญ์และผู้น าชุมชน จ านวน 12 คน 
โดยการสนทนากลุ่ม 

2) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ประกอบด้วย  
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ด้านการอนุรักษ์ป่า ด้านการมีส่วนร่วม ด้านธนาคาร
ต้นไม้  

3) การปฏิบัติการตามรูปแบบ  
3.1) กิจกรรมการสร้างธนาคารต้นไม้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนวัด 1 วัด และ

ตัวแทนครัวเรือนจาก 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านหันทราย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ที่ตั้งอยู่
บริเวณโดยรอบวัดหันทราย ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จ านวน 50 คน 
ที่อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
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3.2) การปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนชุมชน 6 ชุมชน 
ที่ไม่ได้ร่วมปฏิบัติการสร้างธนาคารต้นไม้ ได้แก่ ชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหนือ หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
บัวใต้ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 บ้านดงทม หมู่ที่ 9 บ้านบ่อหลวง และหมู่ที่ 10 บ้านบ่อบัวโบสถ์ 
ที่ตั้งอยู่ที่ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จ านวน 60 คน ที่อาสาสมัครเข้าร่วม
ปฏิบัติการ 

ระยะที่ 4 ศึกษาผลการปฏิบัติการตามรูปแบบการสร้างธนาคารต้นไม้ ด ้วย
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พ้ืนที่วิจัยและ
กลุ่มตัวอย่างเดียวกับระยะที่ 3 

1.5.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
1.5.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการ

สิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
1.5.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการปฏิบัติการตามรูปแบบธนาคารต้นไม้ด ้วย

กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ดังนี้ 
1) ความรู้ และความตระหนัก  
2) ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบธนาคารต้นไม้ ด ้วยกระบวนการ

สิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
1.5.4 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

1.5.4.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับธนาคารต้นไม้ 
1.5.4.2 ด้านการลดลงของพ้ืนที่สีเขียว  
1.5.4.3 ด้านรูปแบบธนาคารต้นไม้ 
1.5.4.4 ด้านการพัฒนาธนาคารต้นไม้ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการศึกษา โดยมี

องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ สถานที่ตั้ง โครงสร้างการบริหารจัดการ กิจกรรมและการปฏิบัติการ
ถ่ายทอดรูปแบบธนาคารต้นไม้ 

1.5.4.5 ด้านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 
1.6  ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรวิจัย 

1.6.1 รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่ได้การสังเคราะห์หลักการ แนวคิดหรือทฤษฎี ร่วมกับ
ความคิดเห็นที่รวมรวมได้จากกระบวนการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิ  
ประกอบด้วย หลักการ วิธีการ และขั้นตอนในการด าเนินงาน ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ การน าไปใช้ 

1.6.2 การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีการก าหนดให้เกิดขึ้นหรือวางแผน การ
ก าหนดทิศทางที่ดีขึ้นไว้ล่วงหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ประกอบด้วย กระบวนการ วิธีการ 
ของรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นหลักประกันเพ่ือออมเป็นทุนทางเศรษฐกิจของครัวเรือน เป็นศูนย์กลางการ
ถ่ายทอดและขยายผลการจัดการธนาคารต้นไม้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนให้ยั่งยืน 

1.6.3 ธนาคารต้นไม้ หมายถึง การรวมตัวของภาคประชาชนในการส่งเสริมให้มีการ
รวบรวมเพาะปลูก ดูแลรักษาต้นไม้หลากหลายชนิดในพ้ืนที่ของสมาชิก พ้ืนที่วัด และพ้ืนที่สาธารณะ 
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ของคนในชุมชน โดยขึ้นทะเบียนข้อมูลต้นไม้เพ่ือเปลี่ยนมูลค่าเป็นทุนส าหรับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ในระยะยาว รวมทั้งใช้เป็นหลักทรัพย์ในการประเมินและเป็นหลักประกันต่อหน่วยงานราชการหรือ
เอกชนในระหว่างรอต้นไม้เจริญเติบโตจนมีมูลค่าใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจกับธนาคารได้ตามเกณฑ์
ของราชการ ทั้งนี้โดยความร่วมมือของชุมชน ครัวเรือนและวัดในการสร้างมูลค่าของต้นไม้เพ่ือออม
เป็นทุนทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐกับชุมชนต่อไปในอนาคต 

1.6.4 การอนุรักษ์ป่าไม้ หมายถึง การดูแลรักษา บ ารุงรักษา ท านุบ ารุงให้ ส่งเสริมคงอยู่
และการใช้ประโยชน์ป่าต าบลหันทรายอย่างฉลาดให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุดให้สูญเสีย
ทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์น้อยที่สุดและรวมทั้งการดูแลฟ้ืนฟู รักษาพรรณไม้ไม่ให้ถูกท าลายด้วย
การใช้รูปแบบธนาคารต้นไม้ประชาชน ชุมชน ให้สามารถเข้าใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม 

1.6.5 ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการจดจ า เข้าใจ มีเหตุมีผลในการดูแล บ ารุงรักษา 
ท านุบ ารุงให้ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้ ส่งเสริมให้คงอยู่และการใช้ประโยชน์ป่าไม้ของต าบลหันทราย
อย่างฉลาดให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุดให้สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์น้อยที่สุดและ
รวมทั้งการดูแลฟ้ืนฟูรักษาพันธุ์ไม้ไม่ให้ถูกท าลายไป 

1.6.6 ความตระหนัก หมายถึง การระลึกรู้ที่เป็นความคิดเห็นที่ถูกต้องในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมภายในวัดในด้านการดูแล บ ารุงรักษา ท านุบ ารุง ส่งเสริมให้คงอยู่ มีการใช้ประโยชน์จาก
ป่าไม้ของต าบลหันทรายอย่างฉลาดให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด รวมทั้งการดูแลฟ้ืนฟู รักษา
พันธุ์ไม้ไม่ให้ถูกท าลาย ด้วยการใช้รูปแบบธนาคารต้นไม้ของต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว  

1.6.7 การพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ หมายถึง รายละเอียดของโครงสร้างการด าเนินงาน 
หลักการ องค์ประกอบ วิธีการและเป้าหมายในการด าเนินงานในการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ กล้าไม้ การ
กระจายกล้าไม้ เพ่ือน าไปปลูกในพ้ืนที่ของตนเองหรือพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้มีจ านวน
เพ่ิมมากขึ้น รวมถึง การดูแลรักษากล้าไม้ พันธุ์ไม้หายาก การเพาะเมล็ดพันธุ์ ให้เกิดมูลค่าและเป็น
หลักประกันในต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต โดยผ่านกิจกรรมการสร้างและการปฏิบัติการถ่ายทอด
รูปแบบธนาคารต้นไม้โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) ร่างรูปแบบโดยการสนทนากลุ่ม 
2) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3) การปฏิบัติการตามรูปแบบ 

3.1) กิจกรรมการสร้างธนาคารต้นไม้ ประกอบด้วย 
(1) รวมกลุ่มสมาชิก 
(2) เลือกคณะกรรมการบริหาร 
(3) สร้างข้อตกลงร่วมกัน 
(4) การปลูกต้นไม ้
(5) ใช้พื้นที่สีเขียวเป็นทุนสร้างรายได้ 
(6) จัดให้มีกองทุนหมุนเวียนส าหรับสมาชิกกู้ยืม 
(7) ขยายผลธนาคารต้นไม้โดยให้วัดเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดธนาคารต้นไม้ 
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3.2) การปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบธนาคารต้นไม้ ประกอบด้วย 
(1) สถานีการเรียนรู้ 3 สถานี ได้แก่  

(1.1) สถานีหัวใจธนาคารต้นไม้ ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ 6 ฐาน ได้แก่  
1) ฐานธนาคารต้นไม้ 2) ฐานวัตถุประสงค์ของธนาคารต้นไม้ 3) ฐานหลักการของธนาคารต้นไม้ 4) ฐาน
แนวคิดของธนาคารต้นไม้ 5) ฐานการอนุรักษ์ป่าไม้และกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา และ 6) ฐาน
คุณประโยชน์ของธนาคารต้นไม้ 

(1.2) สถานีต้นไม้เป็นทรัพย์ 
(1.3) สถานีคืนต้นไม้ให้สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

(2) คู่มือการปฏิบัติการ 
1.6.8 ผลการสร้างธนาคารต้นไม ้หมายถึง ผลการพัฒนารูปแบบการสร้างธนาคารต้นไม้ของ

ชุมชน ประกอบด้วย ความร่วมมือระหว่างชุมชน วัด และครัวเรือน มีการก าหนดชื่อธนาคารต้นไม้ มี
คณะกรรมการด าเนินงานธนาคารต้นไม้ มีจ านวนสมาชิก มีเงินทุนหมุนเวียน มีสถานที่ส าหรับเป็น
ศูนย์กลางการบริหาร มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้น จ านวนต้นไม้ที่ปลูกแล้วเจริญเติบโตเพ่ือออมเป็นทุนทาง
เศรษฐกิจ ส าหรับชุมชน วัด และครัวเรือน รวมทั้งผลการถ่ายทอดรูปแบบธนาคารต้นไม้โดยท าการ
ประเมินความรู้ ความตระหนัก และความพึงพอใจต่อรูปแบบการสร้างธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

1.6.9 พ้ืนที่สีเขียวชุมชน หมายถึง พ้ืนที่ส่วนบุคคลหรือพ้ืนที่สาธารณะในชุมชนที่มีการปลูก
ไม้ยืนต้น ทั้งไม้ผล ไม้ใช้สอย เพ่ือเป็นอาหาร เป็นยา ที่มีความหลากหลายชนิดพันธุ์ ด้วยหลักการปลูกป่า 
3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่างตามศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมีขั้นตอนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจากการปลูกต้นไม้ในใจคนเพื่อน าไปสู่
รูปธรรมให้มีไม้ยืนต้นเพ่ิมขึ้นจนเต็มพ้ืนที่ในระยะยาว 

 
1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1.7.1 ชุมชนมีธนาคารต้นไม้เป็นที่สะสม เก็บรักษา กระจายพันธุ์ ไม้เพ่ือการส่งเสริมการ
เพ่ิมจ านวนต้นไม้ ท าให้พ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้นในต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
ให้เกิดเป็นมูลค่าของทรัพย์สินต่อไปในอนาคต 

1.7.2 ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้เรื่องธนาคารต้นไม้ผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาให้กับ
เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้  โดยมีวิทยากรของชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอด
ประสบการณ์การด าเนินงาน เรื่องราวและองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดการซึมซับหวงแหนในทรัพยากร 
ธรรมชาติและป่าไม้ของต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

1.7.3 ประชาชนมีความรู้ ความตระหนักและความพึงพอใจต่อรูปแบบธนาคารต้นไม้เพ่ิม
มากขึ้นทีน่ าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะการปลูกจิตส านึกให้กับคนในชุมชนสู่บุคคลภายนอก 

1.7.4 ได้การพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ส าหรับใช้เป็นต้นแบบการด าเนินงานที่สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุนให้กับหน่วยงานภาครัฐน าไปใช้ในการด าเนินงานในการสร้างธนาคารต้นไม้ในพ้ืนที่
อ่ืนต่อไปในอนาคต 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยในการพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบล 

หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารในด้านหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับธนาคารต้นไม้ 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ป่าไม้ 
2.3 หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
2.4 ทฤษฎีการเรียนรู้ 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับการสร้างรูปแบบ 
2.6 แนวคิดเก่ียวกับความรู้ 
2.7 แนวคิดเก่ียวกับความตระหนัก 
2.8 แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติ 
2.9 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
2.10 ข้อมูลต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับธนาคารต้นไม้  

ธนาคารต้นไม้ หมายถึง องค์กรภาคประชาชนรวมตัวจัดตั้งขึ้นมา เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ให้หลากหลายในพ้ืนที่เกษตรที่เป็นที่ดินท ากินของตนเอง แล้วขึ้นทะเบียน
ข้อมูลต้นไม้ประเภทไม้ป่าที่ใช้เนื้อไม้ได้กับธนาคารต้นไม้สาขา ตลอดจนการประเมินมูลค่าต้นไม้ที่มี
ชีวิตให้มีมูลค่าเป็นทรัพย์ ด้วยกระบวนการใช้พลังกลุ่ม เรียกร้องผลักดันให้รัฐรับรองแล้วน ามูลค่า
ต้นไม้ไปใช้กับรัฐและธนาคารของรัฐ (คู่มือธนาคารต้นไม้, 2557) 

2.1.1 ความเป็นมาของธนาคารต้นไม้ 
การก าเนิดและแนวคิดธนาคารต้นไม้ เมื่อ พ.ศ. 2548 โดย พงศา ชูแนม ด้วยหลัก

คิดว่าต้นไม้ควรมีมูลค่าขณะมีชีวิต สร้างมูลค่าต้นไม้เป็นทรัพย์เชิงซ้อนในท่ีดินและใช้เป็นเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ แก้ปัญหาวิกฤตการณ์มนุษยชาติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แล้วสร้าง
แนวทางการน าคาร์บอนที่สะสมในต้นไม้เป็นค่ากลางในการแลกเปลี่ยนของมนุษย์แทนบนพ้ืนฐานของ
ความเชื่อว่า ต้นไม้เป็นวิศวกรรมธรรมชาติที่เป็นตัวแปรหรือกุญแจส าคัญของโลก หากจะฟ้ืนคืนความ
สันติสุขให้กับประชาชน ก็ต้องท าให้มีต้นไม้ มีป่าไม้มากขึ้นเท่านั้นเอง แต่ปัญหาที่ภาครัฐไม่สามารถ
ท าให้ประชาชนปลูกต้นไม้ให้มีมากขึ้นได้ เพราะมีจุดอ่อน 2 ประการ กล่าวคือ รัฐไม่มีแรงจูงใจ
ให้ประชาชนปลูกต้นไม้และประชาชนไม่รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของต้นไม้ 

ธนาคารต้นไม้ จึงเป็นจุดอ่อนด้วยการให้ประชาชนปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ท ากินของ
ตัวเอง จะได้รู้สึกเป็นเจ้าของและให้รัฐรับรองมูลค่าต้นไม้ขณะมีชีวิตให้เป็นทรัพย์เป็นแรงจูงใจ กอปร
กับปัญหาการเป็นหนี้ของเกษตรกรไทยเกิดจากเกษตรกรเคมีเชิงเดี่ยว ท าให้ขาดทุน เป็นหนี้ สุดท้าย
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ต้องสูญเสียที่ดินท ากินให้กับนายทุน แล้วหันตัวเองเข้าบุกรุกป่าที่เป็นทรัพย์สินส่วนรวมของคนทั้งโลก
เพ่ือแผ้วถาง สร้างที่ท ากินใหม่ ส่งผลกรทบต่อระบบนิเวศอย่างสูงยิ่ง 

จดุเริ่มต้น ปี พ.ศ. 2549 จึงน าแนวคิดแนวปฏิบัติของธนาคารต้นไม้ร่วมกับโครงการ
ปลูกต้นไม้ใช้หนี้ของรัฐบาลแล้วขับเคลื่อนภายใต้องค์กรธนาคารต้นไม้ มีสโลแกนว่า “พอเพียง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” 

โครงสร้างองค์กร 
กระบวนการขับเคลื่อนขององค์กรธนาคารต้นไม้  ประกอบด้วย ธนาคารต้นไม้

ส านักงานใหญ่ และธนาคารต้นไม่สาขา โดยการจัดเวทีปลูกต้นไม้ในใจคน สร้างความเข้าใจ และจัดตั้ง
ธนาคารต้นไม้สาขา ในแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน มีสมาชิกอย่างน้อย 50 คน และกรรมการ 9-15 คน ได้
ท าพิธีเปิดธนาคารต้นไม้สาขาคลองเรือ ต าบลปากทรง อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เป็นแห่งแรกเมื่อ
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 แล้วขยายผลไปทั่วประเทศ ปัจจุบันมีกว่า 3,000 สาขา สมาชิกกว่า 
300,000 คน 

การผลักดันสู่นโยบายรัฐ 
ใช้พลังสมาชิกธนาคารต้นไม้ผลักดันให้รัฐบาลประกาศเป็นนโยบายเมื่อวันที่  

25 มีนาคม พ.ศ. 2552 โดยด าเนินตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธนาคารต้นไม้จนได้แผนปฏิบัติการ
ธนาคารต้นไม้ พ.ศ. 2553 เพ่ือเสนอให้รัฐบาล แม้รัฐบาลไม่ด าเนินการต่อ แต่ประชาชนยังคงต่อสู้
ผลักดันต่อไป เพ่ือให้เกิดรูปธรรมที่ชัดเจน เป้าหมายแผนปฏิบัติการธนาคารต้นไม้ ปี พ .ศ. 2553 
ภายใน 14 ปี สมาชิกธนาคารต้นไม้ 2.5 ล้านครัวเรือน สามารถใช้ต้นไม้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมโดยตรง โดยแก้ปัญหาหนี้สิน 2.5 แสนล้านบาท ป้องกันการสูญเสียที่ดิน 50 ล้านไร่ จาก
การปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ 1,750 ล้านต้น ในพ้ืนที่ 43.75 ล้านไร่ เกิดมูลค่าต้นไม้ 1.99 ล้านล้าน
บาท คิดเป็นพ้ืนที่ 13.5% ของประเทศ จะท าให้พ้ืนที่ป่าของประเทศครบ 40% ต้นไม้ดังกล่าวสะสม
คาร์บอนได้ 602.5 ล้านตัน และยังเพ่ิมพูนต่อเนื่องจากการลงทุนภาครัฐสู่ประชาชน 5 แสนล้านบาท 

แนวคิดของธนาคารต้นไม้ 
1. ธนาคารต้นไม้มีแนวคิดที่จะให้ภาคประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกร ปลูกไม้ยืนต้น

ที่ใช้เนื้อไม้ได้ ในทางเศรษฐกิจในที่ดินท ากินขอตนเองแล้วสร้างมูลค่าต้นไม้เป็นทรัพย์สินเป็นเงิน เพ่ือ
ใช้ทรัพย์สินดังกล่าวไปเป็นทุนหรือค้ าประกันหนี้สินดังกล่าวไปเป็นทุนหรือค้ าประกันหนี้สินกับ
ธนาคารหรือสถาบันการเงินของรัฐ ตลอดจนการใช้มูลค่าไม้เป็นหลักทรัพย์ หรือหลักประกันต่าง ๆ ที่
จะต้องท าระหว่างรัฐกับประชาชน 

2. ธนาคารต้นไม้มีแนวคิดให้ชุมชนปลูกต้นไม้ในที่ดินส่วนรวม เพ่ือสร้างมูลค่าเป็น
ทรัพย์สินของชุมชนส่วนรวม 

3. ธนาคารต้นไม้ มีแนวคิดที่จะเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้แผ่นดินและมุ่งแก้ปัญหาโลกร้อน 
ด้วยแนวคิด สร้างโลก 5 ใบ บนโลกใบเดียว กล่าวคือสร้างสีเขียวเพ่ิมพูนบนโลกหลายระดับกว่าพื้นเกษตร
ปกติ 5 เท่า 

4. ธนาคารต้นไม้ มีแนวคิดให้เกษตรกรรักแผ่นดินท ากินและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
ที่ดิน ตลอดจนป้องกันการซื้อขายที่ดิน 
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5. ธนาคารต้นไม้ มีแนวคิดในการรับรองสิทธิต้นไม้ที่ปลูกและรับรองสิทธิในที่ดินที่
ประชาชนได้ปลูกต้นไม้ สิทธิที่ดิน คือ สิทธิท ากินในที่ดินดังกล่าว หมายถึง สิทธิท ากินตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้แต่ที่ดินเป็นของรัฐและเป็นเสือท่ีดินของชุมชนและสังคมโดยรวม ในกรณีที่เป็นที่ดินของรัฐ 

6. ธนาคารต้นไม้ มีแนวคิดการสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ สร้างเครือข่าย สังคม กลุ่มคน
ที่ปลูกต้นไม ้

7. ธนาคารต้นไม้ มีแนวคิดในการสร้างความพอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม 

8. ธนาคารต้นไม้ มีแนวคิดการด ารงวิถีการเกษตรที่มุ่งเอาภูมิปัญญาชาติพันธุ์ไทย
ท าการเกษตรให้เกิดให้เกิดความหลากหลายในพ้ืนที่ และสร้างสมดุลแก่ระบบนิเวศตามแนวทางป่า  
3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 

หลักการ 5 – ข้อของธนาคารต้นไม้ 
หลักการที่ 1 ต้นไม้ที่ประชาชนปลูก ณ ที่ใดประชาชนมีสิทธิในการเป็นเจ้าของ 

หลักการนี้ หมายถึง การให้ค่าแก่สิทธิชุมชน สิทธิประชาชน ให้เกิดวามรู้สึกเป็นเจ้าของ เพราะปัญหา
ที่ผ่านมาเสมือนว่าประชาชนไม่ได้เป็นเจ้าของจึงไม่เห็นคุณค่าความหมายของต้นไม้ 

หลักการที่ 2 ต้นไม้ที ่ประชาชนปลูก ณ ที ่ใด ประชาชนย่อมสิทธิดูแลรักษา  
คิดมูลค่าและการตัดเพ่ือเป็นสินค้า หมายถึงการให้สิทธิในการดูแล จัดการ และสิทธิในการจัดการเพ่ือ
การค้าขายเป็นสินทรัพย์เลี้ยงชีพได้เหมือนพืชเกษตรอื่น 

หลักการที่ 3 ผืนแผ่นดินที่ประชาชนปลูกต้นไม้ ประชาชนย่อมได้รับการรับรองสิทธิ
ทั้งต้นไม้และที่ดินให้เป็นของประชาชน หมายถึง ทั้งต้นไม้ที่ประชาชนปลูกและผืนแผ่นดินที่ประชาชน
ปลูกพึงจะต้องได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ให้ประชาชนรู้ซึ้งถึงความเป็นเจ้าของตามสมควร อีกนัยหนึ่งคือ 
สิทธิของคนในการถือครองต้องมาจากต้นไม้ที่ก่อก าเนิดขึ้นในแผ่นดินนั้นด้วย สิทธิในที่ดินคือสิทธิท า
กินในที่ดินดังกล่าว หมายถึง สิทธิท ากินตามที่กฎหมายก าหนดให้แต่ที่ดินยังเป็นของรัฐและเป็น
เสมือนที่ดินของชุมชนและสังคมโดยรวม 

หลักการที่ 4 ต้นไม้ที่ประชาชนปลูกย่อมเป็นทรัพย์สินของประชาชนและต้นไม้ 
ทุกต้นย่อมมีมูลค่าหมายถึงการรับรองคุณค่า มูลค่า แก่ต้นไม้ของประชาชน และให้ค่านั้นตกเป็น
ทรัพย์สินของประชาชนสู่การตกทอดเป็นไม่มรดกเช่นทรัพย์อ่ืน 

หลักการที่ 5 ต้นไม้ทุกต้นที่ประชาชนปลูกย่อมสร้างสีเขียวให้แผ่นดินและความ
สมดุลให้กับระบบนิเวศตลอดจนแก้ปัญหาโลกร้อนได้โดยดุษฎี 

วัตถุประสงค์ของธนาคารต้นไม้ 
1. เพ่ือให้ประชาชนทุกคนทั้งที่ เป็นหนี้และไม่เป็นหนี้สามารถปลูกต้นไม้แล้ว 

ได้ประโยชน์จากรัฐเหมือนกัน 
2. สร้างรูปแบบผสมผสานกระบวนการส่งเสริมตามพฤติกรรมสังคมไทยที่ยอมรับ

ผู้น า ผู้มีอ านาจ ผู้มีความมั่งค่ัง ผู้มีความดีงาม โดยให้กลุ่มคนเหล่านี้ที่ไม่ได้เป็นหนี้เป็นผู้น าในการปลูก
ต้นไม้ 

3. เพ่ือประเมินค่าต้นไม้เป็นทรัพย์ขณะมีชีวิตเป็นทรัพย์เชิงซ้อนของที่ดิน ซึ่งเป็น
การสร้างค่าให้แก้ต้นไม้ตั้งแต่เริ่มปลูก และฝากไว้ในธนาคารเป็นตัวเลขของต้นไม้ โดยช่วงเริ่มต้นให้คิด
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ตามราคาทุนที่รัฐลงทุนและเป็นต้นทุนการเติบโต จากนั้นให้ประเมินมูลค่าราคาจริง โดยมีเงื่อนไขต้อง
รวมกลุ่ม เป็นต้น 

4. ประชาชนปลูกต้นไม้เพ่ือความมั่นคงของตน เพ่ือตกทอดเป็นมาดก และเพ่ือเป็น
การสร้างกุศลต่อมนุษยชาติ 

5. ให้องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้ที่ดินว่างเปล่าสร้างมูลค่าให้แก่ตัวเองด้วย
ต้นไม้ 

6. ใช้ต้นไม้เป็นเครื่องมือในการสร้างระบบนิเวศที่สมดุลในพ้ืนที่ เล็ก  ๆ ของ
เกษตรกรเพ่ือเชื่อมต่อพ้ืนที่ที่สมดุลในระบบนิเวศจากป่าผืนใหญ่ ด้วยความเชื่อว่าระบบนิเวศ ณ จุด
หนึ่งจะส่งต่อพ้ืนที่นั้น 

7. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าและการสร้างความมั่นคงในแผ่นดิน โดยใช้เงื่อนไขในการรับรอง
ต้นไม้และแผ่นดินที่ประชาชนปลูกต้นไม้ให้เป็นของประชาชน 

8. เปลี่ยนฐานการออมเงินสู่ภาคชนบท โดยใช้ต้นไม้เป็นเงินออม ซึ่งเป็นความถนัด
และเป็นจุดแข็งของคนชนบทที่เพาะปลูกเก่ง มีที่ดินท ากินของตนเองและธรรมชาติเอ้ืออ านวย 

9. ปิดจุดอ่อนในการปลูกจ้นไม้ของประเทศ เนื่องจากรัฐบาลไทยและคนไทยไม่มี
แรงจูงใจในการปลูกต้นไม้และคนไทยไม่รู้สึกถึงการเป็นเจ้าของต้นไม้ เพราะเกิดความคิดความเชื่อว่า
เป็นของราชการแนวทางธนาคารต้นไม้จึงสร้างการตีค่าต้นไม้ให้เป็นเงิน เป็นแรงจูงใจให้ประชาชน
ปลูกต้นไม้ ปละการปลูกในแผ่นดินของตนเองจะท าให้เกิดความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ 

2.1.2 แนวคิดของ พงศา ชูแนม 
ได้มีโครงสร้างวิธีคิดเก่ียวกับการปลูกต้นไม้ แล้วน าเอาฝากไว้ที่องค์กร เช่น ธนาคาร 

แล้วให้ค่าเป็นทรัพย์สินภายใต้ชื่อธนาคารต้นไม้แนวคิดหนี้เกิดก่อนหน้าโครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้   
เคยเสนอแนวคิดนี้บ้างแล้วแต่ไม่มีองค์กรใดให้ความสนใจ 

แนวคิดหลักของ พงศา ชูแนม คือ ต้นไม้ควรมีค่า ขณะที่มีชีวิตแต่ในความจริง
ปัจจุบันต้นไม้จะต้องตัดตายเสียก่อนจึงมีค่า จึงน่าจะให้ค่าหรือสร้างค่าต้นไม้ ขณะมีชีวิตและเพื่อให้
โอกาสคนที่ปลูกต้นไม้ซึ่งมีหนี้สินหรือไม่มีหนี้สิน จึงเกิดการบูรณาการระหว่างโครงการปลูกต้นไม้
ใช้หนี้กับธนาคารต้นไม้ และตกลงใช้ชื่อในการด าเนินการของลุ่มน้ าเครือข่าย จังหวัดชุมพร ระนอง 
เป็นธนาคารต้นไม้แทน โครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้โดยมุ่งหวัดให้เกิดประโยชน์อย่างบูรณาการ 8 ประการ 

1. ประชาชนทุกคนทั้งที่เป็นหนี้และไม่เป็นหนี้ สามารถปลูกต้นไม้แล้วได้ประโยชน์
จากรัฐเหมือนกัน 

2. ที่สร้างรูปแบบผสมผสานกระบวนการส่งเสริมตามพฤติกรรมสังคมไทยที่ยอมรับ
ผู้น า ผู้มีอ านาจ ผู้มีความมั่งคั่ง ผู้มีความดีงาม โดยให้กลุ่มคนเหล่านี้ที่ไม่ได้เป็นหนี้ เป็นผู้น าในการ
ปลูกต้นไม้และส่งเสริมให้ผู้อื่นปลูก ซึ่งจะได้การยอมรับมากกว่า 

3. การประเมินค่าต้นไม้ให้เป็นทรัพย์ขณะที่มีชีวิต ซึ่งเป็นการสร้างค่าให้แก่ต้นไม้
ตั้งแต่เริ่มปลูก และฝากไว้ในบัญชีธนาคาร 

4. กลุ่มคนทั่วไปที่ไม่มีหนี้สินต้องการปลูกต้นไม้เพ่ือความมั่นคงของตน เพ่ือตกทอด
เป็นมรดก และเพ่ือเป็นการสร้างกุลแก่มนุษยชาติ 

5. ให้องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้ที่ดินว่างเปล่าสร้างมูลค่าให้แก่ตนด้วยต้นไม้ 
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6. ใช้ต้นไม้เป็นเครื่องมือสร้างระบบนิเวศที่สมดุลในพื้นที่เล็ก  ๆ ของเกษตรเพื่อ
เปลี่ยนพื้นที่สมดุลในระบบนิเวศจากป่าผืนใหญ่ ด้วยความเชื่อถือว่าระบบนิเวศ ณ จุดหนึ่งจะส่งผลต่อ
พ้ืนที่นั้น 

7. เพ่ิมพ้ืนที่ป่าและการสร้างความมั่นคงในแผ่นดิน โดยใช้เงื่อนไขในการรับรอง
ต้นไม้ และแผ่นดินที่ประชานปลูกต้นไม้ 

8. เปลี่ยนฐานการออมเงินสู่ภาคชนบทโดยใช้ต้นไม้ซึ่งเป็นความถนัดและจุดแข็งของ
คนชนบท 

การขับเคลื่อนจึงใช้ชื่อธนาคารต้นไม้ (Tree Bank) ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมาใช้
งบประมาณภายใต้โครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้ผ่านเครือข่ายลุ่มน้ าหลังสวนที่มีนายไพโรจน์ ช่วยยิ้ม เป็น
ประธานเครือข่าย นายจินดาบุญจันทร์ สมาชิกสภาผู้น าชุมชนเป็นผู้ประสานงาน 

* แนวคิดสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ 
2.1.3 แนวคิดของธนาคารต้นไม้ 

ธนาคารต้นไม้ (Tree Bank) มีแนวคิดพ้ืนฐานในการผสมผสาน/บูรณาการการปลูก
ต้นไม้ใช้หนี้กับการประเมินค่าต้นไม้เป็นทรัพย์ฝากธนาคารได้เหมือนเงินตรา  โดยมีแนวทางเพื่อ
แก้ปัญหาความยากจนของคนจนยาก และสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้คนในชาติ บนพื้นฐานการออม 
และการจัดการที่ดินท ากินของตนเองได้ หนี้สินที่เป็นตัวกัดกร่อนความก้าวหน้าผาสุกจะถูกปลดเปลื้อง
ด้วยต้นไม้ท่ีปลูกในแผ่นดินในหลักการที่ถูกต้อง มูลค่าต้นไม้มีตั้งแต่ต้นไม้เริ่มเจริญ เติมโต มิใช่มีเพียง
ในวันที่ตัดออกขายเท่านั้น เพราะโดยความเป็นจริงต้นไม้ทุกต้นธรรมชาติมอบหมายภาระให้ช่วย
จัดการเกื้อกูลกับระบบนิเวศท าหน้าที่ดังกล่าวตั้งแต่ออกจากเมล็ดจนยืนต้นและตายลง  แต่ใน
ความจริงต้นไม้จะได้รับการประเมินค่าเป็นเงิน ต่อเมื่อได้ฆ่าให้ตายโดยได้ตัด หรือแปรรูปโดยวิธีการต่าง ๆ 
และจ าหน่ายจึงมีค่าเป็นเงิน ทั้งที่ต้นไม้ได้ท าหน้าที่ตลอดเวลา หากเปรียบเทียบกับเครื่องจักรหรือ
รถยนต์ ขณะจอดหรือหยุดการท างาน ก็ไม่ได้ท าหน้าที่อะไรแต่มีมูลค่าเป็นทรัพย์ตลอดเวลา 

การจัดการที่ดินท ากินของประเทศไทย ผูกโครงสร้างให้สัมพันธ์ทางตรงกับระบบ
การเงิน คือ ที่ดินเป็นทรัพย์สินของบุคคลที่ใช้เป็นทุนและเน้นให้มีการซื้อขายหรือสะสมกันอย่างเสรี 
ท าให้ประชาชนสูญเสียแผ่นดิน น าไปสู่การรุกรานทรัพย์สินสาธารณะ การจัดการที่ดินท ากินของ
ประเทศ ที่โครงสร้างให้สัมพันธ์ทางตรงกับระบบการเงินและหนี้สินตามแนวทางทุนนิยมนั้น ท าให้เกิด
การกระตุ้นให้แปลงที่ดินเป็นทุน สู่กระบวนการพัฒนาการผลิตสนองตอบต่อความต้องการตามแบบ
กระแสทุนนิยม กล่าวคือ การสะสมทรัพย์หรือการบริโภคที่เกินแก่ความจ าเป็นและการจัดการชั้น
ความหรูหรา เพ่ือยกฐานะความเป็นผู้มั่งมี ท าให้ผู้ถือครองที่ดินใช้ที่ดินไปเป็นหลักประกันการกู้ยืม 
เพ่ือสร้างผลผลิตสูงสุดก่อเกิดความคาดหวังว่าจะได้สะสมสูงสุด  เป็นเครื่องมือของระบบทุนนิยม  
ซึ่งหวังมั่งมีเกินความเป็นจริง เมื่อผิดพลาดด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ท าให้ต้องสูญเสียที่ดินท ากินดั้งเดิม
ไป อย่างรู้ไม่เท่าทันการณ์ แต่กระบวนการยังไม่สิ้นสุด การเปิดโอกาสของสังคมยังมี โดยให้ประชาชน
ที่สูญเสียที่ดินได้หาแผ่นดินใหม่อันเป็นทรัพย์สาธารณะหรือของมหาชน ได้แก่  ป่าและที่สาธารณะ 
ทั้งปวง ที่ไม่ต้องซื้อหา เพียงแต่ยอมเสี่ยง โดยไม่ต้องซื้อก็ได้มา ซึ่งที่ท ากินอีกครั้ง แต่เมื่อได้มา 
ก็ถูกกระชากเข้าในวัฏฏะอันเดิม (วงจรอุบาทว์) การเป็นหนี้สินท าให้ต้องสูญเสียที่ดินท ากินอีกครั้ง 
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และอีกกี่ครั้งจึงจะจบลง สุดท้ายที่ดินท ากินทั้งหมดก็จะตกอยู่ในมือนายทุนที่ใช้แรงงาน ราคาถูกจาก
ต่างชาติเป็นผู้ดูแลจัดการพ้ืนที่ แล้วเอาก าไรไปสร้างโรงงานอุตสาหกรรมทั้งภาคผลิตและบริการ
รองรับคนไร้ที่ท ากินไปรับจ้าง เป็นผู้รับใช้ราวทาสผู้ไม่มีทางไป 

ธนาคารต้นไม้เพ่ิมโลกอีก 5 ใบ ในการช่วยดูดซับคาร์บอน 
ในวิกฤติโลกด้านปัญหาโลกร้อน นักวิทยาศาสตร์เคยค านวณว่า หากจะต้องดูดซับ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ทันกับมนุษย์ผลิต หรือให้ทันพอกับที่มนุษย์จะปลอดภัยโดยการปลูกต้นไม้
เพ่ือลดปริมาณคาร์บอนและต้องปลูกต้นไม้บนผิวโลกถึง 2 ใบ หมายถึง เราต้องมีโลกอีกใบหนึ่งมาช่วย
ดูดซับคาร์บอนดังกล่าวในแนวคิดธนาคารต้นไม้ เข้าใจว่าแนวคิดสร้างโลก 2 ใบ หมายถึง การปลูก
ต้นไม้บนผิวโลก จ านวน 2 เท่าของผิวโลก มีนัยความคิด คือ นักวิทยาศาสตร์น าแนวคิดการปลูกต้นไม้
แบบพืชไร่หรือเกษตรเชิงเดี่ยว หรือสวนป่า ท าให้ต้นไม้มีชั้นเรือนยอดชั้นเดียว มีสีเขียวพืชของใบไม้
ตามเรือนยอดในส่วนที่ดูดซับคาร์บอน ประมาณ 6-8 เมตร เพราะแนวคิดการปลูกและเกษตรเชิงเดี่ยว
แบบตะวันตกที่เขลาและไม่เข้าถึงหลักการธรรมชาติ จะเห็นได้ว่าในป่าธรรมชาติหรือพ้ืนที่เกษตรแบบ 

ตะวันออกจะผสมผสานต้นไม้ในพ้ืนที่หนึ่งให้มีสีเขียวหรือชั้นเรือนยอดตั้งแต่ระดับ
ดินจนถึงยอดสูง 40-60 เมตร นั่นหมายถึง การเพ่ิมบริเวณต้นไม้หรือพืชที่ผิวสีเขียวในการดูดซับ
คาร์บอนได้ถึง 5 เท่า ของแนวคิดเดิม เสมือนการเพ่ิมโลกอีก 5 ใบ บนโลกใบนี้ เพ่ือใช้ในการดูดซับ
คาร์บอนแนวทางของ 

ธนาคารต้นไม้ (Tree Bank) มุ่งเอาภูมิปัญญาชาติพันธุ์ไทยในการท าเกษตรแบบ
ดั้งเดิมที่เลียนแบบและคารวะธรรมชาติในการจัดระบบต้นไม้ให้หลากหลาย  กลมกลืนในพ้ืนที่หนึ่งให้
คล้ายกับสภาพป่า ให้มีชั้นเรือนยอดหรือสีเขียวตั้งแต่ระดันพ้ืนดิน ที่ความสูง 0 เมตร ถึงชั้นสูงสุด 
40-60 เมตร ไม่ส่งเสริมให้ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพราะมีพ้ืนที่ส่วนที่เป็นสีเขียวน้อยเกินไปธนาคารต้นไม้มี
จินตนาการ จะเห็นการพ้ืนคืนระบบนิเวศในพ้ืนที่เกษตร เชื่อมต่อเสมือนทางจากป่าธรรมชาติกระจาย
ไปทุกหนทุกแห่งสลับกับพื้นที่การเกษตรที่ท าการผลิตอาหาร  ไปเชื่อมต่อกับผืนป่าเป็นหย่อม ๆ  
ที่กระจัดกระจายให้ประหนึ่งผืนเดียวกัน และมีความเชื่อว่าทุกพ้ืนที่ต้องสร้างสมดุลระบบนิเวศด้วย
ตนเองจึงจะท าให้สภาพสิ่งที่อยู่อาศัยมีความยั่งยืน 

เป้าหมาย 4 ประการของธนาคารต้นไม้ 
ก. เป้าหมายด้านเศรษฐกิจ 

1) การแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน กล่าวคือ ต้นไม้ ของประชาชนได้รับการ
ประเมินค่าเป็นทรัพย์สิน ธนาคารต้นไม้น าไปค้ าประกันหนี้กับธนาคารของรัฐและธนาคารต้นไม้เสนอ
ให้รัฐก ากับธนาคารของรัฐให้ลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี เมื่อน ามูลค่าต้นไม้ที่ยืนต้นมีชีวิตไป 
ค้ าประกันหนี้สิน 

2) สร้างรูปธรรมพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ ธนาคาร
ท าการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในภาคครัวเรือนในที่ดินท ากินของตนเองให้เกิดการผสมผสานระหว่าง
พืชอาหาร พลังงาน และพืชที่เป็นต้นไม้เศรษฐกิจ เป็นไปตามพระราชด าริ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์  
4 อย่าง 
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3) สร้างการออมทรัพย์ที่เกิดจากการประเมินค่าต้นไม้ให้เป็นทรัพย์ ธนาคาร
ต้นไม้เสนอให้รัฐจ่ายค่าตอบแทนเป็นดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าต้นไม้โดยใช้บัญชีธนาคาร
ต้นไม้ ซึ่งโดยมูลค่าที่เพ่ิมข้ึนและออมได้มาจากการเพ่ิมมูลค่าของต้นไม้ที่เจริญเติบโต 

4) วางรากฐานเศรษฐกิจการพ่ึงตนเองในระยะยาว กล่าวคือ ต้นไม้จะเติบโตขึ้น
และเป็นทรัพย์สินในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง 

ข. เป้าหมายทางสังคม 
1) รักษาสภาพชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งโดยการใช้ต้นไม้เป็นเครื่องมือในการ

ปรับเปลี่ยนนโยบายรัฐ ให้สามารถใช้ต้นไม้เป็นทรัพย์ สู่การป้องกันการซื้อขายที่ดินจนท าให้ประชาชน
สามารถรักษาที่ดินท ากินไว้ได้ เมื่อชุมชนรักษาที่ดินท ากินไว้ได้ก็จะไม่ต้องเคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนฐาน
อาชีพ สามารถด ารงอยู่กับสังคมชนบทได้ด้วยความเข้มแข็ง 

2) แก้ปัญหาการว่างงาน กล่าวคือ ธนาคารต้นไม้สามารถสร้างงานให้เพ่ิมขึ้นใน 
ชุมชนท้องถิ่น จากการจัดการขั้นตอนต่าง ๆ ของธนาคารต้นไม้ 

3) ผูกโครงสร้างสังคมคนในลุ่มน้ าให้สัมพันธ์กัน เป็นเครือข่ายสมาชิกธนาคาร
ต้นไม้ 

4) ด ารงชีวิตที่มีการพึ่งพิงธรรมชาติ 
ค. เป้าหมายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) พัฒนาพื้นฐานของการเกษตร โดยการสร้างฐานทรัพยากรป่าไม้บนที่ดินท ากิน
ของเกษตรกร อันจะส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพบนที่ดินท ากินและการฟ้ืนฟูความสมดุล
ของระบบนิเวศชุมชนท้องถิ่นให้กลับคืนสู่สภาพที่ใกล้เคียงธรรมชาติ 

2) เพ่ิมปริมาณต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ของชาติอันเป็นฐานทรัพยากรส าคัญของ
การพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพของชาติในระยะยาว สร้างพ้ืนที่ป่าลักษณะเส้นทางเชื่อมหย่อม 
ป่ากระจายไปทั่วประเทศ 

3) ลดปัญหาภาวะในโลกร้อน ภัยแล้ง อุทกภัย และปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
4) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรเชิงเดี่ยวให้เกิดความผสมผสานหลากหลาย เป็นพ้ืนที่ต้นไม้ 

ที่มีเรือนยอดแบบป่า สู่สมดุลธรรมชาติ เพื่อป้องกันภัยพิบัติ 
5) การยกระดับน้ าใต้ดินด้วยพื้นที่เกษตรที่มีสภาพใกล้เคียงกับป่า 

ง. เป้าหมายทางการเมือง 
เป้าหมายทางการเมือง หมายถึง ธนาคารต้นไม้มีเป้าหมายผลักดันให้เกิดผล

ทางการเมืองการปกครองเช่น การเสนอรัฐบาล นักการเมืองพรรคการเมือง การเสนอร่าง 
พระราชบัญญัติ ธนาคารต้นไม้ เป็นพระราชบัญญัติ ว่าด้วยสิทธิชุมชนเพ่ือเป็นนโยบายของรัฐต่อไป 

ขั้นตอนความเป็นมาและจังหวะการก้าวเดินของธนาคารต้นไม้ 
ช่วงเกิดผลึกความคิด พ.ศ. 2547 มีโครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้ของรัฐบาล การ

ขับเคลื่อนโดยสภาผู้น าชุมชนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 ก าเนิดค าธนาคารต้นไม้ด้วยวิธีคิดการสร้างทรัพย์
จากมูลค่าต้นไม้ขณะที่ยังมีชีวิต โดย พงศา ชูแนม ด้วยวาทกรรม “ต้นไม้ควรมีมูลค่าขณะที่มีชีวิต” 

ช่วงก่อตั้ง พ.ศ. 2549 แกนน าหลัก คือ เครือข่ายประชาชนในลุ่มน้ าหลังสวน 
หลังจากการจัดเวทีปลูกต้นไม้ในใจคนตามโครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้ ซึ่ง จินดา บุญจันทร์ 1 ใน 50 คน 
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ของสมาชิกสภาผู้น าชุมชนแห่งชาติน าโครงการมาผสานความร่วมมือกับไสว แสงสว่าง , พงศา ชูแนม 
และทีมงานเครือข่ายภาคประชาชนในลุ่มน้ าหลังสวนและลุ่มน้ าอ่ืน ของจังหวัดชุมพร เช่ น หมิ่น  
แซ่หลี, แสงนภา สุทธิภาค, เกียรติศักดิ์ สีสง่า, ลุงนิล-สมบูรณ์ ศรีสุบัติ, จินตนา ไพบูลย์, ชัยรัตน์  
แว่นแก้ว, สุรัตน์ ไชยวัฒน์, พิทักษ์ ธเนศถาวรกุล ฯลฯ ช่วงนี้ได้พลิกเปลี่ยนโครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้ 
มาเป็น ธนาคารต้นไม้ กับสโลแกน พอเพียง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

จากการประชุมครั้งส าคัญที่เกาะพิทักษ์ อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้ท าการจัด
องค์กรโดยมี จินดา บุญจันทร์ เป็นประธาน ไสว แสงสว่าง เป็นผู้จัดการใหญ่และพงศา ชูแนม 
รองผู้จัดการใหญ่และแกนน าทั้งหมดเป็นคณะกรรมการ ในระยะนี้ได้ขับเคลื่อนโครงการเปิดเวที
ปลูกต้นไม้ในใจคน ตั้งธนาคารต้นไม้ในจังหวัดชุมพรและใกล้เคียง เพ่ือเป็นฐานตั้งต้นการปลูกต้นไม้
บนแผ่นดินโดยประชาชน เพ่ือสร้างตัวอย่างความจริงที่ปรากฏในแผ่นดิน 

ช่วงขยายผล และผลักดันสู่นโยบายรัฐ พ.ศ. 2550-2552 จากการได้ตั้งต้นด้วยผลึก
ความคิดที่คมชัดและแตกต่างอย่างเฉียบคม ธนาคารต้นไม้จึงขยายผลไปสู่การปฏิบัติบนผืนแผ่นดิน
ของประชาชนในจังหวัดชุมพร ทั้งขยายไปในจังหวัดใกล้เคียง  ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ระนอง 
ประจวบคีรีขันธ์ ได้ผลึกก าลังร่วมกับโครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้เสนอให้นายกรัฐมนตรี (พล .อ.สุรยุทธ์ 
จุลลานนท์) ประกาศเป็นวาระแห่งชาติเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ ประกาศใช้ธนาคารต้นไม้เป็นนโยบายเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552 รวมถึงส านัก
นายกรัฐมนตรีตั้ งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการธนาคารต้นไม้  ผลการประชุมของ
คณะอนุกรรมการเห็นชอบแนวทางโครงการธนาคารต้นไม้ จนเกิดแผนปฏิบัติการธนาคารต้นไม้ฉบับ
ภาคประชาชนได้ขับเคลื่อนโดยการเดินทางจัดเวทีปลูกต้นไม้ในใจคนทั่งประเทศเพ่ิมกว่า 1,500 แห่ง 

ช่วงการแตกแขนง หันเหแนวคิด พ.ศ. 2553 จากการท าแผนปฏิบัติการธนาคาร
ต้นไม้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เพ่ือเสนอถึงคณะรัฐมนตรี เมื่อมกราคม พ.ศ. 2553 แต่ถูกตัดตอนและ
ฉกฉวยหนทางรอดของประชาชนไปหาประโยชน์สู่องค์กร ชาวงนี้  ธกส . ในฐานะประธาน
คณะกรรมการอนุกรรมการ พยายามเปลี่ยนแปลงแนวทางไปตามโครงการปลูกต้นไม้เป็นทุนในระยะ
ยาวตีค่าต้นไม้เป็นทุน เพ่ิมวงเงินกู้กับประชาชนจากมูลค่าต้นไม้ที่ประเมินล่วงหน้า ซึ่งขัดกับหลักการ
เดิมจึงเกิดการแตกหักทางความคิด โดยธนาคารต้นไม้ยังคงรักษาหลักการเดิม  เป็นธนาคารต้นไม้
ภาคประชาชนแต่แกนน าโดยเฉพาะ ไสว แสงสว่าง ได้เดินในแนวทาง ธกส . จึงเกิดการยกเลิก
คณะกรรมการธนาคารต้นไม้ชุดเดิม เปลี่ยนเป็นชุดใหม่ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2553 โดยมติ 
สมาชิกและแกนน าทั่วประเทศ 

ช่วงเสนอแผนปฏิบัติการธนาคารต้นไม้ พ.ศ. 2553 การขัดและการยึดมั่นในแนวทาง
ที่มุ่งประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก ตามหลักการเจตนารมณ์ที่รับมาจากประชาชนและประกาศ  
ต่อประชาชนตลอดมามีความเด่นชัด สามารถขจัดแขนงการโน้มน าเพ่ือประโยชน์แอบแฝง เสร็จแล้ว
เกิดคณะกรรมการธนาคารต้นไม้ระดับชาติ 2 ชุด ได้แก่ 

ก. คณะกรรมการบริหารธนาคารต้นไม้ระดับชาติ 
ข. คณะกรรมการขับเคลื่อนธนาคารต้นไม้ 
คณะกรรมการจึงได้เสนอ แผนปฏิบัติการธนาคารต้นไม้ พ.ศ. 2553 สู่นายกรัฐมนตรี 

ผ่านไปทางคุณหญิงสุพัตรา มาศดิษถ์ , รองนายกรัฐมนตรีสุเทพ เทือกสุวรรณ และสส .พรรค
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ประชาธิปัตย์อีกหลายคน ไม่ประสบความส าเร็จ เพราะรัฐบาลพยายามบ่ายเบีย่งหลายครั้งและยกโยน
แผนปฏิบัติการไปให้ ธกส. เป็นเจ้าภาพอยู่ร่ าไป ธนาคารต้นไม้จึงหมดความหวังกับรัฐบาลชุดนี้อย่าง
สิ้นเชิง ช่วงนี้มีการขยายผลธนาคารต้นไม้สาขาแทบทุกจังหวัดมีความคึกคักและเต็มไปด้วยพลัง แต่
การเสนอสู่รัฐบาลเหมือนโยนไข่ใส่กองฟาง ไม่ขัดแย้งแต่ไม่ตอบสนองนโยบาย จึงเกิดการร้องเรียนต่อ
องค์กรต่าง ๆ และสาธารณะ เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมาธิการวุฒิสภา คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ ฯลฯ จนได้ข้อสรุปใหม่ให้ย่อยแผนปฏิบัติการธนาคารต้นไม้ออกเป็น 3 และให้เสนอเป็น
รูปแบบแผนการน าร่องจ านวนหนึ่ง จึงได้เสนอแผนปฏิบัติการธนาคารต้นไม้ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก 
และฉบับน าร่อง 984 สาขา ซึ่งในแผนปฏิบัติการขนาดต่าง ๆ ได้เสนอให้เห็นถึงเป้าหมายอันส าคัญที่
จะได้ต้นไม้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ไปแก้ปัญหาวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม สังคมเศรษฐกิจ 

2.1.4 หัวใจส าคัญของธนาคารต้นไม้ข้อเสนอสิทธิประโยชน์ต่อประชาชน 3 ข้อ 
1. ประชาชนคนไทย ใครก็ตามที่ปลูกต้นไม้หรือดูแลต้นไม้บนผืนแผ่นดินไทยที่เป็น

ที่ดินท ากินของตนเองแล้วรวมกลุ่มเข้าเป็นองค์กรธนาคารต้นไม้ของผู้นั้นให้เป็นทรัพย์ตามมูลค่าราคา
ที่ธนาคารต้นไม้ก าหนด คือ 

1.1 ต้นไม้อายุ 1-10 ปี ให้ประเมินและรับรองตามราคาทุน คือ ต้นละ 100 บาท
ต่อปี และเพ่ิมขึ้นปีละ 100 บาท ทุกปี จนถึงปีที่ 10 ต้นละ 1,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

1.2 ต้นไม้อายุเกิน 1-10 ปี ประเมินและรับรองตามราคาจริงโดยการคิดค านวณ
ปริมาตรเนื้อไม้โดยให้น ามูลค่าที่เป็นทรัพย์ไว้ในรูปแบบบัญชีธนาคาร จัดท าเป็นเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์และน าไปใช้กับรัฐ 5 ดังนี้ 

1) ใช้ประกันตน 
2) ใช้เป็น Bank การันตี 
3) ใช้เป็นสวัสดิการกับรัฐ เช่น ค่าเล่าเรียน ฯลฯ 
4) ใช้เป็นหลักประกันหนี้สินกับธนาคารของรัฐแทนที่ดิน หรือทรัพย์สิน หรือ

อสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ 
5) ใช้เป็นเงินฝาก เงินออม เหมือนพันธบัตรรัฐบาล 

2. รัฐพึงจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของต้นไม้เสมือนดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าไม้ 
ทุกปี 

2.1.5 โครงการน าร่องปฏิบัติการธนาคารต้นไม้ 984 สาขา เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
วโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา 

ธนาคารต้นไม้เป็นองค์กรภาคประชาชนที่ตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ 
ยืนต้นประเภทใช้เนื้อไม้ได้ ผสมผสานกับพืชเกษตรปกติ ให้เกิดความหลากหลายในที่ดินท ากินของ
ตนเอง แล้วรวมกลุ่มกันเข้าเป็นธนาคารต้นไม้สาขา รวมเป็นองค์กรระดับชาติต่อสู้ เรียกร้อง เสนอให้
รัฐรับรองต้นไม้ขณะที่มีชีวิตให้มีมูลค่าเป็นทรัพย์ (อสังหาริมทรัพย์) และน ามูลค่าทรัพย์ไปใช้กับทรัพย์
ไปใช้กับรัฐ อาทิ เป็นหลักประกันหนี้สิน ประกันตนใช้เป็นเงินออมลักษณะพันธบัตรรัฐบาล เป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนปลูกต้นไม้ในที่ดินท ากินของตนเองฟ้ืนคืนระบบนิเวศในพ้ืนที่ เกษตร 
แก้ปัญหาภัยพิบัติทางทางธรรมชาติ แก้ปัญหาหนี้สินและการสูญเสียที่ดินของเกษตรกร สร้างความ
มั่นคงให้แก่มนุษยชาติ 
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ธนาคารต้นไม้ตั้งองค์กรเมื่อปี 2549 ท าการขับเคลื่อน 2 แนวทางหลัก คือ 
ก. ปลูกเร้า ให้ประชานท าความจริงให้ปรากฏ โดยการจัดเวทีปลูกต้นไม้ในใจคน 

ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ หรือดูแลรักษาต้นไม้ในที่ดินของตนเองแล้วรวมกลุ่มเป็นองค์กร  
ภาคประชาชนให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือเป็นพลังต่อรองให้เป็นนโยบายของรัฐ 

ข. ผลักดัน ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้รัฐเข้าใจแนวทางธนาคารต้นไม้ที่มุ่งหมายให้
ต้นไม้ที่มีชีวิต มีมูลค่าเป็นเครื่องทางเศรษฐศาสตร์และใช้เป็นนโยบายของรัฐ 

คณะกรรมการธนาคารต้นไม้ระดับชาติได้จัดท าแผนปฏิบัติการธนาคารต้นไม้ เสนอ
นายกรัฐมนตรีและองค์กรต่าง ๆ เพ่ือใช้ธนาคารต้นไม้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและการเมืองอย่างยั่งยืน โดยหัวใจของข้อเสนอหลัก 3 ข้อ คือ 

ประการที่ 1 ประชาชนคนไทย ใครก็ตามที่ปลูกต้นไม้ หรือดูแลต้นไม้บนผืนแผ่นดิน
ไทยที่เป็นที่ดินท ากินของตนเอง แล้วรวมกลุ่มเป็นองค์กรธนาคารต้นไม้ รัฐพึงต้องรับรองมูลค่าต้นไม้
ขงผู้นั้นให้เป็นทรัพย์ตามมูลค่าราคาที่ธนาคารต้นไม้ก าหนดคือ 

1) ต้นไม้อายุ 1-10 ปี ให้ประเมินและรับรองตามราคาทุน คือ ต้นละ 100 บาทต่อปี 
และเพ่ิมข้ึนปีละ 100 บาท ทุกปี จนถึงปีที่ 10 ต้นละ 1,000 บาททั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2) ต้นไม้อายุเกิน 10 ปี ประเมินและรับรองตามราคาจริงโดยการคิดค านวณ
ปริมาตรเนื้อไม ้

โดยให้น ามูลค่าที่เป็นทรัพย์ไว้ในรูปแบบบัญชีธนาคาร จัดท าเป็นเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์แล้วน าให้กับรัฐ 5 ประการ ดังนี้ 

1) ใช้ประกันตน 
2) ใช้เป็น Bank การันตี 
3) ใช้เป็นสวัสดิการกับรัฐ เช่น ค่าเล่าเรียน ฯลฯ 
4) ใช้เป็นหลักประกันหนี้สินกับธนาคารของรัฐแทนที่ดิน หรือทรัพย์สิน หรือ

อสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ 
5) ใช้เป็นเงินฝาก เงินออม เหมือนพันธบัตรรัฐบาล 
ประการที่ 2 รัฐพึงจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของต้นไม้เสมือนดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 

ของมูลค่าไม้ทุกปี 
ประการที่ 3 รัฐต้องก ากับธนาคารของรัฐ (ธ.ก.ส., กรุงไทย, ออมสิน, ธอส.) ให้ลด

ดอกเบี้ยแก่ลูกหนี้ที่ปลูกต้นไม้ไปค้ าประกันหนี้ ให้เหลืออัตราละ 5 ต่อปี 
ข้อเสนออันจะเป็นประโยชน์กับประชาชน 3 ประการดังกล่าว อยู่บนพ้ืนฐานความ

เป็นธรรม ทั้งต่อประชาชน คือ สร้างแรงจูงใจ สร้างรายได้และแก้ปัญหาความยากจน หนี้สิน ป้องกัน
การสูญเสียที่ดิน สามารถสร้างอาชีพ รายได้ และวิถีชีวิตของคนในสังคมให้เกิดความสุขได้และเป็น
ธรรมต่อประเทศชาติและโลก คือ การฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพ้ืนที่เกษตร ให้ฟ้ืนคืนสู่สมดุลธรรมชาติ 
ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งข้อเสนอนี้เป็นการบูรณาการอย่าง
ครบส่วน เป็นธรรมอย่างยิ่งท่ีรัฐต้องรีบด าเนินการ 
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ธนาคารต้นไม้ได้รับข้อเสนอจากคณะอนุกรรมาธิการวุฒิสภาและหลายองค์กร ให้ขอ
ความร่วมมือกับภาคเอกชนโดยลองน าร่องแผนปฏิบัติการธนาคารต้นไม้ให้ก้าวเคลื่อนไปได้ โดยให้
บริษัท ห้างร้าน เอกชน มูลนิธิ หรือภาคประชาชน ร่วมสนับสนุนในลักษณะ CSR หรือการเกื้อกูล
สังคม โดยส่งเสริมกระบวนการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนปลูกต้นไม้ โดยการน าร่องจ่ายค่าตอบแทน
อัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าต้นไม้ ในธนาคารต้นไม้สาขาที่มีความพร้อม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เห็นว่าการ
ด าเนินงานโครงการนี้สามารถท าได้จริง ภาคประชาชนด าเนินการได้จริงให้เห็นเป็นต้นแบบให้รัฐรับไป
ด าเนินการต่อไป 

เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 
2554 จึงเป็นการร่วมกันแสดงความจงรักภักดี โดยการด าเนินงานแผนปฏิบัติการธนาคารต้นไม้ 984 
สาขา กระจายไปทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสที่พสกนิกรจะได้ท าสิ่งที่ดีงามถวายเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

วัตถุประสงค์ 
1. ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุ 

84 พรรษา ด้วยการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ตามแนวทางธนาคารต้นไม้ 
2. ทดลองน าร่องแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการธนาคารต้นไม้ เพ่ือ

แก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง โดยใช้ต้นไม้เป็นเครื่องมือ 
3. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการธนาคารต้นไม้ในส่วนการประเมินคุณค่าต้นไม้ 

และให้ค่าตอบแทน 5% ของมูลค่าต้นไม้แก่สมาชิกธนาคารต้นไม้จ านวน 984 สาขา 
4. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในภาครัฐ เอกชน ประชาชน ให้เกิดการดูแล 

แบ่งปันเกื้อกูล ตอบแทนสังคม ในการเมือง สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม อย่างเป็นธรรมโดยการใช้
ต้นไม้เป็นเครื่องมือ 

เป้าหมาย 
1. ธนาคารต้นไม้สาขาที่มีความพร้อม จ านวน 984 สาขา กระจายไปทั้ง 4 ภาค 

ของประเทศ 
2. ในแต่ละจังหวัดให้จ านวนยอดสมาชิกที่พร้อมด าเนินการของแต่ละสาขาโดยเฉลี่ย 

50 ราย รายละ 200 ต้น รวม 10,000 ต้น/สาขา ทั้งโครงการ 9,840,000 ต้น ส าหรับต้นไม้ที่อายุ 1-5 ปี  
(เฉลี่ย 2.5 ปี) ที่จะได้ค่าตอบแทน 5% ของมูลค่าต้นไม ้

3. กลุ่มผู้สนับสนุนอาจเป็นองค์กรหลากหลายสาขาก็ได้ ประกอบด้วย รัฐ องค์กร
ท้องถิ่น กองทุนต่าง ๆ ฯลฯ รัฐวิสาหกิจ บริษัท เอกชน องค์กรการกุศล องค์กรต่าง ๆ 

4. ด าเนินการในปี 2554 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุ 84 พรรษา 

5. เป้าหมายปริมาณสมาชิกธนาคารต้นไม้ที่ได้รับการสนับสนุน ให้ค่าตอบแทน  
984 สาขา สาขาละ 50 ราย รวม 49,200 ราย 

6. เป้าหมายกิจกรรม ตรวจนับ ประเมินมูลค่าจัดท าทะเบียน ติดหมายเลขประจ า
ต้นไม้ จัดท าฐานข้อมูล 984 สาขา 
  



 21 

วิธีการและขั้นตอนด าเนินงาน 
1. เสนอโครงการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารต้นไม้ระดับชาติ 
2. มอบหมายภารกิจให้ผู้รับผิดชอบแต่ละคนเสนอโครงการต่อผู้สนับสนุน จนได้

ผู้สนับสนุนแต่ละสาขา 
3. ก าหนดกรอบขั้นตอนการด าเนินโครงการในรายละเอียด 
4. ประชาสัมพันธ์ให้ธนาคารต้นไม้แต่ละสาขาทราบและสมัครเข้าร่วมด าเนินการ 
5. คัดเลือกธนาคารต้นไม้สาขาเข้าโครงการ 
6. ท าการตรวจนับ ประเมินมูลค่า จัดท าท าเนียบต้นไม้ จัดท าฐานข้อมูลอย่าง

ครบถ้วน 
7. จ่ายค่าตอบแทน 5% ของมูลค่าต้นไม้ตามที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการ ติดตาม 

แนะน า ให้ความรู้และประเมินการด าเนินงานธนาคารต้นไม้แต่ละสาขา 
8. ติดตาม แนะน าให้ความรู้ และประเมินการด าเนินงานธนาคารต้นไม้แต่ละสาขา 
9. จัดท ารายงานเสนอผู้สนับสนุน ฯลฯ 
เงื่อนไข 
1. โครงการนี้จะเลือกด าเนินการเฉพาะธนาคารต้นไม้สาขาที่มีความพร้อมและผ่าน

การคัดเลือกของคณะกรรมการบริหารธนาคารต้นไม้ระดับชาติ โดยต้องตั้งธนาคารต้นไม้ ก่อนวันที่ 
31 ตุลาคม พ.ศ. 2554 

2. ให้ค่าตอบแทนอัตรา 5% ของมูลค่าที่ประเมินโดยการจ่ายเฉพาะต้นไม้ที่มีอายุ  
1-5 ปี หรือแล้วแต่ความประสงค์ของผู้สนับสนุนแต่ละสาขา แต่การนับและประเมินต้องด าเนินการ
ทั้งหมดเพ่ือจะได้ข้อมูลที่เป็นจริง โดยภาพรวมอาจจะต้องรับเงื่อนไขพิเศษของผู้ให้การสนับสนุน เช่น 
เสนอให้ปลูกสมุนไพรร่วม การจัดการด้วยเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ต้องอยู่บนหลักการส าคัญ
ของธนาคารต้นไม้ ส าหรับต้นไม้ที่อายุเกิน 5 ปี ให้คิดมูลค่าตามความจริง แต่จ่ายค่าตองแทนเสมือน
ต้นไม้อายุ 5 ปี 

3. ต้องมีการตรวจนับประเมิน การตรวจสอบจัดท าทะเบียนและบัญชี ตามขั้นตอน
ที่ธนาคารต้นไม้ก าหนด โดยให้ธนาคารต้นไม้ระดับจังหวัดรับรอง แล้วเสนอให้คณะกรรมการธนาคาร
ต้นไม้ระดับชาติ 

4. ธนาคารต้นไม้อาจตัดสิทธิการให้ค่าตอบแทนนี้ หากสมาชิกได้รับการสนับสนุน
จากองค์กรอื่น ๆ แล้ว 

5. ต้องท าความเข้าใจให้ตรงกันว่า ค่าตอบแทนโครงการนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
แผนปฏิบัติการธนาคารต้นไม้ เป็นการด าเนินการเพ่ือสร้างรูปธรรม สร้างแรงจูงใจและให้รัฐรับทราบ
กระบวนการ ซึ่งมิใช่เป้าหมายหลักท้ังหมดของธนาคารต้นไม้ 

6. โครงการนี้ด าเนินการเฉพาะ (ปี 2554) แต่ทั้งนี้หากผู้สนับสนุนจะด าเนินการ
มากกว่า 1 ปี ก็ได้ 

7. ธนาคารต้นไม้แต่ละสาขาอาจปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับแนวทางของ
ผู้สนับสนุน เช่น การให้ค่าตอบแทนผู้สูงอายุ เป็นสวัสดิการ ฯลฯ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ประโยชน์ที่ประชาชนผู้ปลูกต้นไม้จะได้รับจากสาขา 

สมาชิกธนาคารต้นไม้ 49,200 ราย จาก 984 สาขา ทั้ง 4 ภาคของประเทศ 
ได้รับการตรวจนับประเมินมูลค่าต้นไม้ติดหมายเลข 

ประจ าต้นไม้ ท าทะเบียนต้นไม้ทั้งหมด และได้ค่าตอบแทน 5% จากมูลค่าที่มี
อายุ 1-5 ปี ในจ านวนต้นไม้ 9,840,000 ต้น เนื้อที่ 246,000 ไร่ (อัตรา 40 ต้น/ไร่) เป็นเงินประมาณ
การ 123,000,000 บาท 

2. ประโยชน์ของธนาคารต้นไม้ ผู้สนับสนุนและส่วนร่วม 
2.1 สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลต้นไม้ของสมาชิกไว้ในระบบฐานข้อมูลธนาคาร

ต้นไม้ประมาณ 984 สาขา 
2.2 เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้สนับสนุน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ

องค์กรต่าง ๆ กับประชาชน สมาชิกธนาคารต้นไม้ โดยร่วมแสดงการแบ่งปันการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม 
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา 

2.3 เป็นแบบอย่างในการสร้างแรงจูงใจ ให้ประชาชนน าแนวทางธนาคารต้นไม้ 
ท าการปลูกต้นไม้กระจายไปทั่วทั้งแผ่นดินอย่างรวดเร็ว 

2.4 เป็นจุดเริ่มต้นแสดงรูปธรรมการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการเมือง 
โดยใช้ต้นไม้เป็นเครื่องมือ เพ่ือให้รัฐน าแนวทางไปด าเนินการทั้งประเทศ และใช้เป็นนโยบายรัฐ 

วิธีการจัดตั้งธนาคารต้นไม้มีหลักเกณฑ์ของธนาคารต้นไม้สาขา 
1) จัดท าเวทีปลูกต้นไม้ในใจคน 
2) ควรมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 50 คน และไม่ควรให้สมาชิกมากเกิน กรณีไม่เกิน 50 ราย 

ก็สามารถเปิดได้ 
3) คัดเลือกตัวแทนจากสมาชิกเป็นคณะกรรมการสาขาละ 9-15 คน โดยให้เป็น

ผู้จัดการสาขา 1 คน ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายตรวจรับและฝ่ายอื่น ๆ 
4) คัดเลือกตัวแทน 1-2 คน เป็นคณะกรรมการ ธนาคารต้นไม้ระดับจังหวัด เพ่ือ

ร่วมประชุมวางแผน ฯลฯ 
5) เมื่อมีสมาชิกและกรรมการผู้จัดการแล้วถือว่าได้เปิดธนาคารต้นไม้สาขานั้น  ๆ 

แล้ว 
6) จัดหากล้าไม้ให้สมาชิกในสาขา โดยประสานงานและจัดหางบประมาณ การเพาะ

ช ากล้าไม้ตลอดจนจัดท าทะเบียนสมาชิกและจัดท าฐานข้อมูล 
7) ท าพิธีเปิดธนาคารต้นไม้โดยเชิญบุคคลส าคัญมาร่วม และเป็นประธานพิธีเปิด

นี้ไม่ถือเป็นข้อบังคับจะมีหรือไม่ก็ได้ แต่เพ่ือสร้างแนวร่วมกับสังคมและสาธารณะ ซึ่งอาจเป็นผลดีกับ
ธนาคารต้นไม้สาขานั้น ๆ 
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หลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกธนาคารต้นไม้ 
1) ให้เป็นสมาชิกธนาคารต้นไม้สาขา ในอ าเภอนั้น ๆ ตามท่ีแปลงปลูกตั้งอยู่ แต่หาก

ไม่มีภายในอ าเภอนั้นก็สามารถเป็นสมาชิกสาขานั้น ๆ ได้ เหตุผล คือ จะสะดวกในการบริหารจัดการ
ของกลุ่มที่ไม่กว้างขวางใหญ่โตเกินก าลัง 

2) ปลูกต้นไม้อย่างน้อย 80 ต้น/แปลง กรณีที่ดินน้อยจริง ต้องปลูกอย่างน้อย 9 ต้น 
จึงสามารถข้ึนทะเบียนสมาชิกผู้ปลูกได้ 

3) เป็นคนไทย 
4) มีหนี้สินหรือไม่ก็ได้ 
5) ต้นไม้ที่สมาชิกปลูก นับรวมทั้งที่ปลูกมาก่อน และท าการปลูกใหม ่
6) ยอมรับกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายในการถือครองที่ดิน การครอบครอง

ต้นไม้และการจัดการตามแนวทางธนาคารต้นไม้ 
ชนิดพันธุ์ไม้ท่ีธนาคารต้นไม้ก าหนด 
แนวทางของธนาคารต้นไม้ มุ่งจะรับรองต้นไม้ที่ใช้เนื้อไม้ได้ในอนาคต และเป็นไม้มี

ค่า โดยเน้นไม้ในพ้ืนถิ่นหรือไม้ถิ่นอ่ืน แต่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และไม้โตเร็วที่ช่วยเกื้อกูลระบบนิเวศ
ได้ เป็นกระบวนการปลูกที่ให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ หรือไม้ตามกระแสที่ก่อให้เกิดการหลง
กลว่าชาวบ้านให้ด าเนินการอย่างมีเงื่อนไข เช่น ตะกูยักษ์ เหตุในการยกเว้นพันธุ์ไม้บางชนิดดังกล่าว 
มีหลักคิด คือ ต้องการความหลากหลาย พรรณไม้ไม่แพง ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมและมิใช่ต้นไม้ที่มี
กระบวนการทางการค้าของภาคเอกชนที่สมบูรณ์แบบแล้ว เช่น ยางพารา 

1.  จ าปาทอง    16. เนียง 
2.  ตะเคียนทอง   17. สะตอ 
3.  ยาง    18. เหรียง 
4.  ยูงเสียด    19. ช่อ 
5.  สัก     20. กันเกรา 
6.  ประดู่    21. มันหมู 
7.  หลุมพอ    22. พญาไม ้
8.  เทพทาโร    23. เคี่ยม 
9.  มะฮอกกานี    24. กระบาก 
10. เพาโลเนีย    25. ทุ้งฟ้า 
11. โดแหลม    26. ทัง 
12. ตะเคียนทราย   27. ราชพฤกษ ์
13. กระท้อน    28. สมอไทย 
14. กระถินเทพา   29. พะยอม 
15. อินทนิล    30. ท ามัง 
ส่วนประกอบต้นไม้ (อังกฤษ : Tree) เป็นแบบชนิดข้อมูลนามธรรม ประเภทหนึ่ง มี

ลักษณะการเรียงเป็นกิ่งก้านสาขาแตกแขนงออกไป จะไม่มีวงวน (Loop) โยงในสมาชิกตัวต่าง ๆ โดย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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สมาชิกจะถูกเก็บไว้ในประเภทข้อมูลชนิดวัตถุ (Object) หรือโครงสร้าง (Structure) เรียกว่า ปม
(Node) ซึ่งจะมีตัวแปรซึ่งเก็บตัวชี้ (Pointer) ไปยังปมอ่ืน ๆ ได้ 

ต้นไม้ถูกใช้ในการจัดการข้อมูลที่เปรียบเทียบกันได้ (Comparable) อย่างรวดเร็ว
เช่น ตัวเลข หรือการเรียงล าดับความส าคัญของข้อมูล ดังนี้ 

1. ปม (Node) หมายถึง สิ่งที่เก็บสมาชิกของต้นไม้ 
2. ราก (Root) หมายถึง ปมที่เราใช้เริ่มค้นหาภายในต้นไม้ ถ้าเป็น Null หมายถึง 

ต้นไม้ว่าง (Empty Tree) 
3. ปมลูก (Child Node) หมายถึง ปมที่แตกออกมาจากของปมดังกล่าว ส่วนปมที่

ปมดังกล่าวแตกมาเรียกว่า ปมพ่อ (Parent Node) และเรียกปมพ่อของปมพ่อว่า ปมปู่ (Grandparent  
Node) และเรียกตามล าดับการนับญาติฝ่ายพ่อไปเรื่อย ๆ ส่วนปมลูกของปมลูกก็จะเป็นปมหลาน 
(Grandchild Node) ไปเรื่อย ๆ ตามล าดับการเรียกญาติฝ่ายลูก 

4. ปมที่มีปมพ่อเป็นปมเดียวกัน เรียกว่า ปมพ่ีน้อง (Sibling Node) 
4.1 ปมที่มี m ลูก เราจะเรียกว่า ปมแบบ m (M-Type Node) 
4.2 ใบ (Leaf Node) หมายถึง ปมที่ไม่มีปมลูก 
4.2 การเขียนต้นไม้มักเขียนปมรากอยู่ข้างบน และเขียนแตกแขนงลงมาให้ปม

ใบอยู่ข้างล่าง 
5. ความลึกของปม (Node Depth) หมายถึง จ านวนครั้งของความสัมพันธ์เชิง 

พ่อ-ลูก ระหว่าง ปมรากถึงปมใด ๆ 
6. ความสูง (Tree Height) หมายถึง ความลึกของใบที่ลึกที่สุด ส าหรับต้นไม้ที่มีแต่

รากจะสูง 0 และต้นไม้ว่างอาจตั้งได้ว่าสูง -1 
7. ต้นไม้ย่อย (Subtree) หมายถึง ต้นไม้ย่อยที่ใช้สมาชิกของต้นไม้ที่เราพิจารณา 

ไปเป็นรากส่งผลให้ ปมลูกปมหลานที่อยู่ใต้สมาชิกตัวนั้นกลายเป็นสมาชิกของต้นไม้ย่อยไปด้วย 
ต้นไม้เป็นโครงสร้างที่เน้นข้อมูลที่เปรียบเทียบกันได้ (Comparable) เช่น ต้นไม้

ค้นหา หรือมีล าดับความส าคัญเป็นขั้นตอน เช่น ฮีป มักใช้ในการจัดการค้นหาอย่างรวดเร็วเป็น O  
(Logn) หรือการจัดล าดับความส าคัญ เช่น การจัดนิพจน์ ซึ่งเรียงล าดับการท างานโดยต้นไม้นิพจน์ 

 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ป่าไม้ 

2.2.1 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีผู้ให้ความหมายของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ดังนี้ 
พระปลัดชัยณรงค์ รัตนดีมั่น (2551) ให้ความหมายว่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

หมายถึง การเก็บรักษา สงวน ซ่อมแซม ปรับปรุง และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
เพ่ือจะได้อ านวยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสนองความเป็นอยู่ของมนุษย์ตลอดไป เป็นการใช้ตาม         
ความต้องการและประหยัดไว้เพ่ือใช้ในอนาคต 

อุทัย จันทร์กอง (2551) กล่าวว่า การอนุรักษ์ควรมีการการใช้สิ่งแวดล้อมทั้งหลายใน
โลกอย่างมีเหตุผลเพ่ืออ านวยให้คุณภาพของการมีชีวิตอย่างดีตลอดไปส าหรับมนุษย์ ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อมนุษย์ และระบบนิเวศอ่ืน ๆ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C
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นิวัติ เรืองพานิช (2546) ได้ให้ความหมายของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ว่า  คือ    
การรู้จักน าทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ต่อมหาชนมากที่สุด  สูญเสียน้อยที่สุด ใช้ได้นาน เป็นการใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม การป้องกัน การบ ารุงรักษาเพ่ือประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด และก่อให้เกิดผลเสียแก่สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้คืนสู่สภาพเดิมหรือทดแทนความเสื่อมโทรมให้ได้มากที่สุด และต้องกระจายการ
ใช้ประโยชน์ให้ทั่วถึงกันโดยถูกต้องตามกาลเทศะด้วย 

เกษม จันทร์แก้ว (2536) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คือ การเก็บ
รักษา สงวนซ่อมแซม ปรับปรุง และการใช้ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือจะได้เอ้ืออ านวย 
ให้คุณภาพสูงในการสนองความเป็นอยู่ของมนุษย์ตลอดไป  โดยอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์สุดยอดของ 
นักอนุรักษ ์คือ ต้องท าให้โลกนี้ดี 

อาจกล่าวได้ว่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้สิ่งแวดล้อมอย่างมีเหตุผลให้
เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ามากที่สุดเพ่ือให้ทรัพยากรที่มีอยู่สามารถใช้ประโยชน์ได้นานที่สุด สูญเสีย
น้อยที่สุดและต้องกระจายประโยชน์ให้ทั่วถึง 

2.2.2 แนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีผู้ให้แนวคิดไว้ ดังนี้ 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2548) และเกษม จันทร์แก้ว (2544) ได้กล่าวว่า 

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรค านึงถึงแนวคิดและหลักการ ดังนี้ 
1. ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิด มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด      

การกระท าต่อทรัพยากรอย่างหนึ่งจะมีผลกับทรัพยากรอีกอย่างหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
2. การท าลายทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

และความเจริญของมนุษย์ การอนุรักษ์จึงอยู่ที่ว่าท าอย่างไรจึงจะให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 
3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ถือได้ว่ า เป็นทางแห่ง          

การด าเนินชีวิต ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดหรือมีฐานะใดก็ตาม ความมั่งคงและความสุขสมบูรณ์ของ
ชนในชาติจะข้ึนอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและมนุษย์ผู้ใช้ทรัพยากรนั้น 

4. ในการวางแผนการจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดจะต้อง    
ไม่แยกมนุษย์ออกจากสภาพแวดล้อมทางสังคมหรือทางธรรมชาติ 

5. อัตราการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน ยังไม่อยู่ในระดับที่จะพยุงฐานะความ
อยู่ดีกินดีได้ เนื่องจากการกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรยังไปเป็นแบบไม่ทั่วถึง 

6. มนุษย์จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและความเชื่อในความเป็นไป
ตามธรรมชาติถึงมนุษย์จะใช้เทคโนโลยีสูงล้ าสักเพียงใดก็ไม่สามารถจะหาสิ่งอ่ืนมาทดแทนหรือ
เอาชนะทรัพยากรธรรมชาติได้หมด 

7. มนุษย์จ าเป็นต้องอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือความสวยงาม ใช้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือความสมบูรณ์และความเป็นผลดีทางจิตใจอีกด้วย 

8. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะไม่ประสบความส าเร็จหากว่า
ไม่สามารถควบคุมจ านวนประชากรได้ เนื่องจากประชากรของโลกเพ่ิมมากขึ้นทุกวัน แต่ทรัพยากร 
ธรรมชาติกลับลดน้อยลงทั้งปริมาณและคุณภาพ 
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สรุปได้ว่า ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เนื่องจากสิ่งแวดล้อมมีความจ าส าคัญและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความเป็นอยู่ของมนุษย์      
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นปัจจัยที่ท าให้มีคุณภาพชีวิตอยู่อย่างปกติสุข การเพ่ิมขึ้นของประชากร 
ท าให้สิ่งแวดล้อมถูกท าลายเพิ่มข้ึนส่งผลให้มนุษย์ในอนาคตมีความเป็นอยู่อย่างล าบากมากขึ้น 

2.2.3 หลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
Palmer & Neal (1994) ได้กล่าวถึงหลักการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไว้ดังนี้ 
1. ส ารวจและค้นหา (Survey and Identify) เป็นการส ารวจค้นหาทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นประโยชน์สามารถน ามาใช้ได้ 
2. รักษาและป้องกัน (Maintenance and Protection) เป็นการรักษาป้องกันไม่ให้

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม หรือถูกท าลายหรือเกิดมลภาวะ 
3. ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Wise Use) โดยใช้ให้ถูกประเภทใช้ให้เหมาะกับ

ศักยภาพของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ใช้ให้น้อยแต่เกิดประโยชน์
สูงสุด ใช้ได้นานที่สุดและให้คนจ านวนมากได้รับประโยชน์ด้วย 

4. รู้จักใช้ทรัพยากรที่มีคุณภาพรองลงมา (Audidance of the Best) เลือกใช้
ทรัพยากรตามความจ าเป็นและความเหมาะสมโดยไม่จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่มีคุณภาพสูงสุด  เช่น 
ปลูกกระถิน ชะอม เป็นแนวรั้วแทนการใช้ไม้ท ารั้ว หรือแทนก่อก าแพงเป็นแนวรั้ว เป็นต้น 

5. รู้จักปรับปรุงคุณภาพ (Improvement) โดยการปรับปรุงคุณภาพของทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมนั้นให้ดีขึ้น เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้ เช่น ปรับปรุงคุณภาพดินให้มีน้ า ให้มีปุ๋ยอินทรีย์
เพ่ิมข้ึน เพ่ือใช้เพาะปลูกให้ได้หลายครั้งหรือให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

6. ดัดแปลงของเก่าเป็นสิ่งใหม่ (Recycle) โดยน าของเสียหรือของเหลือทิ้งมาผ่าน
กระบวนการผลิตเพ่ือใช้ใหม่ เช่น ท าขยะเป็นปุ๋ย ท าน้ าเสียเป็นน้ าดี หลอมเศษโลหะท าผลิตภัณฑ์ใหม่ 
และน าของเก่ามาใช้อีก (Reuse) โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการผลิต 

7. น าสิ่งอื่นมาใช้ทดแทนเพื่อประหยัดทรัพยากรที่ใช้แล้วสิ้นเปลือง  เช่น ใช้
พลังงานน้ า พลังงานลมแทนน้ ามัน ใช้พลาสติกแทนเหล็ก เป็นต้น 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2548) ได้เสนอแนวทางการปฏิบัติในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ไว้ดังนี้ 

1. การให้การศึกษาเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ เพ่ือเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การให้การศึกษาเผยแพร่หรือ
ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง 

2. การปรับปรุงคุณภาพและแก้ไขให้ดีขึ้น เป็นวิธีการตรงที่ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนทรัพยากรและสภาวะแวดล้อมเสื่อมโทรม 

3. การน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยการเก็บรวบรวมสิ่งของที่ใช้แล้วน าเอาไปเข้า
กระบวนการผลิตใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

4. การถนอมรักษา เป็นวิธีการหนึ่งที่จะท าให้สิ่งแวดล้อมนั้นถูกใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 
และยาวนาน 

5. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
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6. การน าสิ่งอื่นมาใช้ทดแทน โดยเฉพาะทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เช่น น้ ามัน 
7. การลดอัตราการเสื่อมสูญ เนื่องจากการบริโภคทรัพยากรของมนุษย์เป็นไป   

อย่างฟุ่มเฟือยและไม่ค่อยได้ใช้ให้อยู่ในขอบเขตจ ากัด ท าให้ทรัพยากรหมดเปลืองไปโดยไม่ได้ถูก
น ามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ 

8. การส ารวจหาทรัพยากรใหม่ ๆ โดยเฉพาะทรัพยากรที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ 
และทรัพยากรที่ยังไม่เคยมีการส ารวจในประเทศ เช่น ก๊าซธรรมชาติ แร่ธาตุ ทองค า เป็นต้น 

9. การใช้สิ่งที่มีคุณภาพรองลงมา เช่น การใช้มุกเทียมแทนมุกจริง การใช้พลาสติก
แทนไม้ เป็นต้น 

10. การรักษาและซ่อมแซม เป็นการอนุรักษ์ท่ีเป็นการเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไป 
11. การป้องกันมลสารหรือวัตถุมีพิษไม่ให้แปดเปื้อนเข้าไปสู่สิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์อาศัย ใช้ประโยชน์ รวมทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ การป้องกันมลสาร
เป็นวิธีการจัดการไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมประสิทธิภาพก่อนเวลาอันควร 

12. การแบ่งเขตในการอนุรักษ์โดยวิธีการแบ่งเขต เป็นวิธีการหนึ่งที่จัดพ้ืนที่ ในการ
ควบคุมหรือพ้ืนที่ในการอนุรักษ์ให้เหมาะสมรัดกุมข้ึน 

สรุปได้ว่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถท าได้หลากหลายวิธีด้วยกัน เช่น        
การรักษาไว้ด้วยการซ่อมแซมปรับปรุงให้มีสภาพเดิม การพัฒนาให้ดีขึ้นจนสามารถใช้ประโยชน์ได้
มากขึ้นการน ากลับมาใช้ใหม่ การถนอมรักษา การใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การน าสิ่งอ่ืนมาใช้ทดแทน
การลดอตัราการเสื่อมสูญ การส ารวจหาทรัพยากรใหม่ ๆ การใช้สิ่งที่มีคุณภาพรองลงมา การป้องกัน
มลสารหรือวัตถุมีพิษไม่ให้ปนเปื้อนเข้าไปสู่สิ่งแวดล้อม การแบ่งเขตในการอนุรักษ์ แต่วิธีการที่ได้ผลใน
ระยะยาวที่ดีที่สุด คือ การให้การศึกษาเพ่ิมพูนความรู้ให้ประชาชนเกิดจิตส านึก มีความตระหนัก     
ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมในทางที่ดีและถูกต้อง 

เกษม จันทร์แก้ว (2536) ได้กล่าวว่า การอนุรักษ์ เป็นการเก็บรักษา สงวนซ่อมแซม 
ปรับปรุง และการใช้ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือจะได้เอ้ืออ านวยให้คุณภาพสูง ในการ
สนองความเป็นอยู่ของมนุษย์ตลอดไป โดยอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ คือ ต้องท าให้โลกนี้ดี และภายใต้
หลักการ ดังนี้ คือ 

1. ใช้อย่างมีเหตุผลและอย่างชาญฉลาด (Rational use and wise use) คือ เป็น
การใช้ตามความต้องการ หรือใช้เมื่อถึงเวลาจะต้องใช้และต้องใช้อย่างฉลาด  ประหยัดไว้เพื่อใช้
ในอนาคต ตลอดจนพิจารณาถึงหลักเศรษฐศาสตร์อย่างถี่ถ้วนด้วย 

2. ปรับปรุงทรัพยากรที่เสื่อมโทรมก่อนน า มาใช้ใหม่ 
3. ประหยัดในการใช้ทรัพยากรและสงวนรักษาทรัพยากรที่หายาก ส่วนใหญ่จะเป็น

ประเภททรัพยากรที่ใช้แล้วหมดสิ้น และทรัพยากรที่ใช้แล้วสามารถทดแทนได้ 
นิวัติ เรืองพานิช (2546) ได้ให้แนวคิดในการของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

ไว้ดังนี้ 
1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง     

ชาญฉลาดให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนมากที่สุด ยาวนานที่สุดและโดยทั่วถึงกัน ทั้งนี้ไม่ได้หมายถึง 
ห้ามใช้หรือเก็บรักษาทรัพยากรไว้เฉย ๆ แต่จะต้องน า มาใช้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะ 
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2. ทรัพยากรธรรมชาติจ าแนกอย่างกว้าง ๆ ออกเป็น ทรัพยากรที่เกิดขึ้นใหม่ได้ 
เช่น ดิน น้ า ป่าไม้ สัตว์ป่า ทุ่งหญ้า และก าลังงานมนุษย์กับทรัพยากรที่ไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ เช่น 
น้ ามัน และแร่ต่าง ๆ เป็นต้น 

3. ปัญหาส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรดินที่ยังอุดมสมบูรณ์ให้คงคุณสมบัติที่ดีตลอดไป      
ในขณะเดียวกันจะเป็นผลดีต่อทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น น้ า ป่าไม ้และสัตว์ป่าด้วย 

4. การอนุรักษ์หรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ต้องค านึงถึงทรัพยากรอย่างอ่ืน 
ในเวลาเดียวกันไม่ควรแยกพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะทรัพยากรทุกอย่าง 
มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 

5. ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดนั้น  จะต้อง       
ไม่แยกมนุษย์ออกจากสภาพแวดล้อมทางสังคมหรือวัฒนธรรมหรือสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ  
เพราะวัฒนธรรมและสั งคมของมนุษย์ ได้ พัฒนาตั วเองมา  พร้อมกับการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติของสังคมนั้น ๆ กล่าวโดยทั่วไป การอนุรักษ์เป็นทางแห่งการด าเนินชีวิต เพราะมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์เป็นอันมาก 

6. ไม่มี โครงการอนุรักษ์ใดที่จะประสบความส าเร็จได้  นอกเสียจากผู้ที่ ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติจะได้ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรนั้น  ๆ และใช้อย่างชาญฉลาดให้
เกิดผลดีในทุก ๆ ด้าน ต่อสังคมมนุษย์ และควรใช้ทรัพยากรให้อ า นวยประโยชน์หลาย ๆ ด้าน 
ในเวลาเดียวกันด้วย 

7. อัตราการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันจะเป็นที่ใดก็ตาม ยังไม่อยู่ในระดับ    
ที่จะพยุง ซึ่งฐานะความอยู่ดีกินดีโดยทั่วถึงได้ เนื่องจากการกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร    
ยังเป็นไปโดยไม่ทั่วถึง 

8. การอนุรักษ์เก่ียวข้องกับมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือชนบท ความมั่นคง 
สุขสมบูรณ์ของประเทศขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และขึ้นกับทรัพยากร
มนุษย ์ซึ่งเป็นผู้ใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ ของประเทศนั้น ๆ 

9. การท าลายทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ ด้วยเหตุใดก็ตาม เท่ากับเป็นการท าลาย
ความศิวิไลซ์ของมนุษย์ อย่างไรก็ดีมนุษย์ก็ต้องยอมรับว่าการท าลายทรัพยากรธรรมชาติได้เกิดขึ้นอยู่
ทุกหนทุกแห่งท่ีมีการใช้ทรัพยากรนั้น ๆ อย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก 

10. การด ารงชีวิตของมนุษย์ขึ้นอยู่กับสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ ซึ่งต่างก็เกิด
จากทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น ดิน น้ า อีกทอดหนึ่ง ก าลังงานของมนุษย์ ตลอดจนการอยู่ดีกินดีทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ ขึ้นอยู่กับคุณค่าของอาหารที่เราบริโภค นอกจากปลาและอาหารทะเลอื่น ๆ แล้ว 
อาหารทุกอย่างจะเป็นผัก ผลไม้ ถั่ว งา ข้าว หรือในรูปของนม เนื้อสัตว์ อันเป็นผลผลิตจากพืชที่สัตว์
บริโภคเข้าไป ล้วนเกิดข้ึนมาจากดินทั้งสิ้น 

11. มนุษย์จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเชื่อในธรรมชาติ  มนุษย์
สามารถน าเอาวิทยาการต่าง ๆ มาช่วยหรือบรรเทากระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติได้       
แต่มนุษย์ไม่สามารถจะน า สิ่งใดมาทดแทนธรรมชาติได้ทั้งหมดทีเดียวอย่างแน่นอน 
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12. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินอกจากจะเพ่ือการอยู่ดีกินดีของมวลมนุษย์
แล้ว ยังจ าเป็นต้องอนุรักษ์ธรรมชาติเพ่ือความสมบูรณ์และเป็นผลดีทางจิตใจด้วย  เช่น การอนุรักษ์
สภาพธรรมชาติการอนุรักษ์สัตว์ป่าเพ่ือความสวยงามและการพักผ่อนหย่อนใจหรือเป็นเกมกีฬา     

13. ประชากรของโลกเพ่ิมขึ้นมากทุกวันแต่ทรัพยากรธรรมชาติกลับลดน้อยลงทุกที 
ไม่มีใครทราบได้ว่าทรัพยากรในบั้นปลายนั้นจะเป็นอย่างไร อนาคตจึงเป็นสิ่งที่มืดมน ถ้าหากทุกคน 
ไม่เริ่มต้นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่บัดนี้ 

แนวทางการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรและการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาทางเลือก 
ในการด ารงชีวิตให้ชาวบ้านกับป่าอยู่ร่วมกันได้ โดยการปลูกสร้างจิตส านึก ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ (นิวัติ เรืองพานิช, 2546) มีหลักการอันประกอบไปด้วย 

1. การพัฒนาเกษตรนิเวศ เป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้ าในระบบ
ไร่หมุนเวียน เทคนิควิทยาการทางเกษตรนิเวศที่ส าคัญ ได้แก่ การใช้พืชคลุมดิน การปลูกพืชแนวระดับ
ในพ้ืนที่ลาดชันและระบบวนเกษตร 

2. การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช มีการเก็บรวบรวมและศึกษาลักษณะ
พันธุกรรมพืช เน้นที่พันธุ์ผักพ้ืนเมือง และพันธุกรรมไม้ผลเมืองร้อน โดยเน้นให้เกิดกระบวนการมี 
ส่วนร่วมของเกษตรกรในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรม 

3. การศึกษาวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการทรัพยากร หลักการส าคัญ คือ 
การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคม  ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมยั่งยืน 

4. การเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้าน หลักส าคัญในการด าเนินกิจกรรมอยู่
ที่การสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการท างานให้ชาวบ้าน นอกจากจะเป็นการปรั บปรุงชีวิต        
ความเป็นอยู่แล้ว ยังเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ ความร่วมมือภายในชุมชนและการก่อตัวขององค์กร
ของชาวบ้าน ทั้งนี้เพ่ือให้ชาวบ้านสามารถด าเนินกิจกรรมการพัฒนาด้วยตนเองในอนาคต 

มนัส สุวรรณ (2549) ได้เสนอการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถกระท าได้ ทั้งทางตรง
และทางอ้อมดังนี้ 

1. วิธีการอนุรักษ์โดยตรง 
1.1 การใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดหรือใช้อย่างประหยัด  ทรัพยากร คือ สิ่งที่

สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์ และมีอยู่ 2 ประเภท คือ สร้างเสริม
ได้และไม่สามารถสร้างเสริมได้ การใช้อย่างผิดวิธีหรือใช้เกินความจ าเป็น อาจท าให้ทรัพยากรประเภท
นี้เสื่อมคุณภาพลงได้ สภาพของอากาศเสียและน้ าในแม่น้ าล าคลองเน่าเสีย 

1.2 การใช้สิ่งทดแทนทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ไม่สามารถสร้างเสริมได้   
สิ่งทดแทนอาจเป็นทรัพยากรอย่างอ่ืนที่หาง่ายหรืออยู่มากมายตามธรรมชาติหรือก็ไม่อาจเป็นสิ่งที่เกิด
จากการสังเคราะห์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ การใช้พลาสติกทดแทนโลหะ 

1.3 การสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพสมดุลมากที่สุด แต่ส าหรับทรัพยากรอีกหลายอย่าง เช่น แร่ธาตุ และเชื้อเพลิง 
วิธีการฟ้ืนฟูสภาพไม่อาจท าได้ 
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2. วิธีการอนุรักษ์โดยทางอ้อม 
2.1 การสร้างหรือจัดตั้งกลุ่มในลักษณะต่าง  ๆ เพ่ือการรณรงค์และสร้าง      

แนวร่วมส าหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีบทบาทในการร่วมกันรณรงค์     
การปลูกต้นไม ้การให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปในเรื่องของธรรมชาติและความส าคัญของสิ่งแวดล้อม 

2.2 การให้การศึกษา การปลูกฝังจิตส านึกและการสร้างความตระหนักให้กับ
เยาวชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.3 การออกกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 
1. การแก้ปัญหาระดับพฤติกรรม มีแนวทางการปฏิบัติที่ส าคัญ 2 อย่าง คือ 

1.1 การออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กติกาของสังคม 
1.2 การสร้างพฤติกรรมเคยชินที่เอ้ือต่อการบ ารุงรักษาธรรมชาติ 

2. การแก้ปัญหาในระดับจิตใจโดยใช้คุณธรรมส าคัญ คือ ความเมตตากรุณา 
ความรู้สึกพอใจและเป็นสุข และจิตส านึกในความรับผิดชอบ มีจิตใจที่ชื่นชมในความงามของธรรมชาติ 
รู้สึกเป็นสุขในการอยู่กับธรรมชาติ 

3. การแก้ปัญหาในระดับปัญญา การแก้ปัญหาในระดับปัญญาเริ่มตั้งแต่การมองเห็น
เหตุผล หรือมองเห็นประโยชน์ในการที่จะมีพฤติกรรมนั้น  หรือมองเห็นประโยชน์ในการที่จะท า
พฤติกรรมนั้น เมื่อเด็กเข้าใจเหตุผล มองเห็นคุณค่าของพฤติกรรมนั้น ๆ แล้วก็ยิ่งท าให้เขาพอใจและมี
ความสุขในการมีพฤติกรรมนั้น ภาคจิตใจ เกิดความพอใจ และความสุขในการที่จะท าอย่างนั้นก็อาศัย
ภาคปัญญาคือ การสร้างความเข้าใจเข้ามาช่วยเสริมอีก และส่งผลไปที่พฤติกรรมให้ได้ผลจริงจังยั่งยืน 

วราพร ศรีสุพรรณ (2544) ได้น าเสนอหลักการส าคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
1. หลักแห่งความประหยัดโดยใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า 
2. การน ากลับมาใช้ใหม่ 
3. หลีกเลี่ยงและไม่ใช้สินค้าที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
4. ไม่ปล่อยให้ขยะที่ย่อยสลายยากตกค้างอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
5. ช่วยกันปลูกต้นไม้และให้ที่พักพิงแก่สัตว์ป่า 
การสร้างทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับทุกคนได้ตระหนักนั้นนับเป็นอีก

ทางเลือกท่ีมีความส าคัญ โดยใช้การสื่อสารมวลชนเข้ามามีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดจิตส านึกดังนี้ 
1. เศรษฐกิจเกิดจากทรัพยากร ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจกิจ คือ การน า

ทรัพยากร ออกมาใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยไม่ฟุ่มเฟือย 
2. การด ารงชีวิตของมนุษย์มีความสอดคล้องและสมดุลกับสิ่งมีชีวิตอ่ืน เราจะสร้าง

ความสุขด้วยการท าลายสิ่งมีชีวิตอ่ืนไม่ได้ เพราะผลกระทบจะย้อนสู่ตัวเราเอง 
3. การเพ่ิมประชากรเป็นการสร้างภาระต่อโลก จะต้องมีการตระเตรียมให้ประชากร

ที่เพ่ิมข้ึน สามารถรับภาระการด ารงชีวิตของตนได้โดยไม่ต้องท าลายซึ่งกันและกัน และต้องจัดระเบียบ
ให้มีความสงบสุข 

4. เทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือและวิธีการใช้พลังงานจะปล่อยให้มีการพัฒนาโดย
เสรีมิได้จะต้องอยู่ภายใต้ความควบคุมของสันติภาพและความสงบความก้าวหน้า 
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สรุปแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือ การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและรู้คุณค่า 
การให้ความรู้และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่บุคคล นักเรียน นักศึกษ า 
สถาบันการศึกษา องค์กรทุกภาคส่วน จะช่วยให้เกิดการฟ้ืนฟูและเพ่ิมทรัพยากรให้คงอยู่ และมีเพ่ิม
มากขึ้นและมีเพียงพอต่อการบริโภคของคนรุ่นหลัง ดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อม
ศึกษาแบบบูรณาการส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น โดยได้รวบรวม
เนื้อหา การอนุรักษ์ป่าไม้ การอนุรักษ์น้ า และการอนุรักษ์ดิน ตามล าดับ ดังนี้ 

2.2.4 การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
1) ความหมายของป่าไม้ 

มีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ไว้หลายท่าน ดังนี้ 
สวัสดิ์ โนนสูง (2546) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ป่าไม้ หมายถึง บริเวณที่มีต้นไม้

หลายชนิดขนาดต่าง ๆ ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและกว้างใหญ่พอที่จะมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้น 
เช่น ความเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ า มีสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตอ่ืน 
ซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

วศิน อิงควัฒนากุล (2548) ให้ความหมายของป่าไม้ว่ามิได้หมายความเพียงพ้ืนที่
ที่มีต้นไม้รวมกลุ่มกันอยู่เป็นจ านวนมากเท่านั้น ป่าไม้หมายถึงบริเวณที่ต้นไม้ที่มีความสูงไม่น้อยกว่า   
5 เมตร และมีเรือนยอดปกคลุมพื้นที่มากกว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

สาคร กือเจริญ (2547) ป่าไม้ หมายถึง พื้นที่อันกว้างใหญ่ซึ่งประกอบด้วย        
ไม้นานาชนิดและเป็นแหล่งก าเนิดสัตว์ป่านานาชนิดด้วย 

นิวัติ เรืองพานิช (2546) ได้กล่าวถึงความหมายของป่าไม้ว่า ป่าไม้ คือสังคมของ
ต้นไม้และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ อันมีความ สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และปกคลุมเนื้อที่กว้างใหญ่ มีการใช้
ประโยชน์จากอากาศ น้ า และวัตถุธาตุต่าง ๆ ในดิน เพ่ือการเจริญเติบโตจนถึงอายุขัยและมีการสืบพันธุ์
ของตนเอง ทั้งให้ผลผลิตและบริการที่จ าเป็นอันจะขาดเสียมิได้แก่มนุษย์ 

อาจกล่าวได้ว่า ป่าไม้ ก็คือสังคมของต้นไม้ รวมทั้งสรรพสิ่งในสังคมนั้นที่มีผล    
ท าให้ป่าไม้สามารถอ านวยประโยชน์แก่สังคมมนุษย์ 

2) ความหมายของการอนุรักษ์ป่าไม้ 
พระปลัดชัยณรงค์ รัตนดีมั่น (2551) ให้ความหมายว่า การอนุรักษ์ป่าไม้ 

หมายถึง การรักษา สงวน ซ่อมแซม ปรับปรุง และการใช้ทรัพยากรป่าไม้ เพ่ือจะได้อ านวยให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการสนองความเป็นอยู่ของมนุษย์ตลอดไป เป็นการใช้ตามความต้องการ และ
ประหยัดไว้เพื่อใช้ในอนาคต 

นิวัติ เรืองพานิช (2546) กล่าวว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นการใช้ทรัพยากร 
ป่าไม้อย่างเหมาะสม การป้องกัน การบ ารุงรักษาเพ่ือประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ใช้ให้น้อยที่สุด และก่อให้เกิดผลเสียแก่ป่าไม้น้อยที่สุด รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของป่าให้
คืนสู่สภาพเดิมหรือทดแทนความเสื่อมโทรมให้ได้มากที่สุด 

อุทัย จันทร์กอง (2551) กล่าวว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ควรมีการการใช้
อย่างมีเหตุผลเพ่ืออ านวยให้คุณภาพของการมีชีวิตอย่างดีตลอดไปส าหรับมนุษย์ ไม่ส่งผลกระทบต่อ
มนุษย์ และระบบนิเวศอ่ืน ๆ 
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3) ประเภทของป่าไม้ในประเทศไทย 
ธวัชชัย สันติสุข (2555) ได้น าเสนอการจ าแนกประเภทของป่าไม้ โดยการจ าแนก

ประเภทของป่าไม้ตามปัจจัยที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดในการแบ่งประเภทของป่าไม้ ดังนี้ 
3.1) ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับชนิดป่าไม้ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลก่อให้เกิดป่าและสังคมพืชชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทยไม่ได้
เกิดจากปัจจัยหนึ่งปัจจัยใดโดยเฉพาะ แต่เกิดจากปฏิกิริยาร่วมกันระหว่างปัจจัยมากน้อยแตกต่างกัน 
ปัจจัยส าคัญท่ีก่อให้เกิดป่าหรือสังคมพืชชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย (ธวัชชัย สันติสุข, 2555) พอสรุป
ได้อย่างกว้าง ๆ คือ  

(1) ลมฟ้าอากาศ (Climatic) โดยเฉพาะฤดูกาลและปริมาณของฝนเฉลี่ย
รายปีตลอดจนการกระจายของฝน (จ านวนวันที่ฝนตก) ในแต่ละปี เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ใน   
แนวเขตที่มีการแบ่งแยกฤดูกาลระหว่างฤดูฝนและฤดูแล้งชัดเจน  (Seasonal) ได้แก่พ้ืนที่ภาคกลาง 
(ตั้งแต่บริเวณเหนือจังหวัดชุมพร) ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี
ประมาณ 1,050–1,470 มิลลิเมตร จ านวนวันฝนตกเฉลี่ยรายปี ระหว่าง 75–97 วัน ส่วนใหญ่ฝนตก 
ในช่วงเดือนพฤษภาคม–ตุลาคม ป่าส่วนใหญ่ของภาคกลางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น
ป่าชนิดที่ผลัดใบ (Deciduous Forest) ในฤดูแล้ง (พฤศจิกายน–เมษายน) แทบท้ังสิ้น ได้แก่ ป่าเบญจ
พรรณ หรือ ป่าผสมผลัดใบและป่าเต็งรัง ยกเว้นพ้ืนที่บริเวณหุบเขาที่ชุ่มชื้น พ้ืนที่ริมล าธาร แม่น้ า ซึ่ง
มีความชุ่มชื้นตลอดปี ป่าที่ขึ้นอยู่จะเปลี่ยนสภาพไปเป็นป่าชนิดที่ไม่ผลัดใบ (Evergreen Forest) 
ได้แก่ ป่าดิบแล้ง (Seasonal Rain Forest หรือ Semi - Evergreen Forest หรือ Dry Evergreen 
Forest) พ้ืนที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีประมาณ 1,760–3,140 
มิลลิเมตร จ านวนวันฝนตกเฉลี่ยรายปี ระหว่าง 102–150 วัน ในเขตจังหวัดระนอง และตราด บางปี
ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีสูงถึง 4,000 มิลลิเมตร ป่าส่วนใหญ่ของภาคดังกล่าวเป็นป่าชนิดที่ไม่ผลัดใบ 
(Evergreen) บริเวณที่มีฝนตกชุกและมีช่วงฤดูแล้งที่ค่อนข้างสั้นหรือเกือบจะไม่มีฤดูกาลที่แบ่งแยก
เป็นฤดูแล้งและฤดูฝนชัดเจน (Ever Wet) ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น (Tropical Evergreen Rain 
Forest) ได้แก่ บริเวณภาคใต้ตอนล่างและจังหวัดตราด บริเวณอ่ืนที่มีช่วงฤดูแล้งชัดเจน (3–4 เดือน) 
จะมีไม้ผลัดใบ (Deciduous Tree) ขึ้นแทรกกระจายในหมู่ไม้ไม่ผลัดใบ (Evergreen Tree) ป่า
ประเภทนี้จึงมีลักษณะโครงสร้างคล้ายป่าดิบแล้งของภาคอ่ืน ๆ แต่จะแตกต่างกันบ้างในองค์ประกอบ
ชนิดพรรณไม้ (Floristic Composition) กล่าวได้ว่า ลมฟ้าอากาศเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่ก่อให้เกิด
ป่าชนิดต่าง ๆ (Climatic Formation) ในประเทศไทย 

(2) ชนิดของดินหิน (Edaphic) บริเวณท่ีมีดินลึกอุดมสมบูรณ์ เก็บความชุ่ม
ชื้นไว้ได้มากหรือน้อยตลอดปี จะเป็นปัจจัยก าหนดชนิดป่าที่ขึ้นอยู่แตกต่างกันไปได้อย่างมากจากป่า 
บนพื้นที่มีดินตื้น ไม่สมบูรณ์ แห้งแล้งและไม่สามารถเก็บความชุ่มชื้นในดินไว้ในฤดูแล้งได้ในท้องถิ่นที่มี
ฤดูฝนและฤดูแล้งแยกกันชัดเจน ป่าส่วนใหญ่ จะเป็นประเภทป่าผลัดใบดังกล่าวแล้วในบริเวณนี้ หาก
พ้ืนที่มีดินดีค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ก็จะเป็นป่าผสมผลัดใบหรือป่าเบญจพรรณ  (Mixed Deciduous 
Forest) โดยเฉพาะถ้าเป็นดินที่สลายมาจากหินปูน (Limestone) มักจะพบไม้สักขึ้นเป็นกลุ่ม ๆ 
หนาแน่น ส่วนในที่ดินตื้นหรือดินปนทราย ดินปนลูกรัง มักจะเป็นป่าเต็งรัง ป่าแดง หรือป่าแพะ 
(Deciduous Dipterocarp Forest) เป็นที่น่าสังเกตว่า ป่าเต็งรังชอบดินที่มีสภาพเป็นกรดจะไม่พบ
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ป่าเต็งรังตามภูเขาหินปูนทั่วไป จะพบแต่เพียงรัง Shorea Siamensis ที่สามารถข้ึนอยู่ได้ในป่าผลัดใบ
ตามภูเขาหินปูนพ้ืนที่ตามชายฝั่งทะเลมีน้ าทะเลท่วมถึงเป็นดินเลน จะพบป่าโกงกางหรือป่าชายเลน 
(Mangrove Forest) ส่วนพ้ืนที่ริมฝั่งน้ าของแม่น้ าหรือล าคลองใหญ่ที่ในฤดูฝนน้ าจะล้นตลิ่งเอ่อท่วม
ขังอยู่บ้าง พื้นที่เปลี่ยนสภาพเป็นพรุ ป่าจะเป็นชนิดป่าบึงน้ าจืด หรือป่าบุ่ง-ทาม (Freshwater 
Swamp Forest) บางพ้ืนที่ที่มีการขังของน้ าจืดอย่างถาวร และมีการทับถมของซากอินทรียวัตถุที่ไม่
ค่อยผุสลาย ป่าจะมีลักษณะเป็นป่าพรุ (Peat Swamp Forest) 

(3) ความสูงเหนือระดับทะเลปานกลาง (Elevation) มีความสัมพันธ์
โดยตรงกับอุณหภูมิ (Temperature) และความชุ่มชื้นในอากาศ (Atmospheric Humidity) ภูเขา    
ในเขตร้อนจะมีอุณหภูมิลดลง โดยเฉลี่ย 0.4–0.7 องศาเซลเซียสต่อระดับความสูงที่เพ่ิมขึ้นประมาณ 
100 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยยิ่งลดลงมากบนภูเขาสูงประกอบกับความชุ่มชื้นที่มีมากขึ้น จากเมฆ/หมอก 
ที่มักจะปกคลุมสันเขาและยอดเขาที่สูงเกินกว่า 1,000 เมตร ตั้งแต่ระดับความสูงประมาณ 1,900–
2,565 เมตร จะอยู่ในแนวเขตปกคลุมของเมฆ/หมอกเกือบตลอดปี บางครั้งเรียกป่าในเขตนี้ว่า       
“ป่าเมฆ” หรือ “Cloud Forest” ป่าส่วนใหญ่จะเป็นประเภทป่าไม่ผลัดใบ ประกอบด้วยพรรณไม้  
เขตอบอุ่น (Temperate) และพรรณไม้เขตภูเขา (Montane) จ านวนมาก ภูเขาสูงบางแห่งที่มียอด
เขาและสันเขาเปิดโล่งประกอบด้วยหินก้อนใหญ่มากกว่าชั้นดิน จะมีพรรณไม้ในเขตอบอุ่นขึ้นปกคลุม
เป็นหย่อมเล็ก ๆ ตามซอกหิน ดูคล้ายสังคมพืชกลุ่มอัลไพน์ (Subalpine Vegetation) เช่น
บริเวณสันเขาและยอดเขาระดับ 1,900–2,180 เมตร บนดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

(4) ชีวปัจจัย ได้แก่ ป่าที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม ไฟป่าที่เกิดขึ้นประจ าปีในช่วงฤดูแล้งส่วนใหญ่เกิดจากการจุดไฟเผานา-ไร่ หรือ
จุดเผาพืชพ้ืนล่างในป่าเพ่ือล่าสัตว์หรือเก็บเห็ด ฯลฯ ไฟป่าที่เกิดขึ้นเป็นประจ าโดยเฉพาะในป่าผลัดใบ 
ท าให้เกิดป่าผสมผลัดใบหรือป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังขึ้น การเลี้ยงสัตว์ ในป่าและการแผ้วถางป่า 
ท าให้ป่าธรรมชาติดั้งเดิมเปลี่ยนสภาพเป็นป่ารุ่น ป่าใสอ่อนหรือป่าเหล่า (Secondary Growth) 
อันท าให้เกิดความสับสนในการระบุสังคมพืชประเภทนี้ที่จัดเป็นสังคมพืชในช่วงระยะทดแทน 
(Successional Stage) ไฟป่าจัดเป็นปัจจัยส าคัญที่มีส่วนท าให้ชนิดป่าและสังคมพืชเปลี่ยนแปลงไปได้ 
โดยเฉพาะป่าผลัดใบที่มีเศษไม้ ใบไม้ร่วงหล่นเป็นเชื้อเพลิงอยู่มาก จึงเกิดไฟไหม้ลุกลามไปตามพ้ืนล่าง
ของป่าเป็นประจ าทุกปี พรรณไม้ในป่าประเภทนี้ จ าเป็นจะต้องปรับตัวให้เข้ากับไฟป่า กล่าวคือ มี
เปลือกหนา ระบบรากแข็งแรง ทนไฟ เช่น พรรณไม้ในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ซึ่งจัดเป็นป่าประเภท
ที่อยู่ควบคู่กับไฟ เรียกว่าเป็น Fire Climax Community ถ้าหากป้องกันไฟป่าได้ติดต่อกันนานหลายปี 
ชนิดพรรณไม้และลักษณะโครงสร้างในป่าผลัดใบดังกล่าวจะเปลี่ยนไป 

3.2) ชนิดของป่าในประเทศไทย  
ประเทศไทยประกอบด้วยป่าหลายชนิด จ าแนกออกได้เป็นสองประเภท 

ใหญ่ ๆ คือ ป่าไม่ผลัดใบ (Evergreen Forest) และป่าผลัดใบ (Deciduous Forest) ป่าไม่ผลัดใบ       
มีเรือนยอดที่ดูเขียวชอุ่มตลอดปี เนื่องจากต้นไม้แทบท้ังหมดที่ขึ้นเป็นประเภทไม่ผลัดใบ เช่น ป่าดิบชื้น 
อย่างไรก็ตาม จะพบไม้ต้นผลัดใบขึ้นแทรกในชั้นเรือนยอดที่เขียวชอุ่มอยู่บ้าง ขึ้นอยู่กับดินฟ้า อากาศ
และความชุ่มชื้นในดิน พ้ืนที่ใดที่มีความชุ่มชื้น ไม่สม่ าเสมอตลอดปีหรือมีช่วงฤดูแล้งนานจะพบไม้ต้น 
ผลัดใบขึ้นปะปน กระจายอยู่ในชั้นเรือนยอดมากขึ้น เช่น ป่าดิบแล้ง แต่กล่าวโดยรวมแล้ว เรือนยอด
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ของป่าดิบแล้งยังคงปรากฏ เป็นสีเขียวต่อเนื่องตลอดทั้งปี ป่าไม่ผลัดใบในประเทศไทย จ าแนก
ออกเป็นชนิดหลัก ได้ 14 ชนิด และป่าผลัดใบอีก 3 ชนิด ดังนี้ (ธวัชชัย สันติสุข, 2555) 

ป่าไม่ผลัดใบ 14 ชนิด ได้แก่ 
(1) ป่าดิบชื้น (Tropical Evergreen Rain Forest หรือ Tropical Rain 

Forest) 
(2) ป่าดิบแล้ง (Seasonal Rain Forest หรือ Semi - Evergreen Forest 

หรือ Dry Evergreen Forest) 
(3) ป่าดิบเขาต่ า (Lower Montane Rain Forest) 
(4) ป่าไม้ก่อ (Lower Montane Oak Forest) 
(5) ป่าไม้ก่อ-ไม้สน (Lower Montane Pine - Oak Forest) 
(6) ป่าไม้สนเขา (Lower Montane Coniferous Forest) 
(7) ป่าละเมาะเขาต่ า (Lower Montane Scrub) 
(8) ป่าดิบเขาสูงหรือป่าเมฆ (Upper Montane Rain Forest หรือ 

Cloud Forest) 
(9) ป่าละเมาะเขาสูง (Upper Montane Scrub) 
(10) แอ่งพรุภูเขา (Montane Peat Bog หรือ Sphagnum Bog) 
(11) ป่าชายเลนหรือป่าโกงกาง (Mangrove Forest) 
(12) ป่าพรุ (Peat Swamp Forest) 
(13) ป่าบึงน้ าจืด หรือป่าบุ่ง-ทาม (Freshwater Swamp Forest) 
(14) สังคมพืชชายหาด (Strand Vegetation) ตามหาดทราย (Sand 

Strand) และโขดหิน (Rock Strand) 
ป่าผลัดใบอีก 3 ชนิด ได้แก่ 
(15) ป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผลัดใบ (Mixed Deciduous Forest) 
(16) ป่าเต็งรัง (Deciduous Dipterocarp Forest หรือ Dry Dipterocarp 

Forest) 
(17) ป่าเต็งรัง-ไม้สน (Pine - Deciduous Dipterocarp Forest) 
ป่าไม่ผลัดใบทั้ง 14 ชนิดนี้ มีองค์ประกอบที่เป็นรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ 
(1) ป่าดิบชื้น (Tropical Evergreen Rain Forest หรือ Tropical Rain 

Forest) จัดเป็นป่าฝนในเขตร้อน (Tropical Rain Forest) บนพ้ืนที่ทีมีฝนตกชุกเกือบตลอดปี และมี
ความชุ่มชื้นในดินค่อนข้างสูงสม่ าเสมอทั้งปี ได้แก่ ภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง 
ลงไป ป่าดิบชื้นในเขตจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีลักษณะคล้ายคลึงกับป่าดิบชื้นในประเทศ
มาเลเซีย ป่าดิบชื้นขึ้นปกคลุมเทือกเขาที่มีความชุ่มชื้น เช่น ป่าดิบชื้นในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ป่าดิบชื้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรัง และพัทลุง 
และป่าดิบชื้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลา จังหวัดยะลา และนราธิวาส นอกจากนี้ยังพบป่าดิบชื้น 
ในเขตพ้ืนที่ฝนตกชุกปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปีสูง บริเวณจังหวัดจันทบุรีตอนล่าง ตลอดเขตจังหวัด
ตราด ป่าดิบชื้นมีลักษณะโครงสร้างเป็นป่ารกทึบ  ประกอบด้วย พรรณไม้หลายร้อยชนิด ไม้ต้น
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ของเรือนยอดชั้นบน ส่วนใหญ่เป็นไม้วงศ์ยาง-ตะเคียน (Dipterocarpaceae) มีล าต้นสูงใหญ่เปลาตรง 
ตั้งแต่ 30–50 เมตร ถัดลงมาเป็นไม้ต้นขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งสามารถขึ้นอยู่ใต้ร่มเงาของไม้ใหญ่ 
ได้รวมทั้งต้นไม้ชนิดต่าง ๆ ในวงศ์หมากหรือปาล์ม (Palmae) พ้ืนล่างของป่ารกทึบระเกะระกะไปด้วย
ไม้พุ่ม พืชล้มลุก ระก า หวาย ไผ่ต่าง ๆ เถาวัลย์หลากชนิด ตามล าต้นไม้และกิ่งไม้มักจะมีพืชอิงอาศัย 
(Epiphyte) จ าพวกเฟิร์นและมอส ขึ้นอยู่ทั่วไป พรรณไม้เด่นของวงศ์ Dipterocarpaceae ที่ส าคัญ 
เช่น ยางมันหมู ยางยูง ยางเสียน ยางวาด ยางกล่อง ยางเกลี้ยง กะบาก ตะเคียนชันตาแมว เคี่ยม 
ตะเคียนทอง ตะเคียนขาว ตะเคียนแก้ว ตะเคียนราก แอ๊ก สยา กาลอ ตะเคียนสามพอน กะบากหิน 
เป็นต้น 

(2) ป่าดิบแล้ง (Seasonal Rain Forest หรือ Semi - Evergreen Forest 
หรือ Dry Evergreen Forest) พบกระจัดกระจายทั่วไปตามที่ราบ เชิงเขา ไหล่เขา และหุบเขาที่ชุ่ม
ชื้นจนถึงพ้ืนที่ระดับความสูงไม่เกิน 950 เมตร ทางภาคกลาง(ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมา) ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ถึงจังหวัดจันทบุรี ในป่าผลัดใบที่มีล าน้ าสายใหญ่
มีน้ าไหลหรือความชุ่มชื้นตลอดปี บริเวณสองฟากริมฝั่งน้ า จะเปลี่ยนเป็นป่าดิบแล้ง ริมฝั่งหรือ 
Gallery Forest ประกอบด้วย ไม้ต้นขึ้นเป็นกลุ่ม ๆ เพียงไม่กี่ชนิด เช่น ยางนา ยางแดง ตะเคียนทอง 
ประดู่ส้ม ทองหลางป่า และยมหอม เป็นต้น 

(3) ป่าดิบเขาต่ า (Lower Montane Rain Forest) พบบนภูเขาที่สูงกว่า
ระดับทะเลปานกลางตั้งแต่ประมาณ 1,000 เมตร จนถึง 1,900 เมตร สภาพป่ามีเรือนยอดแน่นทึบ มี
ไม้พ้ืนล่างหนาแน่นคล้ายคลึงกับป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งบนที่ต่ า  แต่แตกต่างกันในองค์ประกอบ
ของพรรณไม้ ป่าดิบเขาต่ าประกอบด้วยพรรณไม้เขตอบอุ่น (Temperate Species) และพรรณไม้ภูเขา 
(Montane Species) ที่ต้องการอากาศค่อนข้างหนาวเย็นตลอดปี ส่วนใหญ่ ได้แก่ ไม้ก่อ นอกจากนี้
ยังมีพรรณไม้ในระดับต่ า (Lowland Species) ที่เป็นพรรณไม้เด่นของป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งขึ้นปะปน
อยู่ด้วย พรรณพืชจ าพวกหมาก ปาล์ม ก่อ หรือหวาย มีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้ง 
เช่นเดียวกับเถาวัลย์ชนิดต่าง ๆ จะพบขึ้นอยู่ค่อนข้างน้อยในป่าดิบเขาต่ า ความสูงของเรือนยอดชั้นบน
ของป่าดิบเขาต่ า ประมาณ 20–35 เมตร ความสูงของเรือนยอดจะลดลงตามระดับความสูงของพ้ืนที่
เพ่ิมขึ้น ปัจจุบันป่าดิบเขาต่ าที่สมบูรณ์เหลืออยู่น้อยมาก ส่วนใหญ่จะถูกชาวเขาแผ้วถางท าไร่เลื่อน
ลอย พ้ืนที่ป่าดิบเขาตามธรรมชาติ เมื่อถูกท าลายแล้วทิ้งร้างไว้นาน ๆ จะเปลี่ยนสภาพไปเป็นป่าดิบ
เขาต่ ารุ่นสอง เช่น ป่าไม้ก่อ หรือป่าไม้ก่อ-ไม้สน พ้ืนที่ป่าดิบเขาต่ าดั้งเดิมในปัจจุบัน พบเหลือเป็น
หย่อม ๆ บนภูเขา เช่น ดอยอินทนนท์ ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่, ดอยภูคา จังหวัดน่าน, 
เทือกเขาสูงในป่าทุ่งใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี, เขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี, บนภูเขาหินทรายทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ภูหลวง จังหวัดเลย และบนภูเขาสูงทางภาคใต้ เช่น เขาหลวง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ไม้ต้นที่พบทั่วไปในป่าดิบเขาต่ า เช่น ไม้ก่อชนิดต่าง ๆ ของวงศ์ Fagaceae เช่น  
ก่อเดือย ก่อหรั่ง ก่อน้ า ก่อแป้น ก่อหนาม ก่อแหลม ก่อตาหมู ก่อตี   

(4) ป่าไม้ก่อ (Lower Montane Oak Forest) เป็นป่าที่พบทั่วไปบนภูเขา
ทางภาคเหนือ และพบเป็นกลุ่มบนภูเขาหินทรายทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ระดับความสูง 
900 เมตรขึ้นไป ความสูงของเรือนยอดชั้นบนจะแตกต่างกันอย่างมากระหว่าง  10–25 เมตร 
เรือนยอดอาจจะชิดติดกันหรือเว้นช่องว่างมากหรือน้อย ลักษณะของเรือนยอดโดยทั่วไปจึงค่อนข้าง
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โปร่งไม่ชิดติดกันแน่นทึบดังเช่นเรือนยอดของป่าดิบเขาต่ า เนื่องจากลมพัดผ่านเรือนยอดชั้นบนได้
โดยสะดวก ตามกิ่งของต้นไม้ชั้นบนจึงมีไลเคนจ าพวก ฝอยลม ห้อยระย้า ป่าไม้ก่อส่วนใหญ่เป็นป่า
รุ่นสองเกิดจากการฟ้ืนตัวของป่าดิบเขาต่ าที่ถูกแผ้วถางท าไร่เลื่อนลอย พ้ืนที่ไร่เก่าบางตอนถูกทิ้งร้าง
ไว้เป็นเวลานาน เกิดการทดแทนสังคมพืชอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดเป็นป่าไม้ก่อขึ้นมา ป่าไม้ก่อเหล่านี้    
มักจะถูกรบกวนซ้ าไม่มากก็น้อย จากการตัดไม้ส าหรับใช้สอย การเก็บหาของป่า การเลี้ยงสัตว์ ไฟป่า 
การพังทลายตามไหล่เขา ฯลฯ ท าให้การทดแทน สังคมพืชหยุดชะงักไม่ต่อเนื่อง ดังนั้น ป่าไม้ก่อจึงมี
ลักษณะโครงสร้างที่แตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่เป็นอย่างมาก แต่องค์ประกอบของไม้ต้นในป่าไม้ก่อ
มักจะคล้ายกัน ส่วนใหญ่ประกอบด้วย พรรณไม้วงศ์ไม้ก่อ (Fagaceae) ชาหรือเมี่ยง (Theaceae) 
และอบเชย (Lauraceae) บางครั้งเรียกป่าชนิดว่า Oak - Tea - Laurel Forest ไม้ต้นที่พบทั่วไป 
เช่น ก่อเดือย ก่อหยุม ก่อหรั่ง ก่อน้ า ก่อแป้น ก่อหนาม ก่อตาหมู ก่อผา ก่อดาน ก่อใบเลื่อม ก่อผัวะ 
ก่อหม่น ก่อเลือด ก่อด่าง ก่อแงะ ก่อแดง ก่อด า เป็นต้น 

(5) ป่าไม้ก่อ-ไม้สน (Lower Montane Pine - Oak Forest) เกิดจากป่าไม้
ก่อที่ถูกรบกวนบ่อย ๆ จากมนุษย์ เช่น การแผ้วถางป่า ตัดไม้ เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ ปัจจัยที่ส าคัญ ได้แก่  
ไฟป่าในฤดูแล้ง (มกราคม–มีนาคม) ที่เกิดจากการจุดอย่างตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ท าให้เกิดช่องว่างใน
ป่าชนิดนี้ สนเขาโดยเฉพาะสนสามใบจึงแพร่พันธุ์ได้ดีในป่าไม้ก่อ พ้ืนที่ป่าบางตอนเปิดโล่งมากจาก
การถูกท าลาย จะพบสนสามใบขึ้นเป็นกลุ่ม (Stand) หนาแน่น บางครั้งจะพบสนสามใบขึ้นเกือบเป็น
กลุ่มเดียวล้วน ๆ โดยเฉพาะพ้ืนที่ตามสันเขาและไหล่เขาที่ค่อนข้างลาดชันเนื่องจากการพังทลาย 
ดังนั้นจ านวนของไม้สนในป่าไม้ก่อจึงขึ้นอยู่กับอัตราการถูกรบกวน การพังทลายของดินตามไหล่เขา-
สันเขา สภาพภูมิประเทศและสภาพดินที่มีความชุ่มชื้นในดินค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะดินปนกรวดหรือ
ดินทราย นอกจากสนสามใบแล้ว ป่าไม้ก่อ-ไม้สนบางพ้ืนที่อาจมีสนสองใบขึ้นแทรกห่าง ๆ โดยเฉพาะ
บนภูเขาหินทรายทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ภูกระดึง และภูหลวง จังหวัดเลย จะพบกลุ่มสน
สองใบและสนสามใบขึ้นเกือบเป็นกลุ่มเดียวล้วน ๆ แทรกด้วยไม้ต้น (ไม้ใบกว้าง) เพียงไม่กี่ต้น พ้ืนที่
ป่าเปิดโล่งมีพืชล่างจ าพวกหญ้า - กกขึ้นหนาแน่น สภาพภูมิประเทศดูคล้ายป่าไม้สน (Pine Savanna) 
ของเขตอบอุ่นป่าไม้ก่อ-ไม้สน แตกต่างจากป่าเต็งรัง-สนเขา (Pine-Deciduous Dipterocarp 
Forest) อย่างชัดเจน ทางภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่มีฝนชุก จะไม่พบป่าไม้ก่อ-ไม้สนหรือป่า
สนเขาตามธรรมชาติ บนภูเขาหินปูนทั่ว ไปก็จะไม่พบไม้สน (Pine) เช่นกัน ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงระดับ
ความสูงที่ไม้สนขึ้นได้เนื่องจากไม้สนชอบสภาพดินที่เป็นกรด (Calcifuge) พรรณไม้ที่พบมากในป่าไม้
ก่อ – ไม้สน ได้แก่ สนสามใบ Pinus Kesiya สองใบ P. Merkusii (Pinaceae) ก่อเดือย ก่อหยุม 
ก่อหนาม  

(6) ป่าไม้สนเขา (Lower Montane Coniferous Forest) เป็นป่าไม้ที่มี
กลุ่มไม้เนื้ออ่อนจ าพวก Conifer ขึ้นบนที่ราบสูงของภูเขาหินทรายยอดตัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตั้งแต่ระดับความสูงประมาณ 1,100–1,300 เมตร เช่น ภูหลวง ภูกระดึง พ้ืนดินเป็นดินทรายถึง
ประมาณร้อยละ 65–90 โครงสร้างของป่าดั้งเดิมตามธรรมชาติ มีไม้สนเขาขนาดใหญ่ ได้แก่ แปกลม 
ขึ้นเป็นไม้เด่นของเรือนยอดชั้นบน มีความสูงตั้งแต่ 25–33 เมตร แปกลมบางต้น สูงถึง 48 เมตร 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70–95 เซนติเมตร แต่จะพบแปกลมในป่าสนเขาบนภูหลวงเท่านั้น ไม้สนเขา
ชนิดอื่นในป่าไม้สนเขา ได้แก่ พญาไม ้สนใบพาย และสนสามพันปี ไม้สนเขาที่มีขนาดรองลงมา ได้แก่ 
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ซางจีน และขุนไม ้พรรณไม้ดอกอ่ืน ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของป่าไม้สนเขา ได้แก่ ก่อตลับ ก่อพวง เข็มป่า 
และมะห้า พ้ืนที่ตามสันเขาบางแห่งที่เป็นดินทราย ทางภาคใต้ตอนล่าง จะพบกลุ่มสนสามพันปี 
ถึงระดับความสูงประมาณ 1,500 เมตร 

(7) ป่าละเมาะเขาต่ า (Lower Montane Scrub) พบเป็นหย่อมเล็ก ๆ 
ตามลานหินบนภูเขาหินทรายยอดตัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ภูกระดึง และภูหลวง จังหวัด
เลยที่ระดับความสูงระหว่าง 1,000–1,500 เมตร พ้ืนที่ลาดเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นชั้นดินทรายตื้น ๆ         
มีหินทรายก้อนใหญ่น้อยโผล่ระเกะระกะทั่วไปสภาพป่าโล่ง มีไฟป่ารบกวนเป็นครั้งคราว ไม้ต้นมีความ
สูงจ ากัด ต้นไม้มีลักษณะแคระแกร็น สูงระหว่าง 2–8 เมตร สลับกับไม้พุ่มเตี้ย นานาพรรณ ความสูง
ระหว่าง 0.30–3 เมตร ป่าได้รับแสงแดดตลอดเวลาที่ไม่มีเมฆหมอกปกคลุมและได้รับอิทธิพล
จากกระแสลมแรงพัดผ่านเป็นเนืองนิจ พรรณไม้ที่พบทั่วไป เช่น ก่อเตี้ย หรือก่อด า ก่อพวง กุหลาบขาว 
กุหลาบแดง ช่อไข่มุก ส้มปี ส้มแปะ เหง้าน้ าทิพย์ สะเม็ก สายฝน กุหลาบหิน สารภีดอย ทะโล้ ไก๋แดง 
ชมพูภูพาน พวงตุ้มหู เข็มเขา เหมือดคนตัวผู้  

(8) ป่าดิบเขาสูงหรือป่าเมฆ (Upper Montane Rain Forest หรือ Cloud 
Forest) เป็นป่าที่ขึ้นปกคลุมตามสันเขาและยอดเขา ที่สูงกว่า 1,900 เมตรขึ้นไป ส่วนใหญ่จะมีเมฆ
หมอกปกคลุมเป็นประจ า เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ป่าเมฆ” ป่าดิบเขาสูงตามธรรมชาติที่สมบูรณ์ พบขึ้น
ปกคลุมสันเขาและยอดดอยอินทนนท์เป็นผืนใหญ่ ป่าดิบเขาสูงมีลักษณะเด่นของเรือนยอดชั้นบน
ระหว่าง 16–23 เมตร แน่นทึบ เรือนยอดของไม้ชั้นบนแต่ละต้นจดกันต่อเนื่องเป็นลอนสม่ าเสมอ    
ชั้นไม้ในป่าเกือบจะเป็นชั้นเดียว ได้แก่ชั้นเรือนยอดเท่านั้น เนื่องจากเรือนยอดที่แน่นทึบมากและการ
ปกคลุมของเมฆ/หมอกท าให้พ้ืนล่างของป่าร่มครึ้มตลอดวัน ไม้ชั้นรองลงมา จึงมีขนาดเล็กมากและ
ขึ้นห่าง ๆ อยู่ตามบริเวณท่ีมีแสงสว่างบ้างในป่า เนื่องจากอากาศอันหนาวเย็นและความชุ่มชื้นในป่าที่
สูงมาก ตามล าต้น และกิ่งของไม้ต้น จึงปกคลุมด้วยพืชอิงอาศัยจ าพวกมอสและไลเคนหนาแน่น 
โดยเฉพาะมอสชนิดต่าง ๆ จะปกคลุมลงมาถึงโคนต้นและคลุมพ้ืนดินออกไปโดยรอบ ตามชายป่าดิบ
เขาสูงจะปรากฏชั้นของไม้พุ่มสูง 1–2 เมตร ได้แก่ ฮ้อมดง 

พรรณพืชจ าพวกเฟิน พบขึ้นตามพื้นป่า (Terrestrial Fern) และ 
อิงอาศัย (Epiphytic Fern) ตามล าต้น และกิ่งไม้หนาแน่น บางครั้ง เรียกป่าดิบเขาสูง อีกชื่อหนึ่งว่า 
Mossy Forest องค์ประกอบของพรรณไม้ในป่าดิบเขาสูงจะแตกต่างจากพรรณไม้ ในป่าดิบเขาต่ า  
พรรณไม้ที่ชอบขึ้นในที่ต่ า (Lowland Species) ซึ่งพบขึ้นปะปนอยู่ในป่าดิบเขาต่ า แทบจะไม่ปรากฏ
อยู่เลยในป่าดิบเขาสูง เช่น ยางน่อง ไทร-มะเดื่อ มะกอกเลื่อม โพบาย สมอ ค้างคาว ยมหอม ขนาน 
(Sterculaiceae) ฯลฯ พรรณไม้เด่นหลายชนิดของป่าดิบเขาต่ า เช่น จ าปีหลวง มณฑาดอย ตองแข็ง 
(Magnoliaceae) และไม้ก่ออีกหลายชนิดจะไม่พบในป่าดิบเขาสูง เช่น ก่อเดือย ก่อใบเลื่อม ก่อหม่น 
ก่อแอบหลวง ก่อแดง เป็นต้น 

(9) ป่าละเมาะเขาสูง (Upper Montane Scrub) เป็นสังคมพืชที่เป็น
เอกลักษณ์ พบเฉพาะบนพ้ืนที่โล่งตามสันเขาและยอดเขาของภูเขาหินปูน  ดอยเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ ที่ระดับความสูงประมาณ 1,900–2,200 เมตร สภาพป่าส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ไม้พุ่มเตี้ย
และพืชล้มลุกขึ้นตามซอกหรือแอ่ง หินปูนที่มีการสะสมของอินทรียวัตถุ พื้นที่ทั้งหมด ประกอบด้วย 
แท่งและก้อนหินปูนที่แหลมคมขนาดต่าง ๆ ไม่ปรากฏชั้นดิน สภาพป่าตามธรรมชาติดูคล้ายสวนหินที่



 38 

ประดิษฐ์ขึ้น ไม่มีไม้ต้นที่เด่นชัด นอกจาก ค้อเชียงดาว สูงประมาณ 3–10 เมตร ขึ้นกระจัดกระจาย
ห่าง ๆ องค์ประกอบพรรณไม้ของป่าละเมาะเขาสูง ส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้เขตอบอุ่น หลายชนิดเป็น
พรรณไม้ถิ่นเดียวของประเทศไทย (Endemic Species) กลุ่มไม้พุ่ม เช่น กุหลาบเวียงเหนือ ไข่แดง 
พิมพ์ใจ เข็มเชียงดาว มะแขว่น ขม้ินดอย เปรมนา กุหลาบขาวเชียงดาว อูนต้น ครามดอย ครามเชียง
ดาว ถั่วพุ่มดอย ฮ้อมดอย ไม้พุ่มเกาะอาศัยตามซอกหินและกิ่งไม้ ได้แก่ โพอาศัย และสะเภาลม พืช
ล้มลุกส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้เขตอบอุ่น เช่น แอสเตอร์เชียงดาว ไข่ขาง ฟองหินเหลือง พวงแก้วเชียงดาว  

(10) แอ่งพรุภูเขา (Montane Peat Bog หรือ Sphagnum Bog) มีลักษณะ 
เป็นแอ่งหรือที่ลุ่มบนยอดเขา หรือบนที่ราบสูงกว่าระดับน้ าทะเลตั้งแต่ประมาณ 1,200 เมตรขึ้นไป 
เช่น แอ่งพรุบนยอดดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ แอ่งพรุบนสันเขาที่ราบของป่าบาลาฮาลา        
ทางภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งเป็นแอ่งขนาดเล็ก และแอ่งพรุขนาดใหญ่บนภูเขาหินทราย ภูกระดึงและ       
ภูหลวง จังหวัดเลย ที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นและความชุ่มชื้นสูงตลอดปี สภาพของแอ่งที่ชุ่มแฉะเป็น
เนืองนิจ มีการทับถมของซากอินทรียวัตถุที่ไม่ผุสลาย ดินชั้น อินทรีย์ปกคลุมด้วยข้าวตอกฤๅษี 
(Sphagnum Mosses) คล้ายผืนพรมคลุมผิวดินต่อเนื่องบนพ้ืนที่ เป็นทุ่งโล่ง จะพบไม้ต้นขนาดเล็ก   
ขึ้นน้อยมาก บริเวณแอ่งพรุที่เป็นพ้ืนที่ดอนขึ้นมา เช่น พ้ืนที่ตาม ขอบแอ่ง จะพบไม้พุ่มหรือไม้ต้น
ขนาดเล็กข้ึนอยู่ประปราย ส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้ของวงศ์ กุหลาบดอย (Ericaceae) เช่น กุหลาบขาว-
กุหลาบแดง ส้มแปะ ช่อไข่มุก ช้ามะยมดอย  

(11) ป่าชายเลนหรือป่าโกงกาง (Mangrove Forest) เนื่องจากมีไม้โกงกาง
เป็นพรรณไม้เด่นขึ้นตามฝั่งทะเลที่เป็นดินเลน พบมากตามปากแม่น้ าล าคลองใหญ่ที่ไหลออกสู่ทะเล 
และร่องน้ าริมทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันตามเกาะต่าง ๆ พรรณไม้ป่าชายเลน ขึ้นได้ตาม
ฝั่งแม่น้ าล าคลองที่มีน้ าเค็มจนถึงน้ ากร่อยท่วมถึง ป่าชายเลนฝั่งทะเลอันดามันมีไม้ขนาดใหญ่ และ
อุดมสมบูรณ์กว่าฝั่งอ่าวไทย ป่าชายเลนมีลักษณะโครงสร้างของป่า และองค์ประกอบของพรรณไม้ 
โดยเฉพาะต้นไม้บางชนิด เช่น โกงกาง มีรากค้ ายัน (Buttress Root หรือ Stilt Root) ออกมาจาก
โคนต้น บางชนิด เช่น แสม ล าพู ประสัก มีรากอากาศโผล่พ้นพื้นดินเลน เรียกว่า รากหายใจ 
(Pneumatophore)  

พรรณไม้ในป่าชายเลนจะข้ึนในแนวเขตที่แบ่งแยกกันชัดเจน แตกต่าง
กันไปตามสภาพพ้ืนที่ที่น้ าทะเลท่วมถึงมากหรือน้อย ในแต่ละวันอัตราความเค็มของน้ าทะเลและ
ลักษณะของดินเลนเขตป่าชายเลนด้านนอกติดทะเลจะได้รับอิทธิพลของคลื่นลมเสมอ จะพบ       
แสมทะเล แสมขาว ล าแพน ขึ้นเป็นกลุ่มหนาแน่น ถัดเข้ามาด้านในจะพบโกงกางใบใหญ่โกงกาง 
ใบเล็ก ปะปนกับกลุ่มของประสัก รุย ถั่วขาวหรือถั่วด า และโปรง ตะบูนขาว ขึ้นแทรกห่าง ๆ อยู่ใน
แนวเขตนี้ ป่าชายเลนด้านใน ติดฝั่งมีดินเลนค่อนข้างแข็ง น้ ากร่อย ตลิ่งสูงขึ้น จะพบตะบูนด า หงอน
ไก่ทะเล หลุมพอทะเล ฝาด ล าพู ล าแพนหิน ตาตุ่มทะเล แคทะเล บริเวณพ้ืนล่างของป่าชายเลนด้าน
ในม ีเฟินหรือปรงทะเล เหงือกปลาหมอ ต้นจาก เป้งทะเล ขึ้นทั่วไป 

(12) ป่าพรุ (Peat Swamp Forest) ป่าพรุเกิดในภูมิประเทศใกล้ฝั่งทะเล 
(Coastal) ทางภาคใต้ตอนล่างที่มีฝนชุกและ เป็นพ้ืนที่ลุ่มต่ าอาจจะต่ ากว่าระดับน้ าทะเลปานกลาง 
หรือเป็นที่ดอนสูงขึ้นเหนือระดับน้ าทะเลถึงประมาณ 30 เมตร มีสภาพเป็นแอ่งน้ าจืดขังติดต่อกัน
ชั่วนาตาปี มีการสะสมของชั้นอินทรียวัตถุ หรือดินอินทรีย์ที่หนามากหรือน้อยอยู่เหนือชั้นดินแท้ ๆ 
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การสะสมของซากพืชและอินทรียวัตถุเกิดขึ้นต่อเนื่องกันในสภาวะน้ าท่วมขังที่ได้จากฝนในแต่ละปี   
พืชพรรณส่วนใหญ่จึงมีโครงสร้างพิเศษเพ่ือด ารงชีพในสภาพสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ได้ เช่น โคนต้นมีพูพอน 
ระบบรากแก้วสั้น แต่มีรากแขนงแผ่กว้างแข็งแรง มีระบบรากพิเศษหรือระบบรากเสริม ได้แก่ ราก 
ค้ ายัน (Buttress Root หรือ Stilt Root) ออกตามโคนต้น รากส่วนบนจะโผล่เหนือขึ้นดินอินทรีย์ที่มี
น้ าหล่ออยู่เป็นเนืองนิจ ช่วยระบายอากาศ ปลายรากหยั่งลงไปในดินช่วยในการพยุงล าต้น จะพบในไม้
ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ เช่น ตังหน ยากา ฯลฯ ไม้ต้นหลายชนิดมีรากหายใจ (Pneumatophore) 
แตกตั้งฉากกับรากแขนงในชั้นดินอินทรีย์ ส่งปลายรากขึ้นเหนือชั้นดิน ช่วยในการหายใจ เช่น หลุมพี 
ช้างไห้ ฯลฯ ลักษณะโครงสร้างของป่าพรุที่สมบูรณ์ไม่ถูกรบกวนดูคล้ายป่าดิบชื้น แต่ชนิดพรรณไม้จะ
แตกต่างกันอย่างมาก มีต้นไม้หลายขนาดและเรือนยอดชิดกันต่อเนื่อง เรือนยอดชั้นบนสูงถึง 24–37 
เมตร เช่น ช้างไห้ ตังหนใบใหญ่ ชันรูจี ขี้หนอนพรุ กาบอ้อย สะเตียว เลือดควายใบใหญ่ พืชล้มลุก
และปาล์มที่พบทั่วไป เช่น รัศมีเงิน ลิ้นกะทิง เอาะ บอน ผักหนาม หมากแดง หลุมพี กะพ้อแดง 
หมากงาช้าง หมากลิง หวายสะเดาน้ า หวายตะค้าทอง บริเวณชายป่าพรุหรือป่าพรุที่ถูกรบกวนใหม่ ๆ 
จะพบพรรณไม้เบิกน า (Pioneer Species) จ าพวก มะฮังใหญ่ ขึ้นเป็นกลุ่ม ๆ บริเวณพ้ืนที่โล่งมีไม้
ขนาดขึ้นกระจัดกระจาย ป่าพรุที่ถูกแผ้วถางและถูกรบกวนซ้ าซากมีไฟไหม้เป็นประจ า ในช่วงฤดูแล้ง 
เสม็ด จะขึ้นปกคลุมพ้ืนที่เกือบเป็นกลุ่มเดียวล้วน ๆ พ้ืนที่เป็นที่ดอนบางตอน จะพบสนทราย เม่า 
และเสม็ดแดง ขึ้นแทรกห่าง ๆ 

(13) ป่าบึงน้ าจืด หรือป่าบุ่ง-ทาม (Freshwater Swamp Forest) แตกต่าง
จากป่าพรุอย่างส าคัญ กล่าวคือ ป่าพรุเกิดบนพ้ืนที่เป็นแอ่งรูปกระทะ ที่มีการสะสมอย่างถาวรของ
ซากพืชหรืออินทรียวัตถุท่ีไม่ผุสลาย แช่อยู่ในน้ าจืดที่ได้รับจากฝนเป็นส่วนใหญ่ในฤดูน้ าหลากปริมาณ
น้ าส่วนเกินในพรุจะเอ่อล้นไหลลงสู่ทะเลหรือแม่น้ าล าคลอง  โดยที่ชั้นอินทรียวัตถุไม่ได้รับความ
กระทบกระเทือน ส่วนป่าบึงน้ าจืด เกิดตามบริเวณที่ราบสองฝั่งแม่น้ าและล าน้ าสายใหญ่ทางภาคใต้ 
ได้แก่ แม่น้ าตาปี ภาคกลาง ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าสะแกกรัง ป่าบึงน้ าจืดในภาคตะวันออก- 
เฉียงเหนือ เช่น แม่น้ ามูล แม่น้ าชี เรียกว่า ป่าบุ่ง-ทาม พ้ืนที่เป็นแอ่งมีน้ าขังเรียกว่าบุ่ง พ้ืนที่ดอน 
มีต้นไม้ใหญ่น้อยเรียกทาม ป่าบึงน้ าจืดได้รับน้ าจืด ที่เอ่อล้นตลิ่งล าน้ าในฤดูน้ าหลากบนพ้ืนป่าไม่มีการ
สะสมของอินทรียวัตถุอย่างถาวร เนื่องจากซากพืชถูกน้ าพัดพาไปกับกระแสน้ าหลากที่แปรปรวน
อยู่เสมอ ปัจจุบันป่าบึงน้ าจืดได้ถูกท าลายไปมากเพ่ือเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ตั้งชุมชน พ้ืนที่เกษตรกรรม เช่น 
สวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามันสวนผลไม้ นาข้าว ฯลฯ นอกจากนี้ยังพบป่าบึงน้ าจืดขนาดเล็ก ใน
บริเวณที่มีตาน้ าใต้ดิน หรือแหล่งน้ าซับตามพื้นที่เขาหินปูนทางภาคกลางและภาคใต้  ลักษณะ
โครงสร้างของป่าบึงน้ าจืดในแต่ละท้องที่จะแตกต่างกันไปอย่างมาก ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศริมฝั่งแม่น้ า 
ปริมาณน้ าในฤดูน้ าหลากและสภาพของดิน ป่าบึงน้ าจืดบนฝั่งที่เป็นที่ราบในฤดูน้ าหลากระดับน้ า
ค่อนข้างสูง จะมีต้นไม้ปกคลุมพ้ืนที่เป็นกลุ่ม ๆ กระจัดกระจายและต้นไม้มีความสูงไม่มากนัก พ้ืนล่าง
เป็นพืชจ าพวกหญ้าและกก ส่วนพ้ืนที่ดอนที่น้ าท่วมถึงเป็นครั้งคราวในระยะเวลาสั้น ๆ จะพบกลุ่มไม้
ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ปกคลุมพ้ืนที่หนาแน่น ติดต่อกันเป็นผืนใหญ่ ไม้ต้นที่พบทั่วไปในป่าบึงน้ าจืด 
เช่น กรวยสวน กันเกรา สีเสื้อน้ า กระเบาใหญ่ ตะขบน้ า จิกสวน สักน้ า ชุมแสง สะแก มะม่วงปาน 
กระทุ่มบก กระทุ่มหรือกระทุ่มน้ า เงาะหนู กระทุ่มนา กระทุ่มน้ า เฉียงพร้านางแอ อินทนิลน้ า พิกุล
พรุ นาวน้ า กลึงกล่อม ชะมวงกวาง ส้านน้ า ระก าป่า คาง หว้า แฟบน้ า ส าเภา ตังหนใบเล็ก มะดัน 
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ข่อย บริเวณพ้ืนที่โล่งเป็นที่ดอนมี ไม้พุ่มออกเป็นกอหนาแน่น ได้แก่ ก้างปลาขาว เสียวน้อย เสียวใหญ่ 
ไผ่ที่พบมากออกเป็นกอใหญ่ ได้แก่ ไผ่ป่าหรือไผ่หนาม  

(14) สังคมพืชชายหาด (Strand Vegetation) ตามหาดทราย (Sand Strand) 
และโขดหิน (Rock Strand) พบตามชายฝั่งทะเลที่เป็นหาดทราย (Sand Strand) แนวสันทราย 
(Sand Dune) หรือโขดหิน (Rock Strand) พืชพรรณไม้ขึ้นเป็นแนวแคบ ๆ หรือเป็นหย่อม ๆ เลาะไป
ตามแนวหาดทรายที่ราบหรือชายฝั่งที่ค่อนข้างชัน ทางฝั่งทะเลภาคตะวันออกเฉียงใต้ ภาคกลาง และ
ภาคใต้ สังคมพืชมีตั้งแต่ทุ่งโล่งปกคลุมด้วยหญ้าลอยลม  (Spinifex Littoreus) และผักบุ้งทะเล 
(Ipomoea Pes - Caprae) หากสภาพเป็นป่าจะโป่รง ส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ขนาดเล็ก ไม้ต้นที่มีขนาด
ใหญ่ มักจะแตกก่ิงต่ าระเกะระกะ เรือนยอดแผ่กว้าง ต้นค่อนข้างเตี้ย ไม้ต้นขนาดใหญ่ในป่าชายหาดที่
มีขนาดสูงตรงได้แก่ สนทะเล (Casuarinaceae) พบขึ้นเป็นกลุ่มตามชายหาดที่ไม่ถูกรบกวนมากนัก 
ไม้ต้นชนิดอ่ืน เช่น กระทิงหรือสารภีทะเล ปอทะเล โพทะเล หูกวาง (Combretaceae) เทียนทะเล 
โกงกางหูช้าง ตีนเป็ดทราย เม่า จิกทะเล งาไซ หมันทะเล ตะบัน โพกริ่ง หยีทะเล  

นอกจากนี้ยังมีป่าผลัดใบอีก 3 ชนิด ที่รวมเป็นประเภทของป่าไม้
ทั้งหมดในประเทศไทย โดยจ าแนกตามองค์ประกอบที่เป็นลักษณะของรายละเอียดส าคัญ ดังนี้               
(ธวัชชัย สันติสุข, 2555) 

(15) ป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผลัดใบ (Mixed Deciduous Forest)  
ป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผลัดใบมีอยู่มากทางภาคเหนือ ภาคกลางและพบกระจัดกระจายเป็นหย่อม
เล็ก ๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนทางภาคใต้ไม่พบป่าชนิดนี้เลย ป่าเบญจพรรณมีลักษณะ
เป็นป่าโปร่งมากหรือน้อยประกอบด้วยไม้ต้นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กปนกันหลากชนิด
โดยเฉพาะ พรรณไม้ของวงศ์ Leguminosae, Combretaceae และ Labiatae แต่จะไม่ปรากฏ
พรรณไม้กลุ่มยาง-เต็ง-รัง ที่ผลัดใบ (Deciduous Dipterocarp) บางแห่ง  มีไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆ ขึ้นเป็น
กอสูงแน่น หรือกระจัดกระจายพ้ืนดินมักเป็นดินร่วนปนทราย มีความชุ่มชื้นในดินปานกลาง หากเป็น
ดินที่สลายมาจากหินปูนหรือดินตะกอนที่อุดมสมบูรณ์ตามฝั่งแม่น้ ามักจะพบไม้สักขึ้นเป็นกลุ่ม ๆ เช่น 
ป่าเบญจพรรณในภาคเหนือลงมาถึงภาคตะวันตกเฉียงใต้ ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งประกอบด้วย
ภูเขาหินปูนเป็นส่วนใหญ่ ในช่วงฤดูแล้ง (มกราคม–มีนาคม) ต้นไม้ส่วนใหญ่จะผลัดใบท าให้เรือนยอด
ของป่าดูโปร่งมาก เมื่อเข้าฤดูฝนต้นไม้จึงผลิใบเต็มต้นและป่าจะกลับเขียวชอุ่มเช่นเดิม 

ป่าเบญจพรรณในท้องที่มีดินตื้นหรือดินเป็นกรวดทราย  ค่อนข้าง       
แห้งแล้ง (Xeric) และมีไฟป่าในฤดูแล้ง เป็นประจ า ต้นไม้จะมีลักษณะแคระแกร็น เรือนยอดเป็นพุ่ม
เตี้ย ๆ ตามล าต้นและกิ่งมักจะมีหนามแหลม เช่น กระถินพิมาน แฉลบแดง สีฟันคนฑา มะสัง 
กระแจะ แจง ตะขบป่า เป็นต้น 

ไม้ต้นที่พบทั่วไป เช่น พฤกษ์ คาง ปันแถ ถ่อน มะค่าโมง ส้มเสี้ยว 
ทองกวาว ราชพฤกษ ์แสมสาร กระพ้ีเขาควาย เก็ดแดง เก็ดด า ขะเจ๊าะ สาธรหรือปี๊จั่น ประดู่ป่า แดง
ปรู๋ ตะเคียนหนู สมอพิเภก สมอไทย ตะแบกเลือด รกฟ้า ยมหิน สะเดา มะขามป้อม พลับด า                
ตะคร้ า มะกอกเลื่อม มะแฟน ตะคร้อไข่ ตะคร้อหนาม มะกอก มะกัก มะม่วงป่า ปอคาว ส าโรง      
โมกใหญ่ โมกมัน (Apocynaceae) ตะแบกเกรียบ อินทนิลบก เสลาดอกขาว งิ้ว งิ้วดอกขาว 
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(Bombacaceae) เลียงฝ้าย (Malvaceae) ยาบใบยาว (Tiliaceae) สัก สักขี้ไก่ ซ้อ ผาเสี้ยน 
กาสามปีก ตีนนก หมากเล็กหมากน้อย ขางหัวหมู สะแกแสง มะดูก และพะยอม 

ไม้ไผ่ที่พบ เช่น ไผ่ป่า ไผ่หอม ไผบ่งด า ไผ่หลวง ไผ่ข้าวหลาม ไผ่หก     
ไผ่ซางนวล ไผ่ซาง ไผ่รวก ไผ่ไร่ และไผ่ไล่ลอ 

(16) ป่าเต็งรัง (Deciduous Dipterocarp Forest หรือ Dry Dipterocarp 
Forest) 

ป่าเต็งรัง ป่าแพะ ป่าแดงหรือป่าโคก พบมากที่สุดในภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือประมาณร้อยละ 80 ของป่าชนิดต่าง ๆ ที่มีอยู่ในภาคนี้ทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบทั่วไป       
ในภาคเหนือ และค่อนข้างกระจัดกระจายลงมาทางภาคกลางพบทั้งในที่ราบและเขาที่ต่ ากว่า  1,000 
เมตรลงมา ขึ้นได้ในที่ดินตื้น ค่อนข้างแห้งแล้งเป็นดินทรายหรือดินลูกรัง ถ้าเป็นดินทรายก็มีความร่วน
ลึกระบายน้ าได้ดี แต่ไม่สามารถจะเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ได้พียงพอในฤดูแล้ง ถ้าเป็นดินลูกรัง       
ดินจะตื้นมีสีค่อนไปทางแดงคล้ า บางแห่งจึงเรียกป่าชนิดนี้ว่า “ป่าแดง” ลักษณะของป่าเต็งรัง       
เป็นป่าโปร่ง ประกอบด้วย ต้นไม้ผลัดใบขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นห่าง ๆ กระจัดกระจายไม่ค่อย
แน่นทึบ พ้ืนป่ามีหญ้าและไผ่แคระจ าพวก ไผ่เพ็ก ไผ่โจด ขึ้นทั่วไป มีลูกไม้ค่อนข้างหนาแน่น ทุกปีจะมี
ไฟป่าเกิดข้ึนเป็นประจ า ท าให้ลูกไม้บางส่วนถูกไฟไหม้ตายทุกปี จนกว่าลูกไม้นั้น ๆ จะสะสมอาหารไว้
ในรากได้เพียงพอ จึงจะเติบโตขึ้นสูงพ้นอันตรายจากไฟป่าได้ บางพื้นที่ที่เป็นที่ราบ มีดินทราย
ค่อนข้างลึก ต้นไม้มักจะมีขนาดสูงและใหญ่ขึ้นเป็นกลุ่ม ๆ แน่นคล้ายป่าเบญจพรรณ เช่น ป่าเต็งรัง 
บนที่ราบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางแห่งมักจะพบกลุ่มไม้ที่มีลักษณะสมบูรณ์ ได้แก่ ยางกราด 
เหียง และพลวง ป่าเต็งรังที่ค่อนข้างแคระแกร็น พบบนภูเขาภาคเหนือที่มีดินตื้นตามไหล่เขาและ 
สันเขา บริเวณที่แห้งแล้งมากที่สุดจะพบ ต้นรังขึ้นเกือบเป็นกลุ่มเดียวกันล้วน ๆ ส่วน ต้นเต็ง จะพบขึ้น
ปะปนกับพรรณไม้ ทั้ง 4 ชนิดดังกล่าว พรรณไม้ทั้ง 5 ชนิด เป็นกลุ่มไม้ยาง – เต็ง - รัง ที่ผลัดใบ 
(Deciduous Dipterocarp) พบเฉพาะในป่าเต็งรังเท่านั้น และไม้ในชั้นเรือนยอดจะประกอบด้วย
พรรณไม้กลุ่มนี้ ต่ ากว่าร้อยละ 70 ส่วนยางกราด พบเฉพาะในป่าเต็งรังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(17) ป่าเต็งรัง - ไม้สน (Pine - Deciduous Dipterocarp Forest) 
ป่าเต็งรัง – ไม้สน ที่อยู่บนภูเขาสูงจากระดับน้ าทะเลตั้งแต่ 700 เมตร 

ถึง 1,350 เมตร มักจะพบสนสองใบและสนสามใบ ขึ้นปะปนในชั้นเรือนยอดและมีขนาดสูงเด่นกว่า
เรือนยอด ชั้นบนของป่าเต็งรังทั่วไป นอกจากนี้ยังมีพรรณไม้ของป่าดิบเขาขึ้นแทรกอยู่ด้วย เรียกป่า
ชนิดว่า ป่าเต็งรัง - ไม้สน พบมากในป่าเต็งรังบนภูเขาทางภาคเหนือซึ่งมีไฟป่ารบกวนอยู่เสมอ       
ส่วนใหญ่จะพบป่าเต็งรัง - ไม้สน (โดยเฉพาะสนสองใบ) ที่ระดับระหว่าง 700-1,200 เมตร สนสองใบ
ในป่าเต็งรัง ภาคเหนือ ขึ้นได้ในระดับต่ าถึงประมาณ 500 เมตร และระดับสูงสุดในอุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท ์ประมาณ 1,350 เมตร ป่าเต็งรัง-ไม้สนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) พบขึ้น
บนภูเขาหินทราย ที่ระดับความสูงประมาณ 750-900 เมตร ส่วนใหญ่จะเป็นสนสามใบ เช่น ในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ป่าเต็งรัง -  
ไม้สน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนใต้) ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและสุรินทร์ ขึ้นอยู่ในที่ราบ
ประมาณ 120-250 เมตร จะพบแต่สนสองใบขึ้นห่าง ๆ ในป่าเต็งรังบนพ้ืนที่เป็นดินทราย ป่าเต็งรัง - 
ไม้สน (สนสองใบ) ในภาคกลางจะพบบนเขาและเชิงเขาที่ระดับต่ ากว่า 500 เมตร ในเขตจังหวัด
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สุพรรณบุรีและเพชรบุรี ป่าเต็งรัง – ไม้สนที่ขึ้นตามธรรมชาติบนพ้ืนที่ลุ่มต่ าใกล้ชายฝั่งชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี (ป่าชุมชนเขาสน) มีระดับความสูงเพียง 70 เมตร แต่ป่าอยู่ในสภาพทรุดโทรมอย่างมากใน
ปัจจุบัน พรรณไม้เด่นในป่าเต็งรัง - ไม้สน เช่น สนสองใบ สนสามใบ นอกจากนี้ มีพรรณไม้เด่นของป่า
เต็ง - รัง ทั่วไป และพรรณไม้จากเขตภูเขาสูงปะปนอยู่ด้วย เช่น เหียง พลวง เต็ง รัง สารภีดอย ทะโล้ 
ปลายสาน ไก๋ หน่วยนกงุม ทัง มะยมภู ส้มปี ก้าว หว้า มะขามป้อม โลด แคทราย แข้งกวาง ค่าหด 
เหมือดหอม คาง เสี้ยวขาว ส้านแข็ง ก่อหยุม ก่อหรั่ง ก่อแป้น ก่อใบเลื่อม ก่อหม่น ก่อแงะ ก่อแพะ 
ก่อแดง ก ายาน เหมือดคนตัวผู้ พ้ืนล่างของป่าเต็งรัง-ไม้สน บนภูเขาทางภาคเหนือจะพบ เป้งดอย 
(Palmae) ขึ้นกระจัดกระจายทั่วไป 

องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของป่าไม้ คือ ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่า ซึ่งมีคุณสมบัติ         
ที่สามารถสังเคราะห์สารอินทรีย์ขึ้นมาได้จากคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ น้ า และแร่ธาตุจากดิน
โดยใช้แสงแดดเป็นพลังงานในการสังเคราะห์ สารอินทรีย์ที่ได้ เรียกว่า คาร์โบไฮเดรต ซึ่งเป็น
สารอาหารขั้นต้นที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลกได้อาศัยเป็นอาหารในการด ารงชีวิตทั้งในทางตรงและ
ทางอ้อม (นิวัติ เรืองพานิช, 2546) 

ความส าคัญของทรัพยากรป่าไม้ อาจกล่าวได้ว่าป่าไม้มีคุณค่าอนันต์ เป็น
แหล่งรวมของปัจจัยทั้งสี่ที่สนับสนุนให้มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ได้ ป่าไม้มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางตรง
และทางอ้อม เป็นหัวใจของสิ่งแวดล้อมอันประกอบด้วย ดิน พรรณไม้ สัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตต่าง  ๆ ที่
ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ เป็นแหล่งรับน้ า ส าหรับหล่อเลี้ยงทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ สามารถจ าแนก
ความส าคัญและประโยชน์ของป่าไม้ (นิวัติ เรืองพานิช, 2546; ราตรี ภารา, 2538) ดังนี้ 

1. ประโยชน์ทางตรงของป่าไม้ ได้แก่ ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน ท าเครื่อง
เรือนและการก่อสร้าง ใช้เป็นเชื้อเพลิง วัตถุเคมีที่ได้จากไม้ เป็นอาหารมนุษย์และสัตว์ เป็นยารักษา
โรค เส้นใยที่ได้จากป่าใช้ท าเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น 

2. ประโยชน์ทางอ้อมของป่าไม้ ได้แก่ เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของวัฏจักรน้ า 
ออกซิเจน คาร์บอนและไนโตรเจนในระบบนิเวศ ช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ าจากการดูดซับน้ าของ
ต้นไม้ลดการพังทลายของดิน ปรับสภาพอากาศ สร้างความชุ่มชื้น ร่มเงา เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร มี
ส่วนช่วยให้ฝนตกเพ่ิมขึ้น ช่วยบรรเทาความรุนแรงของลมพายุ อุทกภัย ช่วยให้มีน้ าไหลสม่ าเสมอ
ตลอดปี เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งความรู้ระบบนิเวศ  และ      
ลดมลพิษทางอากาศ มีประโยชน์ทางด้านยุทธศาสตร์ของกองทัพ ประโยชน์ทางด้านสุขวิทยาจาก
กระบวนการสังเคราะห์แสงท าให้ได้ก๊าซออกซิเจนมาสู่บรรยากาศ เป็นต้น 

สรุปได้ว่า ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์
หรือสัตว์ถึงแม้ว่าเราสามารถปลูกทดแทนได้ แต่ต้องใช้เวลานานจึงสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ เป็น
แหล่งรวบรวมพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตมากมายหลายชนิด ถ้าพ้ืนที่ป่าลดลง จะมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
และมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ป่าไม้มีประโยชน์ทั้งเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่ รักษาสมดุลของ
ธรรมชาติ เราทุกคนควรช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้เพ่ือลูกหลานในอนาคต 

3.3) สาเหตุที่ท าให้ป่าไม้ถูกท าลาย 
การท าลายป่าไม้มีสาเหตุหลายประการ ธวัชชัย ไตรทิพย์ (2551) กล่าวไว้ว่า 

การท าไม้ ความต้องการใช้ไม้เพ่ือท าอุตสาหกรรม การสัมปทานป่าไม้ ตัวการ คือ นายทุนพ่อค้าไม้ 
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เจ้าของโรงเลื่อย เจ้าของโรงงานแปรรูปไม้ ผู้รับสัมปทานท าไม้ และชาวบ้านทั่ วไป ท าการตัดไม้เพ่ือ
เอาประโยชน์จากเนื้อไม้ทั้งวิธีที่ถูกและผิดกฎหมาย การเพ่ิมขึ้นของประชากร ความต้องการจากภาค
เกษตรเพ่ิมขึ้น ต้องขยายพ้ืนที่เพาะปลูก ขาดการวางแผนการใช้ที่ดินท าให้ดินเสียจึงบุกรุกป่าเพ่ิมขึ้น 
การส่งเสริมการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เพ่ือส่งออกต้องขยาย การใช้ที่ดิน การก าหนดพื้นที่ป่าไม้ชัดเจน 
เกิดข้อพิพาทด้านกรรมสิทธิ์ที่ดิน การจัดสร้างสาธารณูปโภคของรัฐ ไฟไหม้ป่า การท าไร่เลื่อนลอยใน
พ้ืนที่สูง ความตระหนักและความร่วมมือในการอนุรักษ์ป่า การท าเหมืองแร่ และการท าลายของสัตว์
ป่าและสัตว์เลี้ยงตลอดจนโรคและแมลง 

สาเหตุของการท าลายป่าไม้ เนื่องจากมนุษย์เป็นส าคัญ นอกจากนี้ยังเกิดจาก
ธรรมชาติถึงแม้จะมีการปลูกทดแทนแต่การเพ่ิมขึ้นของประชากรความต้องการใช้ไม้ เทคโนโลยี     
การเติบโตทางเศรษฐกิจท าให้พ้ืนที่ป่าถูกท าลาย และยังมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง  
ผลกระทบของการท าลายป่าไม้ ได้แก่ ผลกระทบต่อทรัพยากรดิน การชะล้างพังทลายของดิน ปกติ
แล้วพืชพรรณต่าง ๆ ช่วยในการสกัดไม่ให้ฝนตกถึงดินโดยตรง ช่วยลดความเร็วของน้ ามีรากช่วยยึด
เหี่ยวดิน ถ้าที่ดินว่างเปล่าอัตราการพังทลายของดินจะรุนแรง การสูญเสียดินเพ่ิมขึ้นท าให้ดินขาด
ความอุดมสมบูรณ์ ผลกระทบต่อทรัพยากรน้ า ในฤดูฝนน้ าไหลบ่าอย่างรวดเร็วเป็นอุทกภัยเพราะขาด
ป่าไม้ในการดูดซับน้ าและชะลอความเร็วของน้ า ในช่วงฤดูแล้ง น้ าแห้งเพราะการระเหยรวดเร็วจาก
แสงอาทิตย์ที่ตกกระทบโดยตรงและการเสื่อมคุณภาพของน้ าทั้งกายภาพ เคมี และชีวภาพ ผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ท าให้ไม้มีราคาแพง โดยเฉพาะส าหรับสร้างที่อยู่อาศัย การขาดแคลน
เชื้อเพลิง เกิดการอพยพย้ายถิ่นเนื่องจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์ อันตรายจากน้ าป่าที่ท าลายชีวิต
และทรัพย์สิน ผลกระทบด้านการเมือง นโยบายการปิดป่าของรัฐบาลท าให้เกิดความไม่เข้าใจระหว่าง
สมาชิกสภาผู้แทนกับประชาชน การหาเสียงโดยใช้พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมโฆษณาว่าจะหากรรมสิทธิ์ใน
พ้ืนที่ท ากินและการซื้อไม้จากต่างประเทศท าให้สูญเสียงบประมาณมากมายและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมท าให้อากาศเสียจากการหายใจของสิ่งมีชีวิตเนื่องจากขาดต้นไม้ในการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ปัญหาน้ าเสีย ปัญหาโลกร้อน เป็นต้น (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2548) 

แนวทางในการแก้ปัญหาการตัดไม้ท าลายป่า ได้แก่ ก าหนดนโยบายป่าไม้
แห่งชาติเป็นป่าเพ่ือการอนุรักษ์และป่าเพ่ือเศรษฐกิจ การยกเลิกการสัมปทานป่าไม้  การปลูกป่า
ขึ้นทดแทน ส่งเสริมให้มีการปลูกสวนป่าทุกรูปแบบและทุกโอกาส การป้องกันไฟป่า การป้องกันการ 
บุกรุกการท าลายป่า การใช้วัสดุทดแทนไม้ในการก่อสร้าง การใช้ไม้อย่างมีประสิทธิภาพ การพยายาม
น าไม้ที่ไม่เคยใช้ประโยชน์มาใช้และส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ให้การศึกษาให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของป่าไม้ สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ช่วยกันดูแลในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ใช้ไม้ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นานที่สุด ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงที่สุด  (วัลลภา  
ธนู, 2543) 

ธวัชชัย ไตรทิพย์ (2551) ได้เสนอแนวทางในการอนุรักษ์ป่าไม้ไว้ว่า ควรมี         
การยกเลิกการให้สัมปทานป่าไม้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการฟ้ืนฟูและป้องกันการสูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้ที่มี
ประสิทธิภาพทางหนึ่ง การป้องกันการบุกรุกท าลายป่า การปฏิบัติตามกฎหมาย และการไม่ลักลอบ
เข้าไปบุกรุกพ้ืนที่ป่า จึงเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ได้ทางหนึ่ง การป้องกันไฟป่า การร่วมมือป้องกัน      
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และการสกัดกั้นไม่ให้เกิดไฟป่าจะเป็นผลดีที่จะท าให้ต้นไม้ในป่าได้เจริญเติบโตเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์
ต่อไป การใช้ไม้อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

สรุปได้ว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ หมายถึง การรู้จักใช้ทรัพยากรป่าไม้ อย่าง   
ชาญฉลาด เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด รู้จักใช้ รู้จักรักษา ปรับปรุง ป้องกัน สงวน ฟ้ืนฟู และบูรณะให้
คงทนถาวร การพยายามน าไม้ที่ไม่เคยใช้ประโยชน์มาใช้ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้การศึกษา ซึ่งจะเป็นผล
ต่อมนุษย์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรป่าไม้ที่ดีตลอดไป 
 
2.3  หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา 

การน าความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางสังคม
และวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยี ให้ประชาชนได้เกิดความตระหนักมีจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม มีการพ่ึงพาอาศัยและการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนการดูแลรักษา การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู รวมทั้งการป้องกันไม่ให้สิ่งแวดล้อม
ถูกท าลายจนเสื่อมโทรม จึงเป็นหลักการส าคัญที่มนุษย์ในสังคม ต้องท าความเข้าใจร่วมกัน พร้อมให้
ความร่วมมือที่จะปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมอย่างระมัดระวัง และใช้สอยอยู่บนความพอดี พอเพียง และ
ยั่งยืน ภายใต้หลักการ และกระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา ให้ประชากรของโลกได้ตระหนัก และ
ใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนิเวศวิทยาของเมือง
และชนบทกับปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกัน มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความใส่ใจและรับผิดชอบที่จะ
ปฏิบัติการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นและป้องกัน ปรับปรุงไม่ให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้น อีกทั้ง
สร้างสรรค์วิถีชีวิตให้บุคคลและกลุ่มคนในสังคมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขึ้นใหม่ให้สามารถด ารงชีวิต          
อยู่ได้อย่างมีความสุข มีรายละเอียดของหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา ดังนี้ 

2.3.1 หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
เกษม จันทร์แก้ว (2544) ได้ให้หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษาไว้ว่า สิ่งแวดล้อมศึกษา

เป็นการมุ่งที่จะให้ผู้เรียนสามารถเป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และเจตคติ ในการคิดเป็น 
ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่สามารถเอ้ืออ านวยให้มนุษย์ด ารงชีวิต
อยู่อย่างมีความสุขและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่การที่จะท าให้สัมฤทธิ์ผลจ าเป็นต้องมีหลักการ 
ดังต่อไปนี้ 

1. สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมทั้งนิเวศวิทยา การเมือง เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรมและ
ธรรมชาติวิทยา 

2. สิ่ งแวดล้อมศึกษาเป็นการศึกษาแบบสหวิทยาการ ( Interdisciplinary)                 
โดยพยายามโยงสาระส าคัญของแต่ละวิชา รวมทั้งแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละสาขาหรือวิชา หรือ          
หลาย ๆ วิชา 

3. สิ่งแวดล้อมศึกษาควรเป็นการให้การศึกษาแบบกระบวนการต่อเนื่องยาวนาน 
(Continuous Lifelong Process) กล่าวคือ เป็นการศึกษาทั้งก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษา การศึกษา 
ในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาหลังจบการศึกษาแล้ว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง  คือ            
เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
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4. สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการศึกษาที่สามารถให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ             
มีบทบาทในการวางแผน และตัดสินใจในการอนุรักษ์ ปกป้องและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม และต้องเป็น                
การสร้างคนที่จะยอมรับผลทุกกรณีที่เกิดจากการตัดสินใจนั้น 

5. สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการศึกษาที่เน้นหนักในการป้องกันปัญหาและวิธีการแก้ไข
ปัญหานั้น กล่าวคือ ผู้เรียนรู้สามารถที่จะน าความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุง และดัดแปลงให้เ ข้ากับ
บรรยากาศของสาขาวิชาต่าง ๆ ที่สามารถผสมผสานกันให้เกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
เป็นอย่างด ี

6. สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการเรียนให้รู้สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและ
ศักยภาพที่อาจเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้มากน้อยเพียงใด เพ่ือเป็นข้อมูลในการน าไปปรับใช้ ส าหรับ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

7. ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา สามารถน าไปปรับใช้ในการวางแผนการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ให้งอกงามได้ด้วย 

8. สิ่งแวดล้อมศึกษา ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับ
สิ่งแวดล้อมหรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งข้ึน 

2.3.2 เป้าหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education Goal) และจุดมุ่งหมาย
ของสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education Objectives) (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2553) 

1. เป้าหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education Goal) 
สิ่งแวดล้อมศึกษามีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาให้ประชากรของโลกได้ตระหนักและใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
และความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนิเวศวิทยาของเมืองและชนบทกับปัญหา            
ที่เกี่ยวเนื่องกัน มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความใส่ใจและรับผิดชอบที่จะปฏิบัติการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และป้องกัน ปรับปรุงไม่ให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้น อีกทั้งสร้างสรรค์วิถีชีวิตให้บุคคล
และกลุ่มคนในสังคมท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมข้ึนใหม่ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 

2. จุดมุ่งหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education Objectives) 
สิ่งแวดล้อมศึกษามีเป้าหมาย เพ่ือสร้าง 

2.1 ความตระหนัก เพ่ือช่วยให้บุคคล และกลุ่มคนเกิดความตระหนักและใส่ใจ   
ต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกัน 

2.2 ความรู้ (Knowledge) เพ่ือช่วยให้บุคคลและกลุ่มคนมีความเข้าใจสิ่งแวดล้อม
โดยรวม และปัญหาที่เก่ียวเนื่องกัน และมวลมนุษย์ควรมีบทบาท และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงจัง 

2.3 ทัศนคติ (Attitude) เพ่ือช่วยให้บุคคลและกลุ่มคนสร้างค่านิยมของสังคม          
มีความรู้สึกผูกพันในสิ่งแวดล้อม ปรารถนาที่จะป้องกันปัญหาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.4 ทักษะ (Skills) เพ่ือให้บุคคลและกลุ่มคนมีทักษะในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
2.5 ความสามารถในการประเมิน (Evaluation Ability) เพ่ือให้บุคคลและกลุ่มคน

ประเมินค่าของสิ่งแวดล้อมและโครงการเกี่ยวกับปัจจัยทางนิเวศวิทยา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
จริยธรรมและการศึกษา 
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2.6 การมีส่วนร่วม (Participation) เพ่ือให้บุคคลและกลุ่มคนพัฒนาความรู้สึก
ต่อปัญหาและการเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านั้น 

2.3.3 หลักการด าเนินงานสิ่งแวดล้อมศึกษา มีดังนี้ (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2553) 
1. ความยั่งยืน (Sustainability) จะต้องได้รับการยอมรับและปฏิบัติในทุกภาคส่วน

ที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิต รวมทั้งการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคซึ่งจะ
เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและความตระหนักในสังคม (Public Awareness) การออก
กฎหมายบังคับใช้ เศรษฐกิจและเทคโนโลยี 

2. ความยากจนเป็นอุปสรรคของการศึกษาและการให้บริการทางสังคมน าไปสู่     
การเพ่ิมประชากรและการสูญเสียขาดแคลนทรัพยากร ความยากจนต้องได้รับการแก้ไข 

3. ทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาล องค์กรเอกชน ท้องถิ่น นักวิชาการ ผู้บริโภค สื่อ  และ
นักแสดง ควรร่วมกันรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในสังคม 

4. การศึกษาจะต้องท าให้คนทุกเพศรับผิดชอบต่อชีวิตตนเองว่าจะด ารงอยู่อย่างไร
ในสังคมปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย 

5. การศึกษาทุกระบบ ทุกสาขาวิชา จะต้องถูกปรับปรุงไปสู่ความยั่งยืน ไม่เฉพาะ
เรื่องสิ่งแวดล้อมเท่านั้น 

6. สิ่งแวดล้อมศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากนานาชาติ จัดได้ว่าเป็นการศึกษาเพ่ือ      
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

7. ทุกสาขาวิชาจะต้องบูรณาการสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเข้าไว้ด้วย 
8. แนวคิดหลักการของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนจะต้องน าไปปฏิบัติในทุก

สาขาวิชา ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ และต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 
สถาบันการเงินและนักแสดงด้วย 

2.3.4 กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2553) 
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการส าหรับการปฏิบัติงานเพ่ือให้เข้าถึง

หลักการของสิ่งแวดล้อมศึกษา มีดังนี้ 
1. สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการศึกษาแบบองค์รวมของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ              

และที่มนุษย์สร้างขึ้น นิเวศวิทยา การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม ข้อบังคับ วัฒนธรรมและ
ความดีงาม 

2. สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบ
โรงเรียน 

3. สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นสหวิทยาการจากเนื้อหาในสาขาวิชาเฉพาะขยายกว้าง             
สู่สาขาอ่ืน ๆ 

4. สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการเรียนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในบทเรียนที่ช่วยป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จากประเด็นสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ระดับชาติและระดับภูมิภาคที่เชื่อมโยงกัน 

5. สิ่งแวดล้อมศึกษาควรตรวจสอบประเด็นสิ่งแวดล้อมในระดับโลกและเชื่อมโยง           
สู่ระดับภูมิภาค 
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6. สิ่งแวดล้อมศึกษาควรค านึงถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบันและอนาคต              
ที่มีความเชื่อมโยงจากอดีต 

7. สิ่งแวดล้อมศึกษาควรตรวจสอบการพัฒนาและความเจริญงอกงามบนพ้ืนฐาน
ทางสิ่งแวดล้อม 

8. สิ่งแวดล้อมศึกษาควรส่งเสริมคุณค่า ค่านิยมและความร่วมมือทั้งในการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

9. การวางแผนพัฒนา และความเจริญรุ่งเรืองต้องค านึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นพ้ืนฐาน 
10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ก าหนดประสบการณ์การเรียนรู้และให้มีโอกาสตัดสินใจ          

ในการปฏิบัติตน 
11. ส่งเสริมความใส่ใจ ความรู้ ทักษะการแก้ปัญหาและคัดสรรคุณค่าแห่งความดีงาม

ในคนทุกกลุ่มอายุ 
12. ให้ผู้เรียนได้ค้นพบสาเหตุและที่มาของปัญหาด้วยตนเอง 
13. ให้มองเห็นความซับซ้อนของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นต้องส่งเสริมกระบวนการ 

เรียนรู้แบบวิพากย์ (Critical Thinking) และการแก้ปัญหา (Problem Solving) 
14. ใช้สิ่งแวดล้อมในการเรียน และระเบียบวิธีทางการศึกษาที่หลากหลายด้วย           

การเรียนรู้ในสภาพที่เป็นจริงและความรู้ที่น าไปปฏิบัติได้ 
2.3.5 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานสิ่งแวดล้อมศึกษา (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2553) 

การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาจ าเป็นต้องประสานนโยบายการท างานใน
หลายระดับ จากการประชุมนานาชาติสิ่งแวดล้อมกับสังคมที่เมืองเทสสาโลนิคิ ประเทศกรีซ ระหว่าง
วันที่ 8-12 ธันวาคม พ.ศ. 2540 มีข้อเสนอแนะส าหรับการวางกรอบนโยบายการด าเนินงาน ไว้ดังนี้ 

1. รัฐบาล และผู้น าประเทศทั่วโลกต้องยอมรับและผูกพันต่อข้อตกลงของ            
การประชุมของสหประชาชาติ และให้การศึกษาเป็นเครื่องมือเพ่ือบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. แผนปฏิบัติการของการศึกษาในระบบจะต้องด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม    
และจะต้องมีกรรมวิธีบูรณาการเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

3. มีการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องมีกระบวนการเข้ามาดูแลการศึกษา 
ควรสร้างความตระหนัก ฝึกอบรมและประสานกับรัฐมนตรีทุกกระทรวงที่เก่ียวข้อง 

4. ทุกภาคส่วนทั้งระดับรัฐบาล และนานาชาติ สถาบันทางการเงิน ส่วนการผลิต 
ควรส่งเสริมให้มีการเพิ่มทรัพยากร และลงทุนทางการศึกษาเพ่ือการสร้างความตระหนักแก่สังคม 

5. นักแสดงจะต้องแสวงหาวิธีเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนสิ่งแวดล้อมศึกษา สื่อสาร
ความตระหนักและการเรียนรู้ 

6. กลุ่มคนทางด้านวิทยาศาสตร์ต้องเข้ามามีบทบาท ท าให้ข้อมูลทางการศึกษา
เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน 

7. การสื่อสารและสารสนเทศต่าง ๆ ควรใส่ใจและเข้าไปเผยแพร่ข้อมูลและจัดการ
ท าข้อมูลให้ง่ายต่อการเข้าใจ 

8. โรงเรียนควรสนับสนุนการปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับความยั่งยืนในอนาคต 
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9. องค์กรเอกชนและสถาบันทางการเงิน ควรเข้ามาสนับสนุนให้คนและกลุ่มคนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 

10. คนในทุกองค์กร ทุกภาคส่วน ทุกท้องที่และภูมิภาค ทุกรัฐบาล อีกทั้งนักแสดง
ควรมีส่วนร่วมกันสนับสนุนและปฏิบัติในโครงการทางการศึกษา ความตระหนักของสังคมและ            
การเรียนรู้ให้กับคณะกรรมการของสหประชาชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

11. ควรมีการทบทวนปรับปรุงการฝึกหัดครูด้วยกระบวนการที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนา รวมทั้งการศึกษาวิจัยวิธีสอนและการประเมินโครงการที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 

12. สหประชาชาติ UNESCO และ UNEP ควรร่วมกับองค์กรเอกชน กลุ่มคน 
นักแสดงให้ความส าคัญในระดับต้น ๆ ต่อการศึกษา ความตระหนักของสังคมและการเรียนรู้              
เพ่ือความยั่งยืน 

สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นสหวิทยาการที่มีความส าคัญในการที่จะส่งผ่านความรู้ในด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากหลักการ แนวคิดและทฤษฎี ไปสู่การปฏิบัติของประชาชนโดยส่วนรวม ให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก อันจะน าไปสู่การประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
 
2.4  ทฤษฎีการเรียนรู้ 

2.4.1 ความหมายของการเรียนรู้ 
ได้มีนักการศึกษาและหน่วยงานด้านการจัดการเรียนรู้ได้ให้ความหมาย และค าจ ากัด

ความแตกต่างกันออกไป ดังนี้ 
วินัย วีระวัฒนานนท์ และบานชื่น สีพันผ่อง (2537) กล่าวว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อ

สิ่งเร้ามาเร้าอินทรีย์ ประสาทตื่นตัวเกิดการรับสัมผัสด้วยประสาททั้ง 5 แล้วส่งกระแสสัมผัสไปยัง
ระบบประสาทส่วนกลาง ท าให้เกิดการแปลความหมายขึ้น โดยอาศัยประสบการณ์เดิมและอ่ืน ๆ เป็น
ความคิดรวบยอดแล้วมีปฏิกิริยาตอบสนอง อย่างหนึ่งอย่างใดต่อสิ่งเร้าตามที่รับรู้เป็นผลให้เกิด
พฤติกรรม 

ทิศนา แขมมณี (2555) ได้ให้ความหมายของกระบวนการเรียนรู้ (Learning 
Process) ไว้ว่า กระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน หรือการใช้วิธีการ          
ต่าง ๆ ที่ช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และการเรียนรู้ในความหมายของผลการเรียนรู้ ได้แก่ ความรู้
ความเข้าใจในสาระต่าง ๆ ความสามารถในการกระท า การใช้ทักษะกระบวนการต่าง ๆ ความรู้สึก
หรือเจตคติอันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ หรืออาจกล่าวได้ว่า การเรียนรู้มีลักษณะเป็น
ทั้งผลลัพธ์ที่เป็นเป้าหมายปลายทาง (Ends) และวิธีการ (Methods) ที่น าไปสู่เป้าหมาย ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กันและส่งผลกระทบต่อกัน ถ้าบุคคลมีกระบวนการแสวงหาความรู้ที่ดีมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับตน บุคคลนั้นย่อมมีโอกาสที่จะเกิดความรู้ความเข้าใจในสาระหรือกระบวนการ          
ต่าง ๆ ได้อย่างกระจ่างถ่องแท้และลึกซึ้ง การถ่ายทอดความรู้จะบังเกิดผลต่อเมื่อผู้รับการถ่ายทอด
เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ผู้ถ่ายทอดประสงค์ให้เกิดกับผู้รับการถ่ายทอดและสิ่งที่ผู้รับการถ่ายทอดต้องการ
จากกิจกรรมการเรียนรู้ควรเป็นสิ่งเดียวหรือใกล้เคียงกัน การเรียนรู้ย่อมเกิดง่ายขึ้น และหลักแห่ง                   
การเรียนรู้ที่ส าคัญซึ่งเป็นแนวทางในการเรียนรู้ สรุปได้ว่า การเรียนรู้ด้วยการกระท าควรให้ผ่าน
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ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของร่างกาย คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีก็ต่อเมื่อมี
ความพร้อม การเรียนต้องมีการจูงใจ มีสิ่งล่อใจ ต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลควรค านึงถึง
อุปกรณ์การสอน การให้ท าแบบฝึกหัด การเรียนในระยะสั้น  ๆ การจัดกิจกรรมเน้นความส าคัญ               
การทบทวนการสรุป ค านึงถึงความแตกต่าง ในระดับสติปัญญาค านึงถึงอารมณ์และร่างกายของ
ผู้เรียน การประเมินผลจะช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากความหมายของการเรียนรู้ข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการ      
ที่ซับซ้อน การจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างครบถ้วนจึงไม่ใช่เรื่องง่าย       
นักปรัชญา และนักจิตวิทยาการศึกษาหลายคน ได้พยายามคิดค้นทฤษฎี และกระบวนการเกี่ยวกับ
การเรียนรู้กันมานานแล้ว เช่น การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by Doing) ของ John Dewey 
ทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก (Theory of Cognitive Development) ของ Jean 
Piaget ทฤษฎีและแนวคิดดังกล่าวนี้ เป็นที่มาของทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่พูดถึงกันมากในปัจจุบันนี้ 
คือ ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism) ซึ่งเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างมาแล้วไม่มากก็น้อย ก่อนที่ครูจะจัดการเรียนการสอนให้ เมื่อนักเรียน            
ได้สัมผัสกับสถานการณ์ใหม่ที่จะเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการและกิจกรรมหลากหลายที่นักเรียน           
ได้ปฏิบัติ และสืบค้นด้วยตนเอง หรือด้วยความร่วมมือจากเพ่ือน ความเข้าใจเดิมของนักเรียนส่งผลต่อ              
การเรียนรู้เพ่ิมเติมหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ การเรียนรู้ดังกล่าวนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ถ้าไม่ขัดกับความรู้ความเข้าใจเดิมของผู้เรียนและจะเป็นการเรียนรู้ที่สร้างเสริมต่อไป 
เรื่อย ๆ โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยความเข้าใจและมีความหมาย ซึ่งอยู่ในความทรงจ าได้นาน 
ไม่ลืมง่ายเหมือนความรู้ที่ครูป้อนให้ 

กล่าวโดยสรุป การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
พัฒนาความคิด ความสามารถ ซึ่งเกิดจากการที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ 

2.4.2 ประเภทการเรียนรู้ 
นักจิตวิทยา นักการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ ได้แบ่งประเภทการเรียนรู้

ที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. บลูม (Bloom, 1956) นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงของโลกคนหนึ่ง ได้จ าแนกผล             

การเรียนรู้ไว้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ความคิด (Cognitive Domain) ด้านความรู้สึก (Affective 
Domain) และด้านการปฏิบัติ (Psychomotor Domain) 

2. กานเย (Gagne, 1985) ได้เสนอประเภทของการเรียนรู้ (Conditions of 
Learning) ไว้ 8 ประเภท ดังนี้ 

2.1 การเรียนรู้รับสัญญาณ (Signal Learning) 
2.2 การเรียนรู้ในลักษณะของการกระตุ้น-การตอบสนอง (Stimulus-Response 

Learning) 
2.3 การเรียนรู้โดยการเชื่อมโยงการกระตุ้น และการตอบสนองหลาย ๆ อย่าง      

เข้าด้วยกัน 
2.4 การเรียนรู้โดยการสร้างความสัมพันธ์ของการกระตุ้น และการตอบสนอง 

หลาย ๆ อย่างด้วยภาษา (Verbal Association) 
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2.5 การเรียนรู้แบบแยกแยะ (Discrimination Learning) 
2.6 การเรียนรู้ความคิดหลัก (Concept Learning) 
2.7 การเรียนรู้กฎเกณฑ์ (Rule Learning) 
2.8 การเรียนรู้โดยแก้ปัญหา (Problem Learning) 

2.4.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ทิศนา แขมมณี, 2555) 
กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นหัวใจส าคัญของการเรียน ผู้สอนควรใช้เทคนิค                

การจัดการเรียนการสอนหลาย ๆ วิธีเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนทั้ง
ด้าน พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัยและด าเนินกระบวนการเรียนรู้โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นวิธีการส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะต่าง ๆ ที่พึงประสงค์ในยุค
ข้อมูลข่าวสาร ดังนั้นผู้สอนจะต้องศึกษาความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอนและเทคนิคการสอนหลาย ๆ วิธี   
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 

1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นการสร้างความสนใจให้แก่นักเรียนมีวิธีการที่หลากหลาย 
เช่น 

1.1 ให้ดูรูปภาพ 
1.2 ตั้งค าถาม ถาม-ตอบ 
1.3 ฟังนิทาน 
1.4 ฟังเพลง 
1.5 ปริศนาค าทาย 
1.6 สุภาษิต ค าพังเพย ค าขวัญ ค ากลอน 
1.7 วิเคราะห์ข่าวประจ าวัน 
1.8 วิเคราะห์กรณีตัวอย่าง 
1.9 เล่าความประทับใจ 
1.10 ชมวีดิทัศน์ 
1.11 ชมสไลด์ 

ผู้สอนต้องมีสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ มาเร้าความสนใจของผู้เรียน พร้อมทั้ง
จะต้องป้อนค าถามให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์ตามอย่างมีเหตุผล เพ่ือกระตุ้น เข้าสู่บทเรียนค าถาม   
ที่ผู้สอน ควรใช้มักขึ้นต้นด้วยค าว่า ท าไม... อย่างไร... อะไร... เมื่อไร... ที่ไหน... เป็นต้น 

2. ขั้นด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนแล้ว ผู้สอนต้องแจ้ง
จุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นการชี้แนะให้ผู้เรียน ได้รู้ทิศทาง หรือเป้าหมายของการเรียนรู้ให้ชัดเจน          
ซึ่งข้ันด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้นี้ จัดเป็นหัวใจส าคัญ ผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาเป็นอย่าง
ดี การออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จะมีกระบวนการต่าง ๆ ด าเนินไปตาม
ขั้นตอนของวิธีการสอน และเทคนิคการสอนที่ก าหนดไว้ โดยค านึงถึงหลักส าคัญ คือ 

2.1 เน้นผู้เรียนให้รู้จักคิด วิเคราะห์ ตามล าดับซึ่งมีความยากง่ายเหมาะสมกับวัย 
2.2 ผู้เรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่ม มีกิจกรรมร่วมกันในกระบวนการ

เรียนรู้ 
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2.3 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ตลอดจนร่วมกันแก้ปัญหา และ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

2.4 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นหาค าตอบด้วยตนเอง 
2.5 จัดกิจกรรมที่ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัว และจากสภาพแวดล้อม            

เพ่ือสร้างประสบการณ์ตรง และผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
2.6 จัดกิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางกาย สติปัญญา และอารมณ์ โดยค านึงถึง

ความแตกต่างของผู้เรียน ทั้งด้านความสามารถทางสติปัญญา สังคม และอารมณ์ 
2.7 เนื้อหาสาระของการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย และความต้องการของผู้เรียน 
2.8 มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพียงพอต่อการค้นคว้าความรู้ตามถนัด 

และความสนใจของผู้เรียน 
2.9 มีการจัดการเรียนการสอน โดยให้มีความเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับครอบครัว 

ชุมชนองค์กรต่าง ๆ เป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้สอน ผู้เรียน และบุคคลภายนอก ซึ่งอยู่ในสังคม 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้ 

3. ขั้นสรุป 
ขั้นสรุป เป็นขั้นการสรุปผลจากการด าเนินกิจกรรมตั้ งแต่ เริ่มต้นจนจบ               

แผนการเรียนรู้ เพ่ือตรวจสอบว่าบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่และผู้เรียนมีผลการเรียนรู้            
ที่คาดหวังหรือไม ่

2.4.4 การจัดการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ คือ สภาพการเรียนที่ก าหนดขึ้น เพ่ือน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย หรือ

จุดประสงค์การเรียนการสอนที่ก าหนด หมายความรวมถึง รูปแบบการสอน วิธีสอน เทคนิค การสอน 
(สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า, 2546) 

1. แนวคิดท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนต้องศึกษาเป้าหมายของปรัชญาการจัด      

การเรียนรู้ ให้เข้าใจถ่องแท้ ท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้ ตลอดจนกระบวน              
การเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ และผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด แล้วพิจารณาเลือกน าไปใช้             
ในการออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ เหมาะกับสภาพแวดล้อมและศักยภาพของผู้เรียน 
เป็นต้นว่า การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จะเน้นกระบวนการที่นักเรียนเป็นผู้คิดลงมือปฏิบัติ 
ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการท ากิจกรรมภาคสนาม การสังเกต     
การส ารวจตรวจสอบ การทดลองในห้องปฏิบัติการ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและ  
ทุติยภูมิ การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยค านึงถึงวุฒิภาวะ
ประสบการณ์เดิม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

2. การเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้ 
วิธีจัดการเรียนรู้มีหลายวิธี แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ไม่มีวิธีจัด             

การเรียนการสอนวิธีใดวิธีหนึ่งที่เหมาะสมกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ทุกชนิด ดังนั้นครูผู้สอน
จ าเป็นจะต้องใช้วิจารณญาณของตนว่าควรเลือกวิธีจัดการเรียนรู้ใดจึงจะเหมาะสมที่สุด การเลือก
วิธีการจัดการเรียนรู้มาใช้ให้เหมาะสม เป็นศิลปะ และยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของการสอน หรือ             
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การจัดการเรียนรู้ เนื่องจากวิธีการจัดการเรียนรู้มากมายทุก ๆ วิธีย่อมมีประโยชน์เหมาะสม                 
ในการน ามาใช้ทั้งสิ้น แต่ข้อส าคัญครูผู้สอนต้องเลือกให้เหมาะสมโดยควรมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 

2.1 ควรเหมาะสมกับความรู้ในเนื้อหาวิชา ความสามารถและความสนใจของ
ครูผู้สอน 

2.2 ควรเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน 
2.3 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทเรียนและความคิดรวบยอดที่ครูผู้สอน

ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน 
2.4 ควรเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และจ านวนผู้เรียน 
2.5 เป็นวิธีที่เสนอแนะแนวทางให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจต่อบทเรียน         

ได้เป็นอย่างดี โดยไม่ต้องใช้เวลามาก และสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริง 
2.6 เป็นวิธีการที่ก่อให้เกิดทักษะต่าง ๆ แก่ผู้เรียน เช่น ทักษะการแสวงหาความรู้ 

ทักษะ การแก้ปัญหา ทักษะการแสดงออกทางสังคม เป็นต้น 
2.7 เป็นวิธีการก่อให้เกิดเจตคติที่ดี ถูกต้องกับสภาพความต้องการของสังคม 

และเป็นที่ยอมรับ 
2.8 เป็นวิธีการที่ก่อให้เกิดแนวทางที่จะน าความรู้ เจตคติและทักษะที่ได้รับไปใช้ 

และปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
3. แผนการเรียนรู้ (ทิศนา แขมมณี, 2555) 

แผนการเรียนรู้  คือ แผนการเตรียมการเรียนรู้  หรือการก าหนดกิจกรรม              
การเรียนรู้ไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ และจัดท าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
มาก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ โดยเริ่มจากการก าหนด
วัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านใด (สติปัญญา/เจตคติ/ทักษะ) จะจัดกิจกรรม             
การเรียนการสอนวิธีใด ใช้สื่อการสอนหรือแหล่งการเรียนรู้ใดและจะประเมินผลอย่างไร ความส าคัญ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ มีดังนี้ 

3.1 ท าให้เกิดการวางแผนวิธีฝึกอบรมที่ดี ที่เกิดจากการผสมผสานความรู้และ
จิตวิทยาการศึกษา 

3.2 ช่วยให้ครู ผู้ที่ท าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้หรือวิทยากรได้มีการเตรียมตัว
ในการให้ความรู้โดยมีเอกสาร คู่มือการจัดฝึกอบรมที่ท าไว้ล่วงหน้าด้วยตนเองและท าให้มีความมั่นใจ
ในการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมาย 

3.3 ช่วยให้ครูหรือผู้ที่ท าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้หรือวิทยากรทราบว่า   
การให้ความรู้นั้นจะเดินไปในทิศทางใด หรือทราบว่าจะให้ความรู้อะไร ด้วยวิธีใด ถ่ายทอดความรู้        
ไปท าไม และถ่ายทอดความรู้อย่างไร จะใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้อะไร และจะวัดและประเมินผล
อย่างไร 

3.4 ส่งเสริมให้ครู หรือผู้ที่ท าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ หรือวิทยากรใฝ่ศึกษา
หาความรู้ ทั้งเรื่องหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู้ จัดหา และใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ ตลอดจน การวัดและ
ประเมินผล 
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3.5 ใช้เป็นคู่มือส าหรับครู หรือผู้ที่ท าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้หรือวิทยากร
ที่มาสอน (จัดการเรียนรู้) แทนได้ 

3.6 แผนการเรียนรู้ที่น าไปใช้และพัฒนาแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อระบบการศึกษา 
หรือวงการอ่ืน ๆ 

3.7 เป็นผลงานทางวิชาการที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญของครูหรือผู้ที่ท าหน้าที่ในการ
ถ่ายทอดความรู้ส าหรับประกอบการประเมินเพื่อขอขอเลื่อนต าแหน่งและวิทยฐานะให้สูงขึ้น 

ลักษณะของแผนการเรียนรู้ที่ดี ควรมีการก าหนดจุดประสงค์ การเรียนรู้ไว้
ชัดเจน (ในการสอนเรื่องนั้น ๆ ต้องการให้ผู้เรียนเกิดคุณสมบัติอะไร หรือด้านใด) ก าหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ไว้ชัดเจน และน าไปสู่การเรียนรู้ตามจุดประสงค์ได้จริง (ระบุบทบาทของครู หรือผู้ที่ท าหน้าที่            
ในการถ่ายทอดความรู้ หรือวิทยากร และผู้รับการเรียนรู้ของผู้เรียน ไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องท าอะไร
จึงจะท าให้การเรียนการสอนบรรลุผล) ก าหนดสื่ออุปกรณ์หรือแหล่งเรียนรู้ไว้ชัดเจน (จะใช้สื่ออุปกรณ์ 
หรือแหล่งเรียนรู้อะไรช่วยบ้าง และจะใช้อย่างไร) ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผล เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้นั้น แผนนั้นสามารถยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ (ในกรณีที่มีปัญหาเมื่อมี                       
การน าไปใช้หรือไม่สามารถก าหนดการเรียนรู้หรือการถ่ายทอดความรู้ตามแผนนั้นได้ก็สามารถ
ปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอ่ืนได้โดยไม่กระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่ตั้งไว้) แผนต้องมีความทันสมัย 
ทันต่อเหตุการณ์ ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ และสอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงที่ผู้รับการเรียนรู้ด าเนิน
ชีวิตอยู่ แผนการเรียนรู้ที่เขียนขึ้นจะต้องสื่อความหมายได้ตรงกันเขียนให้อ่านเข้าใจง่าย แปลความได้
ตรงกัน กรณีมีการสอนแทนหรือเผยแพร่ ผู้น าไปใช้สามารถเข้าใจ และใช้ได้ตรงตามจุดประสงค์ของ
ผู้เขียนแผนการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ที่ดี จะต้องสะท้อนให้เห็นการบูรณาการ แบบองค์รวมของ
เนื้อหาสาระความรู้และวิธีการจัดการเรียนรู้เข้าด้วยกันและที่ส าคัญต้องมีการเชื่อมโยงความรู้ไปใช้
อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้รับการเรียนรู้ได้น าความรู้และประสบการณ์เดิมมาเชื่อมโยงกับความรู้
และประสบการณ์ใหม่ และน าไปใช้ในชีวิตจริงต่อไป 

4. การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมศึกษา 
เกษม จันทร์แก้ว (2544) ได้ ให้แนวคิดไว้ว่าหากพิจารณาจากหลักการ

สิ่งแวดล้อมศึกษา ที่ต้องท าความเข้าใจร่วมกันเพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ มีประสบการณ์ มีทักษะและ
เจตคติในการคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้แก่ 

4.1 การเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry Learning) การเรียนรู้โดยวิธีนี้ ผู้เรียน           
จะเรียนรู้ด้วยตัวเอง ไม่ใช่จากการฟังบรรยาย ครู ผู้ที่ท าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ หรือวิทยากร 
จะท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือและให้ความสะดวก ผู้เรียน จะค้นหาความรู้จากการศึกษาส ารวจครู             
ผู้ที่ท าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ หรือวิทยากร จะใช้ค าถามเป็นแนวทางให้ผู้เรียน ผู้เรียนจะคิดหา
ค าตอบ การค้นหาค าตอบอาจท าได้ด้วยการหาข้อมูลจากกิจกรรมภาคสนาม จากการทดลอง              
ทางวิทยาศาสตร์ จากการสัมภาษณ์ การเรียนรู้โดยวิธีนี้ ผู้สอน หรือวิทยากร จะต้องเปิดโอกาส            
ให้ผู้เรียนคิดเองก่อน และครู ผู้ที่ท าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ วิทยากร หรือผู้สอน  ควรถาม             
ให้ผู้เรียนแสดงความคิดของเขาออกมาก่อนว่าเขารู้อะไรบ้าง เพราะโดยปกติทุกคนจะมีความคิดเป็น
ของตัวเองอยู่แล้ว ถ้าครู ผู้ที่ท าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ วิทยากรหรือผู้สอนเปิดโอกาสให้เขา            
ได้แสดงความคิดออกมา ก็จะทราบว่าความรู้เดิมของผู้เรียน ในส่วนที่ขาดไปครู ผู้ที่ท าหน้าที่               
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ในการถ่ายทอดความรู้ วิทยากร หรือผู้สอนจึงจะเติมให้ จนท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ เกิดการรับรู้
ความรู้นั้น อย่างมีความหมาย และสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของผู้เรียนเองได้ ซึ่งแนวคิดนี้เป็น
แนวคิด ที่เรียกว่า Constructivism 

4.2 การเรียนแบบร่วมกันคิด (Co-Operative Learning) เป็นการเรียนรู้            
ด้วยการให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้ ผู้เรียน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกของกลุ่ม ซึ่งคนที่อยู่         
ในวัยใกล้เคียงกัน จะสามารถสื่อสารกันได้ดีกว่าคนที่อยู่ในวัยต่างกันมาก ๆ ในการเรียนรู้แบบ             
Co-Operative Learning จึงจัดให้เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน แต่ละคนต้องฝึกวินัยในตนเอง           
ให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ทุกคนต้องท างานเป็นกลุ่มได้ แต่ละกลุ่มจะใช้ความรู้เดิมเป็นจุดเริ่มต้น
ของกิจกรรมแต่ละครั้ง พร้อมกับใช้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากสมาชิกของกลุ่มร่วมกัน เพ่ือให้กลุ่มได้มีข้อมูล
มากพอ 

ลักษณะของกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาที่สอดคล้องกับ           
หลักในการเรียนรู้และรูปแบบของการเรียนรู้ตามแนว Constructivism การสืบค้นหาความรู้ (Inquiry) 
และร่วมกันคิด (Co-Operative Learning) พอสรุปได้ ดังต่อไปนี้ 

1) ควรเป็นกิจกรรมที่เน้นผู้รับการเรียนรู้ หรือผู้เรียน มีบทบาทมากกว่าครู ผู้ที่
ท าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ วิทยากรหรือผู้สอน 

2) หลีกเลี่ยงการบรรยายหรือบอกเล่า 
3) ให้ผู้รับการเรียนรู้หรือผู้เรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากกว่านั่งฟังบรรยาย 
4) ให้รับการเรียนรู้หรือผู้เรียน ได้มีโอกาสคิดค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ครู             

ผู้ที่ท าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ วิทยากรหรือผู้สอน มีหน้าที่ให้ความสะดวกไม่ใช่ผู้บรรยาย 
5) เปิดโอกาสให้ผู้รับการฝึกอบรม ผู้รับการเรียนรู้หรือผู้เรียน ได้แสดง ความ

คิดเห็นอย่างกว้างขวาง 
6) ควรเป็นกิจกรรมส่งเสริมที่ให้ผู้รับการเรียนรู้หรือผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติได้

สัมผัสของจริง ฝึกคิด อันจะน าไปสู่การสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความหมาย และความเข้าใจ 
กิจกรรมแบบนี้ เรียกว่า กิจกรรมลงมือสัมผัส-ปฏิบัติ และคิด (Hands-on/Mind-on Activity) 

7) ใช้ประสาทสั มผั สทั้ งหมดที่ มี เ พ่ื อการรับรู้ สิ่ ง แวดล้อม  ( Sensory 
Awareness) โดยเฉพาะนักเรียนในระดับเด็กเล็กและประถมศึกษา ควรใช้ประสาทสัมผัสให้มาก 

8) ให้ปฏิบัติกิจกรรมภาคสนาม (Field Activity) ในสิ่งแวดล้อมท่ีแท้จริง ให้ได้
ลงมือปฏิบัติจริง 

9) ให้ผู้รับการเรียนรู้ หรือผู้เรียน ได้ใช้ และฝึกทักษะในการสังเกต การส ารวจ
ข้อมูล ชี้บ่งปัญหา สื่อความหมาย ตั้งสมมติฐาน ท านาย กระบวนการแก้ปัญหา ตัดสินใจ เป็นต้น 

10) กิจกรรมที่จัดให้ผู้รับการเรียนรู้หรือผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
ควรเป็นประสบการณ์ที่ดีประทับใจ สนุก ไม่เครียด 

11) ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ควรให้เห็นสิ่งแวดล้อมที่ดีก่อนแล้วจึง
น าไปสู่ปัญหา และขอย้ าว่าในระดับประถมศึกษาตอนต้น และเด็กเล็ก ควรเน้นหลักในกิจกรรม   การ
ใช้ประสาทสัมผัสรับรู้สิ่งแวดล้อม 
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12) กิจกรรมส าหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่ ควรให้
เรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาเป็นตัวตั้ง (Problem Approach) ให้คิด วิเคราะห์ วิจารณ์ คิดสร้างสรรค์ 
ให้สังเคราะห์ เรียนรู้สามมารถตัดสินใจ และประเมินค่าได้ ซึ่งจัดเป็นความคิดในระดับสูง 

13) กิจกรรมอบรมท่ีจัดขึ้น สามารถบูรณาการแนวคิดหลักท่ีเป็นเหตุเป็นผลของ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องกันได้ 

14) ทุกกิจกรรมควรให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น และอภิปรายจาก
ข้อมูลที่ส ารวจได้ สามารถหาข้อสรุปซึ่งจะน าไปสู่แนวคิดหลักของเรื่อง และให้เชื่อมโยงไปสู่ระดับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งอดีต และปัจจุบัน 

15) ฝึกท านาย และมองประเด็นปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
16) ฝึกวางแผนแก้ปัญหาที่ เ กิดขึ้น ในปัจจุบัน  และป้องกันที่ อาจ เกิด              

ในอนาคต 
17) ฝึกเขียนโครงการปฏิบัติงานป้องกัน และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
18) ให้มีการปฏิบัติการตามโครงการ และแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ 

โดยสรุป กระบวนการเรียนรู้ เป็นวิธีการทางการศึกษาที่จะน าพาให้ผู้รับ การเรียนรู้ 
หรือผู้เรียน ได้เกิดการเรียนรู้ ทั้งนี้การที่จะเกิดการเรียนรู้ได้นั้นผู้เรียนจะต้องสามารถน าประสบการณ์
ความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วมาบูรณาการกับความรู้ใหม่ สามารถน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ 
 
2.5  แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบ 

2.5.1 ความหมายของรูปแบบ (Model) 
รูปแบบเป็นรูปธรรมของความคิดที่เป็นนามธรรมที่บุคคลแสดงออกมาในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง เช่น เป็นค าอธิบาย เป็นแผนผัง ไดอะแกรมหรือแผนภาพเพ่ือช่วยให้ตนเองและบุคคล
อ่ืนสามารถเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการสืบสอบหาค าตอบ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในปรากฏการณ์ทั้งหลาย ปกติในการศึกษาวิจัยเรื่องใด ๆ ก็ตาม ผู้ศึกษา
จะต้องตั้งค าถามที่ต้องการค าตอบ ซึ่งในกระบวนการวิจัยจะมีการตั้งสมมติฐานหรือชุดของสมมติฐาน
ขึ้นมาเป็นค าตอบที่คาดคะเนไว้ล่วงหน้า สมมติฐานเหล่านี้มักจะได้มาจากข้อความรู้หรือข้อค้นพบที่
ผ่านมาหรืออาจเกิดจากประสบการณ์หรือการหยั่งรู้ ( Intuition) ของผู้ศึกษาวิจัย หรืออาจเกิดจาก
ทฤษฎี หลักการต่าง ๆ สมมติฐานเป็นข้อความที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือตัว
แปรต่าง ๆ ของเรื่องหรือสถานการณ์ปัญหานั้น ๆ ซึ่งยังคงเป็นเพียงเครื่องมือ ในการแสวงหาค าตอบ
เท่านั้น จนกว่าจะได้รับการน าไปพิสูจน์ทดสอบ หากสมมติฐานเป็นจริงข้อความนั้นก็จะสามารถ
น าไปใช้ในการท านายหรืออธิบายปรากฏการณ์นั้น ๆ ได้ รูปแบบ ก็เช่นเดียวกันกับสมมติฐานที่บุคคล
อาจสร้างขึ้นจากความคิด ประสบการณ์ การอุปมาอุปไมย หรือจากทฤษฎีและหลักการต่าง ๆ ได้แต่
รูปแบบไม่ใช่ทฤษฎี (ทิศนา แขมมณี, 2555) มีผู้ให้ความหมายของรูปแบบไว้ ตามความหมายต่าง ๆ 
ดังนี้ 

พจนานุกรม Contemporary English ของ Longman (2009) ได้ให้ความหมาย 
ของรูปแบบ หรือ Model ไว้ 7 ความหมาย แต่โดยสรุปแล้วจะมี 5 ลักษณะ คือ 
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1. รูปแบบ หรือ Model หมายถึง แบบจ าลองขนาดเล็ก ของสิ่งก่อสร้าง ยานยนต์ 
เครื่องจักรหรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่สามารถแยกส่วนออกจากกันได้ 

2. รูปแบบ หรือ Model หมายถึง บุคคลที่ท างานในด้านการแสดงแบบเสื้อผ้า      
ด้านการตกแต่งทรงผม ที่เป็นการแสดงแฟชั่น หรือการถ่ายภาพ 

3. รูปแบบ หรือ Model หมายถึง ชิ้นส่วนหรือการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ 
หรือเครื่องจักรกล 

4. รูปแบบ หรือ Model หมายถึง ตัวอย่างการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการค านวณทางคอมพิวเตอร์ 

5. รูปแบบ หรือ Model หมายถึง บุคคลที่ประสบความส าเร็จ หรือสิ่งของบางอย่าง
ที่เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพท่ีต้องการเลียนแบบ 

รูปแบบ หมายถึง แบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างหรือท าซ้ า
เป็นตัวอย่างเพื่อการเลียนแบบ เป็นแผนภูมิ หรือรูปสามมิติซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ
หลักการ หรือแนวคิด เป็นชุดของปัจจัยหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งรวมกันเป็น           
ตัวประกอบและเป็นสัญลักษณ์ทางระบบสังคม (Good, 1973) 

รูปแบบ หมายถงึ วิธีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ถ่ายทอดความคิดความเข้าใจ ตลอดจน
จิตนาการของคนที่มีต่อปรากฏการณ์หรือเรื่องราวใด ๆ ให้ปรากฏในลักษณะของการสื่อสารลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง รูปแบบจึงเป็นแบบจ าลองในลักษณะเลียนแบบหรือเป็นตัวแบบที่ใช้เป็นแบบอย่าง          
(เยาวดี วิบูลย์ศรี, 2549) 

รูปแบบ หมายถึง การสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับชุดของปรากฏการณ์  โดยอาศัย
หลักการของระบบรูปนัย ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าให้เกิดความกระจ่างชัดของนิยามความสัมพันธ์ 
และประพจน์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรูปแบบที่มีความเท่ียงตรงจะพัฒนาเป็นทฤษฎีต่อไป (Willer, 1967) 

รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่ออกแบบมาเพ่ือแสดงถึงองค์ประกอบและกระบวนการ
ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ในเชิงทฤษฎีกับปรากฏการณ์จริง (Hausser, 1980) 

รูปแบบ หมายถึง การจ าลองความจริงของปรากฏการณ์ เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์    
ที่มีความสัมพันธ์องค์ประกอบ ที่เป็นกระบวนการของปรากฏการณ์นั้น ๆ ให้ง่ายขึ้น เป็นแผนผังหรือ
แบบแผนของการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อเนื่องด้วยความสัมพันธ์เชิงระบบ (Nadler, 1980; 
Michael Michael & Khendouri, 1985; Stone & Wanke, 1986) 

รูปแบบ หมายถึง รูปธรรมของความคิดที่เป็นนามธรรม ซึ่งบุคคลแสดงออกมา       
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เป็นค าอธิบาย เป็นแผนผัง ไดอะแกรมหรือแผนภาพ เพ่ือช่วยให้
ตนเองหรือบุคคลอ่ืนสามรถเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รูปแบบเป็นเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ใน             
การสืบสอบหาค าตอบ ความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ทั้งหลาย ปกติในการศึกษาวิจัยเรื่องใด ๆ   
ก็ตามผู้ศึกษาจะต้องตั้งค าถามที่ต้องการค าตอบ ซึ่งในกระบวนการวิจัยมีการตั้งสมมติฐานหรือชุดของ
สมมติฐานขึ้นมา ซึ่งก็คือค าตอบที่คาดคะเนไว้ล่วงหน้า สมมติฐานเหล่านี้มักจะได้มาจากข้อความรู้ 
หรือข้อค้นพบที่ผ่านมาหรืออาจเกิดจากประสบการณ์ หรือการหยั่งรู้ (Intuition) ของผู้ศึกษาวิจัย 
หรืออาจเกิดจากทฤษฎี หลักการต่าง ๆ สมมติฐานเป็นข้อความที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่าง 
องค์ประกอบ หรือตัวแปรต่าง ๆ ของเรื่อง หรือสถานการณ์ปัญหานั้น ๆ ซึ่งยังคงเป็นเครื่องมือ             
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ในการแสวงหาค าตอบเท่านั้น จนกว่าจะได้รับการน าไปพิสูจน์ทดสอบ หากสมมติฐานเป็นจริง 
ข้อความนั้นก็จะสามารถน าไปท านายหรืออธิบายปรากฏการณ์นั้น ๆ ได้ รูปแบบก็เป็นเช่นเดียวกันกับ
สมมติฐาน ที่บุคคลอาจสร้างขึ้นจากความคิด ประสบการณ์ การใช้อุปมาอุปไมยหรือจากทฤษฎีหรือ
หลักการต่าง ๆ ได้ แต่รูปแบบไม่ใช่ทฤษฎี (ทิศนา แขมมณี, 2555) 

รูปแบบ หรือแบบจ าลอง (Model) หมายถึง การย่อหรือเลียนแบบความสัมพันธ์      
ที่ปรากฏอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงของปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง  โดยมีวัตถุประสงค์           
เพ่ือช่วยในการจัดระบบความคิดในเรื่องนั้นให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและเป็นระเบียบ  (สุบรรณ์ พันธ์วิศวาส 
และชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์, 2522) 

รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างที่แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่มีในปรากฏการณ์
ธรรมชาติหรือในระบบต่าง ๆ (บุญชม ศรีสะอาด, 2544) 

โดยรวมแล้ว อาจกล่าวได้ว่า รูปแบบ เป็นแบบจ าลองอย่างง่าย หรือย่อส่วนของ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เสนอรูปแบบดังกล่าวได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นมาเพ่ือแสดงหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น หรือในบางกรณีอาจจะใช้ประโยชน์ในการท านายปรากฏการณ์             
ที่จะเกิดข้ึน ตลอดจนอาจใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 

สรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือเป็นการแสดงโครงสร้างทางความคิดหรือองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่ส าคัญ 
เป็นขั้นเป็นตอนส าหรับถ่ายทอดความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบโดยใช้สื่อหรือเครื่องมือเข้าช่วยเพ่ือท า
ให้เกิดความรู้ เข้าใจได้ง่ายและกระชับถูกต้อง  สามารถวัด ตรวจสอบและเปรียบเทียบความรู้                     
ความเข้าใจได ้

2.5.2 องค์ประกอบและลักษณะของรูปแบบตามแนวคิดของคีฟส์ (Keeves) (ทิศนา     
แขมมณี, 2555) 

1. องค์ประกอบรูปแบบ โดยทั่วไปรูปแบบจะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
1.1 รูปแบบจะต้องน าไปสู่การท านายผลที่ตามมา (Prediction) ซึ่งสามารถ

พิสูจน์และทดสอบได ้
1.2 โครงสร้างของรูปแบบจะต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal 

Relationship) ซึ่งสามารถอธิบายปรากฏการณ์หรือเรื่องนั้น ๆ ได้ 
1.3 รูปแบบจะต้องสามารถช่วยสร้างจินตนาการ (Imagination) ความคิด   รวบ

ยอด (Concept) และความสัมพันธ์ (Interrelations) รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะ
ความรู้ 

1.4 รูปแบบควรจะประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structure 
Relationships) มากกว่าความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง (Associative Relationships) 

2. ลักษณะของรูปแบบ รูปแบบที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปมี 5 แบบ หรือ 5 ลักษณะ           
(ทิศนา แขมมณี, 2555) ได้แก่ 

2.1 รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปแบบ
ความคิดท่ีแสดงออกในลักษณะของการเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ อย่างน้อย 2 สิ่งขึ้นไป รูปแบบลักษณะ
นี้ใช้กันมากทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ 
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2.2 รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) เป็นรูปแบบความคิดที่แสดงออก        
ผ่านทางการใช้ภาษา (พูดและเขียน) รูปแบบลักษณะนี้ใช้กันมากทางด้านศึกษาศาสตร์ 

2.3 รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) เป็นรูปแบบความคิด           
ที่แสดงออกผ่านทางสูตรคณิตศาสตร์ ซึ่งส่วนมากจะเกิดขึ้นหลังจากได้รูปแบบเชิงภาษาแล้ว 

2.4 รูปแบบเชิงแผนผัง (Schematic Model) เป็นรูปแบบความคิดที่แสดงออก     
ผ่านทางแผนผัง แผนภาพ ไดอะแกรม กราฟ เป็นต้น 

2.5 รูปแบบเชิงสาเหตุ (Casual Model) เป็นรูปแบบความคิดที่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ของสภาพการณ์หรือปัญหา รูปแบบด้านศึกษาศาสตร์ 
มักเป็นแบบนี้เป็นส่วนใหญ่ 

2.5.3 ความหมายของรูปแบบ 
การใช้ค าว่ารูปแบบ เป็นค าที่มีความหมายในลักษณะเดียวกันกับระบบ หาก

พิจารณาตามนัยของคุณสมบัติอันเป็นองค์ประกอบส าคัญ กล่าวคือ เป็นลักษณะของการเรียนรู้ที่จัด
ขึ้น อย่างเป็นระบบระเบียบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ ความเชื่อต่าง ๆ โดยมีความครอบคลุม
องค์ประกอบที่ส าคัญ ๆ ของระบบนั้น และได้รับการยอมรับ หรือพิสูจน์ ทดสอบถึงประสิทธิภาพของ
ระบบนั้น ๆ มาแล้ว แต่ตามความหมายโดยทั่วไปแล้ว นักการศึกษาทั่วไปมักใช้ค าว่า  “ระบบ” ใน
ความหมายที่เป็นระบบใหญ่ ครอบคลุมองค์ประกอบที่ส าคัญ ๆ ของการศึกษาในภาพรวมและนิยมใช้
ค าว่า “รูปแบบ” กับ ระบบที่ย่อยกว่าที่ครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็น
ระเบียบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อต่าง  ๆ โดยประกอบด้วย
กระบวนการหรือขั้นตอนส าคัญ ที่สามารถช่วยให้เป็นไปตามทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดที่ยึดถือ 
รูปแบบจะต้องได้รับ การพิสูจน์ ทดสอบหรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนให้
บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ (ทิศนา แขมมณี, 2555) 

2.5.4 ความส าคัญของรูปแบบ (ทิศนา แขมมณี, 2555) 
รูปแบบ เป็นรูปธรรมของความคิดที่เป็นนามธรรมซึ่ งแสดงออกมาในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง เช่น เป็นค าอธิบาย เป็นแผนผัง ไดอะแกรมหรือแผนภาพ อย่างเป็นระบบเพ่ือช่วยให้ตนเอง
หรือบุคคลอ่ืน สามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น รูปแบบมีความส าคัญ คือ เป็นวัสดุ อุปกรณ์ ทางความคิด
หรือนามธรรม ที่น ามาใช้ในการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการ           
ทางปัญญาหรือทักษะการคิด ซึ่งสติปัญญาของมนุษย์ เป็นความสามารถด้านการคิดในลักษณะต่าง ๆ 
เป็นสิ่งที่ท าให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อ่ืน คือ มนุษย์มีสัดส่วนของน้ าหนักสมองต่อน้ าหนักตัวสูงกว่า
สัตว์อ่ืน ๆ นอกจากนี้ มนุษย์ยังมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการสร้างสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาใช้เองได้ 
กระบวนการทางสมองที่สัมพันธ์กับความสามารถในการสร้างสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาใช้เองได้ คือ การคิด          
จึงอาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาสติปัญญาของคน คือ  การพัฒนาความสามารถในการคิดนั่นเอง           
จากทฤษฎีเกี่ยวกับสติปัญญาที่นักการศึกษาต่าง ๆ เสนอไว้ เป็นที่ยอมรับว่าในสภาพปกติคนเรา
พัฒนาสติปัญญาได้ โดยสามารถคิดในลักษณะต่าง ๆ ความสามารถในการคิดของคนเราสามารถ
พัฒนาขึ้นได้อย่างเป็นล าดับ การพัฒนาสติปัญญาหรือพัฒนาความสามารถในการคิด นอกจากเกิดจาก
การที่คนมีสมองแล้ว ยังเกิดจากการที่คนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วย 
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ในการจัดระบบใด ๆ ก็ตาม ย่อมต้องก าหนดองค์ประกอบและการจัดองค์ประกอบ
ของระบบให้มีความสัมพันธ์กันอย่างดี เพ่ือน าไปสู่จุดหมายที่ต้องการ ซึ่งอาจจะจัดในกรอบความคิด
ของตัวป้อน กระบวนการ กลไกควบคุม ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ หรือจัดหาความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบของระบบนั้นให้เป็นไปตามล าดับขั้นที่จะช่วยให้ระบบนั้นมีประสิทธิภาพในการจัดรูปแบบ
ที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อต่าง ๆ โดยมี
การจัดกระบวนการหรือข้ันตอนในการเรียนการสอนโดยอาศัยวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ เข้าไปช่วยท า
ให้สภาพการด าเนินงานเป็นไปตามหลักการที่ยึดถือและได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ 
สามารถใช้เป็นแบบแผนได้ สามารถน ามาพัฒนาความสามารถทั้งทางด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัยและ
ทักษะพิสัย รวมทั้งทักษะกระบวนการทางสติปัญญาตามแต่วัตถุประสงค์ของรูปแบบนั้น ๆ 

2.5.5 การพัฒนารูปแบบ (วารินทร์ รัศมีพรหม, 2541) 
1. หลักการพื้นฐานของการออกแบบของรูปแบบ ประกอบด้วยหลักการ 3 ประการ 

คือ 
1.1. การออกแบบและพัฒนาระบบ จะบอกวิธีการจัดท าให้ เป็นรูปแบบ 

(Model) 
1.2. การออกแบบอย่างเป็นระบบเป็นห่วงโซ่วงจร (Loop) ที่มีข้อมูลย้อนกลับ

เพ่ือการประเมินทุกขั้นตอน (Cybernetic) 
1.3. มีลักษณะเป็นการก าหนดการส าหรับการวางแนวทางหรือสั่งการไว้ก่อน 

(Prescriptive Procedure) 
2. วิธีการปรับปรุง และพัฒนารูปแบบ มีหลัก 4 ประการ คือ 

2.1 ปรับปรุงการด าเนินงานโดยวิธีการแก้ปัญหาและมีข้อมูลย้อนกลับอย่างเป็น
ระบบ 

2.2 ปรับปรุงการจัดการด้านการออกแบบและพัฒนา โดยใช้การตรวจตรา
ควบคุมอย่างเป็นระบบ 

2.3 ปรับปรุงกระบวนการประเมินผล โดยประเมินการออกแบบส่วนประกอบ
และล าดับขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งย้อนข้อมูลกลับและท าการปรับปรุงให้เป็นไปตามการออกแบบ           
อย่างเป็นระบบ 

2.4 สร้างหรือทดสอบทฤษฎีที่น ามาใช้ในรูปแบบ การออกแบบ และพัฒนา
ระบบการด าเนินงานนั้น 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนารูปแบบ มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ (Joyce & 
Weil, 1972) 

3.1 รูปแบบต้องมีทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฎีทางจิตวิทยาการเรียนรู้ 
3.2 เมื่อพัฒนารูปแบบแล้ว ก่อนน าไปใช้อย่างแพร่หลายต้องมีการวิจัย  เพื่อ

ทดสอบทฤษฎีและตรวจสอบคุณภาพในการใช้งานในสถานการณ์จริงและน าข้อค้นพบมาปรับปรุง
แก้ไขอยู่เรื่อย ๆ 

3.3 การพัฒนารูปแบบอาจออกแบบให้ใช้ได้กว้างขวางหรือเพ่ือวัตถุประสงค์
เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 
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3.4 การพัฒนารูปแบบแต่ละรูปแบบต้องมีจุดมุ่งหมายหลักเป็นตัวตั้ง ซึ่งในการ
น ารูปแบบไปใช้ควรเลือกให้ตรงกับจุดมุ่งหมายรูปแบบนั้น จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแต่ก็สามารถ
น ารูปแบบนั้นไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนได้ถ้าพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม แต่ความส าเร็จอาจ
น้อยลง 

4. การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ สามารถสรุปขั้นตอนส าคัญเพ่ือการ
พัฒนารูปแบบการสอนได้ ดังนี้ 

4.1 การศึกษาค้นคว้าข้อมูลพ้ืนฐานเป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและข้อค้นพบ
จากการวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันหรือปัญหาจากเอกสาร
ผลการวิจัยหรือจากการสังเกตสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง 

4.2 การก าหนดหลักการ เป้าหมายและองค์ประกอบอื่น ๆ ของรูปแบบให้
สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระเบียบ การก าหนดเป้าหมายของรูปแบบจะช่วย
ให้ผู้สอนสามารถเลือกรูปแบบไปใช้ให้ตรงจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การสอนบรรลุผลสูงสุด 

4.3 การก าหนดแนวทางการน ารูปแบบไปใช้ประกอบด้วยรายละเอียด เกี่ยวกับ
วิธีการและเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ใช้ผู้ร่วมด าเนินการกับกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อย เพ่ือให้การใช้รูปแบบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.4 การประเมินรูปแบบ ประเมินเพ่ือทดสอบความมีประสิทธิภาพของรูปแบบที่
สร้างข้ึน โดยทั่วไปจะใช้วิธีการต่อไปนี้ 

1) ประเมินความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎีโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะประเมิน
ความสอดคล้องภายในระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ 

2) ประเมินความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติการ โดยน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้น ไป
ทดลองใช้ในสถานการณ์จริง ในลักษณะของการวิจัยเชิงทดลองหรือกึ่งทดลอง 

5. การพัฒนาและประเมินรูปแบบ เมื่อพบข้อบกพร่องแล้วต้องน าข้อบกพร่อง
เหล่านั้นมาปรับปรุงรูปแบบให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการปรับปรุงรูปแบบ มี 2 ระยะ คือ 

5.1 ระยะก่อนน ารูปแบบไปทดลองใช้ การปรับปรุงรูปแบบในระยะนี้ ใช้ผลจาก
การประเมินความเป็นไปได้เชิงทฤษฎีเป็นข้อมูลในการปรับปรุง 

5.2 ระยะหลังการน ารูปแบบไปทดลองใช้ การปรับปรุงรูปแบบในระยะนี้ อาศัย
ข้อมูลจากการทดลองใช้เป็นตัวชี้น าในการปรับปรุงและอาจมีการน ารูปแบบไปทดลองใช้และปรับปรุง
ซ้ าจนกว่าจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

รูปแบบการที่ใช้กันแพร่หลาย มีจ านวนมาก แต่ละรูปแบบมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการจุดเน้นด้วยขั้นตอน วิธีการ องค์ประกอบที่แตกต่างกันไป บางรูปแบบใช้ได้ในวง
กว้าง บางรูปแบบจะใช้เจาะจงในวงแคบเฉพาะส่วน ผู้ใช้ควรศึกษาพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
มาตรฐานการด าเนินงานตามธรรมชาติของผู้เรียน ธรรมชาติวิชา เนื้อหาสาระ และบริบทอ่ืน ๆ เช่น 
เวลา วัสดุอุปกรณ์และสื่อ 
 
  



 61 

2.6  แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ 
2.6.1 ความหมายของความรู้ 

พจนานุกรม Contemporary English ของ Longman (2009) ได้ให้ความหมาย
ของความรู้ไว้ว่า ความรู้ คือ การรับรู้ข้อเท็จจริง (Fact) ข้อมูลข่าวสาร (Information) ทักษะ (Skills) 
ความเข้าใจ (Understanding) ผ่านทางการเรียนรู้ หรือประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ 

ความรู้ หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์ 
รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติ และทักษะ ความเข้าใจ หรือสารสนเทศ ที่ได้รับมาจากประสบการณ์ 
สภาพแวดล้อม ที่สามารถแบ่งปันกันได้ (พรรณี สวนเพลง, 2552) 

ความรู้ หมายถึง การผสมผสานของประสบการณ์ สารสนเทศ ความเข้าใจ  ทักษะ
และความเชี่ยวชาญ รวมถึงสิ่งที่ได้รับสั่งสมมาจากการศึกษา เล่าเรียน ค้นคว้าและถ่ายทอด ที่น าไปสู่
การก าหนดกรอบความคิดส าหรับการประเมินความเข้าใจและการน าสารสนเทศและประสบการณ์
ใหม่มารวมกัน (ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย, 2550) 

บูรชัย ศิริมหาสาคร (2550) กล่าวว่า ความรู้ (Knowledge) หมายถึง สารสนเทศ    
ที่ผ่านกระบวนการคิด การเปรียบเทียบเชื่อมโยงกับความรู้อ่ืน จนเกิดเป็นความเข้าใจและน าไปใช้ 
ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้โดยไม่จ ากัดช่วงเวลา หรือกล่าวได้ว่า            
เป็นสารสนเทศท่ีก่อให้เกิดประโยชน์กับเราในการน าไปใช้งาน 

เกษม วัฒนชัย (2544) กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง การรวบรวมความคิดของมนุษย์     
จัดให้เป็นหมวดหมู่ และประมวลสาระที่สอดคล้องกัน โดยน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ความรู้ หมายถึง การระลึกถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วและ
รวมถึงการจ าเนื้อเรื้องต่าง ๆ ทั้งที่ปรากฏอยู่ในแต่และเนื้อหาวิชา และวิชาที่เกี่ยวพันกับเนื้อหาวิชา
นั้นด้วย (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2543) 

จากความหมายของ ความรู้ ดังที่กล่าวมาแล้ว สามารถสรุปได้ว่า  ความรู้ หมายถึง 
ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ และรายละเอียดของเรื่องราวและการกระท าต่าง ๆ ที่บุคคลได้ จากการศึกษา
เล่าเรียน ค้นคว้า และประสบการณ์ สามารถเก็บสะสมไว้เป็นความจ าที่สามารถถ่ายทอดต่อ ๆ ไปได้
และสามารถวัดความรู้ได้โดยการระลึกถึงเรื่องเหล่านั้น แล้วแสดงออกมา 

ความรู้ เป็นส่วนหนึ่งของพุทธิลักษณะที่ใช้ความสามารถทางสติปัญญาอยู่ใน           
ขั้นต่ าสุดแต่จ าเป็นจะต้องมีมาก่อนการเรียนรู้ในขั้นต่อไป  ความเข้าใจซึ่งถือว่าต้องใช้ความสามารถ      
ทางสติปัญญาสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งและการที่เราจะท าความเข้าใจในเรื่องใดนั้นจ าเป็นจะต้องอาศัย
ความรู้เบื้องต้นหรือข้อมูลที่จ าเป็นต่อการท าความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ ก่อน มิฉะนั้นก็ไม่สามารถ        
ท าความเข้าใจเรื่องนั้น ๆ ได้ จากนั้นจะเป็นการวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินผล ก็อธิบาย
ได้ในท านองเดียวกัน เช่น ก่อนจะถึงขั้นการน าไปใช้ได้เราจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ 
ก่อน ถ้าเป็นการประเมินผลซึ่งถือว่าเป็นความสามารถทางสติปัญญาขั้นสูงสุด หมายถึง เราสามารถ
ประเมินผลอะไรได้นั้น เราจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์และการสังเคราะห์  
ในเรื่องนั้น ๆ มาก่อนเช่นกัน ความรู้เป็นสิ่งส าคัญมากในการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ เพราะเป็น
กระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมทุกชนิด ทั้งในทางที่ดีและไม่ดี  ซึ่งมีผลจาก
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ประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิม ความรู้เป็นผลของการเรียนรู้จะเกิดขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการ คือ (ทิศนา แขมมณี, 2555) 

1. องค์ประกอบเกี่ยวกับตัวผู้เรียน ได้แก่ 
1.1 ระบบประสาท ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้ การแปลความข้อมูล ที่ได้รับ 

การสั่งงานให้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท าหน้าที่ 
1.2 ระดับสติปัญญา อันเป็นความสามารถในการเรียนรู้และไหวพริบในการเผชิญ

หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
1.3 ระดับวุฒิภาวะ ส่งผลต่อความพร้อม ความสามารถและประสบการณ์              

ในการปรับตัว 
1.4 สภาพทางร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและสมองอยู่ในสภาพพร้อมที่จะเรียนรู้ 
1.5 อารมณ์ท่ีแจ่มใส มีสมาธิ พร้อมที่จะรับรู้ และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
1.6 สุขภาพจิตที่รู้สึกเป็นสุข มีความเชื่อม่ันในตัวเอง กล้าแสดงออกกล้า 
1.7 แรงจูงใจภายใน ได้แก่ ความต้องการ สนใจ เจตคต ิอยากรู้ อยากเห็น 

2. องค์ประกอบภายนอกอ่ืน ๆ 
2.1 สภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวผู้เรียน เช่น บรรยากาศของเรียนรู้ แสงสว่าง

อุณหภูมิ บริเวณของอาคารสถานที่ เป็นต้น 
2.2 สภาพการกระตุ้นด้วยแรงจูงใจภายนอก เช่น การให้รางวัล การชมเชย การให้

คะแนน การแข่งขัน การลงโทษ เป็นต้น 
บลูม (Bloom, 1956) กล่าวว่า ความรู้เป็นความสามารถทางพุทธิปัญญา ซึ่ง

ประกอบด้วย ความรู้ ความสามารถและทักษะต่าง ๆ ทางสมองแบ่งออกเป็น 6 ขั้น ซึ่งเรียงจาก
พฤติกรรมที่ง่าย ไปหายาก ได้แก่ 

ขั้นที่ 1 ความรู้หรือความจ า เป็นการระลึกได้ในสิ่งที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน 
ดังนี้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาโดยเฉพาะ เช่น ความหมายของค า ความจริงต่าง ๆ 
2. ความรู้เกี่ยวกับวิธี และการด าเนินงานที่เกี่ยวกับสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น ลักษณะ

แบบแผนต่าง ๆ การจัดล าดับ การจ าแนก และแบ่งประเภทของสิ่งต่าง ๆ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมแนวความคิด และโครงสร้างของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น 

กฎ การใช้กฎ ทฤษฎี และโครงสร้าง 
ขั้นที่ 2 ความเข้าใจ เป็นการแสดงออกของพฤติกรรมเมื่อเผชิญกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง                

อันได้แก่ การแปลความหมายจากแบบหนึ่งไปสู่อีกแบบหนึ่งให้ถูกต้อง  การตีความหมายซึ่งเป็น                  
การอธิบายหรือเรียบเรียงเนื้อหานั้นเสียใหม่ให้เข้าใจง่าย และการขยายความ ซึ่งเป็นขยายความหมาย
ของข้อมูลที่มีอยู่ให้ไกลไปกว่าเดิม 

ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ เป็นความสามารถในการพิจารณาแยกแยะเรื่องราวออกเป็น
ส่วนย่อย ๆ อันได้แก่ การวิเคราะห์ส่วนประกอบต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ 
และหลักหรือวิธีการรวบรวมส่วนประกอบต่าง ๆ เหล่านั้น 
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ขั้นที ่4 การสังเคราะห์ เป็นความสามารถในการรวมส่วนประกอบ องค์ประกอบ    
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ให้เป็นเรื่องเดียวกัน อันได้แก่ การกระท าที่เป็นสื่อให้ผู้ อ่ืนเข้าใจความหมาย               
ที่เกี่ยวกับแผนงานหรือข้อเสนอตามวิธีการต่าง ๆ และการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ให้ชัดเจนโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ภายในขอบข่ายของงาน หรือปัญหาที่ก าหนด 

ขั้นที ่5 การสังเคราะห์ ประยุกต์ น าไปใช้ เป็นความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้ในสถานการณ์จริง 

ขั้นที ่6 การประเมินผล เป็นการตัดสินคุณค่าในสิ่งที่ก าหนดความมุ่งหมายได้ โดย
ใช้เกณฑ์ที่ชัดเจน และแน่นอน โดยการตัดสินใจอาศัยเหตุการณ์ภายในสิ่งนั้นเป็นเกณฑ์และใช้
เหตุการณ์ภายนอกมาประกอบการพิจารณา 

2.6.2 การวัดความรู้ 
เทคนิควิธีและเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลนั้นมีมากมายหลายชนิด  ที่รู้จักกัน

ทั่วไป ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การให้ปฏิบัติ การศึกษากรณี การให้จินตนาการ การใช้
แบบสอบถามและการทดสอบ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ เป็นการน าชุดค าถามที่สร้างขึ้น           
ไปเร้าให้แสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการออกมา โดยสามารถสังเกตและวัดได้ การทดสอบโดยทั่วไป   
จะใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือส าคัญ 

ชวาล แพรรัตกุล (2526) ได้กล่าวว่า การวัดความรู้ ความจ า เป็นการวัดสมรรถภาพ
สมองด้านการระลึกออกของความจ านั่นเอง เป็นการวัดเกี่ยวกับเรื่องราวที่เคยมีประสบการณ์ หรือ
เคยรู้เคยเห็น และท ามาก่อนแล้วทั้งสิ้น ซึ่งการวัดความรู้ ความจ า สามารถสร้างค าถามวัดสมรรถภาพ
ด้านนี้ได้หลายลักษณะด้วยกัน ลักษณะของค าถามจะแตกต่างกันออกไปตามชนิดของความรู้ ความจ า 
แต่ก็จะมีลักษณะร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งคือ เป็นค าถามที่ให้ระลึกถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาที่จ าได้ไม่ว่า
จะอยู่ในรูป ค าศัพท ์นิยาม ระเบียบ แบบแผน หรือหลักการ ทฤษฎีใด ๆ ดังนี้ 

1. ถามความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์และนิยาม ได้แก่ โจทย์ที่ถามว่าค าหรือกลุ่มค าที่ใช้         
ในวิชานั้น ๆ คืออะไร มีความหมายทั่วไปหรือความหมายเฉพาะว่าอย่างไรและสิ่งนั้น ๆ มีคุณสมบัติ
อะไร การถามความหมายหรือถามค าแปลของเครื่องหมาย รูปภาพ ตัวอย่างและสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
ของแต่ละวิชาก็เป็นการวัดประเภทนี้ทั้งสิ้น 

2. ถามความรู้ เกี่ยวกับกฎและความจริง ได้แก่ การถามสูตรกฎเกณฑ์ ความจริง
ข้อเท็จจริง เรื่องราว ใจความหรือเนื้อความส าคัญตามท่ีได้พิสูจน์หรือตกลงยอมรับตามหลักวิชานั้น ๆ 

3. ถามความรู้ ในวิธีด าเนินการคือถามว่าเรื่องราวนั้น ๆ เหตุการณ์นั้นหรือข้อความ
ต่าง ๆ ที่ได้มานั้น มีที่มาอย่างไรใช้ระเบียบวิธีการอะไรและด าเนินงานเป็นขั้น ๆ อย่างไร ถ้าจะศึกษา
ตรวจสอบหรือวิพากษ์วิจารณ์ตัดสินชี้ขาดเรื่องราวนั้น ๆ ให้แจ่มแจ้ง จะต้องปฏิบัติตามกระบวนการ
ใด หรือวิธีการใด ค าถามประเภทนี้มุ่งหมายเพียงจะวัดว่าผู้ตอบสามารถจดจ ากระบวนการ และแบบ
แผนวิธีท างานของแต่ละเรื่องนั้น ๆ ได้หรือไม่เท่านั้น มิได้มุ่งถามให้ผู้ตอบน าไปปฏิบัติจริง ๆ ว่าเรื่อง
นั้นควรจะต้องด าเนินการอย่างไร 

4. ถามความรู้ เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน ได้แก่ การถามถึงแบบแผนตามจารีต
ธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติกัน แม้ว่าเรื่องของแบบฟอร์มนี้จะเป็นเพียงความเห็นที่ตกลงยอมรับกันตาม               
ความนิยมหรือตามลัทธิธรรมเนียมประเพณีในแต่ละยุคแต่ละสังคมก็ตาม ก็นับว่ามีความส าคัญ           
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ต่อวัฒนธรรมและการสื่อสารอยู่เป็นอันมาก เพราะความเป็นระเบียบสอดคล้องกันนี้ จะท าให้              
การติดต่อสะดวกขึ้น เข้าใจง่ายขึ้นและเข้าใจตรงกันด้วย 

5. ถามเกี่ยวกับล าดับขั้นและแนวโน้มเหตุการณ์ต่าง มีความเคลื่อนไหวโน้มเอียง     
ที่จะเจริญหรือเสื่อมไปในทางทิศใด ตามล าดับการเวลาอย่างไรและเรื่องต่าง ๆ นั้นมีสิ่งใดเกิดขึ้นก่อน 
หลังและด าเนินเป็นขั้น ๆ เรียงติดต่อกันมาอย่างไร 

6. ถามเกี่ยวกับการจ าแนกประเภท ได้แก่ ค าถามที่ให้จัดประเภทสิ่งของหรือ
เรื่องราว และเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่ตามประเภท ชนิด ระดับ สกุลหรือชั้นวรรณะ           
ของเรื่องราวนั้น ๆ 

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

8. ถามเกี่ยวกับวิธีการ หรือวิธีการด าเนินงาน คือ ถามว่าการที่ได้มาซึ่งผลลัพธ์           
ต่าง ๆ นั้นจะต้องใช้เทคนิคอะไร หรือมีวิธีปฏิบัติอย่างไร รวมทั้งถามถึงกระบวนการ กิจกรรมต่าง ๆ 
ที่จะใช้ในการพิสูจน์หรือค้นหาความจริงนั้น ๆ ว่าจะต้องด าเนินการอย่างไร จึงจะถูกต้อง 

9. ถามความรู้รวบยอดในเนื้อเรื่อง ความจ าประเภทนี้ นับเป็นจุดจบของการสั่ง
สอนด้านวิชาความรู้ เป็นค าถามที่จะวัดว่าผู้ตอบสามารถจ าข้อสรุปหรือหลักการใหญ่ ๆ ของเนื้อหาวิชา
นั้น ๆ ได้หรือไม ่สามารถรวบรวม หรือยึดความจริงนานัปการ ให้ส่งมาเป็นหลักวิชาหรือเป็นหัวใจของ          
วิชานั้นได้หรือไม่ ความรู้รวบยอดนี้จะสามารถท าให้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 

10. ถามความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาและการขยายหลักวิชา ค าถามที่มุ่งวัดว่า ผู้ตอบ
สามารถจ าหลักการต่าง ๆ ได้อันเป็นสาระส าคัญของวิชานั้น ๆ ได้หรือไม ่

11. ถามความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสร้าง เป็นค าถามที่จะวัดว่าสามารถระลึก 
และน าความสัมพันธ์จากทฤษฎีและหลักวิชาต่าง ๆ มาสรุปเป็นเนื้อความใหญ่ ๆ เรื่องเดียวกันได้
หรือไม ่
 
2.7  แนวคิดเกี่ยวกับความตระหนัก 

2.7.1 ความหมายของความตระหนัก 
ความตระหนัก หมายถึง ลักษณะที่ซ่อนเร้นของจิตใจของคนต้องอาศัยการตีความ          

ผ่านพฤติกรรมที่แสดงอารมณ์ เช่น การหัวเราะ แสดงถึง การมีความสุข การร้องไห้ แสดงถึงการมี
ความทุกข์หรือไม่สบายใจ (อุทุมพร จามรมาน, 2551) 

ความตระหนัก หมายถึง ความโน้นเอียงที่ฝังแน่นอยู่ในความคิดและความรู้สึกใน
ทางบวกหรือลบที่มีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะซึ่งประกอบด้วยความรู้ความรู้ความเข้าใจและอารมณ์  
(Kagan, 1990) 

ความตระหนัก หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ อันเป็นผลเนื่องมาจาก การ
เรียนรู้ประสบการณ์ ซึ่งกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือแนวโน้นที่จะคอยสนองต่อสิ่งเร้าไป
ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นทางสนับสนุนหรือคัดค้านก็ได้ (เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์, 2549) 
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ความตระหนัก หมายถึง สภาวะของความพร้อมทางจิตใจ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ 
สภาวะความพร้อมนี้เป็นแรงก าหนดทิศทางของปฏิกิริยาระหว่างบุคคลที่มีต่อบุคคล  สิ่งของและ
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องที่เกิดจากการเรียนรู้ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมในสังคม การสร้างความรู้สึก จาก
ประสบการณ์ของตนเอง ประสบการณ์ที่ได้รับจากเดิม มีทั้งทางบวกและลบ จะส่งผลถึงความตระหนัก 
ต่อสิ่งใหม่ที่คล้ายคลึงกัน การเลียนแบบบุคคลที่ตนเองให้ความส าคัญและรับเอาความตระหนักนั้นมา
เป็นของตน (นวลศิริ เปาโรหิต, 2545) 

ความตระหนัก หมายถึง แนวโน้มที่บุคคลจะตอบสนองในทางที่พอใจหรือไม่พอใจ           
ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ (จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 2549) 

สรุปได้ว่า ความตระหนัก คือ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
บุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ท้ังในทางบวกและทางลบ 

2.7.2 ลักษณะของความตระหนัก 
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2542) ได้แบ่งความตระหนักของบุคคลออกเป็น 2 ลักษณะ 

คือ ความตระหนักเชิงนิมาน เป็นการแสดงออกในลักษณะความพึงพอใจ เห็นด้วย ชอบสนับสนุน ปฏิบัติ
ด้วยความเต็มใจและความตระหนักเชิงนิเสธ เป็นการแสดงออกในลักษณะตรงกันข้ามกับความตระหนัก
เชิงนิมาน เช่น ไม่พอใจ ไม่เห็นด้วย ไม่ยินดี ไม่ร่วมมือ ไม่ท าตาม ความตระหนักออกแบ่งเป็น 2 ลักษณะ 
คือ ความตระหนักเชิงบวก เป็นความพร้อมที่จะตอบสนองในลักษณะของความพึงพอใจและเห็นด้วย 
อาจท าให้บุคคลอยากกระท าหรืออยากได้สิ่งนั้น  และความตระหนักเชิงลบ เป็นความพร้อมที่จะ
ตอบสนองในลักษณะของความไม่พึงพอใจ อาจท าให้บุคคลไม่อยากกระท าสิ่งนั้น 

สรุปได้ว่า ความตระหนักสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ ความตระหนักในทางบวก
และความตระหนักทางลบต่อสิ่งต่าง ๆ 

2.7.3 องค์ประกอบของความตระหนัก (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2548) (เชิดศักดิ์  
โฆวาสินธุ์, 2549) มีดังนี้ 

1. องค์ประกอบทางความรู้เชิงประเมินค่า (Cognitive Component) อันเป็น         
ความตระหนักของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นเป็นอันดับแรก และ
เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับสิ่งนั้นทางด้านที่ว่าสิ่งนั้นมีคุณ หรือโทษ มากหรือน้อย เป็นความรู้หรือความ
เชื่อถือ ที่ใช้ประเมินค่าสิ่งนั้นได้ 

2. องค์ประกอบทางการรู้สึก (Affective Component) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ที่สุดของความตระหนักมีลักษณะที่ส าคัญ คือ เป็นความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจสิ่งนั้น ความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อ
บุคคลมีความรู้เกี่ยวกับคุณหรือโทษของสิ่งนั้นแล้ว บุคคลนั้นจะต้องมีความรู้ว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดี ก่อนที่
เขาจะมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบสิ่งนั้น นอกจากนี้องค์ประกอบทางการรู้สึก ยังสอดคล้องกับ
องค์ประกอบทางการรับรู้ คือถ้าบุคคลรู้เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางดี ย่อมจะชอบสิ่งนั้น  แต่ถ้ารู้
เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางไม่มีก็จะไม่ชอบสิ่งนั้น 

3. องค์ประกอบทางการพร้อมกระท า (Action Tendency Component) คือ เมื่อ
บุคคลมีความรู้เชิงประเมินค่าและมีความรู้สึกชอบหรือหรือไม่ชอบสิ่งนั้นแล้ว  สิ่งที่สอดคล้องกัน 
ซึ่งติดตามมาคือความพร้อมที่จะกระท าการใช้สอดคล้องกับความรู้สึกของตนต่อสิ่งนั้นด้วย 
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สรุปได้ว่า บุคคลจะมีความรู้สึกต่อสิ่งใดหรือมีความตระหนักต่อสิ่งใดก็ขึ้นอยู่กับ
ความรู้ ความรู้สึกและความโน้มเอียงที่จะปฏิบัติของบุคคลแต่ละคน 

2.7.4 วิธีวัดความตระหนัก 
1. วิธีวัดความตระหนัก สามารถวัดได้ 6 วิธี ดังนี้ (งามตา วนินทานนท์, 2537) 

1.1 วิธีการสังเกต 
1.2 วิธีสัมภาษณ์ 
1.3 วิธีใช้แบบสอบถาม 
1.4 วิธีการสะท้อนภาพ 
1.5 วิธีศึกษาแบบไม่วุ่นวาย 
1.6 วิธีการวัดโดยทางสรีระ 

2. แนวคิดเก่ียวกับการวัดความตระหนัก มีดังนี้ (เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์, 2549) 
2.1 การศึกษาความตระหนัก เป็นการศึกษาความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่จะ              

ไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาหนึ่ง ดังนั้นเนื้อหาหรือสิ่งเร้าที่ท าให้แสดงกิริยา ท่าทีออกมาต้องมีโครงสร้าง
ที่แน่นอน 

2.2 ความตระหนักเป็นสิ่งที่ไม่สามารถวัดหรือสังเกตได้โดยตรง ดังนั้นการวัด
ความตระหนัก จึงวัดทางอ้อมจากแนวโน้มที่บุคคลจะแสดงออกหรือประพฤติปฏิบัติอย่างมีระเบียบ
แบบแผนคงที่ไม่ใช่พฤติกรรมโดยตรงของมนุษย์ 

2.3 การศึกษาความตระหนักของบุคคล จะไม่ศึกษาเฉพาะทิศทางความตระหนัก
แต่จะศึกษาถึงระดับความมากน้อยหรือความเข้มของความตระหนักด้วย ซึ่งจะมีทิศทางเป็นเส้นตรงที่
ต่อเนื่องกัน 

ผู้วิจัยได้เลือกแบบสอบถามเป็นแบบวัดความตระหนักของผู้เข้ารับการฝึกอบรมใน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดท าแบบวัดความตระหนักเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคอร์ท (Likert) 
เนื่องจากแบบวัดความตระหนัก ที่เป็นแบบสอบถามลักษณะนี้เป็นเครื่องมือวัดความตระหนักที่นิยม
ใช้กันมาก 

2.7.5 ประโยชน์ของการวัดความตระหนัก 
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2548) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวัดความตระหนัก สรุป

ได้ดังนี้ 
1. วัดความตระหนัก เพ่ือท านายพฤติกรรมเพราะความตระหนักของบุคคลจะ

ท านายว่าบุคคลจะมีการกระท าต่อสิ่งนั้นไปในท านองใด 
2. วัดความตระหนัก เพ่ือหาทางป้องกัน เช่น ในการประกอบอาชีพบางประเภท ถ้า

ได้บุคคลที่มีความตระหนักที่ไม่เหมาะสม อาจเกิดผลเสียหายในการประกอบอาชีพได้ เช่น อาชีพครู 
จึงควรมีการวัดความตระหนักต่อวิชาชีพครูเสียก่อน เพ่ือเป็นการป้องกัน 

3. วัดความตระหนัก เพ่ือหาทางแก้ไข เช่น การวัดความตระหนักต่อการดูแลที่
สาธารณะว่าเป็นเช่นไรและหาทางรณรงค์ หรือใช้วิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันในการ
ท างาน 
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4. วัดความตระหนัก เพ่ือให้เข้าใจสาเหตุและผลเนื่องจากความตระหนักต่อสิ่งต่าง ๆ 
เปรียบเสมือนสาเหตุภายในตัวบุคคลซึ่งผลักดันให้เข้าไปกระท าสิ่งต่าง ๆ สาเหตุภายในนี้อาจได้
ผลกระทบมาจากสาเหตุภายนอกด้วยส่วนหนึ่ง และความตระหนักของบุคคลอาจเป็นเครื่องกรอง 
หรือเครื่องหันเหอิทธิพลของสาเหตุภายนอก ที่มีต่อการกระท าของบุคคลนั้นได้  ดังนั้นการเข้าใจถึง
อิทธิพลของสาเหตุภายนอกที่มีต่อการกระท าต่าง ๆ ของบุคคลให้ชัดเจน บางกรณีอาจจ าเป็นต้องวัด
ความตระหนักของบุคคลต่อสาเหตุภายนอกนั้นด้วย 

สรุปได้ว่าการวัดความตระหนักของบุคคล จะช่วยให้เราทราบความรู้สึกที่อยู่ภายใน
ของบุคคลทั้งทางท่ีดีและไม่ดีได้ เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

2.7.6 วิธีการส่งเสริมความตระหนัก 
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2540) ได้กล่าวไว้ 6 วิธีดังนี้ คือ 
1. ให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน โดยวิธีการอธิบายหรือจัดประสบการณ์ให้

ผู้เรียนน าไปพิจารณาไตร่ตรอง จนเกิดการยอมรับความตระหนักนั้น 
2. ชักจูงใจผู้เรียนเกิดการยอมรับโดยการให้ค าแนะน า  บอกเล่าหรือให้ความรู้

เพ่ิมเติมจากที่ผู้เรียนเคยรู้มา อาจให้ชมภาพยนตร์หรือฟังปาฐกถาเมื่อผู้เรียนเห็นประโยชน์และ
ความส าคัญก็จะยอมรับความตระหนักนั้น 

3 จัดกิจกรรมที่เร้าใจให้เกิดการยอมรับ เช่น การให้ชมภาพยนตร์ ดูละครหรือ       
ดูรูปภาพ 

4. ให้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือให้เกิดประสบการณ์ตรง ผู้เรียนได้พบได้สัมผัสด้วยตนเอง
ย่อมเปลี่ยนความตระหนักหรือยอมรับความตระหนักใหม่ได้ 

5. สร้างความประทับใจแก่ผู้เรียน 
6. การอ่านหนังสือจะช่วยเปลี่ยนความตระหนักได้บ้างเพราะผู้อ่านมักจะน าตนเอง

เข้าไปสวมบทบาทตัวเอกในเรื่องท าให้คล้อยตามแนวความคิดต่าง ๆ ถ้าผู้สอนจัดหนังสือที่ดีให้อ่าน
ผู้เรียนย่อมได้ความตระหนักท่ีต้องการ 

ความตระหนักบางอย่างพัฒนาในห้องเรียนไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามครูสามารถสร้าง
ความตระหนัก ได้ดังต่อไปนี้ (อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2540) 

1. ความตระหนักเกี่ยวกับการเรียนรู้ เป็นความตระหนักที่เกิดจากการที่นักเรียนได้
ร่วมกิจกรรม ในชั้นเรียนและการประเมินผลการเรียนในแต่ละวัน  ท าให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับ
การเรียนรู้ขึ้นได ้เช่น ปรารถนาที่จะค้นพบ และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 

2. ความตระหนักที่เกี่ยวกับตนเอง เป็นความตระหนักเกี่ยวกับตนเองที่มีอิทธิพลต่อวิถี
ชีวิตมากกว่าความตระหนักอ่ืน ๆ ที่เรามีอยู่ เพราะว่าถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับตนเอง (Self Concept) ไม่
ตรงกับความเป็นจริง เราก็จะตั้งจุดมุ่งหมายที่ไม่เหมาะสมกับตนเอง  เช่น ศรัทธาในความส าคัญ
ของตนเอง ในฐานะเป็นคน ๆ หนึ่งศรัทธาในความสามารถที่จะท างานที่มีคุณค่าประโยชน์ 

3. ความตระหนักเกี่ยวกับบุคคลและวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ความตระหนักต่อบุคคลมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อปัญหา ความหวังที่จะเกิดสันติภาพขึ้นในโลกนี้ขึ้นอยู่กับการสร้างความ
ตระหนักที่ดีต่อบุคคลต่าง ๆ ที่มีรูปร่าง หรือความเชื่อแตกต่างกันไปจากเราให้มากยิ่งขึ้น  เช่น มี
ความรู้ความเข้าใจในปัญหาของสังคมมีความรู้สึกรับผิดชอบที่จะช่วยแก้ปัญหาสังคม 
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4. ความตระหนักเกี่ยวกับประชาธิปไตย บทเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ หน้าที่
พลเมือง และปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ และประเทศอ่ืน ๆ จะช่วยสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยข้ึนได ้เช่น ซาบซึ้งในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 

5. ความตระหนักเก่ียวกับโลกท่ีเราอาศัยอยู่ มีดังต่อไปนี้ 
5.1 ซาบซึ้งในความสัมพันธ์ระหว่างโลก พัฒนาการ และวิถีชีวิตของมนุษย์โลกยัง

ช่วยเตรียมวัตถุดิบที่มนุษย์จะใช้ผลิตสิ่งต่าง ๆ ที่เห็นว่าจ าเป็น 
5.2 ปรารถนาจะสงวนทรัพยากรธรรมชาติไว้ในขณะที่นักเรียนรับความรู้สึก

สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 
6. ความตระหนักเก่ียวกับการปรุงแต่งชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งทุกคนจ าเป็นจะต้องมี คือ 

6.1 เชื่อว่าชีวิตของคนเราจะดีขึ้นโดยการท างานที่มีประโยชน์ทั้งในและนอก
โรงเรียน เมื่อเรารู้สึกว่าสามารถท างานได้ดี เราจะรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมากขึ้น งานท าให้เกิด 
ความพอใจ เมื่อเรารู้ว่าสามารถท าบางสิ่งบางอย่างให้มีคุณค่าได้เราจะเกิดความอยากท่ีจะท า 

6.2 ซาบซึ้งในศิลปะ วรรณคดี และศิลปะต่าง ๆ ในฐานะที่เป็นสิ่งจรรโลงใจ 
6.3 ซาบซึ้งในพลังงานการสร้างสรรค์ของมนุษย์ 
6.4 เชื่อว่าสามารถปรุงแต่งชีวิตให้ดีขึ้นได้โดยการนันทนาการและกิจกรรม            

ต่าง ๆ ในเวลาว่าง ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความตระหนักให้แก่นักเรียนสามารถพัฒนา
ความตระหนัก ที่ดีให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียนได้โดย 

1) การมีประสบการณ์ตรง (First Hand Experience) 
2) การให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างมีเหตุผล โดยก าหนดไว้ในจุดหมายของ

บทเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะช่วยพัฒนาความตระหนักนั้น ตลอดจนประเมินผล
ว่าเกิดข้ึนหรือไม่อย่างไร 

 
2.8  แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติ 

2.8.1 ความหมายของการปฏิบัติ 
การปฏิบัติ (Practice) หมายถึง ความช านิช านาญและความชัดเจนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง           

ซึ่งบุคคลสามารถสร้างขึ้นได้จากการเรียนรู้ ได้แก่ ทักษะการอาชีพ การกีฬา การท างานร่วมกับผู้อ่ืน       
การอ่าน การสอน การจัดการ ทักษะทางคณิตศาสตร์ ทักษะทางภาษา ทักษะทางการใช้เทคโนโลยี 
และทักษะอ่ืน ๆ ซึ่ งเป็นทักษะภายนอกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน จากการกระท าหรือ                    
จากการปฏิบัติ ทักษะเหล่านี้เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ที่บอกถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน           
ได้อย่างคล่องแคล่วช านาญ พฤติกรรมด้านนี้จะเห็นได้จากการปฏิบัติที่แสดงออกมาโดยมีเวลาและ 
คุณภาพของงานเป็นตัวชี้ระดับของทักษะว่ามีมากน้อยเพียงใด  (สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า, 
2546) 

ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ ความสามารถในการปฏิบัติงาน             
โดยงานนั้นจะเกี่ยวข้องกับความสามารถทางสมองหรือไม่ก็ได้ แต่จุดส าคัญคือผู้เรียนจะต้องมี            
การปฏิบัติงานแล้วมีผลงานแสดงออกมาให้เห็น การวัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัยจึงเป็นการวัด
กระบวนการหรือผลงานหรือทั้งกระบวนการและผลงาน (สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า, 2546) 
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ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็นพฤติกรรมทางด้านการเคลื่อนไหว
(Movement) สามารถแบ่งระดับพฤติกรรมทางด้านทักษะออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้  (Harrow, 1972) 

1. การเคลื่อนไหวเชิงกิริยาสะท้อนกลับ (Reflex Movements) ได้แก่ กิริยา
สะท้อนที่สั่งจากประสาทไขสันหลังส่วนหนึ่ง (Segmental Reflexes) เช่น การเคลื่อนไหวของแขน
หรือขา กิริยาสะท้อนที่สั่งจากประสาทไขสันหลังมากกว่าหนึ่งส่วน ( Inter Segmental Reflexes) 
เช่น การเคลื่อนไหวของแขนและขาในเวลาเดินหรือวิ่ง และกิริยาสะท้อนที่สั่งจากประสาทไขสันหลัง
และสมองร่วมกัน (Segmental Reflexes) เช่น การทรงตัวของร่างกายให้อยู่ในสภาพสมดุลในขณะ
เคลื่อนไหว เป็นต้น 

2. การเคลื่อนไหวขั้นพ้ืนฐาน (Basic-Fundamental Movements) เป็นการเคลื่อนไหว
จากที่หนึ่งไปที่หนึ่ง (Loco Motor Movements) เช่น เดิน วิ่ง กระโดด การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 
(Non-Loco Motor Movements) เช่น การเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนปลายร่างกาย ได้แก่ นิ้วมือ นิ้วเท้า
และการเคลื่อนไหวเชิงบังคับโดยกิริยาสะท้อนหลายอย่างร่วมกัน (Manipulative Movement) เช่น 
การเล่นเปียโน การพิมพ์ดีด เป็นต้น 

3. ความสามารถในการรับรู้ (Perceptual Abilities) เป็นการรับรู้ความแตกต่าง
ของการเคลื่อนไหวร่างกายจากการใช้อวัยวะ (Kinesthetic Discrimination) เช่น การรับรู้การก ามือ 
การงอเข่าการกระพริบตา การรับรู้ความแตกต่างด้วยการเห็น (Visual Discrimination) เช่น 
ความสามารถในการเห็นความแตกต่างของวัตถุที่สังเกตได้ การรับรู้ความแตกต่างด้วยการได้ยิน 
(Auditory Discrimination) เช่น ความสามารถในการจ าแนกความแตกต่างของระดับเสียงหรือ
ทิศทางของเสียงที่ได้ยิน การรับรู้ความแตกต่างด้วยการสัมผัส (Tactile Discrimination) เช่น 
ความสามารถ ในการบอกลักษณะของวัตถุที่สัมผัสว่า หยาบ เรียบ แข็ง หรืออ่อน และความสามารถ
ในการใช้ประสาทรับรู้ร่วมกัน (Coordinated Abilities) เช่น ความสามารถในการใช้และประสาท
ส่วนอื่น ๆ เพ่ือร่วมมือกันในการเลือกหาวัตถุที่ต้องการ เป็นต้น 

4. สมรรถภาพหรือความสามารถทางด้านร่างกาย (Physical Abilities) ซึ่งได้แก่ 
ความทนทานของร่างกาย (Endurance) เช่น ความทนทานของร่างกายในการวิ่งแข่งมาราธอน       
ความแข็งแรงของร่างกาย (Strength) เช่น ความแข็งแรงของแขนในการยกน้ าหนัก ความยืดหยุ่น  
(Flexibility) เช่น ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อแขนขาในการเต้นร าและความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว 
(Agility) เช่น ความฉับไวในการเปลี่ยนทิศทาง การเคลื่อนไหว เป็นต้น 

5. การเคลื่อนไหวร่างกายที่ต้องอาศัยทักษะ (Skilled Movements) ได้แก่ ทักษะ
การปรับตัวในการเคลื่อนไหวที่ท าได้ง่าย (Simple Adaptive Skill) เช่น ทักษะการเลื่อยไม้ ทักษะ
การปรับตัวในการเคลื่อนไหวที่ท าไปพร้อม ๆ กัน (Compound Adaptive Skill) เช่น ทักษะในการตี
แบดมินตัน ตีเทนนิสและทักษะการปรับตัวในการเคลื่อนไหวที่มีลักษณะซับซ้อนมาก (Complex 
Adaptive Skill) เช่น ทักษะการเล่นยิมนาสติก เป็นต้น 

6. การใช้ทักษะร่างกายระดับสูงในการแสดงออกเพ่ือการสื่อสาร (Non-Discursive 
Communication) ซึ่งได้แก่ การเคลื่อนไหวในเชิงแสดงออก (Expressive Movement) เช่น            
การแสดงออกทางสีหน้า หรืออากัปกิริยาท่าทางต่าง ๆ และการเคลื่อนไหวในเชิงตีความหมาย 
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(Interpretative Movement) เช่น การเคลื่อนไหวในเชิงสุนทรียภาพหรือการเคลื่อนไหวในเชิงสร้างสรรค์ 
(สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า, 2546) 

2.8.2 การพัฒนาทักษะพิสัย 
ทักษะปฏิบัติเหล่านี้สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนซึ่งหากได้รับการฝึกฝนที่ดีแล้ว

จะเกิดความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความเชี่ยวชาญช านาญการและความคงทน  ผลของการแสดง
พฤติกรรมหรือการกระท าที่สามารถสังเกตได้จากความรวดเร็ว ความแม่นย า ความแรง หรือความราบรื่น
ในการจัดการ ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบเพื่อการพัฒนาทักษะพิสัย มีทั้งหมด 7 ขั้น คือ 
(Simpson, 1972) 

1. ขั้นการรับรู้ (Perception) เป็นขั้นการให้ผู้เรียนรับรู้ในสิ่งที่จะท าโดยการให้
ผู้เรียนสังเกตการณ์ท างานนั้นอย่างตั้งใจ 

2. ขั้นการเตรียมความพร้อม (Readiness) เป็นขั้นการปรับตัวให้พร้อมเพ่ือการท างาน
หรือแสดงพฤติกรรมนั้น ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ โดยการปรับตัวให้พร้อมที่จะท า          
การเคลื่อนไหวหรือแสดงทักษะนั้น ๆ และมีจิตใจและสภาวะอารมณ์ที่ดีต่อการที่จะท าหรือแสดง
ทักษะนั้น ๆ 

3. ขั้นการสนองตอบภายใต้การควบคุม (Guided Response) ความส าคัญของ ขั้น
นี้อยู่ที่การให้โอกาสแก่ผู้เรียนในการตอบสนองต่อสิ่งที่รับรู้  ซึ่งอาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนเลียนแบบ             
การกระท าหรือการแสดงทักษะนั้นหรืออาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยการลองผิดลองถูก 
(Trial and Error) จนกระท่ังสามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้อง 

4. ขั้นการให้ลงมือกระท าจนกลายเป็นกลไกที่สามารถกระท าได้เอง (Mechanism) 
เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติหรือฝึกทักษะจนเกิดความเชื่อมั่นในการท าสิ่ง      
นั้น ๆ 

5. ขั้นการกระท าอย่างช านาญ (Complex Overt Response) เป็นขั้นที่ช่วยให้
ผู้เรียนได้ฝึกฝนการกระท านั้น ๆ จนผู้เรียนสามารถท าได้อย่างคล่องแคล่ว ช านาญเป็นไปโดยอัตโนมัติ 
และด้วยความเชื่อม่ันในตนเอง 

6. ขั้นการปรับปรุงและประยุกต์ใช้ (Adaptation) เป็นขั้นที่ช่วยเหลือให้ผู้เรียน
ปรับปรุงทักษะหรือการปฏิบัติของตนให้ดียิ่งขึ้นและประยุกต์ใช้ทักษะที่ตนได้รับการพัฒนาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

7. ขั้นการคิดริเริ่ม (Origination) เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติ หรือกระท าสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งอย่างช านาญ และสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายแล้ว  ผู้ปฏิบัติจะเริ่มเกิด
ความคิดใหม่ ๆ ในการกระท า หรือปรับการกระท านั้นให้เป็นไปตามท่ีตนต้องการ 

แฮรโรว (Harrow, 1972) ได้จัดล าดับขั้นของการเรียนรู้ทางด้านทักษะปฏิบัติ โดย
เริ่มจากระดับที่ซับซ้อนน้อยไปจนถึงระดับที่มีความซับซ้อนมาก ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนของ
รูปแบบ มีทั้งหมด 5 ขั้น คือ 

ขั้นที่ 1 ขั้นการเลียนแบบ เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนสังเกตการกระท าที่ต้องการให้ผู้เรียน
ท าได้ ซึ่งผู้เรียนย่อมจะรับรู้หรือสังเกตเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ได้ไม่ครบถ้วน แต่อย่างน้อยผู้เรียน           
จะสามารถบอกได้ว่า ขั้นตอนหลักของการกระท านั้น ๆ มีอะไรบ้าง 
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ขั้นที ่2 ขั้นการลงมือกระท าตามค าสั่ง เมื่อผู้เรียนได้เห็น และสามารถบอกขั้นตอน
ของการกระท าที่ต้องการเรียนรู้แล้ว ให้ผู้เรียนลงมือท าโดยไม่มีแบบอย่างให้เห็น ผู้เรียนอาจลงมือท า
ตามค าสั่งของผู้สอนหรือท าตามค าสั่งที่ผู้สอนเขียนไว้ในคู่มือก็ได้  การลงมือปฏิบัติตามค าสั่งนี้                                  
แม้ผู้เรียนจะยังไม่สามารถท าได้อย่างสมบูรณ์ แต่อย่างน้อยผู้เรียนก็ได้ประสบการณ์ในการลงมือท า 
และค้นพบปัญหาต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และการปรับการกระท าให้ถูกต้องสมบูรณ์ข้ึน 

ขั้นที่ 3 ขั้นการกระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์ (Precision) ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียน
จะต้องฝึกฝนจนสามารถท าสิ่งนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องมีแบบอย่างหรือมีค าสั่ง
น าทางการกระท า การกระท าที่ถูกต้องแม่นย าตรง พอดี สมบูรณ์แบบ เป็นสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องสามารถ
ท าได้ในขั้นนี้ 

ขั้นที ่4 ขั้นการแสดงออก (Articulation) ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝน
มากขึ้น จนกระท่ังสามารถกระท าสิ่งนั้นได้ถูกต้องสมบูรณ์แบบ อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ราบรื่น และ
ด้วยความมั่นใจ 

ขั้นที ่5 ขั้นการกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ (Naturalization) ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียน
สามารถกระท าสิ่งนั้น ๆ อย่างสบาย เป็นไปอย่างอัตโนมัติ โดยไม่รู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามเป็น
พิเศษ ซึ่งต้องอาศัยการปฏิบัติบ่อย ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

การสอนทักษะปฏิบัติ มีข้ันตอนดังนี้ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2548) 
1. วิเคราะห์ทักษะ ต้องพิจารณาแยกแยะรายละเอียดของทักษะนั้นออกมา 
2. ตรวจสอบความสามารถเบื้องต้นที่เกี่ยวกับทักษะของผู้เรียน  ว่ามีอะไร เพียงใด 

ให้ทดสอบการปฏิบัติเบื้องต้นต่าง ๆ ตามล าดับ ก่อน หลัง 
3. จัดการฝึกหน่วยย่อยต่าง ๆ และฝึกหนักในหน่วยที่ขาดไป และอาจจะฝึกสิ่งที่เขา

พอเป็นอยู่แล้วให้ช านาญเต็มที่ และให้ความสนใจในสิ่งที่ยังไม่ช านาญ 
4. ขั้นอธิบายและสาธิตทักษะให้ผู้เรียน เป็นการแสดงทักษะทั้งหมด ทั้งการอธิบาย

และการแสดงให้เห็นตัวอย่าง โดยให้ผู้เรียนดูภาพยนตร์ หรือผู้เชี่ยวชาญแสดงให้ดูในขั้นต้นไม่จ าเป็นต้อง
อธิบายมาก ให้ผู้เรียนดูตัวอย่าง และสังเกตเอง เพราะถ้าอธิบายมากจะเป็นสิ่งรบกวนการสังเกต
ของผู้เรียน การใช้ภาพยนตร์สอนทักษะต่าง ๆ นั้นมีคุณค่าอย่างยิ่ง ในขั้นแรกของการเรียน และ
ขั้นสุดท้ายของการเรียนเพราะเมื่อผู้เรียนมีทักษะในขั้นสูงแล้วก็อาจจะหันมาพิจารณารายละเอียดจาก
ภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่ง การใช้ภาพยนตร์นั้นเมื่อดูแล้วควรอภิปรายโดยให้ผู้เรียนอธิบายเป็นค าพูดของ
เขาเองและควรจะฉายให้ดูอีกครั้งก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ 

5. ขั้นจัดภาวะเพ่ือการเรียน มีหลัก 3 ประการ คือ 
5.1 จัดล าดับขั้นสิ่งเร้าและการตอบสนอง ให้ ผู้ เ รี ยน ได้ ปฏิ บั ติ อย่ า งถู กต้ อ ง

ตามล าดับก่อนหลัง สิ่งใดที่เก่ียวกันต้องจัดให้ติดต่อกัน 
5.2 การปฏิบัติ ต้องจัดก าหนดเวลาของการปฏิบัติให้ดี จะใช้เวลาแต่ละครั้งนาน

เท่าใดหรือแต่ละครั้งจะมีการหยุดพักมากน้อยเพียงใด  การฝึกแต่ละอย่างอาจใช้ครั้งเดียวหรือ            
หลายครั้ง จะต้องคิดพิจารณาให้ดี จะใช้การปฏิบัติแบบแบ่งปฏิบัติหรือฝึกแบบรวดเร็วเดียวกันขึ้นอยู่กับ 
ขั้นต่าง ๆ ของการเรียนทักษะในขั้นสุดท้ายของการเรียนทักษะอาจจะใช้การฝึกฝนนานได้ 
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5.3 ให้รู้ผลของการปฏิบัติ การรู้ผลนั้นมี 2 อย่าง คือ รู้จากค าบอกเล่าของครูผู้สอน 
และรู้ผลโดยตัวเอง ในขั้นแรก ๆ บอกเล่าว่าเขามีข้อบกพร่องอย่างไร แบบนี้เป็นการรู้ผลจากภายนอก 
เป็นการบอกให้รู้ว่า จะแก้ไขอย่างไร พอผู้เรียนก้าวหน้าไปถึงขั้นที่สอง และขั้นที่สาม คือ มีความ
ช านาญมากขึ้น เขาจะสังเกตตัวเอง เป็นการรู้ผลจากตัวเองโดยดูจากผลของการเคลื่อนไหว 

2.8.3 การวัดการปฏิบัติ 
การวัดด้านการปฏิบัติ เป็นการวัดตามขั้นตอนการปฏิบัติ หรือทักษะตามรายการ

งานที่ก าหนดให้ปฏิบัติหรือทดสอบซึ่งงานที่ให้ปฏิบัติต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เหมาะสมกับเวลา 
สภาพแวดล้อม และเป็นงานที่ผู้เรียนต้องใช้ความรู้ความสามารถที่ตรงตามการก าหนดขอบข่ายการ
ปฏิบัติ และวิธีการทดสอบอาจเป็นใบงานหรือเป็นการระบุรายละเอียดของงานที่ต้องการให้ปฏิบัติ  
รวมทั้งมีรายการวัสดุ อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ก าหนดให้ใช้ รวมทั้งข้อควรระวังต่าง ๆ วิธีด าเนินการ
สอบ ได้แก่ เงื่อนไขการใช้เครื่องมือ ระดับการปฏิบัติที่ต้องการก าหนดเวลาในการปฏิบัติ วิธีด าเนินการ
สอบจะต้องเขียนให้ชัดเจน บางครั้งอาจจะต้องแสดงตัวอย่างประกอบ อีกทั้งมีการก าหนดองค์ประกอบ
ของคะแนนและเกณฑ์การตรวจให้คะแนน เป็นการก าหนด การให้คะแนนว่าจะให้คะแนนด้านใดบ้าง 
แต่ละด้านก าหนดน้ าหนักความส าคัญอย่างไร ที่ส าคัญต้องสร้างแบบประเมิน  ซึ่งแบบประเมินนี้จะ
น าไปใช้ประกอบการสังเกตความสามารถในการปฏิบัติของผู้เรียน คุณลักษณะที่ใช้วัดผลงาน  ดังนั้น
รายการประเมินจะต้องมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน ตามคุณลักษณะที่ใช้วัดพฤติกรรมด้านทักษะ
พิสัย คุณลักษณะที่ใช้วัดกระบวนการทางด้านทักษะเหล่านี้ โดยทั่วไปแบ่งเป็นลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ 
คุณภาพขณะปฏิบัติงาน ซึ่งวัดจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน ความคล่องแคล่วว่องไวใน
การปฏิบัติ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เวลาในการปฏิบัติงานวัดจากเวลาที่ใช้
ในการปฏิบัติงานน้อย ทักษะในการปรับปรุงงานวัดจากการลดขั้นตอนการท างานให้สั้นลง  ความ
ปลอดภัยในการท างานวัดจากความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ จ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะท างาน
และความสิ้นเปลืองทรัพยากร วัดจากจ านวนวัสดุที่ใช้เกิน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวัดพฤติกรรมด้านการปฏิบัติมีหลายชนิด ได้แก่ แบบทดสอบ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบตรวจสอบรายการ แบบสังเกต ลักษณะของเครื่องมือวัดการปฏิบัติ
ที่ด ีควรมีคุณสมบัติดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556) 

1. ความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง คุณลักษณะของเครื่องมือวัดที่สามารถวัด ใน
สิ่งที่ต้องการวัดได้ถูกต้อง คือ 

ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) หมายถึง ข้อสอบที่มีค าถาม
สอดคล้องกับเนื้อหาในหลักสูตร เช่น สอนเรื่องน้ า ก็ต้องตั้งค าถามเกี่ยวกับน้ า และครอบคลุมเนื้อหา
เรื่องน้ าทั้งหมด มีความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) หมายถึง คุณลักษณะของ
เครื่องมือวัดที่สามารถวัดคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่ต้องการวัดได้อย่างถูกต้อง เช่น ต้องการวัด    
เจตคติ ลักษณะของค าถามควรเป็นค าถามที่ถามถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเจตคติ 

ความเที่ยงตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) หมายถึง คุณลักษณะ
เครื่องมือวัดที่วัดได้ตรงกับสภาพความเป็นจริงของเด็กในขณะนั้น กล่าวคือ ถ้าเด็กท าข้อสอบเรื่องใด
ได้ดีแล้วเด็กคนนั้นต้องสามารถปฏิบัติได้จริง  เช่น เด็กสอบวิชาพลานามัยได้คะแนนดี  ดังนั้น 
ในชีวิตประจ าวันเขาควรมีพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และออกก าลังอยู่เสมอ เป็นต้น 
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ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive Validity) หมายถึง ลักษณะข้อสอบ     
ที่สามารถวัดแล้วท านายได้ว่าเด็กคนใดจะเรียนวิชาใดได้ดีเพียงใดในอนาคต (มหาวิทยาลัยสุโขทัย   
ธรรมมาธิราช, 2556) 

2. ความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง คุณลักษณะของเครื่องมือวัดที่สามารถ     
วัดได้แน่นอนคงเส้นคงวาไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา การวัดครั้งแรกเป็นอย่างไรเมื่อวัดซ้ าอีกหรือหลาย ๆ 
ครั้งโดยสิ่งที่วัดคงที่ผลการวัดก็ยังคงเดิม เช่น ถ้าน าเครื่องมือวัดฉบับหนึ่งไปทดสอบกับเด็กกลุ่มหนึ่ง
แล้วบันทึกคะแนนไว้ เมื่อน าเครื่องมือวัดฉบับเดิมไปทดสอบกับเด็กกลุ่มเดิม (สมมติว่าเด็กจ าข้อสอบ
ไม่ได้) คะแนนที่ท าได้ก็จะคงเดิม คือ ครั้งแรกสอบได้คะแนนมาก ครั้งที่สองก็ยังคงได้คะแนนมาก     
อยู่เหมือนเดิม เป็นต้น 

3. อ านาจจ าแนก (Discrimination) คือ ความสามารถของข้อสอบในการจ าแนก
ผู้สอบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสูง-กลุ่มต่ าหรือกลุ่มเก่ง-กลุ่มอ่อนได ้

4. ความเป็นปรนัย (Objectivity) หมายถึง ข้อสอบที่มีคุณสมบัติของข้อค าถาม
ชัดเจนที่มีผลให้ 1) ผู้เข้าสอบเข้าใจได้ตรงกัน 2) การตรวจให้คะแนนได้ตรงกันไม่ว่าใครจะตรวจก็ตาม 
3) มีความชัดเจนในการแปลความหมายของคะแนน กล่าวคือแปลคะแนนที่ได้เป็นอย่างเดียวกัน               
เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ ข้อสอบข้อใดก็ตามที่มีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ประการ เราเรียก
ข้อสอบนั้นว่าเป็น “ปรนัย” ทั้งสิ้น 

5. ความยาก (Difficulty) หมายถึง สัดส่วนที่ผู้ตอบข้อสอบข้อนั้นถูกกับจ านวนคนที่
เข้าสอบทั้งหมด ความยากของข้อสอบขึ้นอยู่กับทฤษฎีการวัด ถ้าตามทฤษฎีการวัดผลแบบอิงกลุ่ม  
ข้อสอบที่ดี คือ ข้อสอบที่ไม่ยากเกินไปหรือไม่ง่ายเกินไป เพราะข้อสอบดังกล่าวจะสามารถจ าแนกได้ว่า
ใครเก่งใครอ่อน ส่วนทฤษฎีการวัดผลแบบอิงเกณฑ์ มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้บรรลุจุดประสงค์
ตามที่ก าหนดไว้ ดังนั้นถ้าผู้สอบท าข้อสอบได้หมดแสดงว่าเขาบรรลุจุดประสงค์ตามต้องการ เรื่อง
ความยากง่ายของข้อสอบจึงไม่ใช่เรื่องส าคัญ สิ่งที่ส าคัญอยู่ที่ข้อสอบนั้นจะวัดจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
ได้จริงหรือไม ่

6. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ลักษณะข้อสอบที่มีคุณสมบัติทาง
เศรษฐกิจที่แสดงถึงการประหยัด (Economic) เช่น ลงทุนน้อย มีราคาถูก ง่ายต่อการด าเนินการสอบ 
พิมพ์ชัดเจน อ่านง่าย มีเนื้อหามากแต่ใช้เวลาสอบน้อย เป็นต้น 

7. การวัดอย่างลึกซึ้ง (Searching) หมายถึง ลักษณะข้อสอบที่ถามครอบคลุม
พฤติกรรมหลาย ๆ ด้าน เช่น มีค าถามวัดความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ
การประเมนิค่า เป็นต้น ไม่ใช่ว่าวัดแต่พฤติกรรมตื้น ๆ คือ ด้านความรู้ ความจ าเพียงอย่างเดียว 

8. ความยุติธรรม (Fair) หมายถึง การด าเนินการสอบจะต้องไม่เปิดโอกาสให้เด็กคน
ใดคนหนึ่งได้เปรียบคนอ่ืน ๆ นอกจากได้เปรียบเรื่องความรู้เท่านั้น และข้อสอบควรจะถามมาก ๆ 
เพ่ือให้ครบถ้วนตามหลักสูตร 

9. ความเฉพาะเจาะจง (Definite) หมายถึง ข้อสอบที่มีแนวทางหรือทิศทางการ
ถาม การตอบอย่างชัดเจนไม่คลุมเครือ ไม่แฝงกลเม็ดให้เด็กงง ในแต่ละข้อควรถามประเด็นเดียว               
ไม่ถามหลายแง่หลายมุม เพราะจะท าให้เด็กไม่เข้าใจค าถาม 
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10. การกระตุ้นยุแหย่ (Exemplary) หมายถึง เครื่องมือวัดที่นักเรียนท าด้วย      
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีการถามล่อ โดยจัดเอาข้อสอบง่าย ๆ ไว้ในตอนแรก ๆ แล้วจึงค่อยถาม 
ให้ยากขึ้นตามล าดับ นอกจากนี้ลักษณะค าถามควรมีรูปภาพประกอบจะช่วยให้ข้อสอบมีความน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น 

เครื่องมือวัดใดมีลักษณะครบทั้ง 10 ประการดังกล่าว ถือว่าเป็นเครื่องมือวัด               
ที่ดีเยี่ยม แต่โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว เครื่องมือวัดที่มีคุณสมบัติเพียง 5 ประการ ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือวัด
ที่มีคุณภาพแล้ว คุณสมบัตินั้นได้แก่ ความเที่ยงตรง  ความเชื่อมั่น อ านาจจ าแนก ความยากและ   
ความมีประสิทธิภาพ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556) 
 
2.9  แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

2.9.1 ความหมายของความพึงพอใจ ได้มีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับการพึงพอใจ ไว้ดังนี้ 
ความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ หรือพอใจที่มีต่อองค์ประกอบหรือสิ่งจูงใจ

ในด้านต่าง ๆ ของงาน และเขาได้รับการตอบสนองความต้องการของเขาได้ (กิตติมา ปรีดีดิลก, 2542) 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจที่ได้รับการตอบสนองในสิ่งที่

ต้องการ (บุญศรี พรหมมาพันธุ์, 2545) 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความชอบ ความพอใจ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใด    

สิ่งหนึ่ง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับสิ่งที่ต้องการ เป็นความรู้สึกทางด้านบวกต่อสิ่งใด        
สิ่งหนึ่งที่ได้รับความส าเร็จตามความมุ่งหมาย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556) 

ความพึงพอใจ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถถอดความเครียดของผู้ที่ท างานให้
ลดน้อยลง ถ้าเกิดความเครียดมากจะท าให้เกิดความไม่พอใจในการท างาน และความเครียดนี้มีผลมา
จากความต้องการของมนุษย์เมือมนุษย์มีความต้องการมากจะเกิดปฏิกิริยาเรียกร้องหาวิธีตอบสนอง
ความเครยีดก็จะลดน้อยลงหรือหมดไป (Morse, 1955) 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลในการปฏิบัติงาน ซึ่งมี
ความหมายกว้างรวมไปถึงความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมทางกายภาพด้วยการมีความสุขที่ท างาน
ร่วมกับคนอ่ืนที่เข้ากันได้ มีทัศนคติที่ดีต่องานด้วย (Applewhite, 1965) 

ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ หรือระดับความพึงพอใจที่เป็นผลมาจากความสนใจ
และเจตคติของบุคคลต่องานความหมายของความพึงพอใจ (Good, 1973) 

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดหรือเจตคติ ความชอบหรือไม่
ชอบของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้าในด้านต่าง ๆ ของคนนั้น ๆ ความรู้สึกพึงพอใจเกิดขึ้นเมื่อบุคคลนั้นได้รับ
ในสิ่งที่ตนเองต้องการหรือเป็นไปตามเป้าหมายที่ตนเองต้องการ 

2.9.2 องค์ประกอบที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ 
สิ่งจูงใจ เป็นสิ่งที่ที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ สิ่งจูงใจ หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ       

ซึ่งอาจจะเป็นวัตถุหรือสภาวะใด ๆ ซึ่งจะเป็นเครื่องโน้มน้าวจิตใจ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
นั้น ๆ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้งานนั้นประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ หรือ
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กล่าวอีกอย่างหนึ่ง คือ เครื่องล่อใจหรือสิ่งจูงใจนั่นเอง สิ่งจูงใจที่ใช้เป็นเครื่องกระตุ้นเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีดังนี ้(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556) 

1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ ได้แก่ เงิน สิ่งของหรือสภาวะทางกายที่มีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  
และสิ่งจูงใจที่ไม่ใช่วัตถุ (Personal Nonmaterial Opportunities) เกียรติภูมิการใช้สิทธิพิเศษ
มากกว่าคนอ่ืน 

2. สภาพทางกายที่พึงปรารถนา หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมในการท างานซึ่งจะ
เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความสุขในการท างาน เช่น สิ่งอ านวยความสะดวกในส านักงาน ความพร้อม
ของเครื่องมือ 

3. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ หมายถึง การสนองความต้องการในด้านความภูมิใจที่
ได้แสดงฝีมือ การแสดงความภักดีต่อองค์การของตน 

4. ความดึงดูดในทางสังคม หมายถึง การมีความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงานการ
อยู่ร่วมกัน ความมั่นคงของสังคม จะเป็นหลักประกันในการท างาน 

5. การปรับทัศนคติและสภาพของงานให้เหมาะสม คือ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการท างานซึ่งจะท าให้รู้สึกว่าเป็นผู้มีความส าคัญในหน่วยงานและมีก าลังใจในการท างานมาก
ขึ้น 

2.9.3 การวัดความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นความรู้สึกรวมของมนุษย์ตามทฤษฎีสององค์ประกอบ

ของเฮอร์เบิร์ก คือ ความต้องการ การได้รับการตอบสนองทางด้านร่างกาย และปรารถนาความสุข
ทางใจ ทั้งสองอย่างนี้ถ้าได้รับการตอบสนองในขอบเขตที่บุคคลต้องการก็จะท าให้ผู้ได้รับการตอบสนอง
เกิดคามพึงพอใจในเรื่องนี้ ความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความพึงพอใจโดยทั่วไป                
เป็นความรู้สึกชอบพอของบุคคลที่มีบทบาทของงาน  เป็นการวัดโดยส่วนรวมถึงระดับที่บุคคล                      
มีความพึงพอใจและมีความสุขกับงาน และความพึงพอใจงานเฉพาะด้าน เป็นความรู้สึกชอบพอ และ
ความพอใจของบุคคลที่มีต่องานเฉพาะด้าน เช่น รายได้ ความมั่นคง มิตรสัมพันธ์ ผู้บังคับบัญชาและ
ความก้าวหน้า เครื่องมือวัดความพึงพอใจเพ่ือการจะค้นหาว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ วิธีที่ง่าย
ที่สุดก็คือ การถาม ซึ่งการศึกษาในระยะต่อมาที่ต้องการผู้ให้ข้อมูลจ านวนมาก ๆ จึงใช้แบบสอบถาม
แบบมาตรส่วนประมาณค่าตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) ประกอบด้วย ชุดของค าถามและมีตัวเลือก              
5 ตัว ส าหรับเลือกค าตอบ คือ มากที่สุด มากปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และคะแนนความพึงพอใจ
นั้นสามารถน ามาวิเคราะห์ได้ว่าบุคคลมีความพึงพอใจด้านใดสูงและด้านใดต่ าโดยใช้วิธีการทางสถิติ  
นอกจากการใช้แบบสอบถามแล้วอาจใช้วิธีการเขียนตอบอย่างเสรีได้เช่นกัน 

ในการวัดเจตคติหรือความรู้สึกนั้นจะวัดออกในลักษณะของทิศทาง (Direction) ซึ่ง
มีอยู่ 2 ทิศทาง คือ ทางบวก หรือทางลบ ทางบวก หมายถึง การประเมินค่าความรู้สึกไปในทางที่ดี 
ชอบหรือพอใจ ส่วนทางลบจะเป็นการประเมินค่าความรู้สึกไปในทางที่ไม่ดี ไม่ชอบหรือไม่พอใจ และ
การวัดในลักษณะปริมาณ (Magnitude) ซึ่งเป็นความเข้มข้น ความรุนแรง หรือระดับทัศนคติไปใน
ทิศทางที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์นั่นเองซึ่งวิธีการวัดมีอยู่หลายวิธี  เช่น วิธีการสังเกต วิธีการ
สัมภาษณ์ วิธีการใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556) 
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1. วิธีการสังเกต เป็นวิธีการใช้ตรวจสอบบุคคลอ่ืนโดยการเฝ้ามอง  และจดบันทึก
อย่างมีแบบแผน วิธีนี้เป็นวิธีการศึกษาที่เก่าแก่และยังเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน แต่ก็
เหมาะสมกับการศึกษาเป็นรายกรณีเท่านั้น 

2. วิธีการสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผู้วิจัยจ้อต้องออกไปสอบถามโดยการพูดคุยกับ
บุคคลนั้น ๆ โดยมีการเตรียมแผนงานล่วงหน้า เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด 

3. วิธีการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) วิธีการนี้จะเป็นการใช้แบบสอบถามที่
มีข้อค าถามอธิบายไว้อย่างเรียบร้อย เพ่ือให้ผู้ตอบทุกคนตอบมาเป็นแบบแผนเดียวกัน มักใช้ในกรณีที่
ต้องการข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวนมาก ๆ วิธีนี้นับเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการวัดทัศนคติ
รูปแบบของแบบสอบถามจะใช้มาตราวัดทัศนคติ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบันวิธีหนึ่ง คือ มาตรส่วน     
แบบลิเคิร์ท (Likert Scales) ประกอบด้วย ข้อความที่แสดงถึงทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้าอย่างใด
อย่างหนึ่ง แล้วมีค าตอบที่แสดงถึงระดับความรู้สึก 5 ค าตอบ เช่น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด ทรรศนะต่าง ๆ ของนักวิชาการ สรุปได้ว่า การวัดความพึงพอใจเป็นการตรวจสอบทัศนคติ
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือวัดได้หลายแบบ เช่น การสังเกตการสัมภาษณ์ 
การใช้แบบสอบถาม เป็นต้น 
 
2.10  ข้อมูลต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

ประวัติต าบลหันทราย 
2.10.1 สภาพทั่วไป 

2.10.1.1 ประวัติความเป็นมา 
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหันทราย เล่าสืบต่อกันมาว่า ชาวบ้านซึ่งเป็น

บรรพบุรุษ อพยพมาจากเวียงจันทร์ ก่อนที่จะมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ เคยไปอยู่ที่บางปลาสร้อยมาก่อน 
แล้วจึงค่อย ๆ อพยพกันมาอยู่เพิ่มขึ้นตามล าดับ บุคคลแรก คือ นายบุญ เป็นพรานจากกบินทร์บุรี และ
ต่อมาก็คนมาอยู่เพิ่มขึ้น จนกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่ “หันทราย” ชื่อนี้ผู้สูงอายุบอกว่าเมื่อถึงฤดูฝน ฝนจะ
ตกหนักท าให้น้ าพัดพาเอาทรายมาทับถมกันเป็นจ านวนมาก และเมื่อโดนแสงแดดเผาจะท าให้ทราย
ร้อนมาก ผู้คนที่สัญจรไปมาในสมัยนั้นจ าเป็นต้องเดินผ่านอย่างรีบเร่ง เดินอย่างเร็วไว ซึ่งค าว่า “ไว” จะ
ตรงกับค าว่า “หัน” ซึ่งเป็นภาษาพูดในท้องถิ่นหมู่บ้านหันทราย ได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อย ๆ ต่อมาเกิด 
“โรคห่า” ระบาดขึ้นในหมู่บ้าน ท าให้ราษฎรเสียชีวิตถึง 113 คน ชาวบ้านจึงพากันอพยพออกจาก
หมู่บ้าน และต่อมาโรคระบาดหมดไป ชาวบ้านจึงอพยพกลับมาตั้งบ้านเรือนใหม่อีกครั้งเมื่อประมาณ
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2470 ระยะเวลา 80 ปีที่ผ่านมา บ้านหันทรายประสบสภาวะแห้งแล้งมากท าให้เกิด
ภัยธรรมชาติไฟไหม้ป่าและลุกลามเข้ามาเผาบ้านเรือนของราษฎรเกือบทั้งหมด เหลือเพียง 3 หลังคา
เรือนที่ไม่ถูกไฟเผา และหลังจากนั้นจึงได้พัฒนาหมู่บ้านมาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ 

องค์การการบริหารส่วนต าบลหันทราย ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 อยู่ในเขตการปกครอง
ของต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่ 
โดยมี 
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นายนิวัฒน์ เพ็ชรลับ ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
หันทราย 

นายพิมพา วรค า ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หันทราย 

ร้อยตรีสิทธิเชษฐ เพ็ชรสมบัติ ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหันทราย 

นายบุญธรรม   ศิริล าจวน ต าแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหันทราย 

นายล ายอง กามุติโสภา ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหันทราย 

นายวิสัย พูลเกษม ต าแหน่ง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหันทราย 

นายวิญญู กรุยรุ่งโรจน์ ต าแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหันทราย 

2.10.1.2 ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอ าเภอ) 
ที่ตั้ง ต าบลหันทราย ตั้งอยู่ในทางทิศตะวันออกของจังหวัดสระแก้ว และ

มีพ้ืนที่ติดกับอ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ระยะทางจากต าบลหันทรายไปยังอ าเภออรัญประเทศ  
ประมาณ 17 กิโลเมตรระยะทางจากต าบลหันทรายไปยังจังหวัดสระแก้ว ประมาณ 60 กิโลเมตร และ
ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 310 กิโลเมตร 

2.10.1.3 อาณาเขต (แสดงเนื้อท่ีโดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่) 
 

 
 

 
ภาพที่ 2.1  อาณาเขตต าบลหันทราย จังหวัดสระแก้ว 

อ.วัฒนานคร 

ก่ิงอ.โคกสูง 

อ.คลองหาด 

กัมพูชา 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหันทราย มีเนื้อที่ 76,796.568 ไร่ หรือ  
122.8745 ตารางกิโลเมตร 

ทิศเหนือ E 102º27'45.38'' N 13º51'33.09'' ติ ดกับองค์ กา ร
บริหารส่วนต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร 

ทิศตะวันออก E 102º28'40.60'' N 13º48'52.94'' ติ ดกับองค์ กา ร
บริหารส่วนต าบลหนองสังข์ อ าเภออรัญประเทศ 

ทิศตะวันตก E 102º23'9.69''   N 13º47'9.14'' ติ ดกับองค์ กา ร
บริหารส่วนต าหนองแวง และองค์การบริหารส่วนต าหนองน้ าใส อ าเภอวัฒนานคร 

ทิศใต ้ E 102º27'22.26'' N 13º44'5.93'' ติดกับ เทศบาล 
ต าบลบ้านด่าน อ าเภออรัญประเทศ และองค์การบริหารส่วนต าบลผักขะ อ าเภอวัฒนานคร 

2.10.1.4 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีลักษณ์ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบใช้ท านา 

ส่วนสภาพพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ใช้ปลูกพืชไร่  และไม้ผล แหล่งน้ าที่ส าคัญ 
ได้แก่ หนองปลิง และหนองบัว มีห้วยพรมโหด ไหลผ่านทางตอนใต้ คลองสีโวไหลผ่านทางทิศ
ตะวันออก 

2.10.1.5 จ านวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน (แสดงจ านวนหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่) 
 

ตารางท่ี 2.1  จ านวนหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลหันทราย 
 

  

ชื่อหมู่บ้าน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชกิสภา อบต.หันทราย 
หมู่ที่ 1 บ้านหันทราย นายศักดิ์สิทธ์ ธนจ ารัส นายเสมียน ทันไชย นายจิระพงศ์  

อันสมบูรณ ์
หมู่ที่ 2 บ้านหันทราย นายยอด หาญมนต ์ นายมณี ถาวรทรัพย ์ นายสุรพล ใจประเสริฐ 

หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหนือ นายเสริม หันทะยุง นายสมพงษ์ กันซื่อ นายบุญเลิศ สังข์อ่อน 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวใต้ นายวิวัด จันทร์สมร นายวิสัย พูลเกษม นายสมบรูณ์ อนงค์พร 

หมู่ที่ 5 บ้านหันทราย นายสมบรูณ์ เพ็งบุญโสม  นายพรมมา หารกล้า นายบุญศรี ถาวรกุล 
หมู่ที่ 6 บ้านหันทราย นายวาสนา ใจประเสริฐ นางวาสนา สอนแสง นายจ านง ถาวรกุล 

หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด นายประจวบ มุ่งด ี นายทองเหรียญ  
สุรพันธ ์

นางสุทัศน์ พนมบวร 

หมู่ที่ 8 บ้านดงทม นายทองแดง ซาภู นายวิมนต์ ซาภ ู นายสิงหา ใสกมล 

หมู่ที่ 9 บ้านบ่อหลวง นางประมวล สอนแสง นายสมศักดิ์ ใคร่ครญั นายสมเวช  
ปาประกอบ 

หมู่ที่ 10 บ้านบ่อบัวโบสถ์ นายวิสิทธิ์ บุญครฑุ (กน.) นายสุภี อินทรประสงค์ นายล ายอง กามุตโิสภา 
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- จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหันทราย มีจ านวน  
10 หมู่บ้าน คือ 
 
ตารางท่ี 2.2  จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหันทราย 
 

 

- ประชาคมหมู่บ้าน – ต าบล 
 

2.10.1.6 ข้อมูลประชากรในพ้ืนที่ 
 
ตารางท่ี 2.3  ข้อมูลประชากรในพื้นทีต่ าบลหันทราย 

 
  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อประชาคมหมู่บ้าน - ต าบล 
1 บ้านหันทราย นายบุญศิล ธนจ ารัส นายสุระ   บัวผดุง 
2 บ้านหันทราย นายส านอง หาญมนต์ นายไพรัตน์ เพ็ชรลับ 
3 บ้านหนองบัวเหนือ นายประเทือง สุ่มมาตย์ นายสงวน ลพพ้ืน 
4 บ้านหนองบัวใต้ นายสาลี อนงค์พร นางสาวรวยรินทร์ อนงค์พร 
5 บ้านหันทราย นายพุทธา ถาวรกุล นายวัลลภ หาญมนต์ 
6 บ้านหันทราย นายสุชาติ หันสมร นายทองลักษ์ อินทร์ผดุง 
7 บ้านโนนสะอาด นายไสว ซ้ าค า นายสมศักดิ์ พนมบวร 
8 บ้านดงทม นายหนูจอน ซาภู นายประภาส อ่อนหวาน 
9 บ้านบ่อหลวง นายสมบัติ สุดสีทา นายสมพร สังระมาต 
10 บ้านบ่อบัวโบสถ์ นายจ าปี สังชม นายสันติ เพ็ชรสุริยา 

รายการ ปีปัจจุบัน 
 (2559) 

ปีท่ีแล้ว 
 (2558) 

2 ปีท่ีแล้ว 
 (2557) 

ประชากรชาย (คน) 2,815 2,806 2,810 
ประชากรหญิง (คน) 2,859 2,843 2,897 
รวมประชากร (คน) 5,674 5,649 5,707 
บ้าน (หลังคาเรือน) 1,581 1,534 1,511 
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- แยกจ านวนประชากรและครัวเรือนตามหมู่บ้าน 
 
ตารางท่ี 2.4  จ านวนประชากรและครัวเรือนตามหมู่บ้าน 
 

 
ประชากรรวมทั้งสิ้น   5,674 คน  แยกเป็นชาย  2,815 คน 
     แยกเป็นหญิง 2,859 คน 
     ครัวเรือน      1,581 ครัวเรือน 
 
ที่มา: ส านักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ข้อมูล ณ วันที่ 

15 กุมภาพันธ์ 2559 
 

2.10.1.7 การนับถือศาสนา 
ประชากรทั้งต าบลหันทรายเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100% 

2.1.10.8 ท้องถิ่นอ่ืนในต าบล (แสดงจ านวนเทศบาลและสุขาภิบาลในต าบล) 
- จ านวนเทศบาล ไม่มี 
- จ านวนสุขาภิบาล ไม่มี 

2.10.1.9 อาชีพ 
ประชากรในเขตพ้ืนที่ต าบลหันทรายประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นส่วนมาก  

และมีประชากรวัยแรงงานไปท างานยังโรงงานอุตสาหกรรม  
2.10.1.10 ด้านการเกษตร 

- พ้ืนที่ท านาทั้งหมด 44,930 ไร่ 
- พ้ืนที่ท าไร่ทั้งหมด 14,462 ไร่ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม จ านวนครัวเรือน 
ชาย (คน) หญิง(คน) 

1 บ้านหันทราย 305 330 635 195 
2 บ้านหันทราย 526 527 1,053 298 
3 บ้านหนองบัวเหนือ 338 328 666 177 
4 บ้านหนองบัวใต้ 422 420 842 217 
5 บ้านหันทราย 331 340 671 183 
6 บ้านหันทราย 230 254 484 139 
7 บ้านโนนสะอาด 77 65 142 54 
8 บ้านดงทม 192 186 378 101 
9 บ้านบ่อหลวง 81 97 178 48 
10 บ้านบ่อบัวโบสถ์ 313 312 625 169 

 รวม 2,815 2,859 5,674 1,581 



 81 

- พ้ืนที่ท าสวนทั้งหมด 201 ไร่ 
 
ที่มา:  ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 2, 2549 
 
  2.10.1.11 ด้านหัตถกรรมในครัวเรือน 
  - จ านวนครัวเรือนที่ท าหัตถกรรมในครัวเรือน 400 ครัวเรือน 

2.10.1.12 หน่วยธุรกิจในเขต  ต าบลหันทราย 
1) ธนาคาร - แห่ง 
2) โรงแรม - แห่ง 
3) ปั้มน้ ามันและก๊าซ (ตู้หยอดเหรียญ) 12 แห่ง 
4) โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง 
5) โรงสี 17 แห่ง 

2.10.1.13 ข้อมูลด้านสังคม 
1) ข้อมูลด้านการศึกษา 

ต าบลหันทรายมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาตั้งให้บริการแก่
ประชาชนในต าบล จ านวน 3 แห่ง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจนถึงระดับชั้น ม.3 จ านวน 
2 แห่ง ดังนี้ 

- โรงเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหลวง (โรงเรียนประถมศึกษา) ตั้งอยู่  
หมู่ 9 บ้านบ่อหลวง 

 ครู   จ านวน   5     คน      นักเรียน  จ านวน  49    คน 
- โรงเรียนบ้านหันทราย (โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส) ตั้งอยู่ 

หมู่ 1 บ้านหันทราย 
ครู  จ านวน 16  คน ครูธุรการ 1 คน ครูพ่ีเลี้ยง 1 คน  นักเรียน 

จ านวน  205   คน 
- โรงเรียนบ้านหนองบัว (โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส)  

ตั้งอยู่  หมู่  10 บ้านหนองบัว 
ครู  จ านวน   17   คน   นักเรียน  จ านวน  242  คน 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (พช.) จ านวน  1  แห่ง 
ตั้งอยู่ที่   หมู่  4 บ้านหนองบัวใต้ 
ครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน ผู้ดูแลเด็ก  จ านวน 1 คน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

1 คน  เด็กเล็ก จ านวน  65  คน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดตั้งเอง  จ านวน 1  แห่ง 

ตั้งอยู่ที่   หมู่  5   บ้านหันทราย 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 2  คน พนักงานจ้างทั่วไป 1 คน  

เด็กเล็ก จ านวน 30  คน 
2) ข้อมูลด้านการศาสนา 

ต าบลหันทราย มีศาสนาสถานทางพุทธศาสนาให้บริการแก่
ประชาชน จ านวน 7  แห่ง 
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1) วัดทุ่งสว่างอารมณ์เย็น ตั้งอยู่  หมู่ที ่6  บ้านหันทราย 
2) วัดหันทราย  ตั้งอยู่  หมู่ที ่2  บ้านหันทราย 
3) วัดอรุณสว่าง  ตั้งอยู่  หมู่ที ่4  บ้านหนองบัวใต้ 
4) วัดหนองบัว  ตั้งอยู่  หมู่ที ่3  บ้านหนองงบัวเหนือ 
5) วัดบ่อหลวง  ตั้งอยู่  หมู่ที ่9  บ้านบ่อหลวง 
6) ส านักสงฆ์ดงทม ตั้งอยู่  หมู่ที ่8  บ้านดงทม 
7) ส านักสงฆ์บ่อบัวโบสถ์ ตั้งอยู่  หมู่ที ่10 บ้านบ่อบัวโบสถ์ 

3) ข้อมูลด้านการสาธารณสุข 
ในเขตต าบลหันทรายมีสถานบริการด้านสาธารณสุข ดังนี้ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหันทราย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 5  

บ้านหันทรายมีเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
- ผอ.รพ.สต.หันทราย   จ านวน  1  คน 
- พยาบาลวิชาชีพ    จ านวน  1  คน 
-  นักวิชาการสาธารณสุข   จ านวน  1  คน 
- พนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย    จ านวน  2  คน 
- อสม.     จ านวน 95 คน 
- อัตราการใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ  100  เปอร์เซ็นต์ 
- สาขา สถานีกาชาดที่ 6 ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหนือ คอย

ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลหันทรายทั้ง 10 หมู่ การบริการด้านสาธารณสุขของต าบล 
หันทรายนับว่ามีความสะดวกแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง ซึ่งนอกจากจะรับบริการจากศูนย์สุขภาพชุมชน
ประจ าต าบลแล้ว ยังสามารถรับบริการที่โรงพยาบาลอ าเภออรัญประเทศได้อย่างสะดวก เนื่องจากมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก นอกจากนี้มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานทุกหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน  
ท าหน้าที่ในการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุข
มูลฐานร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหันทราย 

4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ศูนย์ อปพร. อบต.หันทราย จ านวน 1 แห่ง 
- ศูนย์ อปพร.ประจ าหมู่บ้าน จ านวน 10 แห่ง 
- ต ารวจบ้าน จ านวน 10 แห่ง 
- รถน้ าของ อบต.หันทราย จ านวน 1 คัน 
- รถยนต์ส่วนกลาง อบต.หันทราย จ านวน 2 คัน 
- สมาชิก อปพร. อบต.หันทราย จ านวน 57  คน 
- และอุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ่ืน 

5) ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค 
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ตารางท่ี 2.5  แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค 
 

แหล่งน  า 
(สาธารณะ) หมู่

 1
 

หมู่
 2

 

หมู่
 3

 

หมู่
 4

 

หมู่
 5

 

หมู่
 6

 

หมู่
 7

 

หมู่
 8

 

หมู่
 9

 

หมู่
 1

0 

รว
ม 

1. ล าห้วย - - 1 1 - - 1 - - 1 4 
2. บ่อน้ าตื้น - - - - - - - - - - - 
3. บึง - - - - - - - - - - - 
4. ฝาย - - 1 - - - - - - 1 2 
5. สระน้ า 1 1 - 1 4 1 - 1 1 1 11 
6. ล าคลอง 1 1 1 1 1 - - - - 1 6 
7. อ่างเก็บน้ า - - - - - - - - - - - 
8. เหมือง - - - - - - - - - - - 
9. หนองน้ า - - - - 1 1 1 - - 1 4 
10. บ่อบาดาล - 1 1 3 1 1 1 - 1 1 10 
11. แม่น้ า - - - - - - - - - - - 
12. ประปา 2 1 2 1 2 2 - 2 1 1 14 

 
- แหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ ห้วยพรมโหด  
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ าผิวดิน (ชลประทานจังหวัดสระแก้ว, 

2551) ได้แก่ โครงการชลประทานขนาดเล็ก มี 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ าบ้านหนองบัว
เหนือ และโครงการท่อระบายน้ าบ้านหนองบัวเหนือ มีพ้ืนที่รับประโยชน์รวม 600 ไร่ หรือร้อยละ 
0.87 ของเนื้อที่ต าบล 

6) ทรัพยากรป่าไม้ 
ต าบลหันทราย มีพ้ืนที่ป่าชุมชนประมาณ 28,325 ไร่ หรือร้อยละ 

41.17 ของเนื้อที่ต าบล ซึ่งมีป่าไม้มีค่าและสงวนไว้ใช้เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารปัจจุบันมีสภาพที่ไม่ค่อย
อุดมสมบูรณ์เนื่องจากมีการบุกรุกของชาวบ้านเข้าถือครองเพ่ือท าการเกษตรพืชไร่เพ่ือการค้าโดย
ประชาชนและนายทุนมากถึง 24,695 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 87.18 จนเกิดความแห้งแล้ง เกษตรกร
ร้อยละ 85 ต้องประสบสภาวะขาดทุนและยากจน รวมทั้งการเข้าไปตัดไม้และอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าพ่อหลวง 
โดยใช้ป่าเป็นแหล่งอาหารของชุมชน 

2.10.2 ข้อมูลอ่ืน ๆ 
ประเพณีประจ าท้องถิ่น 
1) ประเพณีการขึ้นสาว 

ในสมัยก่อนนั้น ชายหนุ่มและหญิงสาวจะไม่มีโอกาสได้พบปะหรือพูดคุยกัน
เหมือนในปัจจุบันนี้ นอกจากจะมีงานที่ต้องอาศัยคนเป็นจ านวนมากช่วยกันท า เช่น การเกี่ยวข้าว , 
การลงแขก หรือการด านา เหล่านี้เป็นต้น ชายหนุ่มจึงจะมีโอกาสได้พบเจอกับหญิงสาวในหมู่บ้าน 
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2) ประเพณีการซู่สาว 
ประเพณีนี ้คือ การที่ชายหนุ่มและหญิงสาวมีความรักใคร่ชอบพอกัน แล้วฝ่าย

ชายจะขอเข้าไปนอนกับฝ่ายหญิงในห้องด้วย ผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงก็จะออกมาประกาศให้ชาวบ้านรับรู้
ว่า ผู้ชายคนนี้ได้เข้าไปนอนกับลูกสาวของตนในห้องแล้ว ให้ฝ่ายชายจัดขบวนขันหมากพาผู้ใหญ่มาสู่
ขอให้ถูกต้องตามประเพณี 

- ประเพณีการแล่นน า 
ประเพณีการแล่นน า คือ การที่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมีความรักใคร่ชอบ

พอกัน  แต่ผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายนั้นไม่เห็นด้วย ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก็จะหอบผ้าหนีตามกันไป  เมื่อ
ได้อยู่ด้วยกันแล้วจึงกลับมาขอขมาผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย แล้วจึงจัดพิธีแต่งงานให้ถูกต้องตามประเพณี 

- ประเพณีวันสงกรานต์ 
ประเพณีวันสงกรานต์ เป็นประเพณีที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 

ของทุกปี  ในสมัยก่อนจะถือว่าช่วงวันสงกรานต์เป็นวันหยุด เรียกว่า วันเนา ห้ามทุกคนท างานใน  
3 วันนี้ 

- ประเพณีการสรงน้ าพระ 
ประเพณีการสรงน้ าพระ คือ การที่นิมนต์พระพุทธรูปลงจากวัด โดยจะมีการ

ปลูกกระท่อมไว้ด้านล่าง แล้วอัญเชิญพระพุทธรูปไปตั้งไว้ในกระท่อม ชาวบ้านจะเรียกกันว่า พิธีเชิญ
พระลง ซึ่งจะท ากันในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี 

- ประเพณีการแห่ดอกไม ้
ประเพณีการแห่ดอกไม้นี้ เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวบ้านในต าบลหันทราย 

ที่แสดงให้เห็นถึงความมีเอกลักษณ์ของชาวบ้านในชุมชน เพราะเป็นประเพณีที่มีอยู่เฉพาะในต าบล  
หันทรายนี้เท่านั้น โดยจะมีการตีกลองเพ่ือเรียกชาวบ้านให้มารวมกันที่วัด และตั้งขบวนแห่ดอกไม้
ประมาณ 5 โมงเย็น 

- ประเพณีการรดน้ าด าหัว 
เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ของไทย คือ วันสงกรานต์ของทุกปี ชาวบ้านที่ต าบล 

หันทรายจะมีประเพณีอีกอย่างหนึ่งที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ คือประเพณีการรดน้ าด าหัวผู้เฒ่า
ผู้แก่ของหมู่บ้าน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี 

- ประเพณีสรงหอกลางบ้าน 
หอกลางบ้าน ถือเป็นหอศักดิ ์สิทธิ์ประจ าหมู่บ้าน ที่ชาวบ้านในต าบล  

หันทรายให้ความเคารพนับถือ หอกลางบ้านนี้จะมีคนคอยดูแล และบ ารุงรักษา ซึ่งชาวบ้านจะเรียก
กันว่า จ้ า  ผู้ที่จะมาท าหน้าที่เป็นจ้ าได้นั้น จะต้องได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้าน 

- ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ 
ประเพณีบายศรีสู่ขวัญนี้ ถือเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของต าบลหันทราย เป็น

การเรียกให้ขวัญมาอยู่กับตัว ซึ่งจะท าเมื่อมีการต้อนรับแขก หรือส่งตัวคนที่ ต้องเดินทางจากบ้าน
ไปไกล ภาษา ชาวบ้านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การพาขวัญ ท าเพ่ือให้เกิดสิริมงคลแก่ลูกหลาน หรือแขก
ที่มาเยือน 
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- พิธีเอาขวัญคนป่วย 
พิธีเอาขวัญคนป่วยนี้จะคล้ายกับพิธีบายศรีสู่ขวัญ คือ เป็นการเรียกขวัญของ

คนป่วยให้กลับมาอยู่กับตัว แต่จะมีหมอสู่ขวัญ ซึ่งเรียกว่า คนเอาขวัญ หลายคน ยิ่งมากยิ่งดี อย่างน้อย 
ไม่ต่ ากว่า 7 คน แต่หากมีคนไม่พอจริง ๆ ก็ต้องมีหมอสู่ขวัญ 5 คนข้ึนไป 

- ประเพณีการท าขวัญข้าว 
ประเพณีการท าขวัญข้าวนี้ คือ การท าบายศรีที่ยุ้งข้าว โดยจะท าหลังจาก

เก็บเกี่ยวข้าวไปไว้ในยุ้งข้าวแล้ว ใครจะท าหรือไม่ท าก็ได้ แต่ก าหนดวันขึ้น 3 ค่ า เดือน 3 ถือเป็น
วันสุดท้ายซึ่งประเพณีการท าขวัญข้าวนี้ เป็นการท าเพ่ือไหว้พระแม่โพสพ 

- พิธีเลี้ยงหอกลางบ้าน 
พิธีเลี้ยงหอกลางบ้านนี้ จะต้องท าทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยจะท าพิธีในช่วงหลัง 

วันสงกรานต์ โดยไม่ได้ก าหนดว่าต้องเป็นวันที่เท่าไร แต่วันท าพิธีจะต้องตรงกับวันพุธ ในช่วงเช้า
ชาวบ้านทั้งสี่หมู่บ้าน คือ หมู่ 1, 2, 5 และหมู่ 6 จะเอาของถวายไปรวมกันไว้ที่บ้านของจ้ า 

- ประเพณีการท าบุญข้าวประดับดิน 
ประเพณีการท าบุญข้าวประดับดินนี้ ในตอนเช้าชาวบ้านจะไปท าบุญ  

ตักบาตรที่วัด และจะท าข้าวและกับข้าวห่อใส่ใบตองกล้วยใช้ไม้กลัดไว้ทั้งหัวและท้ายน าไปที่วัดด้วย 
- พิธีท าบุญกลางบ้าน 

ประเพณีท าบุญกลางบ้านนี้ จะจัดขึ้นหลังจากผ่านประเพณีวันสงกรานต์
ไปแล้ว คือ ในช่วงเดือน 6 ของทุกปีเป็นประเพณีที่ส าคัญของชาวบ้านในต าบลหันทราย และมีความเป็น
เอกลักษณ์ ประเพณีท าบุญกลางบ้านนี้จะแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของชาวบ้านในต าบลหันทราย 

 
2.11  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.11.1 งานวิจัยในประเทศ  
คงพร นิ่มเจริญชัยกุล (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้

กฎหมายสิ่งแวดล้อมในการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับยุวชนในชุมชนริมคลอง จังหวัดสมุทรปราการ 
พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมในการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับยุวชน ในชุมชน
ริมคลอง เป็นรูปแบบที่ ยึดหลักการสร้างยุวชนต้นกล้ารักษากฎหมายให้ชุมชนปลอดขยะ 
จัดกระบวนการกลุ่มโดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1) เรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมด้วยการร่วมกันส ารวจสภาพขยะมูลฝอย 
ในชุมชน 2) เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยการถ่ายทอดความรู้กฎหมายด้านการจัดการขยะมูลฝอย  
ให้ยุวชนเกิดความรู้และความตระหนัก 3) เรียนรู้เพ่ือสิ่งแวดล้อมด้วยการปฏิบัติการโดยกลุ่มยุวชน 
ต้นกล้ารักษากฎหมายให้ชุมชนปลอดขยะ ด้วยหลักการ 5Rs ให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง สรุป
ได้รูปแบบ STG – L & 5R Model ผลการประเมินรูปแบบโดยยุวชนผู้เข้าร่วมปฏิบัติการเรียนรู้ พบว่า 
รูปแบบมีความสอดคล้องเหมาะสมทุกรายการ ผลประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า 
หลังการเรียนรู้ยุวชนมีความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติสูงกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยยุวชนที่มีเพศต่างกันและผู้ปกครองมีอาชีพต่างกัน  มีความรู้แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยุวชนที่มีท่ีอยู่อาศัยห่างจากคลองต่างกัน มีความตระหนักและ
การปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการประเมินรูปแบบ พบว่า 
มีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด 
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อมรรัตน์ ช่างฉาย (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาความร่วมมือของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับผู้ประกอบการร้านค้าในการจัดการขยะมูลฝอยในตลาดการค้า
ชายแดน จังหวัดสระแก้ว พบว่า รูปแบบการพัฒนาความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับผู้ประกอบการร้านค้าในการจัดการขยะมูลฝอยในตลาดการค้าชายแดน จังหวัดสระแก้ว เป็นรูปแบบที่
ยึดหลักการความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการขยะมูลฝอยที่มุ่งการลดปริมาณและน า
ขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่สู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย 2 ภาคส่วน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ผู้ประกอบการร้านค้า มีความร่วมมือกัน 3 ด้าน ได้แก่ การปรับโครงสร้างการบริหารให้เป็น
คณะกรรมการร่วมของทั้งสองฝ่าย การสร้างจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม และการจัดกิจกรรม 5Rs ให้
เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้สรุปรูปแบบเป็น LR-SER Model ผลการประเมินรูปแบบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องเหมาะสมทุกรายการ ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาความ
ร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า หลังการเข้าร่วมปฏิบัติการตามรูปแบบ ผู้เข้าร่วมมีความรู้ เจตคติ 
และพฤติกรรมความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยสูงกว่าก่อนเข้าร่วมปฏิบัติการอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการเปลี่ยนแปลงความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยหลังการใช้รูปแบบ 
พบว่า เกิดคณะกรรมการร่วม เกิดกองทุนร่วม เกิดกลุ่มรักษ์โรงเกลือ เกิดกลุ่มจิตอาสา เกิดระบบการ
จัดการขยะร่วมของทั้ง 2 ภาคส่วน จนปริมาณขยะลดลงเฉลี่ยเหลือ 8 ตันต่อวัน และมีผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากขยะมูลฝอยจ าหน่าย จ านวน 3 ชนิด และผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบโดยผู้เข้าร่วม
ปฏิบัติการ พบว่า มีคุณภาพในระดับมากที่สุด 

พงศ์พันธ์ สุนทรชัย (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม   
การจัดการขยะส าหรับผู้น าองค์การบริหารส่วน ต าบลในจังหวัดหนองคาย พบว่า รูปแบบการ
ฝึกอบรมที่พัฒนา ประกอบด้วย 6 ขั้น คือ การวิเคราะห์ความต้องการ การก าหนดวัตถุประสงค์ของ
การฝึกอบรม การออกแบบการฝึกอบรม การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม การฝึกอบรม และการ
ประเมินผล ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดและมี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.50/88.00 และยังพบว่า ผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบลมีความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการขยะหลังการอบรมเพ่ิมขึ้นจากก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อายุและระดับ
การศึกษาที่ต่างกันมีความรู้หลังฝึกอบรมไม่แตกต่างกัน ผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีต าแหน่ง
เลขานุการ อบต. และรองนายก อบต. มีความรู้มากกว่านายก อบต. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในด้าน
ความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการขยะหลังการอบรม อยู่ในระดับมาก ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากก่อนการอบรม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อายุและระดับการศึกษาต่างกัน มีความตระหนักหลังฝึกอบรมไม่แตกต่างกัน 
ระดับความรู้ของผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบลมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยู่
ในระดับมาก และความคิดเห็นต่อรูปแบบการฝึกอบรมในทุกกิจกรรมมีความเหมาะสม 

ปราโมทย์ จันทร์เรือง (2552) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการทักษะการคิดและการสรรค์สร้างความรู้ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 พบว่า รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ 6 องค์ประกอบ คือ หลักการจุดประสงค์ โครงสร้าง
เนื้อหา การวิเคราะห์งาน หน่วยการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เอกสารประกอบ
รูปแบบมี 3 เล่ม คือ ค าแนะน าการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หน่วยการเรียนการสอน และ
ค าแนะน า การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทักษะการคิดและการสรรค์สร้างความรู้ของนักเรียน  
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ช่วงชั้นที่ 2 ที่เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนและ 
สูงกว่าการเรียนตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลงานการสรรค์สร้างความรู้  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี และคะแนนเจตคติต่อการเรียนตามรูปแบบของนักเรียนอยู่ในระดับมาก 

สุภศักดิ์ เมืองพรหม (2551) ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการจัดการ 
มูลฝอยในชุมชนชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด มีองค์ประกอบของรูปแบบการฝึกอบรมที่ผ่านการประเมินและ
ปรับปรุงแก้ไขจากการน าไปทดลองใช้ 7 ขั้นตอน คือ TPCEDTE (1) การศึกษาความต้องการ (2) การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ (3) การก าหนดเนื้อหา (4) การสร้างแบบประเมิน (5) การพัฒนาฝึกอบรม 
(7) การประเมินผล ผลการวิจัยพบว่า ประชาชน โดยรวมและจ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา
ที่มีประสบการณ์ในการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ เจตคติต่อการจัดการมูลฝอย และการปฏิบัติใน
การจัดการมูลฝอย หลังฝึกอบรม เพ่ิมขึ้นจากก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เพศ อายุ และ
ระดับการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติต่อ
การจัดการมูลฝอยและการปฏิบัติ ไม่แตกต่างกัน ประชาชนที่มีประสบการณ์ในการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการ มูลฝอยและเจตคติต่อการจัดการมูลฝอย และการปฏิบัติในการ
จัดการมูลฝอยมากกว่าประชาชนที่ไม่มีประสบการณ์ ในการฝึกอบรม การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง
เพศ อายุ และระดับการศึกษากับประสบการณ์ในการฝึกอบรมต่อความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การจัดการมูลฝอย และการปฏิบัติในการจัดการมูลฝอย มีปฏิสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(p < .017) โดยประชาชนที่มีประสบการณ์ในการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติใน
การจัดการมูลฝอย มากกว่าประชาชน ที่ไม่มีประสบการณ์ในการฝึกอบรม 

วิทยา อารีราษฎร์ (2549) ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการสอนใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยแบบอัจฉริยะและมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พบว่า การพัฒนารูปแบบ  CICAI ได้
รูปแบบ ที่มีองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ ด้านโมดูลหลัก ประกอบด้วย 6 โมดูล ได้แก่ โมดูลเชี่ยวชาญ 
โมดูลเนื้อหาสาระวิชา โมดูลผู้เรียน โมดูลการสอน โมดูลสื่อสาร และโมดูลการเรียนร่วมกัน และด้าน
สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 8 ส่วน ได้แก่ บทบาทของผู้เรียน บทบาทของผู้สอน รูปแบบ
และวิธีการสื่อสาร กลุ่มผู้เรียน เทคนิคที่ใช้ภายในกลุ่ม วิธีการเรียนร่วมกัน การประเมินผลและ  
เอเจนต์ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบ พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีต่อรูปแบบอยู่ในระดับสูง การพัฒนาบทเรียนการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแบบอัจฉริยะ และมี
ส่วนร่วมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้บทเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อ
บทเรียนอยู่ในระดับสูง ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ กลุ่มผู้เรียนที่เป็นกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียน  
ที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับสูงที่สุด ผลการส ารวจทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน พบว่า มีการพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดท่ีสูงขึ้น 

ดรัณภพ เพียรจัด (2551) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บ
วิชาภาษาไทยด้วยวิธีการเรียนรู้ร่วมกันและการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาเพ่ือสร้างค่านิยมด้านการมี
เหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า รูปแบบการเรียน
การสอนบนเว็บวิชาภาษาไทยด้วยวิธีการเรียนรู้ร่วมกันและการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาเพ่ือสร้างค่านิยม



 88 

ด้านการมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  1 มี 10 ขั้น คือ  
1) ครูปฐมนิเทศนักเรียน ครูและนักเรียนร่วมกันวางแผนการเรียน 2) ครูบอกจุดประสงค์ของบทเรียน 
3) นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที ่เกี ่ยวกับเนื ้อหาบทเรียนและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
4) นักเรียนศึกษาเนื ้อหาบทเรียนและกรณีศึกษาที ่เกี ่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
5) นักเรียนวินิจฉัยปัญหาด้วยการส ารวจค้นคว้าความรู้จากแหล่งต่าง  ๆ โดยยึดหลักค่านิยมตาม 
ความพอเพียง 6) นักเรียนระดมสมองโดยใช้เครื่องมือบนเว็บเพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิด
การมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลความคิดตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและน าเสนอความรู้ที่ได้ในชั้นเรียน 8) นั ก เ รี ย น ท ด ส อ บ ค ว า ม รู้ แ ล ะ ค รู
ประเมินผล 9) ครูให้ผลป้อนกลับยึดหลักการมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ   
10) นักเรียนจดจ าและน าหลักการการมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า ผู้เรียนจะสามารถน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ วิธีการสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  1 คือ 
อธิบายให้นักเรียนเข้าใจโดยตรงและสอดแทรกในเนื้อหาวิชาที่สอนและจัดท าเป็นหน่วยการเรียนรู้
บูรณาการ ค าถามในแบบวัดค่านิยมควรเป็นค าถามตามสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นจริง การให้ผล
ป้อนกลับควรให้หลังจากที่นักเรียนท าแบบทดสอบครบหมดทุกข้อ กลุ่มตัวอย่างที่เรียนวิชาภาษาไทย
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บด้วยวิธีการเรียนรู้ร่วมกันและการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา   
มีคะแนนค่านิยมด้านการมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

ภัทรดรา พันธุ์สีดา (2551) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
SPARPS เพ่ือเสริมสร้างทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย การสร้างรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  
SPARPS ขั้นที่ 1 สังเคราะห์รูปแบบ การเรียนการสอนแบบ SPARPS จากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS ประกอบด้วยขั้นการเรียนการสอน 6 ขั้น 
คือ ขั้นกระตุ้นเร้า (Stimulus: S) ขั้นวางแผน (Plan: P) ขั้นเรียนรู้ (Active Learning: A) ขั้นซ้ าย้ า
ทวน (Repeat: R) ขั้นน าเสนอ (Presentation: P) และขั้นแบ่งปัน (Share Ideas: S) การประเมิน
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ท าแบบประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและ ผลการ
สร้างรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และพบว่า 
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
มีทักษะทางภาษาหลังการทดลองเพ่ิมขึ้นมากกว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตาม
แนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งด้านการฟัง การพูด     
การอ่าน การเขียน 

อ าไพ พรลีแสงสุวรรณ์ (2549) ได้ศึกษาความหลากชนิดของป่าและการใช้
ประโยชน์จากของป่า ในโครงการพัฒนาเกษตรที่สูงดอยอมพาย อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่า การใช้ประโยชน์จากของป่าของชุมชน แยกตามประเภทของป่า พบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนใช้ของ
ป่าเป็นพืชอาหารมากที่สุด รองลงมา คือ สมุนไพร มีการใช้ของป่าเป็นเปลือกไม้ ยากและสีธรรมชาติ
บ้างแต่ไม่มากนัก และมีการใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น ท าไม้กวาด ด้ามมีด หรือขวานใช้เป็นแปลงซักผ้า 
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ไล่แมลง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์ของป่าในพิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมของ
ชนเผ่าลัวะที่ปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบัน คนในชุมชนไม่นิยมรับประทานของป่าประเภทแมลงรวมทั้ง
เห็ดที่อยู่ในป่าด้วย 

โสภี บริสุทธิ์ (2548) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทขององค์การบริการส่วน
ต าบลในการบริหารจัดการป่าชุมชนในท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่มีความรู้ ทัศนคติ และ
บทบาทในการบริหารจัดการป่าชุมชนในท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อบทบาท
ในการบริหารจัดการป่าชุมชนในท้องถิ่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ การฝึกอบรมเรื่อง
ป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติในการบริหารจัดการป่าชุมชน
ในท้องถิ่น คือ ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน และรายได้ต่อเดือน และจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และบทบาท โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ความรู้
และทัศนคติไม่มีความสัมพันธ์กับบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการบริหารจัดการป่าชุมชน
ในท้องถิ่น 

สมาพร ศิริลาภ (2546) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน 
กรณีศึกษาป่าชุมชนดงผักข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ประชาชนมีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนตามกระบวนการการจัดการป่าชุมชน เริ่มจาการอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
กับผู้น าชุมชน และผู้น าชุมชนเป็นผู้ชี้แจงและชี้แนะต่อประชาชนในชุมชน มีการประชุมร่วมกัน ตั้งกฎ
กติกา ข้อตกลังในการใช้ประโยชน์จากป่าร่วมกัน มีการจัดตั้งคณะกรรมในการดูแลกฎระเบียบและ
จัดตั้งเวรยามในการลาดตระเวนป่า จัดท าป้ายห้ามลักลอบตัดไม้ท าลายป่าและห้ามล่าสัตว์ ผู้ฝ่าฝืนมี
โทษ และได้มีการจัดท าเส้นทางเดินตามธรรมชาติที่เป็นเส้นแนวเขตป่าชุมชนเป็นแนวกันไฟป่า ปัจจัย
ที่มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการป่าชุมชน คือ เจ้าหน้าที่มีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของชุมชน ผู้น าชุมชนจะเป็นผู้ผลักดันชุมชนให้มีจิตส านึกในการรักษาป่า สภาพเศรษฐกิจภายใน
ชุมชนเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมขึ้น นอกจากนั้นความต้องการการประชุมและ
ผลประโยชน์ที่ได้รับก็เป็นปัจจัยส าคัญในการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่วนปัญหาอุปสรรคของการมี
ส่วนร่วมในการจัดการ พบว่า มีข้อจ ากัดในการให้การสนับสนุนหรือดูแล เช่น อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ 
ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ สภาพเศรษฐกิจภายในชุมชน งบประมาณในการสนับสนุนอย่างเพียงพอ 
และภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ และที่ส าคัญ พบว่า ยังมีผู้ต้องการประโยชน์จากป่าและที่ดิน
รอบข้างอยู่ 

กาญจนา ทองทั่ว (2545) ได้ศึกษาการจัดการป่าด้วยวิถีชุมชน กรณีศึกษา : บ้าน
เตยงาม ต าบลน้ าสวย อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ป่าและป่าชุมชนมีความแตกต่างกัน
ในแง่ที่ป่าชุมชนจ าเป็นต้องมีกฎระเบียบ การใช้ประโยชน์จากป่าและชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรดิน น้ าป่า กระบวนการจัดการทรัพยากรป่าของชาวบ้านมีมิติทางสังคมวัฒนธรรมที่
ท าให้เกิดการยอมรับมากกว่าการใช้กฎระเบียบของทางราชการสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนที่
จะต้องระดมพลังชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานของการพัฒนา กิจกรรมการดูแลป่า ชาวบ้านจะมี
ส่วนร่วมและให้ความร่วมมือเกือบทั้งหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นการท าแนวกันไฟหรือลาดตระเวน 
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ศิลปะ สมยาภักดี (2544) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติ การใช้ประโยชน์และ
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน กรณีป่าโคกข่าว กิ่งอ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 
ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติของราษฎรที่มีต่อป่าชุมชนโคกข่าวส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อป่าชุมชน แต่ยัง
มีประชากรตัวอย่างบางกลุ่มที่มีความคิดเห็นที่ยังขาดความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน
กิจกรรมและการส่งเสริมฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชุมชนป่าโคกข่าวโดยมีแกนน าคือผู้น าชุมชนร่วมกับสมาชิกที่อยู่
ในหมู่บ้านที่อยู่รอบ ๆ ป่าและมีองค์กรของเอกชนมาร่วมมือกับราษฎรในการด าเนินโครงการต่าง ๆ 
ในการดูแลรักษาป่า ได้แก่ โครงการหมู่บ้าน ปตท.พัฒนา โครงการกองทุนรักษาป่า และโครงการ
ฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) เพ่ือส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร 
ให้เกิดความรักหวงแหนป่าไม้และต้องการอนุรักษ์ป่าชุมชนให้อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป 

สัก ท านุ (2543) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชุมชนของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษาป่าชุมชนดงใหญ่ อ าเภอหันตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ พบว่า การ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชุมชนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโดยภาพรวมมีส่วนร่วมระดับ
ปานกลาง ส่วนด้านที่มีส่วนร่วมมากที่สุด คือ ด้านกิจกรรมป้องกันแก้ไข และด้านที่มีส่วนร่วมน้อย
ที่สุด คือ การติดตามและสอดส่องดูแล ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชุมชนของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ การรับรู้ข่าวสารและความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ป่าชุมชน 

อัจฉรา รักยุติธรรม และคนอื่น ๆ (2543) พบว่า การดูแลรักษาป่าของชุมชน
ส่วนใหญ่นั้นเป็นไปเพื่อการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ าที่ไหลหล่อเลี้ยงชุมชน การรักษาที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
และการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและยั่งยืน แต่การรักษาป่าของชุมชนก็ยัง
ประสบกับอุปสรรคส าคัญ คือ ขาดการยอมรับและการให้การสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ และไม่มี
กฎหมายรองรับสิทธิของชุมชนในการจัดการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้อย่างถูกต้อง ท าให้หลายชุมชน
เกิดความไม่มั่นใจในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ชุมชนยังคงยึดถือรูปแบบการจัดการทรัพยากร
ป่าไม้โดยชุมชนต่อไป 

ยศ สันตสมบัติ (2542) ได้ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ : บริบททางกายภาพและ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหาร สมุนไพรกับการรักษาพยาบาลพ้ืนบ้าน ความเชื่อและพิธีกรรม
ระบบการผลิตและการจัดการทรัพยากร และวิธีคิดบทเรียนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า การอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องเริ่มต้นด้วยการท าความเข้าใจกับ
สัมพันธภาพอันละเอียดอ่อน ลึกซึ้ง และเกื้อกูลระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่อาจด ารงอยู่และพัฒนาสืบไปได้หากถูกตัดขาดจาก
รากเหง้าทั้งในด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและควรเปิด
โอกาสให้ชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร ซึ่ง
เป็นเงื่อนไขส าคัญในการสร้างความเป็นธรรมของสังคม รัฐควรสนับสนุนส่งเสริมความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มต่าง ๆ การรับรองสิทธิของชุมชน สนับสนุนการศึกษาและอนุรักษ์ระบบนิเวศ
เกษตรพ้ืนบ้านดั้งเดิม สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายและการเรียนรู้ของชุมชนและสนับสนุนงานวิจัยและ
พัฒนาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ 
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ชูสิทธิ์ ชูชาติ (2541) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่า
และระบบนิเวศเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งของประเทศไทย พบว่า ระบบนิเวศป่า ประกอบด้วย สิ่งไม่มีชีวิต
และสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ยังประกอบด้วย ผี สาง เทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านใช้ระบบการผลิ ต
และการด ารงชีวิตแบบพ่ึงพาป่า โดยยึดหลักการอนุรักษ์การพ่ึงพาอาศัย การเคารพนับถือ ความกลัว
และการส านึกบุญคุณ ระบบนิเวศป่าในการผลิตเพ่ือยังชีพจึงด ารงอยู่ได้ แต่ได้เริ่มมีการสูญสลาย เมื่อ
มีการพัฒนาพ้ืนฐานปัจจัยการผลิต และระบบการผลิตเพ่ือขายเข้าสู่ในเขตหมู่บ้านภาคเหนือ เมื่อ
ประมาณ 4 ทศวรรษที่ล่วงมาแล้ว พิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่า ได้แก่ การนับถือ
ผี การผูกสายสะดือทารกไว้ที่ต้นไม้ ระบบเหมืองฝาย การประปาภูเขา การบวชป่า การสืบชะตา
แม่น้ า การปลูกป่า การท าไร่หมุนเวียนและการสร้างแนวป้องกันไฟ ในพิธีกรรมดังกล่าว ล้วนเป็นการ
ปฏิบัติที่แสดงถึงความเคารพ ความกตัญญู ความกลัว การอ้อนวอน การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ระหว่างมนุษย์
กับมนุษย์และมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ 

ศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์ (2541) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกองค์กรป่าชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณี บ้านท่าวังไทร ต าบลวังหมี อ าเภอ
วังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชุมชนของ
สมาชิกองค์กรอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านท่าวังไทร ได้แก่ ความคาดหวังผลประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็น
สมาชิก การได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกและการได้รับข้อมูลข่าวสารในเรื่องการ
อนุรักษ์จากสื่อต่าง ๆ ส่วนปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชุมชนของสมาชิก
องค์กรอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านท่าวังไทร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยสมาชิก
องค์กรอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านท่าวังไทร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความ
ตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความคาดหวัง ผลประโยชน์ การได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอก และการได้รับข้อมูลข่าวสารในเรื่องการอนุรักษ์จากสื่อ อยู่ในระดับปานกลาง 
และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชุมชนของสมาชิกองค์กรอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านท่าวังไทร โดยเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลาง 

2.11.1 งานวิจัยต่างประเทศ 
แฟลม์ (Flamm, 2006) ได้วิจัยความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เจตคติต่อสิ่งแวดล้อม 

และการเป็นเจ้าของและการใช้ยานพาหนะ การวิจัยวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกครั้งนี้ ต้องการศึกษา
ความขัดแย้งที่ปรากฏ โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เจตคติต่อ
สิ่งแวดล้อมและการเป็นเจ้าของและการใช้ยานพาหนะ เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ จากผู้อาศัยอยู่
ในเมืองบาคราเมนโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย จ านวน 1,506 คน ที่ตอบแบบส ารวจเกี่ยวกับความรู้ เจตคติ
และพฤติกรรม จ านวน 37 ข้อค าถาม (อัตราการตอบร้อยละ 39.6) สมมติฐานที่น ามาทดสอบผลสอง
ทาง (Bi-dimensional Effects) ของความรู้กับเจตคติต่อสิ่งแวดล้อม และถามจ านวนพาหนะ
ของครอบครัว ระยะทางการขับขี่ภายในรอบปีโดยประมาณ และปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในรอบปี
โดยประมาณสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย สมการถดถอยพหุคูณ และสมการ
โครงสร้างผลการศึกษา พบว่า (1) ผู้ตอบที่มีเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมมีความรู้เกี่ยวกับผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม การเป็นเจ้าของยานพาหนะและการใช้ (2) ครัวเรือนของผู้ตอบที่มีการศึกษา เป็นเจ้าของ
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ยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพ การใช้เชื้อเพลิงมากกว่า และใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่า  (3) ครัวเรือนของ
ผู้ตอบที่มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าของยานพาหนะน้อยกว่าและใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่า  (4) การ
เป็นเจ้าของและการใช้ยานพาหนะมีผลกระทบตรงข้ามกับเจตคติต่อสิ่งแวดล้อม และ (5) ผู้ตอบหลาย
คนมองเห็นอุปสรรคต่อการท าให้การเป็นเจ้าของและการใช้ยานพาหนะสะท้อนความรู้และเจตคติ 

วิลสัน (Wilson, 2006) ได้วิจัยการวัดผลกระทบของวิทยาศาสตร์ศึกษาตาม
อัธยาศัยในสวนสัตว์เกี่ยวกับความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เป้าหมายการศึกษา การ
วิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การพัฒนาและการวิเคราะห์เครื่องมือทดสอบที่สร้างขึ้นเพ่ือวัด
ตัวแปรของการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในสวนสัตว์ การประยุกต์ใช้เครื่องมือทดสอบพร้อมกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในการประเมินผล ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือวัดประสิทธิผลของโครงการทาง
การศึกษาของสวนสัตว์ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทดสอบก่อนและหลังว่าการเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นอย่างไร ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนในโครงการทั้งสองประเภทมีความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ แต่นักเรียนในโครงการที่มีโรงเรียนเป็นฐานเท่านั้น ที่มีเจตคติต่อ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ การวิเคราะห์ตามชั้นปี พบว่า นักเรียนเกรดเจ็ดมีคะแนนการ
ทดสอบต่ ากว่านักเรียนที่อยู่ชั้นต่ ากว่าในทุกด้าน ซึ่งแสดงให้เห็นผลของการวัดสภาพการเรียนรู้ใหม่ ๆ 
ในหมู่วัยรุ่นค่อนข้างน้อย ข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นของครูพบว่า ครูเห็นความส าคัญเกี่ยวกับการ
ท าให้โครงการทางการศึกษามีความเหมาะสมกับหลักสูตรโรงเรียนเป็นฐานของคน แต่ได้บูรณาการ
โครงการเข้าไปในการสอนของตนน้อย การสังเกตโครงการแสดงให้เห็นปัญหาด้านการจัดซื้อ แสดง
ความห่วงใยบางประการเกี่ยวกับการใช้เอกสารหลักสูตรของครูในสวนสัตว์ การวิเคราะห์ข้อมูล
ทดสอบจากทัศนะของนักสังคมนิยม แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่มีเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมสูง มีการเพ่ิม
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ นักเรียนที่มีเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมในทางบวกมี
แนวโน้มในการเข้าร่วมในการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และยังมีการอภิปรายถึงการค้นพบ  
ข้อแตกต่างระหว่างชายและหญิงอีกด้วย 

วูลส์เวิตซ์ (Woodward, 2004) ได้วิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงในการวัดความรู้
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นจากผลการอบรมปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยสรุปได้ว่า เป้าหมายสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพ่ือเพ่ิมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียน โดยการเปลี่ยนแปลงความรู้ เจตคติ 
และพฤติกรรมในระบบมหาวิทยาลัยปัจจุบันมีแนวโน้มในการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องเป้าหมาย โดย
การเน้นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยา ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบนิเวศแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ดังนั้นรายวิชาชีววิทยาเบื้องต้น ใน
มหาวิทยาลัยหลายแห่งจึงกล่าวถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามยังคงมีการวิจัยน้อยมากหรือเกือบ
ไม่มีเลยที่แสดงให้เห็นว่าการอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนเป็นวิธีที่ได้ผลหรือมีอิทธิพลต่อความรู้ 
เจตคติและพฤติกรรมที่ศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า สมมติฐาน
ผลสัมฤทธิ์และการศึกษาที่จัดในสาระใดสาระหนึ่งไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ เจตคติ  และ
พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและนักศึกษาเปลี่ยนแปลงความรู้ได้อย่างมาก 

ออร์แคนเทรา และคามาโช (Alcantara & Miguel, 2004) ได้ศึกษาเจตคติของ
นักเรียนต่อการสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเตรียมความพร้อมด้านเกษตรกรรม
เม็กซิกัน กรณีศึกษาการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยพบว่า เพศอายุ 
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และที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ ภาคกลาง และภาคเหนือ มีความเกี่ยวโยงกับ
ตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เจตคติที่มีต่อเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการใช้ผลิตภัณฑ์
สารเคมี และการค านวณต้นทุนทางสังคม และยังพบว่า นักเรียนมัธยมปลายที่เรียนในโรงเรียนเตรียม
ความพร้อมด้านเกษตรกรรมเป็นผู้ที่ใส่ใจในการหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และความใส่ใจ  
ในประเด็นนี้ก็เพ่ิมข้ึนหลังจากนักเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน 

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 

เวจเนต (Wagenet, 1997) ได้วิจัยผลกระทบของหลักสูตรสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
ผู้ใหญ่ โดยศึกษาเก่ียวกับความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมในเขตสันปันน้ าของนครนิวยอร์กซิตี้  การวิจัย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาผู้ใหญ่กับปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในบริบท
ของความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม หลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับมโนทัศน์สิ่งแวดล้อมส าคัญมีการน ามาใช้
ฝึกอบรมกลุ่มผู้ใหญ่ที่คัดเลือกมาจากผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่สันปันน้ าของนครนิวยอร์กซิตี้  โดยการ
วิเคราะห์ว่ามีข้อแตกต่างในความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมระหว่างกลุ่มผู้อ่านที่ใช้เอกสารศึกษาทั้งหมด 
กลุ่มผู้ไม่อ่านซึ่งได้รับเอกสารแต่ไม่ใช้เอกสารทั้งหมด และผู้ไม่ได้รับเอกสารการศึกษาเลย ผลการ
วิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ผู้อ่านมีการระลึกข้อเท็จจริง และความเชื่อมั่นในความรู้สิ่งแวดล้อมสูงกว่า  
ผู้ไม่อ่านและผู้ไม่ได้รับเอกสารการศึกษา อย่างไรก็ตามการประเมินผลความรู้แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญท้ังสามกลุ่ม และยังพบว่า ผู้ไม่อ่านยังมีเจตคติค่อนข้างไม่ดีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม 

แบรดลีย์ (Bradley, 1996) ได้วิจัยการประเมินผลเชิงทดลองเกี่ยวกับหลักการ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และผลที่มีต่อความรู้สึกและเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมัธยมในเทกซัส 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพ่ือ (1) พัฒนาหลักการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนมัธยมโดย
เน้นกิจกรรมเป็นฐาน และ (2) เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงความรู้และเจตคติ ซึ่งเกิดจากกิจกรรม
การเรียนรู้ตามหน่วยหลักสูตรเป็นเวลา 10 วัน หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่าวิทยาศาสตร์เกษตร  
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมหน่วย เอ ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการทางชีววิทยา 
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และหลักการพ้ืนฐานของระบบนิเวศ และเพ่ือก าหนดพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาสิ่งแวดล้อมทั่วไป 
หลักสูตรได้ส่งไปยังโรงเรียนมัธยมในเทกซัส 18 แห่ง เพ่ือไปทดลองใช้กับนักเรียน 475 คน นักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการได้รับการทดสอบก่อนและหลังการมีส่วนร่วมในหลักสูตร ผลการวิจัยพบว่า การ
เปลี่ยนแปลงความรู้และเจตคติ และความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และเจตคติ ท าให้เกิดเจตคติต่อ
สิ่งแวดล้อมในทางบวกมากขึ้น ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสูงขึ้น และผลการวิจัยยังพบว่า ความรู้กับ
เจตคติด้านสิ่งแวดล้อมมีสหสัมพันธ์สูง 

โบรแกน (Brogen, 1992) ได้วิจัยผลของบรรยากาศองค์กรและการเรียนรู้และการ
เปลี่ยนแปลงในการรับรู้สภาพแวดล้อมเก่ียวกับ ความรู้ เจตคติและพฤติกรรมของผู้เรียนภายหลังการมี
ส่วนร่วมในการอบรมความปลอดภัยทางวีดีทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์ การวิจัยนี้มีฐานคิดว่าการฝึกอบรมด้าน
ความปลอดภัยและสุขภาพทางอุตสาหกรรมให้ประสบความส าเร็จ ความรู้ที่ได้มาใหม่ต้องน าไปแปลให้
เป็นพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน (On the-job Behavior) เพ่ือน าพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ออกมาใน
ที่ท างาน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาว่า ความรู้ที่ได้รับ เจตคติ ที่เปลี่ยนไปและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียนผู้ใหญ่ ได้รับผลกระทบจากบรรยากาศองค์กรและบรรยากาศการเรียนรู้ทางวีดิทัศน์
แบบปฏิสัมพันธ์ และการเปลี่ยนปลงในการรับรู้สภาพแวดล้อมในระยะเวลาที่ผ่านไปหรือไม่ ข้อค้นพบ
ส าคัญ คือ อิทธิพลของสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับผลลัพธ์สุดท้ายของการอบรม ผลกระทบของวีดิทัศน์
แบบปฏิสัมพันธ์ในฐานะเป็นสื่อในการอบรม และกระบวนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ในการฝึกอบรม ระดับการ
สนับสนุนจากสภาพแวดล้อมในการท างานและพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างของเพ่ือนร่วมงาน และ
ผู้บังคับบัญชา มีผลกระทบต่อผลลัพธ์สุดท้ายของการเรียนรู้ ผู้เรียนทั้งหมดได้รับผลกระทบโดยการ
ฝึกอบรม โดยไม่ค านึงถึงอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ท างานหรือประสบการณ์ฝึกอบรมเดิม 
โครงการวีดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์มีผลกระทบต่อผลลัพธ์สุดท้ายของการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญ 

 
 



บทที่  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบล 

หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
3.1 รูปแบบการวิจัย 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.5 วิธีการด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1  รูปแบบการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D) 
โดยผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Method) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ในการด าเนินการวิจัย โดยมี
จุดมุ่งหมายที่ส าคัญ คือ การพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบล
หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นหลักการส าหรับการส่งผ่านความรู้ไปสู่ประชาชน 
ท าการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การส ารวจและ
ประเมินผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติการถ่ายทอดตามรูปแบบการพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วย
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ในด้านความรู้ 
ความตระหนัก และความพึงพอใจต่อรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาของ
ประชาชน ให้สามารถตอบปัญหาการวิจัยได้อย่างครอบคลุมถูกต้องตามวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งผู้วิจัย
แบ่งขั้นตอนในการศึกษาออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการลดลงของพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนและความต้องการสร้างธนาคาร
ต้นไมเ้พ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของชุมชนต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

ขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Technique) โดยการสัมภาษณ์เพื่อส ารวจ
สภาพการลดลงของพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนและความต้องการสร้างธนาคารต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของ
ชุมชน ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพ่ือให้ได้ข้อมูลรวมทั้งแนวคิดของชุมชน
เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาให้ตรงตามความ
ต้องการของชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางในการสร้างธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
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ขั้นตอนนี้ใช้การสนทนากลุ่มย่อยครั้งละ 2 ชุมชน รวม 5 ครั้ง ครั้งละ 10 คน เพื่อให้ได้
แนวทางในการสร้างธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา รวมทั้งน าข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาสภาพการลดลงของพ้ืนที่สีเขียวและความต้องการสร้างธนาคารต้นไม้ของชุมชน ต าบล 
หันทราย เสนอต่อที่ประชุมในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) มาสังเคราะห์เพ่ือให้ได้
แนวทางการสร้างรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา แล้วน าแนวทางที่ได้ไป
พัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว ต่อไป 

ระยะที่ 3 การพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบล 
หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

ขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยได้น าแนวคิด ทฤษฎีมาสังเคราะห์
เป็นรูปแบบในการใช้ปฏิบัติการถ่ายทอดเพ่ือพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษาจากแนวคิดการปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่างตามศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และแนวคิดธนาคารต้นไม้ของพงษา  
ชูแนม ปัญญา ปุลิเวคินทร์ วัลลภ เอราวรรณ์ และเกริก มีมุ่งกิจ ที่มุ่งปลูกต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์
เพ่ือสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจระยะยาวโดยจัดการด้วยระบบธนาคาร โดยมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การร่างรูปแบบ  
ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้ ธนาคารต้นไม้ นักสิ่งแวดล้อมศึกษา นักพัฒนาชุมชน ปราชญ์และ
ผู้น าชุมชน จ านวน 12 คน โดยใช้ประเด็นค าถามส าหรับการสนทนากลุ่ม เพ่ือร่วมกันร่างรูปแบบ
ธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้วขึ้นมา 

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้น ารูปแบบที่ได้ร่วมกันร่างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน เลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจงเป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ด้านการอนุรักษ์ป่า ด้านการมีส่วนร่วม 
ด้านธนาคารต้นไม้ ท าการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยใช้แบบประเมินที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติการตามรูปแบบ 
ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้น ารูปแบบที่ได้ปรับปรุงแล้วไปปฏิบัติการตามรูปแบบโดยด าเนินการ 

ดังนี้ 
1) กิจกรรมการสร้างธนาคารต้นไม้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนวัด 1 วัด และตัวแทน

ครัวเรือนจาก 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านหันทราย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ที่ตั้งอยู่บริเวณ
โดยรอบวัดหันทราย ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จ านวน 50 คน ที่อาสาสมัคร
เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1) รวมกลุ่มสมาชิก 
1.2) เลือกคณะกรรมการบริหาร 
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1.3) สร้างข้อตกลงร่วมกัน 
1.4) การปลูกต้นไม้ 
1.5) ใช้พื้นที่สีเขียวเป็นทุนสร้างรายได้ 
1.6) จัดให้มีกองทุนหมุนเวียนส าหรับสมาชิกกู้ยืม 
1.7) ขยายผลธนาคารต้นไม้โดยให้วัดเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดธนาคารต้นไม้ 

2) การปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนชุมชน 6 ชุมชน ที่ไม่ได้ร่วม
ปฏิบัติการสร้างธนาคารต้นไม้ ได้แก่ ชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหนือ หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวใต้ หมู่ที่ 7 
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 บ้านดงทม หมู่ที่ 9 บ้านบ่อหลวงและหมู่ที่ 10 บ้านบ่อบัวโบสถ์ ที่ตั้งอยู่ที่
ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จ านวน 60 คน ที่อาสาสมัครเข้าร่วมปฏิบัติการ 
เพ่ือท าการปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบธนาคารต้นไม้ ประกอบด้วย 

2.1) สถานีการเรียนรู้ 3 สถานี ได้แก ่
(1) สถานีหัวใจธนาคารต้นไม้ ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ 6 ฐาน ดังนี้ 

(1.1) ฐานธนาคารต้นไม้ 
(1.2) ฐานวัตถุประสงค์ของธนาคารต้นไม้ 
(1.3) ฐานหลักการของธนาคารต้นไม้ 
(1.4) ฐานแนวคิดของธนาคารต้นไม้ 
(1.5) ฐานการอนุรักษ์ป่าไม้และกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
(1.6) ฐานคุณประโยชน์ของธนาคารต้นไม้ 

(2) สถานีต้นไม้เป็นทรัพย ์
(3) สถานีคืนต้นไม้ให้สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

2.2) คู่มือปฏิบัติการเพื่อทดสอบความรู ้ ความตระหนัก และความพึงพอใจต่อ
รูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 

ระยะที่ 4 ศึกษาผลการปฏิบัติการตามรูปแบบการสร้างธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้รวมรวบสิ่งที่ได้จากการกิจกรรมการสร้างธนาคารต้นไม้และการ
ปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบในขั้นตอนที่ 3 เพ่ือน าเสนอผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้
ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วต่อไป 
ดังปรากฏตามภาพที่ 3.1 
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ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการวิจัยการพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 

ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 
3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งตามระยะการวิจัยทั้ง 4 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการลดลงของพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนและความต้องการสร้างธนาคาร

ต้นไมเ้พ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของชุมชนต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
ประชากร ได้แก่ ผู้น าชุมชน 10 คน ปราชญ์ท้องถิ่น 10 คน พระสงฆ์ 19 รูป 

ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 3 คน ผู้บริหารของโรงพยาบาล 2 คน และโรงเรียนในชุมชน  
6 คน จาก 10 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนในหมู่ที่ 1-10 ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
จ านวน 50 คน 

กลุ่มตัวอย่าง เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากประชากรทั้งหมด 
โดยการสัมภาษณ์ 

ระยะที่ 1 
ศึกษาสภาพการลดลงของ พ้ืนที่ 
สีเขียวในชุมชนและความต้องการ
สร้างธนาคารต้นไม้ เ พ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ 
สี เขียวของชุมชนต าบลห ันทราย 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

ระยะที่ 2 
ศึกษาแนวทางในการสร้างธนาคาร
ต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศ ึกษ า ต าบลหั นทราย  อ า เภอ 
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 

ระยะที่ 4  
ศึกษาผลการปฏิบัติ การตาม
รูปแบบการสร้างธนาคารต้นไม้
ด ้วยกระบวนการสิ ่งแวดล ้อม
ศึกษา ต าบลหันทราย อ าเภอ 
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

ระยะที่ 3  
พัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วย
กระบวนการสิ ่งแวดล ้อมศ ึกษา 
ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว 
 

การพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
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ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางในการสร้างธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเดียวกับระยะที่ 1 ใช้การสนทนากลุ่มย่อยครั้งละ  
2 ชุมชน รวม 5 ครั้ง ครั้งละ 10 คน จ านวน 50 คน ดังนี้            

ครั้งที่ 1 จัดที่บ้านนายยอด หาญมนต์ (ผู้ใหญ่บ้านหันทราย) หมู่ที่ 2 มีผู้เข้าร่วม 
ประชุมกลุ่มย่อย จ านวน 10 คน 

ครั้งที่ 2 จัดที่วัดหันทราย หมู่ที่ 1 มีผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย จ านวน 10 คน 
ครั้งที่ 3 จัดที่โรงเรียนบ้านหันทราย หมู่ที่ 5 มีผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย จ านวน 

10 คน 
ครั้งที่ 4 จัดที่องค์การบริหารส่วนต าบลหันทราย หมู่ที่ 6 มีผู้เข้าร่วมประชุม

กลุ่มย่อย จ านวน 10 คน  
ครั้งที่ 5 จัดที่บ้านนายวิศิษฐ์  บุญครุษ (อดีตก านันต าบลหันทราย) หมู่ที่ 3 

บ้านหนองบัวเหนือ มีผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย จ านวน 10 คน  
ระยะที่ 3 การพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบล 

หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
ในการพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1) การร่างรูปแบบ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านป่าไม้ 1 คน ธนาคารต้นไม้ 1 คน  นักสิ่งแวดล้อมศึกษา 1 คน นักพัฒนาชุมชน 1 คน ปราชญ์  
4 คน และผู้น าชุมชน 4 คน จ านวน 12 คน โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

2) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง บุคคล
ผู้มีคุณลักษณะเฉพาะด้านตามที่ต้องการ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 2 คน ด้านการ
อนุรักษ์ป่า 1 คน ด้านการมีส่วนร่วม 1 คน และด้านธนาคารต้นไม้ 1 คน จ านวน 5 คน มาท าการ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยใช้แบบประเมินที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 

3) การปฏิบัติการตามรูปแบบ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
(3.1) กลุ่มท่ี 1 การท ากิจกรรมสร้างธนาคารต้นไม้ กลุ่มตัวอย่างในการท า

กิจกรรมสร้างธนาคารต้นไม้ได้แก่ตัวแทนวัด 1 วัด และตัวแทนครัวเรือนจาก 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชน
บ้านหันทรายหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ที่ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบวัดหันทราย ต าบลหันทราย 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จ านวน 50 คน ที่อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

(3.2) กลุ่มท่ี 2 การปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทน
ชุมชน 6 ชุมชน ที่ไม่ได้ร่วมปฏิบัติการสร้างธนาคารต้นไม้ ได้แก่ ชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหนือ 
หมู่ที ่4 บ้านหนองบัวใต้ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 บ้านดงทม หมู่ที่ 9 บ้านบ่อหลวง และหมู่ที่ 10 
บ้านบ่อบัวโบสถ์ ที่ตั้งอยู่ที่ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จ านวน 60 คน  
ที่อาสาสมัครเข้าร่วมปฏิบัติการ 

ระยะที่ 4 ศึกษาผลการปฏิบัติการตามรูปแบบการสร้างธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
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กลุ่มตัวอย่างเดียวกับระยะที่ 3 เลือกแบบเจาะจง เพ่ือศึกษาผลการปฏิบัติการ
ตามรูปแบบการสร้างธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย อ าเภอ 
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ในด้านความร่วมมือ คณะกรรมการ สมาชิก ศูนย์กลางการบริหารงาน 
การเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่สีเขียว จ านวนต้นไม้ที่ปลูกและชนิดของต้นไม้ที่เพราะขยายพันธุ์ รวมทั้งการ
ประเมินในด้านความรู้ ความตระหนัก ของผู้เข้ารับการถ่ายทอดรูปแบบ โดยเปรียบเทียบก่อนกับ
หลังการปฏิบัติการถ่ายทอดตามรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบล 
หันทราย และความพึงพอใจต่อรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาหลังการ
ปฏิบัติการตามรูปแบบ 

เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ (Inclusion Criteria) มีดังนี้ 
- ยินดีสมัครใจเข้าร่วมโครงการตลอดจนสิ้นสุดโครงการ 
- อ่านหนังสือได้ 
- ให้ความร่วมมือท ากิจกรรมการเรียนรู้อย่างตั้งใจ 
- เลือกจากเยาวชนอาสาสมัครที่มีอายุระหว่าง 13 - 19 ปี ผู้น าชุมชน และ

ประชาชนอาสาสมัครทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 20 - 50 ปี จ านวน 60 คน 
 
3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและขอบเขตการวิจัย ประกอบด้วย 

3.3.1 แบบสอบถามสภาพการลดลงของพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนและความต้องการสร้างธนาคาร
ต้นไมเ้พ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของชุมชน  

3.3.2 ประเด็นการสัมภาษณ์และแบบบันทึกส าหรับศึกษาแนวทางในการสร้างธนาคาร
ต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 

3.3.3 ประเด็นการสนทนากลุ่มและแบบบันทึกส าหรับการแนวทางในการสร้างธนาคาร
ต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 

3.3.4 เครื่องมือส าหรับพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
3.3.5 แบบประเมินคุณภาพเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการ

สิ่งแวดล้อมศึกษา 
3.3.6 แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการ

สิ่งแวดล้อมศึกษา 
3.3.7 แบบสอบถามความตระหนักเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด ้วย

กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
3.3.8 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม

ศึกษา 
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3.4  การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ได้ ใช้ เครื่องมือส าหรับการวิจัยที่สร้างขึ้นให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวม ดังนี้ 
3.4.1 แบบสอบถามสภาพการลดลงของพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนและความต้องการสร้างธนาคาร

ต้นไมเ้พ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของชุมชนต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ศึกษาวิธีการ
ออกแบบสอบถามและก าหนดรูปแบบของค าถามจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1) สร้างแบบสอบถามส าหรับใช้สอบถามผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสภาพการลดลงของ
พื้นที ่สีเขียวในชุมชนและความต้องการสร้างธนาคารต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของชุมชนต าบล 
หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จ านวน 7 ข้อ 

2) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง
ชัดเจนด้านภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร้าง จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านการ
วัดและประเมินผล จ านวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสมของข้อความความสอดคล้องของข้อ
ค าถามกับนิยามที่ก าหนดไว้และความเที่ยงตรง (Validity) แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC: Item-Objective Congruence) การคัดเลือกข้อค าถามด าเนินการโดยพิจารณาเฉพาะข้อที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป ผลการประเมินความสอดคล้อง
ของข้อค าถามโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสม มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่า หรือ
เท่ากับ 0.60 ขึ้นไป พบว่า ทุกข้อใช้ได้ (ปัญญา หมั่นเก็บ, 2559) 

3) ปรับปรุ งแก้ ไขแบบสอบถามตามที่ ผู้ เชี่ ยวชาญเสนอแนะจากนั้น พิมพ์
แบบสอบถามฉบับจริงเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย 

3.4.2 ประเด็นการสัมภาษณ์และแบบบันทึกส าหรับศึกษาแนวทางในการสร้างธนาคาร
ต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 

1) ศึกษาวิธีการสร้างประเด็นการสัมภาษณ์กลุ่มและแบบบันทึก และก าหนดรูปแบบ
ของค าถามจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2) สร้างประเด็นการการสัมภาษณ์และแบบบันทึกส าหรับสอบถามผู้เข้าร่วมสนทนา
กลุ่มในเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ ่งแวดล้อมศึกษา 
จ านวน 6 ข้อ 

3) น าประเด็นการการสัมภาษณ์และแบบบันทึกที่สร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนด้านภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร้าง จากนั้นให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสมของ
ข้อความความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามที่ก าหนดไว้และความเที่ยงตรง (Validity) แล้วน ามา
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC: Item-Objective Congruence) การคัดเลือกข้อค าถาม
ด าเนินการโดยพิจารณาเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่า หรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป 

4) ปรับปรุงแก้ไขประเด็นการการสัมภาษณ์และแบบบันทึกตามที่ผู้เชี่ยวชาญ
เสนอแนะจากนั้นพิมพ์แบบการสัมภาษณ์ฉบับจริงเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์ สนทนากลุ่มและเก็บข้อมูล
การวิจัย 
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3.4.3 ประเด็นการสนทนากลุ่มและแบบบันทึกส าหรับศึกษาแนวทางในการสร้างธนาคาร
ต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 

1) ศึกษาวิธีการสร้างประเด็นการสนทนากลุ่มและแบบบันทึก และก าหนดรูปแบบ
ของค าถามจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2) สร้างประเด็นการสนทนากลุ่มและแบบบันทึกส าหรับสอบถามผู้เข้าร่วมสนทนา
กลุ่มในเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ ่งแวดล้อมศึกษา 
จ านวน 6 ข้อ 

3) น าประเด็นการสนทนากลุ่มและแบบบันทึกที่สร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนด้านภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร้าง จากนั้นให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสมของ
ข้อความความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามที่ก าหนดไว้และความเที่ยงตรง (Validity) แล้วน ามา
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC: Item-Objective Congruence) การคัดเลือกข้อค าถาม
ด าเนินการโดยพิจารณาเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป 

4) ปรับปรุงแก้ไขประเด็นการสนทนากลุ่มและแบบบันทึกตามที่ผู้ เชี่ยวชาญ
เสนอแนะจากนั้นพิมพ์ประเด็นการสนทนากลุ่มฉบับจริงเพ่ือใช้ในการสนทนากลุ่มและเก็บข้อมูล 
การวิจัย 

3.4.4 เครื่องมือส าหรับการพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การร่างรูปแบบใช้ประเด็นการสนทนากลุ่มและแบบบันทึก 
1) ศึกษาวิธีการสร้างประเด็นการสนทนากลุ่มและแบบบันทึก และก าหนดรูปแบบ

ของค าถามจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัย 
2) สร้างประเด็นการสนทนากลุ่มและแบบบันทึกส าหรับสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูล

ส าคัญในเนื้อหาเก่ียวกับประเด็นในการพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ จ านวน 6 ข้อ 
3) น าประเด็นการสนทนากลุ่มและแบบบันทึกที่สร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา

ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนด้านภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร้าง จากนั้นให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสมของ
ข้อความความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามที่ก าหนดไว้และความเที่ยงตรง (Validity) แล้วน ามา
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC: Item-Objective Congruence) การคัดเลือกข้อค าถาม
ด าเนินการโดยพิจารณาเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่า หรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป  

4) ปรับปรุงแก้ไขประเด็นการสนทนากลุ่มและแบบบันทึกตามที่ผู้ เชี่ยวชาญ
เสนอแนะจากนั้นพิมพ์แบบสนทนากลุ่มฉบับจริงเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ และก าหนดรูปแบบ

ของค าถามจากเอกสาร ต าราและงานวิจัย 
2) สร้างองค์ประกอบของข้อค าถามส าหรับใช้ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 

ได้แก่ หลักการของรูปแบบ เนื้อหาของรูปแบบ กระบวนการปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบ วิธีการ
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ถ่ายทอดรูปแบบ ปัจจัยสนับสนุนรูปแบบ ในเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนารูปแบบธนาคาร
ต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา จ านวน 5 ข้อ 

3) น าองค์ประกอบของข้อค าถามที่สร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ
ความถูกต้องชัดเจนด้านภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร้าง จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหา ด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสมของข้อความความสอดคล้อง 
ในองค์ประกอบของข้อค าถามกับนิยามที่ก าหนดไว้และความเที่ยงตรง (Validity) แล้วน ามาวิเคราะห์
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Item-Objective Congruence) การคัดเลือกองค์ประกอบของข้อค าถาม 
ด าเนินการโดยพิจารณาเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่า หรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป  

4) ปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบของข้อค าถามตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะจากนั้น
พิมพ์องค์ประกอบของข้อค าถามที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติการตามรูปแบบ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
1) การท ากิจกรรมสร้างธนาคารต้นไม้ 

1.1) ศึกษาวิธีการท ากิจกรรมสร้างธนาคารต้นไม้ และก าหนดรูปแบบฐานการ
เรียนรู้ คู่มือการปฏิบัติการจากเอกสาร ต าราและงานวิจัย 

1.2) สร้างกิจกรรมการสร้างธนาคารต้นไม้ ประกอบด้วย 1) การรวมกลุ่มสมาชิก 
2) การเลือกคณะกรรมการบริหาร 3) การสร้างข้อตกลงร่วมกัน 4) การปลูกต้นไม้ 5) การใช้พื้นที่
สีเขียวเป็นทุนสร้างรายได้ 6) การจัดให้มีกองทุนหมุนเวียนส าหรับสมาชิกกู้ยืม และ 7) ขยายผล
ธนาคารต้นไม้โดยให้วัดเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดธนาคารต้นไม้ 

1.3) น ากิจกรรมที่สร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง
ชัดเจนด้านภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและรายละเอียดจากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบ และ
ด้านเนื้อหา จ านวน 5 คน พิจารณาประเมินความเหมาะสมของกิจกรรม ความสอดคล้อง และความ
เที่ยงตรง (Validity) แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Item-Objective Congruence) 
การคัดเลือกกิจกรรมด าเนินการโดยพิจารณาเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่า หรือ
เท่ากับ 0.50 ขึ้นไป 

1.4) ปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมที่สร้างขึ้นตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ จากนั้นจัดท า
กิจกรรม ฐานการเรียนรู้ รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติการ 

2) การปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบธนาคารต้นไม้ ประกอบด้วย 
2.1) สถานีการเรียนรู้ 3 สถานี ได้แก ่

(1) สถานีหัวใจธนาคารต้นไม้ ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ 6 ฐาน ได้แก่  
1.1) ฐานธนาคารต้นไม้ 1.2) ฐานวัตถุประสงค์ของธนาคารต้นไม้ 1.3) ฐานหลักการของธนาคารต้นไม้ 
1.4) ฐานแนวคิดของธนาคารต้นไม้ 1.5) ฐานการอนุรักษ์ป่าไม้และกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
และ 1.6) ฐานคุณประโยชน์ของธนาคารต้นไม้ 

(2) สถานีต้นไม้เป็นทรัพย์ 
(3) สถานีคืนต้นไม้ให้สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
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2.2) คู่มือปฏิบัติการ โดยใช้แบบทดสอบความรู้ แบบสอบถามความตระหนัก
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย อ าเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

3.4.5 แบบประเมินคุณภาพการพัฒนาร ูปแบบธนาคารต ้น ไม ้ด ้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินคุณภาพการพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วย

กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาและก าหนดรูปแบบของแบบสอบถามจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ ์, 2544; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545; สมนึก ภัททิยธนี, 2546) 

3) สร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมินคุณภาพการพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วย
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ส าหรับผู้เชี่ยวชาญเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 1 ฉบับ จ านวน 10 ข้อ  

4) น าแบบประเมินคุณภาพที่สร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ ความ
ถูกต้องชัดเจนด้านภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร้าง จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบ 
และด้านเนื้อหา จ านวน 5 คน พิจารณาประเมินความเหมาะสมของข้อความ ความสอดคล้องของ
ข้อค าถามกับนิยามที่ก าหนดไว้ และความเที่ยงตรง (Validity) แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC: Item-Objective Congruence) การคัดเลือกแบบประเมินคุณภาพด าเนินการ
โดยพิจารณาเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) มากกว่า หรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป (บุญเชิด 
ภิญโญอนันตพงษ์, 2545)  

5) ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินคุณภาพตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะตรวจสอบความ
ถูกต้อง แล้วพิมพ์แบบประเมินคุณภาพฉบับจริงเพื่อใช้เก็บข้อมูลการวิจัยต่อไป 

วิธีการตรวจให้คะแนนการตอบแบบประเมินคุณภาพ และเกณฑ์ในการแปล
ความหมายของคะแนนเฉลี่ย มีดังนี้ 

แบบประเมินคุณภาพเพ่ือตรวจสอบประเมินคุณภาพของพัฒนารูปแบบธนาคาร
ต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในการตอบ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543) 

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 
และเกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย มีดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย   การแปลความหมาย 
4.51 - 5.00   หมายถึง  มากที่สุด 
3.51 - 4.50   หมายถึง  มาก 
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2.51 - 3.50   หมายถึง  ปานกลาง 
1.51 - 2.50   หมายถึง  น้อย 
1.00 - 1.50   หมายถึง  น้อยที่สุด 
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย ก าหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพของรูปแบบ

ธนาคารต้นไม้ ให้ได้ค่าเฉลี่ยการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป จึงจะถือว่ารูปแบบ
ธนาคารต้นไม้ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก จึงจะสามารถน าไปใช้ท าการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปได้ 

3.4.6 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

1) ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เนื้อหา และวิธีการสร้างแบบทดสอบ ให้ตรงตามเนื้อหาของ
การพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 

2) จัดท าแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบธนาคาร
ต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งใช้แบบทดสอบชุดเดียวกัน สร้างตามหลักการจัดท า
แบบทดสอบส าหรับวัดความรู้ของเบนจามิน บลูม (Bloom Taxonomy of Education) เป็นข้อสอบ
ปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 

3) เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ความชัดเจนด้านภาษา 
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง จากนั้นเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน 
ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสม ความเที่ยงตรง (Validity) ของเนื้อหา ส านวนภาษาที่ใช้ 
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัดและความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามที่ผู้วิจัยได้
ก าหนดไว้ จากนั้นวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC: Item-Objective Congruence) 
ของแบบทดสอบจากคะแนนความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญที่ให้มา 

4) คัดเลือกข้อค าถามโดยพิจารณาเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 
มากกว่า หรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545) ผลการประเมินความสอดคล้อง
ของข้อค าถามจากผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 

5) ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบถามตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะแล้วน าไปทดลองใช้ 
(Try-out) กับประชาชน ผู้น าชุมชน และเยาวชนในต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว ที่อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม น าผลการทดลองใช้มาหาคุณภาพของแบบทดสอบโดยการหา
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 หาค่าความยากง่าย (p) ได้ค่าเท่ากับ 0.86 และหาค่าอ านาจจ าแนก (r) ได้
ค่าอยู่ระดับ 0.54-1.00 ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ เลือกเฉพาะข้อที่มีความยากง่ายระหว่าง 0.20 
ถึง 0.80 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป สามารถน าไปใช้ได้ 

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนการตอบแบบทดสอบวัดความรู้ คือ ตอบถูก ได้ 1 คะแนน 
ตอบผิด ได้ 0 คะแนน แปลผลคะแนนโดยใช้ ค่าร้อยละ ดังนี้ 

ร้อยละ 0.00 – 20.00 มีระดับความรู้น้อยที่สุด 
ร้อยละ 20.01 – 40.00 มีระดับความรู้น้อย 
ร้อยละ 40.01 – 60.00 มีระดับความรู้ปานกลาง 
ร้อยละ 60.01 – 80.00 มีระดับความรู้มาก 
ร้อยละ 80.01 – 100.00 มีระดับความรู้มากที่สุด 
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3.4.7 แบบสอบถามความตระหนักเกี่ยวกับรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

1) ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เนื้อหา และวิธีการสร้างแบบสอบถาม ให้ตรงตามเนื้อหาใน
ส่วนของรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยสร้างให้มีเนื้อหาครอบคลุม
ระดับของความตระหนัก ทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู้ ความรู้สึก และความโน้มเอียงท่ีจะปฏิบัติ 

2) จัดท าแบบสอบถามความตระหนัก ส าหรับใช้สอบถามก่อนและหลังปฏิบัติการ
ถ่ายทอดตามรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม 
ชุดเดียวกัน จัดท าเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert)  
5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 20 ข้อ 

3) เสนอแบบสอบถามความตระหนักให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง ชัดเจนด้านภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างจากนั้น
เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสม ความเที่ยงตรง (Validity) 
ของเนื้อหา ส านวนภาษาที่ใช้ ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัดและความสอดคล้อง
ของข้อค าถามกับนิยามที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ จากนั้นวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC: Item-
Objective Congruence) ของแบบสอบถามจากคะแนนความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญที่ให้มา 

4) คัดเลือกข้อค าถามเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) มากกว่า หรือ
เท่ากับ 0.50 ขึ้นไป (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545)  

5) น าแบบสอบถามความตระหนักไปทดลองใช้ (Try-out) กับประชาชน ผู้น าชุมชน 
และเยาวชนในต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ที่อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม น า
ผลการทดลองใช้มาหาคุณภาพของแบบสอบถามเป็นรายข้อใช้วิธีการหาค่าอ านาจจ าแนกโดยการ
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อกับคะแนนรวม (Item - Total Correlation) ผู้วิจัยคัดเลือกข้อค าถาม 
ที่มีค่าอ านาจจ าแนกที่อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 เลือกข้อที่เข้าเกณฑ์ไว้ใช้จริง จ านวน 20 ข้อ ตามที่
ต้องการ 

6) น าแบบสอบถามที่คัดเลือกไว้ตามจ านวนที่ก าหนดมาหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 ขึ้นไป พิมพ์แบบสอบถามฉบับจริงเพื่อใช้เก็บข้อมูลในการวิจัยต่อไป 

วิธีการตรวจให้คะแนนการตอบแบบสอบถามความตระหนักและเกณฑ์ในการแปล
ความหมายคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 

แบบสอบถามความตระหนักฉบับนี้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนการตอบ ดังนี้ 

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 
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หากเป็นค าถามเชิงลบ มีเกณฑ์การให้คะแนนการตอบ ดังนี้ 
น้อยที่สุด ก าหนดให้ 5 คะแนน 
น้อย ก าหนดให้ 4 คะแนน 
ปานกลาง ก าหนดให้ 3 คะแนน 
มาก ก าหนดให้ 2 คะแนน 
มากที่สุด ก าหนดให้ 1 คะแนน 
และมีเกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
4.51 - 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
3.51 - 4.50  หมายถึง  มาก 
2.51 - 3.50  หมายถึง  ปานกลาง 
1.51 - 2.50  หมายถึง  น้อย 
1.00 - 1.50  หมายถึง  น้อยที่สุด 

3.4.8 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา มีล าดับขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 

1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามและก าหนดรูปแบบของแบบสอบถาม จาก

เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ ์, 2544; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 
2545; สมนึก ภัททิยธนี, 2546) 

3) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 10 ข้อ 

4) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและ
ชัดเจนด้านภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร้าง จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้าน
การวัดและประเมินผล จ านวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสมของข้อความ ความสอดคล้องของข้อค าถาม
กับนิยามที่ก าหนดไว้และความเท่ียงตรง (Validity) แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: 
Item-Objective Congruence) การคัดเลือกข้อค าถามพิจารณาเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) มากกว่า หรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545) ผลการประเมินความสอดคล้อง 
ของข้อค าถามโดยผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 

5) พิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับจริงเพ่ือน าไปใช้เก็บข้อมูล 
วิธีการตรวจให้คะแนนการตอบแบบสอบถาม และเกณฑ์ในการแปลความหมาย

ของคะแนนเฉลี่ย มีดังนี้ 
แบบสอบถามแบบสอบถามความพึงพอใจต่อร ูปแบบธนาคารต้นไม้ด ้วย

กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ในส่วนที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตาม
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แนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด มีเกณฑ์การให้
คะแนนในการตอบ ดังนี้ 

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 
และเกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย มีดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
4.51 - 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
3.51 - 4.50  หมายถึง  มาก 
2.51 - 3.50  หมายถึง  ปานกลาง 
1.51 - 2.50  หมายถึง  น้อย 
1.00 - 1.50  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 
3.5  วิธีด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.5.1 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
1) เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากผู้น าชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น พระสงฆ์ ผู้บริหาร

ขององค์การบริหารส่วนต าบล โรงพยาบาล และโรงเรียนในชุมชน จ านวน 50 คน เพ่ือศึกษาสภาพการ
ลดลงของพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนและความต้องการสร้างธนาคารต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของชุมชนต าบล
หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

2) เก็บข้อมูลจากผู้น าชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น พระสงฆ์ ผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล โรงพยาบาล และโรงเรียนในชุมชน โดยการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งละ 2 ชุมชน รวม  
5 ครั้ง ๆ ละ 10 คน เพ่ือศึกษาแนวทางในการสร้างธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

3) การพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบล 
หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มี 3 ขั้นตอน คือ  

3.1) ร่างรูปแบบ โดยน าผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้ ธนาคารต้นไม้ สิ่งแวดล้อมศึกษา 
นักพัฒนาชุมชน ปราชญ์ และผู้น าชุมชน จ านวน 12 คน มาจัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือร่วมกันร่างรูปแบบ
ธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

3.2) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน 
ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ด้านการอนุรักษ์ป่า ด้านการมีส่วนร่วม ด้านธนาคารต้นไม้  ร่วมกันประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว 
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3.3) การปฏิบัติการตามรูปแบบ มี 2 กลุ่ม ดังนี้ 
(1) กลุ่มท่ี 1 การท ากิจกรรมสร้างธนาคารต้นไม้มี 2 กลุ่ม ดังนี้ 

(1.1) กลุ่มท่ี 1 การท ากิ จกรรมสร้ า งธนาคารต้น ไม้  เป็ นการ
ด าเนินการ ดังนี้ 1) รวมกลุ่มสมาชิก 2) เลือกคณะกรรมการบริหาร 3) สร้างข้อตกลงร่วมกัน 4) การ
ปลูกต้นไม้ 5) ใช้พ้ืนที่สีเขียวเป็นทุนสร้างรายได้ 6) จัดให้มีกองทุนหมุนเวียนส าหรับสมาชิกกู้ยืม  
และ 7) ขยายผลธนาคารต้นไม้โดยให้วัดเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดธนาคารต้นไม้ โดยมีตัวแทนวัด 1 วัด 
และตัวแทนครัวเรือนจาก 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านหันทรายหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 
ที่ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบวัดหันทราย ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จ านวน 
50 คน ร่วมกันท ากิจกรรม 

(1.2) กลุ่มท่ี 2 การปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบ เป็นการด าเนินการ
ปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบธนาคารต้นไม้ ประกอบด้วย สถานีการเรียนรู้ 3 สถานี ได้แก ่

(1) สถานีหัวใจธนาคารต้นไม้ ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ 6 ฐาน 
ได้แก่ 1.1) ฐานธนาคารต้นไม้ 1.2) ฐานวัตถุประสงค์ของธนาคารต้นไม้ 1.3) ฐานหลักการของ
ธนาคารต้นไม้ 1.4) ฐานแนวคิดของธนาคารต้นไม้ 1.5) ฐานการอนุรักษ์ป่าไม้และกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา และ 1.6) ฐานคุณประโยชน์ของธนาคารต้นไม้ 

(2) สถานีต้นไม้เป็นทรัพย์ 
(3) สถานีคืนต้นไม้ให้สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

(2)  คู่มือการปฏิบัติการเพ่ือทดสอบความรู้ ความตระหนัก และความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยมีตัวแทนชุมชน 6 ชุมชน ที่ไม่ได้ร่วม
กิจกรรมการสร้างธนาคารต้นไม้ ได้แก่ ชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหนือ หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวใต้  
หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 บ้านดงทม หมู่ที่ 9 บ้านบ่อหลวง และหมู่ที่ 10 บ้านบ่อบัวโบสถ์ ที่ตั้ง
อยู่ที่ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จ านวน 60 คน ที่อาสาสมัครเข้าร่วมปฏิบัติการ  
ตามรูปแบบธนาคารต้นไม้ของผู้รับการถ่ายทอดรูปแบบ โดยเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนักก่อน
กับหลังการปฏิบัติการตามรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาและความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

4) ประเมินคุณภาพรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาของ
ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยผู้เชี่ยวชาญ 

3.5.2 ผลการปฏิบัติการพัฒนาตามรูปแบบการสร้างธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาในด้านผลการท ากิจกรรมสร้างธนาคารต้นไม้ และผลปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบกับ
ประชาชน ผู้น าชุมชนและเยาวชนที่อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในด้านความรู้ ความตระหนัก ตาม
รูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาของผู้รับการถ่ายทอดรูปแบบ โดย
เปรียบเทียบก่อนกับหลังการปฏิบัติการตามรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ตามข้ันตอนดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.1 ขั้นตอนการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย เคร่ืองมือ วิธีเก็บข้อมลู ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง 

การวิเคราะห์
ข้อมูล 

1) ศึกษาสภาพการลดลงของ
พื้นที่สีเขียวในชุมชนและ
ความต้องการสร้างธนาคาร
ต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ของชุมชนต าบลหันทราย 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 

- แบบสอบถาม  - การสัมภาษณ ์ ผู้น าชุมชน ปราชญ์
ท้องถิ่น พระสงฆ์ 
ผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
โรงพยาบาล และ
โรงเรียนในชุมชน 
จ านวน 50 คน 

- การวิเคราะห์
เนื้อหา 

2) ศึกษาแนวทางในการ
สร้างธนาคารต้นไม้ด้วย
กระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ต าบลหันทราย 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวดั
สระแก้ว 

- ประเด็นการ
สนทนากลุ่ม  

- การสนทนา
กลุ่มย่อย 
(Focus Group 
Discussion) 
ครั้งละ 2 ชุมชน 
รวม 5 ครั้ง ๆ ละ 
10 คน 

กลุ่มตัวอย่างเดียวกับ
วัตถุประสงค์ข้อ 1) 

- การวิเคราะห์
เนื้อหา 

3) พัฒนารูปแบบธนาคาร
ต้นไม้ด้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบล 
หันทราย อ าเภอ 
อรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 

1) ประเด็นการ
สนทนากลุ่ม 
(Focus Group 
Discussion) 
 

1) ร่างรูปแบบ
โดยการ
สนทนากลุ่ม 
 

1) ผู้เชี่ยวชาญด้านป่า
ไม้ ธนาคารต้นไม้ 
สิ่งแวดล้อมศึกษา 
นักพัฒนาชุมชน 
ปราชญ์และผู้น าชุมชน 
จ านวน 12 คน 

1) การวิเคราะห์
เนื้อหา  
 

 2) แบบประเมิน
คุณภาพรูปแบบ 

2) ประเมิน
ความเหมาะสม
ของรูปแบบ 

2) ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา 
ด้านการอนุรักษ์ป่า 
ด้านการมสี่วนร่วม 
ด้านธนาคารต้นไม้ 
จ านวน 5 คน 

2) ประเมิน
คุณภาพรูปแบบ 
(IOC) 

  
 
 
3.1) กิจกรรม
สร้างธนาคาร
ต้นไม ้

3) การ
ปฏิบัติการตาม
รูปแบบ 
3.1) การท า
กิจกรรมสร้าง
ธนาคารต้นไม ้

 
 
 
3.1) กลุ่มที่ 1 การท า
กิจกรรมสร้างธนาคาร
ต้นไม้ กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ตัวแทนวัด 1 วัด 
และตัวแทนครัวเรือน
จาก 4 ชุมชน ได้แก่ 
ชุมชนบ้านหันทราย  

 
 
 
3.1) การ
วิเคราะหเ์นื้อหา 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย เคร่ืองมือ วิธีเก็บข้อมลู ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง 

การวิเคราะห์
ข้อมูล 

   หมู่ที่ 1 หมู่ที ่2 หมู่ที่ 
5 และหมู่ที่ 6 จ านวน 
50 คน 

 

 3.2) สถานกีาร
เรียนรู,้ คู่มือ
ปฏิบัติการ 

3.2) ปฏิบัติการ
ถ่ายทอด
รูปแบบ 

3.2) ตัวแทนชุมชน  
6 ชุมชน ท่ีไม่ได้ร่วม
ปฏิบัติการสรา้ง
ธนาคารต้นไม้ ได้แก่ 
ชุมชนหมู่ที่ 3 บ้าน
หนองบัวเหนือ หมู่ที ่4 
บ้านหนองบัวใต้  
หมู่ที่ 7 บ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 8 บ้าน
ดงทม หมู่ที่ 9 บ้าน
บ่อหลวง และหมู่ที่ 
10 บ้านบ่อบัวโบสถ์ 
จ านวน 60 คน 

3.2) วิเคราะห์

ด้วย X , S.D. 
 

4) ศึกษาผลการปฏิบัติการ
ตามรูปแบบการสร้าง
ธนาคารต้นไม้ด้วย
กระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ต าบลหันทราย 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวดั
สระแก้ว 

1) บันทึกการ
ปฏิบัติการสร้าง
ธนาคารต้นไม้  
 
2) แบบทดสอบ
ความรู ้
3) แบบสอบถาม     
ความตระหนัก 
4) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

1) บันทึกการ
ปฏิบัติการ
สร้างธนาคาร
ต้นไม้  
2) ทดสอบ
ความรู ้
3) สอบถาม
ความตระหนัก  
4) สอบถาม
ความพึงพอใจ 

1) - 4) ตัวแทนชุมชน 
6 ชุมชน ท่ีไม่ได้ร่วม
ปฏิบัติการสรา้ง
ธนาคารต้นไม้ ได้แก่ 
ชุมชนหมู่ที่ 3 บ้าน
หนองบัวเหนือ หมู่ที ่4 
บ้านหนองบัวใต้ หมู่ที่ 
7 บ้านโนนสะอาด 
หมู่ที่ 8 บ้านดงทม 
หมู่ที่ 9 บ้านบ่อหลวง
และหมู่ที่ 10 บ้านบ่อ
บัวโบสถ์ จ านวน  
60 คน 

- Percentage 
- Mean 
- S.D. 
- t-test 
Dependent 
 

 

 
3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.6.1 น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม มาจัดระเบียบข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูล
เชิงคุณภาพ โดยจ าแนกตามประเด็นการศึกษาให้ครบทุกองค์ประกอบที่ศึกษา โดยแยกแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

3.6.2 ในระหว่างการเก็บข้อมูลภาคสนามในพ้ืนที่ป่าต าบลหันทราย ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล
ในขณะที่บันทึกข้อมูล เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 



 112 

3.6.3 หลักจากเก็บข้อมูลภาคสนามแล้ว น าข้อมูลมาแจกแจงเป็นหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ 
การวิจัย แล้วน ามาวิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูล 

3.6.4 น าข้อมูลที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ตามประเด็นที่ศึกษาคืนความรู้ให้กับชุมชน
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

3.6.5 แก้ไขปรับปรุงข้อมูลตามที่ชุมชนแนะน าปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.6.6 เก็บข้อมูลปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบและประเมินผลการปฏิบัติการถ่ายทอด

รูปแบบ 
3.6.7 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์ข้อความค าตอบ วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานใน

รูปของค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลพ้ืนฐาน วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
คะแนนความรู้ และความตระหนัก ก่อนกับหลังปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบ โดยใช้สถิติทดสอบ  
t - test Independent วิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้สถิติ F - test One Way ANOVA และ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ และความตระหนัก วิเคราะห์โดยใช้สถิติทดสอบค่า
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) 

 
3.7  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ดังนี้ 
3.7.1 ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 

1) ค่าเฉลี่ย (X ) 
2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3.7.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยน าค าตอบของผู้เชี่ยวชาญมา
ให้คะแนน ดังนี้ 

สอดคล้อง ก าหนดคะแนนเป็น  1 
ไม่แน่ใจ  ก าหนดคะแนนเป็น  0 
ไม่สอดคล้อง ก าหนดคะแนนเป็น -1 
จากนั้นน าผลการตอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมาค านวณหาดัชนีความสอดคล้อง  

(IOC) โดยใช้สูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) 

    N

R
IOC


  

   

เมื่อ   IOC แทน ค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 

R  แทน ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อ 
N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

1) ค านวณหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบความรู้เรื่อง การพัฒนารูปแบบ
ธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว โดยใช้สูตรหาค่าดัชนีความยาก (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) 
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   N

R
P   

 

เมื่อ  P  แทน  ค่าดัชนีความยากของค าถามแต่ละข้อ 
R  แทน  จ านวนผู้ที่ตอบถูกในแต่ละข้อ 
N  แทน  จ านวนผู้เข้าร่วมปฏิบัติการทั้งหมด 

2) ค านวณหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบความรู้เรื่อง การพัฒนารูปแบบ
ธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว โดยใช้สูตรค่าดัชนีอ านาจจ าแนก (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) 

   
pq

qxpx
r

x

pbis
s




 
 

เมื่อ  pbisr  แทน  ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 

pX  แทน  คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตอบถูก 
qX  แทน  คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตอบผิด 
xS  แทน  คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

P  แทน  ค่าความยากง่าย 
q  แทน  1-p 

3) ค านวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความรู้เรื่อง การพัฒนารูปแบบ
ธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว โดยใช้สูตร KR-20 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) 

   
















2
1

1 S

pq

n

n
ttr  

เมื่อ  ttr  แทน  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
n  แทน  จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
p  แทน  สัดส่วนของคนท่ีถูกในแต่ละข้อ 
q  แทน  สัดส่วนของผู้ที่ผิดในข้อหนึ่งหรือ 1-p 

2S  แทน  คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
4) หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้เทคนิค 25% แบ่งออกเป็นกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า 

แล้วทดสอบค่าที (t-test) 
5) ค านวณหาค่าความเชื่อมั่น  โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) 
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2

2
1

1
tS

Si

K

K
  

เมื่อ    แทน  ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน 
K  แทน  จ านวนข้อในแบบวัด 
 2Si  แทน  ความแปรปรวนของค าถามรายข้อ 

2

tS  แทน  ความแปรปรวนทั้งหมดของแบบวัด 
3.7.3 สถิติในการทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่าสถิต ิt – test Dependent  



บทที่  4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบล

หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
4.1 เพ่ือศึกษาสภาพการลดลงของพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนและความต้องการสร้างธนาคารต้นไม้

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของชุมชนต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
4.2 เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ ่งแวดล้อมศึกษา 

ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
4.3 เพ่ือพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย 

อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
4.4 เพ่ือศึกษาผลการปฏิบัติการตามรูปแบบการสร้างธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการ

สิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยมี

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  
4.1 ผลศึกษาสภาพการลดลงของพื้นที่สีเขียวในชุมชนและความต้องการสร้างธนาคารต้นไม้ 
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของชุมชนต าบลหันทรายอ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

จากการศึกษาเอกสารและเก็บข้อมูลจากผู้น าชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น พระสงฆ์ ผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบล โรงพยาบาล และโรงเรียนในชุมชน ในจังหวัดสระแก้ว รวม 10 ชุมชน ที่อยู่
ในต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ โดยการสัมภาษณ์ จ านวน 50 คน ไดผ้ลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

4.1.1 ประวัติความเป็นมาของต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
สภาพทั่วไปของต าบลหันทราย  
ชาวบ้านที่เป็นบรรพบุรุษของชาวหันทรายปัจจุบัน ได้อพยพมาจากเมืองเวียงจันทร์  

ประเทศลาว ในอดีต ก่อนที่จะมาตั้งรกรากที่หมู่บ้านนี้ได้ไปตั้งหมู่บ้านอยู่ที่บางปลาสร้อยมาก่อน แล้ว
จึงได้ทยอยอพยพตามกันมาเพ่ิมข้ึน บุคคลแรกที่มาต้ังรกรากที่บ้านหันทราย คือ นายบุญ มีอาชีพเป็น
พรานป่า ที่เดินทางมาจากกบินทร์บุรี และต่อมาก็มีผู้คนเข้ามาอยู่สมทบเพ่ิมมากขึ้นจนเป็นหมู่บ้าน
ขนาดใหญ ่

หันทราย ที่เป็นชื่อหมู่บ้านเกิดจากเรื่องเล่าว่า ในฤดูฝนของแต่ละปี หากมีฝนตก
หนักมีปริมาณน้ ามาก น้ าก็จะพัดพาเอาทรายมาทับถมกันเป็นบริเวณกว้างมาก ทรายเหล่านี้เมื่อโดน
แดดเป็นเวลานานจนมีความร้อนสะสมอยู่มาก ผู้คนที่เดินทางสัญจรไปมาต้องข้ามทุ่งทรายนี้ต้องเดิน
อย่างรีบเร่ง หรือเดินอย่างไว ค าว่า ไว เป็นค าภาษาไทย จะตรงกับค าว่า หัน ในค าพูดภาษาถิ่น
พ้ืนบ้านที่นี่ การข้ามทุ่งทรายจึงต้องเดินอย่างเร็วไว ซึ่งเป็นชื่อหมู่บ้านนี้ คือ หันทราย 

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบ้านหันทรายมี 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกเกิดการระบาดของ
โรคห่าขึ้นในหมู่บ้าน ท าให้ประชาชนในหมู่บ้านเสียชีวิตไปถึง 113 คน ประชาชนที่เหลือจึงอพยพออก
จากหมู่บ้าน จนโรคระบาดหมดไปจึงกลับมาตั้งบ้านเรือนกันใหม่อีกครั้ง ครั้งที่สอง เมื่อประมาณเดือน
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มีนาคม พ.ศ. 2470 บ้านหันทรายได้ประสบภาวะแล้งอย่างรุนแรงและเกิดไฟป่าลุกลามเข้าไหม้
บ้านเรือนราษฎรเกือบจนหมด เหลือเพียงสามหลังเท่านั้นเพราะอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านออกไป 

ต าบลหันทราย ต้ังอยู่ห่างจากอ าเภออรัญประเทศ 17 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด
สระแก้ว 50 กิโลเมตร ทิศเหนือ ติดกับต าบลหนองน้ าใสและต าบลช่องกลุ่ม อ าเภอวัฒนานคร ทิศใต้  
ติดกับต าบลบ้านด่าน อ าเภออรัญประเทศ และต าบลผักขะ อ าเภอวัฒนานคร ทิศตะวันออก ติดกับ 
ต าบลแซร์ออ อ าเภอวัฒนานคร และต าบลหนอสังข์ อ าเภออรัญประเทศ ทิศตะวันตก ติดกับต าบล
หนองแวง อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี ดังปรากฏตามภาพที่ 4.1 

 
ภาพที่ 4.1  แผนที่ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 

ต าบลหันทราย ประกอบด้วย หมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 และหมู่ 2 
บ้านหันทราย หมู่ 3 บ้านหนองบัวเหนือ หมู่ 4 บ้านหนองบัวใต้ หมู่ 5 บ้านโนนโพธิ์ หมู่ 6 บ้านเนิน
ผาสุข หมู่ 7 บ้านโนนสะอาด หมู่ 8 บ้านดงทม หมู่ 9 บ้าน บ่อหลวง หมู่ 10 บ้านบ่อบัวโบสถ์ มี
ประชากรทั้งสิ้น 5,406 คน จ านวน 1,572 หลังคาเรือน มีประเพณีที่ส าคัญ คือ งานประเพณีสงกรานต์ 
ประเพณีเข้าพรรษา ออกพรรษา ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประเพณีบุญกลางบ้าน ประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา 

4.1.2 สภาพการอนุรักษ์ป่าไม้ของป่าอนุรักษ์บ้านหันทราย 
4.1.2.1 บริบทป่าอนุรักษ์บ้านหันทราย 

ป่าอนุรักษ์บ้านหันทราย หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ป่าพ่อหลวง เนื่องจากการ
ด าเนินการอนุรักษ์ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครองราชย์ครบ 
50 ปี เดิมชาวบ้านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ป่าห้วยชัย เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติเขาฉกรรจ์ 
มีเนื้อที่ทั้งหมด 3,630 ไร่ จากเนื้อที่ทั้งหมด 28,325 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 12.82 ของพ้ืนที่ต าบล
หันทรายทั้งหมด (สัมภาษณ์นายยอด  หาญมนต์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านหันทราย) ซึ่งป่าอนุรักษ์หันทราย
ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ 2 บ้านหันทราย ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เดิมนั้นเป็นป่า
เสื่อมโทรมจากการถูกบุกรุกเข้าถือครองเพ่ือท าการเกษตรพืชไร่เพ่ือการค้าโดยประชาชนและบางส่วน
ได้ถูกขายไปให้กับนายทุนน าไปปลูกต้นยูคาลิปตัส เพ่ือส่งให้กับโรงงานกระดาษมากถึง 24,695 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 87.18 จนเกิดความแห้งแล้ง เกษตรกรร้อยละ 85 ต้องประสบสภาวะขาดทุนและยากจน 
(สัมภาษณ์นายวิศิษฐ์  บุญครุษ อดีตก านันหมู่ 3 บ้านหนองบัวเหนือ) ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้พยายาม
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คัดค้าน ขัดขวางการซื้อขายพ้ืนที่ดังกล่าวเพราะตระหนักดีว่าได้อาศัยผืนป่าแห่งนี้เป็นแหล่งอาหาร 
สมุนไพร เป็นที่เลี้ยงสัตว์ และใช้ประโยชน์จากไม้ในป่าในครัวเรือนมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคน 
อีกท้ังชาวบ้านต้องการพื้นที่บางส่วนของป่าน ามาสร้างอ่างเก็บน้ าส่วนรวม เพ่ือบรรเทาความแห้งแล้ง
ของต าบลหันทราย โดยแกนน าในการคัดค้านมี นายเจริญ หันทรัพย์ ก านันต าบลหันทรายในขณะนั้น 
และนายเงินเรียน  ถาวรกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านหันทราย 

ในช่วงปี พ.ศ. 2534 นายโอรส วงษ์สิทธิ์  นายอ าเภออรัญประเทศ   
ในขณะนั้น ได้สั่งการให้นายจ านง วุฒิกมลชัย ป่าไม้อ าเภอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ช่วยกัน        
ออกด าเนินการตรวจสอบพ้ืนที่ และประชุมราษฎรเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่ประชุมได้
ข้อตกลงร่วมกันว่า ให้แบ่งเขตพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่ท ากินของราษฎรออกจากกันให้ชัดเจน พร้อมทั้ง
เจรจากันนายทุนที่เข้ามาซื้อที่ดินให้รับทราบจุดประสงค์ของทางราชการ นายทุนทุกรายได้รับทราบ
และยินยอมถอนตัวออกไป 

ปี พ.ศ. 2535 นายโอรส วงษ์สิทธิ์ นายอ าเภออรัญประเทศ (เดิมพ้ืนที่
อ าเภออรัญประเทศเป็นเขตปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี ภายหลังได้เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัด
สระแก้วเมื่อแยกเป็นจังหวัดใหม่ออกจากจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2536) ได้ขอความร่วมมือไป
ยังส านักงานป่าไม้จังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือด าเนินการรังวัดแนวเขตพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่ในส่วนที่มีปัญหา
การร้องเรียนพร้อมจัดท าแผนที่ประกอบ และในปีเดียวกันนี้ส านักงานป่าไม้จังหวัดได้รับงบพัฒนา
จังหวัดให้ด าเนินการขุดคูคลองล้อมรอบบริเวณป่าทั้งหมดจนแล้วเสร็จ 

ปี พ.ศ. 2537 ส านักงานป่าไม้จังหวัดสระแก้วได้น าพ้ืนที่ป่าแห่งนี้เข้าร่วม
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์
ครบปีที่ 50 ได้ก าหนดเป็นแปลงปลูกป่าท่ี 53 ต าบลหันทราย โดยมีการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยได้
จองเป็นพ้ืนที่ปลูกป่า มีนายจ านง วุฒิกมลชัย ป่าไม้อ าเภออรัญประเทศ เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าแปลงปลูก  
และได้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 ส่วน หรือ 4 แปลง ให้ราษฎรในพ้ืนที่ด าเนินการปลูกและบ ารุงรักษา ดังนี้ 

1) แปลงที่ 53/1 เนื้อที่ 927 ไร่ มอบหมายให้ราษฎร หมู่ 6 บ้านเนินผาสุข  
มีนายบุญมี จันทร์เถื่อน ผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าควบคุม 

2) แปลงที่ 53/2 เนื้อที่ 839 ไร่ มอบหมายให้ราษฎร หมู่ 5 บ้านโนนโพธิ์    
มีนายสวัสดิ์ ทาจ ารัส ผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าควบคุม 

3) แปลงที่ 53/3 เนื้อที่ 1,019 ไร่ มอบหมายให้ราษฎร หมู่ 2 บ้านหันทราย 
มีนายเงินเรียง ถาวรกุล ผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าควบคุม ต่อมาได้เสียชีวิตและได้เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
ทดแทนคนเดิมและเป็นหัวหน้าควบคุมแทน คือ นายสมบูรณ์ หาญมนต์ 

4) แปลงที่ 53/4 เนื้อที่ 845 ไร่ มอบหมายให้ราษฎร หมู่ 1 บ้านหันทราย   
มีนายสวัสดิ์ หันทิพย ์ก านันต าบลหันทรายเป็นหัวหน้าควบคุม 

เมื่อด าเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้วกรมป่าไม้ได้รับมอบพ้ืนที่แปลง
ปลูกจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และได้มอบหมายให้ส านักงานป่าไม้เขตปราจีนบุรีเป็นผู้ดูแล
รักษาพ้ืนที่ป่าไม้แห่งนี้ ทั้งการปลูกฟ้ืนฟูและบ ารุงรักษาพ้ืนที่ป่าเดิมรวมทั้งการท าแนวกันไฟและการ
ปลูกจิตส านึกให้เยาวชน นักเรียน และประชาชนเกิดความรักหวงแหน ปกป้องผืนป่าไว้เป็นแหล่ง
อาหารของชุมชนโดยส่วนรวม 
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ปัจจุบันการด าเนินงานที่สนับสนุนให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาป่าหันทรายได้สิ้นสุดลง คงเหลือเพียงการด าเนินงานด้านการป้องกันไฟป่าของส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 1 ปราจีนบุรี ด าเนินการอยู่เท่านั้น 

4.1.3 สภาพป่าและการใช้ประโยชน์จากป่าหันทราย 
  จากการส ารวจสภาพพ้ืนที่ป่า พบว่า ป่าแห่งนี้เป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าดิบแล้ง     

มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีพัฒนาการมาจากป่าเสื่อมโทรม มีชนิดพันธุ์ไม้ที่หลากหลายทั้งที่เป็นพันธุ์ไม้ที่
ชุมชนน ามาปลูกเพ่ิมเติมเพ่ือการอนุรักษ์ และชนิดพันธุ์ไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ทั้งไม้ยืนต้น     
ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก ไม้เลื้อย ไม้เถา นอกจากชนิดพันธุ์ไม้แล้วสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ก็มี ความ
หลากหลายเช่นเดียวกัน ในบริเวณที่ต้นไม้ออกดอก บริเวณทุ่งหญ้าหรือบริเวณที่มีแดดส่องถึงจะมี
ผีเสื้อหลากหลายวงศ์ให้พบเห็น อีกท้ังยังพบนกจ านวน 16 ชนิด นอกจากนี้ยังพบสัตว์ที่ชาวบ้านน ามา
ประกอบอาหารซึ่งมีให้เห็นตลอด เช่น แย้ บึ้ง กิ้งก่า ตามเส้นทางที่ส ารวจยังพบแมลงหลากหลายชนิด 
ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่า ป่าหันทรายเป็นป่าแห่งเดียวของต าบลนี้ที่ประชาชน    
ในชุมชนต าบลหันทรายและพ้ืนที่ใกล้เคียงใช้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งสมุนไพรท้องถิ่น  เช่น สาบเสือ 
ขี้เหล็ก บอระเพ็ด พืชอาหารส าคัญที่ได้จากป่า คือ เห็ด ในแต่ละปีในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนถึง
กันยายนจะมีเหด็เกิดข้ึนในป่าแห่งนี้จ านวนมากทั้งชนิดและปริมาณของเห็ด ประชาชนในชุมชนจะเข้า
มาเก็บเห็ดเพ่ือใช้เป็นอาหารในครัวเรือนและน าไปจ าหน่ายเป็นรายได้เสริมของครอบครัว นอกจาก
เห็ดแล้วในป่ายังมีผักป่านานาชนิด ให้เก็บไปท าเป็นอาหารและจ าหน่ายทั่วไป เช่น ย่านาง ยอดติ้ว 
ดอกติ้ว หน่อไม้ รอก ชะอม เป็นแหล่งอาหารให้ประชาชนได้ท ามาหากินและใช้ประโยชน์ร่วมกัน     
ไม้ยืนต้นที่ส าคัญ ได้แก่ พยุง สะเดา พะยอม กระโดน ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาไม่ให้เกิดไฟ
ไหม้ป่า โดยมีชาวบ้านที่อยู่รอบป่าช่วยกันดูแลเป็นบางส่วน ที่ส าคัญเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่รอบป่า
ได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนในวันหยุดรวมทั้งเก็บหาพืชอาหารจากป่ามาช่วยประกอบอาหาร
และหารายได้จากป่า เช่น เก็บลูกยางมารับประทานโดยใช้ท าน้ าพริกขาย  

  การใช้ประโยชน์จากป่าหันทราย ประชาชนได้เข้าใช้ประโยชน์โดยใช้เป็นแหล่ง
อาหาร เป็นแหล่งสมุนไพร เป็นแหล่งพลังงานโดยเก็บไม้ฟืนจากป่าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน 
และที่ส าคัญคือใช้ประโยชน์จากป่าโดยใช้ไม้ที่ได้จากป่าน ามาแปรรูปเพ่ือสร้างที่อยู่อาศัย ซึ่งต้องตัด
ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่ได้ขนาดน ามาแปรรูป อันเป็นเหตุให้มีการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่จ านวนมาก       
ถือเป็นการใช้ประโยชน์จากป่าที่ไม่ถูกวิธี ไม่ถูกต้อง ใช้ประโยชน์จากป่าจนเกิดความสามารถของป่า     
ที่จะรองรับได้ เป็นการยากท่ีจะฟืนคืนสภาพของป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม 

  เนื่องจากยังไม่มีมาตรการก ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากป่าหันทรายที่ชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม ด้วยเหตุว่า ป่าชุมชนเป็นพ้ืนที่สาธารณ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งคน    
ในชุมชนและคนนอกชุมชน แม้ว่าจะมีกฏิกาหรือข้อตกลงร่วมกันอยู่บ้ างแต่ก็ยังคงมีบุคคลบางคน     
ฝ่าฝืนกฎระเบียบ มีการลักลอบขุดล้อมต้นไม้เพ่ือน าไปขายเป็นไม้ประดับ ลักเก็บไม้อิงอาศัย ออกจาก
ป่า เพ่ือน าไปขายให้ผู้ที่มีรสนิยมตามความต้องการของผู้ซื้อ เช่น กล้วยไม้ โมกน้ า รสสุคนธ์ และติ้ว 
เป็นต้น ส่วนใหญ่แล้วผู้ฝ่าฝืนกติกาเหล่านี้จะเป็นคนนอกชุมชนต าบลหันทรายที่ลักลอบเข้าใช้
ประโยชน์จากป่าในทางท่ีผิด 
  



 119 

4.1.4 ปัญหาของป่าหันทราย   
  ปัญหาที่พบของผู้ เข้าใช้ประโยชน์จากป่าอีกส่วนหนึ่งนั้นมีพฤติกรรมการใช้ที่          

ไม่เหมาะสม ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ อันอาจก่อให้เกิดการสูญพันธ์ของพืชในป่าแห่งนี้ในอนาคต 
โดยเฉพาะเห็ด ที่มีวิธีการเก็บที่เปลี่ยนไป เดิมป่าหันทรายจะอุดมไปด้วยเห็ด ประชาชนสามารถเข้าไป
เก็บเห็ดเพ่ือน ามาประกอบอาหารได้ตลอดเวลา ปัจจุบันวิธีการเก็บเปลี่ยนจากเดินเก็บเฉพาะเห็ดที่พบ
เห็น เปลี่ยนเป็นจะมาเก็บในเวลากลางคืน เวลา 24.00 น. ถึง 06.00 น. ใช้มีดและพลั่วขุดเห็ด ท าให้
สปอร์เห็ดลดน้อยลงส่งผลต่อการลดลงของปริมาณเห็ดอย่างเห็นได้ชัด  

  ปัญหาที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งในการอนุรักษ์ป่าหันทราย คือ สภาพป่าโดยทั่วไปมีสภาพ
รกร้าง ต้นไม้ท่ีปลูกไม่โตขึ้นมากนัก เนื่องจากขาดน้ าในหน้าแล้ง ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ าถาวร ที่มีอยู่ก็ไม่
สามารถเก็บกักน้ าได้ตลอดปี  น าปลามาปล่อยไว้ในแหล่งน้ าก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ การขาด
งบประมาณสนับสนุนในการดูแล ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาด าเนินการอนุรักษ์อย่างจริงจัง อีกทั้ง
คณะกรรมการที่เคยดูแลก็ไม่ได้เข้ามาด าเนินการหลังการได้รับมอบพื้นที่แปลงปลูกจากการปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทยแล้ว อาศัยเพียงชาวบ้านช่วยกันดูแล มีการปลูกป่าอยู่บ้างในช่วงเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ด้วยป่าหันทรายเป็นป่าพ่อหลวงหรือป่าเฉลิมพระเกียรติ แต่ต้นไม้ที่ปลูกก็ไม่สามารถ
เจริญเติบโตได้เนื่องจากเป็นฤดูแล้ง ไม่มีน้ า ชาวบ้านได้ตกลงกันเปลี่ยนเป็นมาปลูกในวันแม่แทน ซึ่ง
เป็นช่วงหน้าฝนก็พอรอดได้กลายเป็นป่าได้พอสมควร 

  ปัญหาด้านการบุกรุกป่าไม่มีการบุกรุกป่าเนื่องจากระยะก่อนหน้านี้มีการบุกรุกมา
มากและได้แก้ปัญหาไปแล้วจึงมีกฎระเบียบที่ชัดเจน มีเขตแดนของป่าชัดเจน ปัจจุบันมีปัญหาการ
ลักลอบตัดไม้พะยูง และไม้มะค่า แต่เดิมมีจ านวนมาก ปัจจุบันเหลือจ านวนน้อยแล้ว ปัญหาอีก
ประการ คือ ในพ้ืนที่ป่ามีพ้ืนที่ที่เป็นดินทรายเป็นบริเวณกว้างมากและแผ่กระจายพ้ืนที่ออกไปทุกปี 
บ่งบอกถึงสภาพดินที่มีปัญหาในการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่มีอยู่ เป็นดินที่ขาดธาตุอาหารส าหรับต้นไม้
อย่างรุนแรง   

  การเพ่ิมปริมาณต้นไม้ในป่าในปัจจุบันท าได้ยากขึ้นเนื่องจากต้นไม้ที่จะน ามาปลูกมี
ราคาแพงอีกทั้งการดูแลรักษาให้มีอัตราการรอดนั้นยากขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง
มากขึ้น มีความแห้งแล้งยาวนานขึ้นในแต่ละปี จึงจ าเป็นต้องมีการปลูกต้นไม้เสริมต้นเดิมที่ปลูกไว้แล้ว
ตายในทุกปี เพ่ือให้มีปริมาณต้นไม้เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

4.1.5 ความต้องการสร้างธนาคารต้นไม้ของชุมชนต าบลหันทราย จากการสัมภาษณ์ผู้น า
ชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น พระสงฆ์ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล โรงพยาบาล และโรงเรียน
ในชุมชน จาก 10 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนในหมู่ที่ 1-10 ในต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว จ านวน 50 คน ร้อยละ 90.25 ของครัวเรือนในต าบลหันทรายต้องการเพ่ิมพ้ืนที่เขียวในชุมชน 
โดยการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่เพาะปลูกโดยใช้รูปแบบธนาคารต้นไม้ในการสร้างหลักประกันเพ่ือออมเป็นทุน
ทางเศรษฐกิจของครัวเรือนและใช้พ้ืนที่วัดเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดและขยายผลการจัดการธนาคาร
ต้นไม้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนให้ยั่งยืน และเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์จากป่าไม้ โดยให้วัดเป็นศูนย์กลางเพาะช า รวบรวบพันธุ์ไม้และกระจายต้นไม้สู่ชุมชน ใน
ที่ดินของตนเอง ที่ดินสาธารณะ ที่ดินส่วนรวมของชุมชน วัด โรงเรียน และชุมชน   
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   ต้องการสื่อการเรียนเพ่ือการเรียนรู้ลักษณะของต้นไม้ ให้ประชาชน เด็ก เยาวชน 
และผู้สนใจได้เข้าไปเรียนรู้ อีกท้ังต้องการป้ายบอกชื่อต้นไม้ แผนที่ แผ่นพับ เป็นต้น เนื่องจากปราชญ์
หรือผู้รู้ในชุมชนไม่รู้จักชนิดและประเภทของต้นไม้ทุกต้น อีกทั้งต้องการกระตุ้นความตระหนักในการ
ปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมจ านวนต้นไม้ให้มากข้ึน เนื่องจากปัจจุบันจ านวนต้นไม้เพ่ิมขึ้นน้อยมาก 
   ต้องการสืบทอดการใช้ภูมิปัญญาจากป่าที่ขาดการสืบทอดมานาน เกิดการขาดช่วง
ความรู้ ท าให้ชาวบ้านขาดองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดให้กับเยาวชน อาศัยความรู้ที่ได้จากโรงเรียนที่
เยาวชนเข้าศึกษาอยู่เท่านั้น คงไม่เพียงพอต่อการสืบทอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากป่าและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เช่น การใช้มะนาวกับเปลือกมะกอกส าหรับการรักษาพิษงู (สัมภาษณ์จาก 
นายสมศักดิ์ ตราพยูง หมองู อายุ 61 ปี อาศัยอยู่ หมู่ 5 ต าบลหันทราย)  
   ต้องการให้วัดหรือโรงเรียนเป็นศูนย์เพาะช าและกระจายต้นไม้ส าหรับให้ชาวบ้าน
น าไปปลูกเพ่ือเพ่ิมจ านวนต้นไม้ในป่า และในชุมชน อาจขอรับงบประมาณจากส่วนราชการในจังหวัด
เพ่ือรวบรวมพันธุ์ไม้ไว้ส าหรับการปลูกในแต่ละปีในช่วงฤดูฝน อีกทั้งต้องการให้มีการฝึกอบรมให้
ความรู้ในการเก็บรักษาพันธุ์พืชของป่าหันทราย โดยเก็บรวบรวมและเพาะพันธุ์ในรูปของธนาคาร
ต้นไม้ ให้มีวิทยากรด้านธนาคารต้นไม้ในชุมชนที่เป็น เยาวชน พระ ครู ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นวิทยากร
ของชุมชนและหมู่บ้านเพ่ือให้ความรู้ ให้การอบรมแก่ผู้สนใจในการปลูกต้นไม้ การรวบรวมพันธุ์ไม้ 
การเพาะต้นไม้พ้ืนถิ่นและพืชอาหารของชุมชน วิธีการเก็บเห็ด หน่อไม้ และพืชอาหารที่ถูกต้องเพ่ือ
ไม่ให้เป็นการท าลายพืชอาหารเหล่านั้น อีกทั้งต้องการให้มีการอบรมการอนุรักษ์และดูแลรักษาป่า 
การป้องกันไฟป่า ต้องการให้มีระบบการเปิด ปิดป่าเป็นช่วงเวลาเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าตามธรรมชาติให้มี
สภาพดีขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ อีกทั้งต้องการหน่วยงานที่เข้ามารับผิดชอบป่าอย่างจริงจัง อาจ
รับผิดชอบทั้งการปลูก ดูแลรักษาท้ังดูแลรักษาป่าและดูแลผลประโยชน์ที่เกิดจากป่าในรูปของธนาคาร
ต้นไม้ที่ดูแลครบวงจร 

ต้องการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวโดยให้ชุมชนรวมกลุ่มท าธนาคารต้นไม้ในที่สาธารณะ และ
ในที่ดินของตนเอง เพื่อใช้ประโยชน์จากต้นไม้ทั้งในการบริโภคเป็นอาหาร ยาสมุนไพร ไม้ใช้สอย ทั้งนี้
น ามาท าเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไม้สอย สร้างบ้าน และเป็นเชื้อเพลิง 

 
4.2 ผลการศึกษาแนวทางในการสร้างธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบล
หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

จากการเก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มย่อยครั้งละ 2 ชุมชน รวม 5 ครั้ง ๆ ละ 10 คน จาก
ผู้น าชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น พระสงฆ์ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล โรงพยาบาล และ
โรงเรียนในชุมชน จ านวน 50 คน ที่อาศัยอยู่ที่หมู่ 1-10 ในต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว จ านวน 10 ชุมชน พบว่า แนวทางการสร้างรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาควรใช้การบริหารจัดการธนาคารโดยความร่วมมือของชุมชน ครัวเรือน  และวัด 
ด้วยการปฏิบัติการโดยรับสมัครสมาชิกธนาคารด้วยความสมัครใจและบริหารงานโดยคณะกรรมการร่วม 
ระหว่างวัดกับชุมชนสมาชิกต้องร่วมกันเก็บรวบรวมและเพาะเมล็ดพันธุ์ ปลูก ดูแลรักษาต้นไม้ในพ้ืนที่
ของสมาชิก พ้ืนที่วัดและพ้ืนที่สาธารณะ และวางแผนการจัดการผลผลิตให้เกิดผลทางเศรษฐกิจระยะยาว 
ด้วยระบบธนาคาร ให้วัดเป็นศูนย์กลางการบริหารงานและการถ่ายทอดรูปแบบการด าเนินงาน
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ธนาคารต้นไม้โดยการปลูกต้นไม้ให้เจริญเติบโต ใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันในทางธุรกิจระหว่างรัฐกับ
ชุมชน เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาต่อไป 
โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี ้

4.2.1 การด าเนินงานและโครสร้างการบริหารของธนาคารต้นไม้  
  ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้เสนอความคิดเห็นว่า ในการด าเนินงานธนาคารต้นไม้ต้องมี

มูลเหตุจูงใจที่น าไปสู่การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนเป็นหลักการส าคัญ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน สามารถ
อธิบายการด าเนินงานได้ เป็นต้นว่า ต้นไม้เป็นทรัพย์สินส่วนรวมของชุมชน มีเอกสารรับรองในการ
จัดตั้งธนาคารต้นไม้รวมทั้งต้องรับรองว่าต้นไม้เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของประชาชน การปลูกต้นไม้
ของธนาคารเป็นทรัพย์สินของธนาคารต้นไม้ ต้องมีการดูแลต้นไม้ที่เติบโตขึ้นคือดอกเบี้ยที่ธนาคาร
และสมาชิกควรได้รับ 

  โครงสร้างของธนาคารต้นไม้ ประกอบด้วย สมาชิกเป็นส าคัญ เลือกผู้ดูแลธนาคาร
จากสมาชิก การควบคุมการด าเนินงานต้องให้กลุ่มสมาชิกควบคุมดูแลและตรวจสอบกันเอง  ต้องมี
พระเป็นผู้น าขององค์กรด้วยเหตุว่ากิจกรรมการปลูกต้นไม้หากพระเป็นผู้ให้ความรู้ ให้ค าแนะน าด้วย
การเทศนา ประชาชนจะมีความเชื่อถือและประพฤติปฏิบัติตามอย่างศรัทธาตามแนวทางการเทศนา
เพ่ือฟ้ืนฟูโลกด้วยการปลูกต้นไม้ และต้องมีพ้ืนที่ด าเนินงานของธนาคารต้นไม้ประมาณ 20 ไร่  

4.2.2 กิจกรรมของธนาคารต้นไม้  
  ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้เสนอความคิดเห็นว่า ต้องมีการประชุมชี้แจงภารกิจ การ

ด าเนินงาน การประเมินผลงานของธนาคารต้นไม้ กิจกรรมส าคัญ น าเสนอข้อมูลใหม่ให้แก่สมาชิก 
รวมถึงการประชุม อบรมเพ่ือให้ความรู้เรื่องประเภทต่าง ๆ ของต้นไม้ คุณค่าและการใช้ประโยชน์จาก
ต้นไม้และป่าไม้ ประโยชน์ของการปลูกป่า ด าเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ในใจชาวบ้านให้รู้และเข้าใจว่า
ต้นไม้ปลูกที่ใดก็ได้ขอให้ปลูกยิ่งปลูกมากยิ่งได้ก าไรมากเป็นการรักษาที่ดินให้คงอยู่กับครอบครัว 
รักษาคุณภาพของดินให้มีคุณภาพท่ีดี ชี้ให้เห็นว่าหากมีป่าไม้หรือต้นไม้จ านวนมากเป็นความมั่งคั่งของ
ชุมชน เป็นแหล่งรายได้และอาหารของชุมชน    

4.2.3 ชนิดของพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์ไมท้ี่ต้องมีในธนาคารต้นไม้ 
  ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้เสนอความคิดเห็นว่า ในด้านประเภทของพันธุ์ไม้ที่ธนาคาร

ต้นไม้ต้องมพัีนธุ์ไม้ที่ผสมผสาน ทั้งไม้เนื้อแข็งที่เป็นต้นไม้หลักของป่า รวมทั้งไม้ส าหรับน ามาใช้ท าเป็น
เครื่องใช้ในครัวเรือนหรือน าส่วนที่เป็นกิ่งก้านมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ รวมไปถึงไม้กินผล กินใบ กินดอก 
กินยอด กินหัวได้ ทั้งที่เป็นอาหารของคนและสัตว์ป่า ที่เป็นไม้พ้ืนถิ่นหรือที่เหมาะสมที่ควรน ามาปลูก
ในพ้ืนที่ อาจเป็นพันธุ์ไม้สมุนไพร พืชล้มลุกก็ได้ ได้แก่ ประดู่ พะยูง แดง ยางนา ตะแบก จ าปี จ าปา 
ก าลังเสือโคร่ง มะมว่งป่า มะกอก หว้า เพกา ผักหวาน ย่านาง เสาวรส ฟักข้าว ราชพฤกษ์ นนทรี ก่อ 
มะค่า มะขามป้อม เสี้ยว สะเดา ขี้เหล็ก ไผ่ชนิดต่าง ๆ กล้วย พะยอม ชิงชัน เต็ง รัง เหียง พลวง ชาด 
ถ่อน สีเสียด สาธร หวาย กันเกรา มะเกลือ ทองหลาง ตะเคียน กระบก สะแก พุทรา มะพร้าว ตาล 
หมาก ลาน งิ้ว ติ้ว แต้ว ไข่เน่า ส าโรง ข่า ตะไคร้ ขม้ิน ไพล เผือก มันป่า บุก กลอย แค มะรุม  

4.2.4 ลักษณะของสมาชิก จ านวนสมาชิกของธนาคารต้นไม้และเครือข่ายธนาคารต้นไม้ 
  ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้เสนอความคิดเห็นว่า ในลักษณะของสมาชิกของธนาคาร

ต้นไม้ ต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริง รักต้นไม้และการปลูกป่า มีวินัย มีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน 
เข้าใจวัตถุประสงค์ของธนาคารต้นไม้ ไม่มีวัตถุประสงค์อ่ืนแอบแฝง  
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  จ านวนสมาชิกของธนาคารต้นไม้ การบอกรับสมาชิกต้องบอกรับในวงกว้าง ผู้สนใจ
ทุกคนสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ ต้องมีจ านวนประมาณ 50 คนขึ้นไป จึงจะสามารถด าเนินการให้
ได้ผลดังคาดหวัง เพราะหากมีสมาชิกน้อยคนก็ไม่สามารถเพ่ือจ านวนต้นไม้ได้มากเท่าที่ควรและต้องใช้
เวลานานในการด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จ 

4.2.5 ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของการด าเนินงานธนาคารต้นไม้ 
  ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้เสนอความคิดเห็นว่า ต้องมีกิจกรรมที่เป็นการให้ความรู้ใน

การสร้างและด าเนินกิจกรรมของธนาคารต้นไม้ ตั้งแต่ความหมายและความเป็นมาของธนาคารต้นไม้ 
วัตถุประสงค์ของธนาคารต้นไม้ หลักการของธนาคารต้นไม้ แนวคิดของธนาคารต้นไม้  การอนุรักษ์ 
ป่าไม้ คุณประโยชน์ของป่าไม้ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ของคนในชุมชนเป็นส าคัญ หากสมาชิกไม่มีพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แม้จะปลูก
ต้นไม้ได้แต่อัตราการรอดของต้นไม้ที่ปลูกก็มีน้อยตามไปด้วย  

  มีกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากต้นไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ให้เด่นชัด เช่น การท าปุ๋ยจากใบไม้ 
การเผาถ่านจากกิ่งไม้และท าน้ าส้มควันไม้ ท าต้นไม้ขุดล้อมเพ่ือจ าหน่ายหรือน าไปปลูกในป่า หรือ
กิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือจ าหน่ายที่เป็นกิจกรรมของธนาคารต้นไม้โดยตรง เป็นการหมุนเวียนผลผลิตจาก
ต้นไม้ออกสู่ชุมชนและท้องตลาด 

4.2.6 ข้อเสนอแนะที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 
  ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้เสนอความคิดเห็นว่า ผู้น าของชุมชนควรท าเป็นตัวอย่างให้

ส าเร็จ และท าให้ประชาชน และเยาวชนมองเห็น ควรบอกให้เห็นถึงความส าคัญของธนาคารต้นไม้ 
และท ากิจกรรมการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เพ่ือดึงดูดความสนใจของประชาชนให้หันมาให้ความ
สนใจในกิจกรรมของธนาคารต้นไม้ หรือการปลูกต้นไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ธนาคารต้นไม้ควร
จัดท าเป็นศูนย์เรียนรู้ธนาคารต้นไม้ควบคู่กันไปด้วย โดยมีฐานการเรียนรู้ป่าไม้หันทราย ฐานเรียนรู้
ธนาคารต้นไม้ ฐานเรียนรู้เมล็ดพันธุ์ไม้ ฐานเรียนรู้การขยายพันธุ์ต้นไม้ ฐานเรียนรู้การใช้ประโยชน์ 
จากป่า 

  ควรด าเนินงานในลักษณะธนาคารต้นไม้สาขาในทุกหมู่บ้านที่อยู่รอบป่าเพ่ือส่งเสริม
การปลูกป่าเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในวงกว้าง 

ควรมีคู่มือในการจัดท าธนาคารต้นไม้ การด าเนินงานและมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานทั้งต าบลหันทราย และต าบลอื่น  

ควรมีการจัดตั้งธนาคารต้นไม้ ประกอบด้วย ผู้จัดการและคณะกรรมการ สมาชิกที่
เข้าร่วมมีความสมัครใจ มีคณะกรรมการร่วมระหว่างวัดกับชุมชนในการจัดการธนาคารต้นไม้ ให้กลุ่ม
สมาชิกควบคุมดูแลและตรวจสอบกันเอง มีกิจกรรมการประชุมชี้แจงภารกิจ มีการปฏิบัติการถ่ายทอด
ความรู้แก่สมาชิกโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา มีการส ารวจพ้ืนที่ปลูก เก็บรวบรวมและเพาะ
เมล็ดพันธุ์ ปลูก ดูแลรักษาต้นไม้ และวางแผนการจัดการผลผลิตให้เกิดผลทางเศรษฐกิจระยะยาวด้วย
ระบบธนาคาร รวมทั้งเป็นศูนย์กลางพรรณไม้ที่หลากหลาย และมีกิจกรรมให้ความรู้การด าเนิน
กิจกรรมของธนาคารต้นไม้ เพื่อสามารถใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันในทางธุรกิจระหว่างรัฐกับชุมชนและ
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
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4.3 ผลการพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

ในการสร้างรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ประกอบไปด้วย การร่างรูปแบบ
โดยสนทนากลุ่ม ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการปฏิบัติการสร้าง
ธนาคารต้นไม้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การร่างรูปแบบโดยสนทนากลุ่ม 
ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์รูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบล

หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยใช้การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  
และได้น าเครื่องมือเป็นประเด็นค าถามส าหรับการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้ ธนาคารต้นไม้ สิ่งแวดล้อมศึกษา นักพัฒนาชุมชน ปราชญ์และผู้น าชุมชน จ านวน  
12 คน เพ่ือระดมสมองในการสร้างรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบล
หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สรุปผลการสร้างรูปแบบควรมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1) หลักการของรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ต้องเป็นที่ยอมรับและมีความเหมาะสมในการน าไปใช้ประโยชน์
ต่อไปในอนาคตจึงควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1.1) สาระ 
สาระส าคัญของการถ่ายทอดควรอยู่บนพ้ืนฐานของรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วย

กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
1.2) ผู้ถ่ายทอดรูปแบบ 

ผู้ถ่ายทอดรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาต้องเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ และผู้มีความช านาญการพิเศษเป็นการเฉพาะทางด้านป่าไม้ ธนาคารต้นไม้ 
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

1.3) ผู้เข้ารับการถ่ายทอด 
ผู้เข้ารับการถ่ายทอดรูปแบบ ควรสมัครใจที่จะเข้าร่วมปฏิบัติการถ่ายทอดซึ่งได้มา

โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากอาสาสมัคร (Voluntary Sampling) ที่สมัครใจ
เข้าร่วมถ่ายทอดรูปแบบ 

1.4) การถ่ายทอดรูปแบบ 
การถ่ายทอดรูปแบบใช้ฐานการเรียนรู้ 

1.5) ผลการปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบ 
ผลการปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบ ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชน วัด และ

ครัวเรือน โดยมีหลักการ คือ ปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนเพ่ือสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมมูลค่าต้นไม้
เป็นทุนในการออมให้เป็นทรัพย์ สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยระบบธนาคาร 

2) เนื้อหาของรูปแบบ 
เนื้อหาของการถ่ายทอดใช้คู่มือปฏิบัติการ ฐานการเรียนรู้ 
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3) กระบวนการถ่ายทอดรูปแบบ 
กระบวนการถ่ายทอดรูปแบบมี 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
3.1) รวมกลุ่มสมาชิก 
3.2) เลือกคณะกรรมการบริหารธนาคาร 
3.3) สร้างข้อตกลงร่วมกันในการจัดการพันธุ์ ไม้ กองทุนกู้ยืม  และการแบ่งปัน

ผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 
3.4) การปลูกต้นไม้ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวด้วยการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ เพาะกล้าไม้ 

กระจายต้นไม้ ปลูกในพื้นที่ส่วนบุคคล วัด และพ้ืนที่สาธารณะ 
3.5) ใช้พื้นที่สีเขียวเป็นทุนสร้างรายได้ โดยใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจและใช้ผลผลิต

จากต้นไม้สร้างรายได้แบบครบวงจรทั้งเนื้อไม้ ส่วนประกอบของต้นไม้ เมล็ดพันธุ์เพ่ือการเพาะขายต่อไป 
3.6) จัดให้มีกองทุนหมุนเวียนส าหรับสมาชิกกู้ยืมระหว่างรอต้นไม้ เติบโตจนมีมูลค่า 

ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจกับธนาคารได้ตามเกณฑ์ของราชการ 
3.7) ขยายผลธนาคารต้นไม้โดยให้วัดเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดธนาคารต้นไม้สู่ความยั่งยืน 

4) วิธีการถ่ายทอดรูปแบบ 
วิธีการถ่ายทอดรูปแบบใช้ฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน ได้แก่ ฐานหัวใจธนาคารต้นไม้ ฐานต้นไม้

เป็นทรัพย์ และฐานต้นไม้สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
5) ปัจจัยสนับสนุนของรูปแบบ 

ปัจจัยสนับสนุนของรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาควรมี
รายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้ 

5.1) ด้านผู้เชี่ยวชาญทางด้านป่าไม้ ธนาคารต้นไม้ สิ่งแวดล้อมศึกษา นักพัฒนาชุมชน 
ปราชญ์ และผู้น าชุมชน ต้องมีความรู้ ความสามารถ และเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

5.2) ด้านผู้เข้ารับการถ่ายทอดต้องสมัครใจเข้ารับการถ่ายทอดรูปแบบ 
5.3) ด้านสถานที่ต้องมีความพร้อมที่จะให้ผู้เข้ารับการถ่ายทอดได้รับการถ่ายทอด 

อย่างเหมาะสมและเต็มท่ี 
ดังนั้น แนวคิดในการสร้างรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบล

หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ควรเป็นที่ยอมรับและมีความเหมาะสมในการน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 

สรุปสาระส าคัญของรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบล 
หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (ฉบับร่าง) ดังปรากฏตามภาพที่ 4.1 ดังนี้ 
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c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.2 สาระส าคัญของรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย 

อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (ฉบับร่าง) 
  

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ
ธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
1. หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
2. แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่าง เพ่ือประโยชน์  
4 อย่าง 
3. แนวคิดเก่ียวกับธนาคารต้นไม้ 
4. แนวคิดเก่ียวกับความรู้ ความตระหนัก 

ส่วนที่ 1  
หลักการของรูปแบบ 

1. สาระ                    
2. ผู้ถ่ายทอดรูปแบบ 
3. ผู้เข้ารับการถ่ายทอดรูปแบบ 
4. การถ่ายทอด 
5. ผลการปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบ 

ส่วนที่ 2  
เนื้อหาของรูปแบบ 

เนื้อหาของการถ่ายทอดใช้คู่มือปฏิบัติการ ฐานการเรียนรู้ (ธนาคารต้นไม้, วัตถุประสงค์ของธนาคาร
ต้นไม้, หลักการของธนาคารต้นไม้, แนวคิดธนาคารต้นไม้, การอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมศึกษา, 
คุณประโยชน์ของป่าไม้)    

ส่วนที่ 3 
กระบวนการถ่ายทอดรูปแบบ 

1. รวมกลุ่มสมาชิก  
2. เลือกคณะกรรมการบริหารธนาคาร  
3. สร้างข้อตกลงร่วมกัน 
4. การปลูกต้นไม้ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
5. ใ ช้ พ้ื น ที่ สี เ ขี ย ว เ ป็ น ทุ น ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้                           
6. จัดให้มีกองทุนหมุนเวียนส าหรับสมาชิก
กู้ยืม  
7. ขยายผลธนาคารต้น ไม้ โดยให้วัด เป็น
ศูนย์กลางถ่ายทอดธนาคารต้นไม้สู่ความยั่งยืน
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4  
วิธีการถ่ายทอดรูปแบบ 

ใช้สถานีการเรียนรู้ 3 ฐาน ได้แก่ สถานีหัวใจ
ธนาคารต้นไม้ สถานีต้นไม้เป็นทรัพย์ และ

สถานีต้นไม้สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
 

ส่วนที่ 5 
ปัจจัยสนับสนุนของรูปแบบ 

1. ด้านผู้เชี่ยวชาญ  
2. ด้านผู้เข้ารับการถ่ายทอด   
3. ด้านสถานที ่  

รูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย  
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
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ดังนั้น ผลการสร้างรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ควรมีรายละเอียดของรูปแบบ ดังนี้ 

1) สาระส าคัญของรูปแบบ 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมวางแผนการพัฒนา โดยผู้วิจัยร่วมกับพระ ครู ผู้น าชุมชน ปราชญ์

ท้องถิ่น ปลัด อบต. ต าบลหันทราย ผู้อ านวยการ รพ.สต.หันทราย และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมกันคิด
รูปแบบธนาคารต้นไม้ของต าบลหันทรายทราย หาสถานที่จัดด าเนินการธนาคารต้นไม้และได้ข้อสรุป
เป็นที่วัดหันทราย ซึ่งมีพ้ืนที่เหมาะสมมีบริเวณกว้างขวาง สะดวกในการด าเนินโครงการ เป็นศูนย์รวม
จิตใจและเป็นศูนย์กลางในการท ากิจกรรมของชุมชนซึ่งประชาชนในต าบลได้มาท าบุญทุกวันและมา
มากในวันพระและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่จัดประชุม จัดงาน
ประเพณี งานบวช และงานฌาปนกิจ อีกทั้งท่านเจ้าอาวาสวัดมีความพร้อมที่จะให้ใช้สถานที่วัด
ด าเนินกิจกรรมและร่วมสนับสนุนทุกกิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 2 สร้างศูนย์เพาะช าและขยายพันธุ์ไม้ในบริเวณวัดโดยผู้วิจัยร่วมกับทุกภาค
ส่วนในต าบลหันทรายจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการท าโรงเรือนเพาะช า ได้แก่ เสา โครงหลังคา สแลน 
ก๊อกน้ า สปริงเกลอร์ ทราย และอิฐปูพ้ืน ซึ่งผู้วิจัย พระ ผู้น าชุมชนและเยาวชนได้ร่วมกันสร้างศูนย์
เพาะช าเพ่ือใช้เป็นสถานที่เพาะช ากล้าไม้ ขยายพันธุ์ไม้ จัดหาเมล็ดพันธุ์และกล้าไม้ตลอดจนใช้เก็บ
รวบรวมพรรณไม้พ้ืนถิ่น พรรณไม้ที่ชุมชนต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้ในป่าชุมชน ตันไม้ใช้สอย พืชอาหาร
และพืชสมุนไพรเพื่อที่จะน าไปปลูกในป่าชุมชน ที่สาธารณะ วัด โรงเรียน สถานที่ราชการและปลูกใน
ที่ดินส่วนตัวของสมาชิกธนาคารต้นไม้และประชาชนในต าบลหันทราย ซึ่งอาจปลูกในบริเวณรอบบ้าน 
ตามหัวไร่ปลายนา ปลูกในสวนและที่รกร้างว่างเปล่า นอกจากนี้ที่ศูนย์เพาะช ายังเป็นที่เก็บเมล็ดพันธุ์ 
วัสดุส าหรับใช้ปลูก เช่น ขุยมะพร้าว ขี้เถ้าแกลบ ใบไม้ ฟาง ปุ๋ย มูลสัตว์ เป็นต้น ตลอดจนใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชนเกี่ยวกับธนาคารต้นไม้ การเพาะพันธุ์ การขยายพันธุ์ ทั้งการเพาะเมล็ด การปักช า 
การตอน การเสียบยอด โดยมีปราชญ์ท้องถิ่นเป็นวิทยากร 

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษารูปแบบธนาคารต้นไม้ที่เป็นต้นแบบแห่งความส าเร็จ โดยผู้วิจัยและ
ผู้น าชุมชนไปศึกษาดูงานรูปแบบธนาคารต้นไม้ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารต้นไม้ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 
ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก ธนาคารต้นไม้ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
ธนาคารตันไม้สาขาเขาฉกรรจ์ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ได้องค์ความรู้ สรุปวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

1) รูปแบบธนาคารต้นไม้ของศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครนายก โดยสัมภาษณ์อาจารย์ปัญญา ปุลิเวคินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์ เกี่ยวกับรูปแบบธนาคารต้นไม้
ของศูนย์ เป็นรูปแบบที่เน้นการสร้างความรู้ ความตระหนักให้กับสมาชิกได้เกิดจิตส านึกรักต้นไม้ ดัง
พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการปลูกป่าในใจ การปลูก
ป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ป่าเปียก ปลูกป่าในที่สูง ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ ดินและน้ า เพ่ือให้
สมาชิกท่ีมาเรียนรู้กลับไปปลูกต้นไม้ในท่ีดินของตนเองหรีอที่สาธารณะของชุมชน มีอาคารที่ให้ความรู้
โดยการฟังบรรยาย ดูวีดิทัศน์ ศึกษาจากพิพิธภัณฑ์แสง สี เสียง เรือนเพาะช ากล้าไม้ ศาลาให้ความรู้
เรื่องธนาคารต้นไม้ เช่น หลัการ แนวคิดธนาคารต้นไม้ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของธนาคารต้นไม้ 
หัวใจส าคัญ ประโยชน์ของธนาคารต้นไม้ สถานที่เก็บรวบรวมกล้าไม้ เมล็ดพันธุ์ส าหรับแจกและ
จ าหน่ายกล้าไม้ ซึ่งมีบุคลากรของศูนย์ สมาชิกธนาคารต้นไม้ และผู้ที่รักต้นไม้ได้น าเมล็ดพันธุ์และ
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เพาะช ากล้าไม้มาฝากไว้ที่ธนาคารต้นไม้ นอกจากนี้ทางศูนย์ได้ปลูกต้นไม้มากกว่า 200 ชนิด มีจ านวน
ต้นไม้มากกว่า 2,000 ต้น ในพื้นที่ประมาณ 14 ไร่ และได้จัดท าข้อมูลบัญชีต้นไม้ มีทั้งไม้ป่า ได้แก่ สัก 
ประดู่ ชิงชัน มะค่า พะยุง ตะเคียน ยางนา นนทรี ตะกู ตะขบ ตะแบก ไผ่ ฝาง ฯลฯ ไม้ผล ได้แก่ 
มะม่วง มะปราง มะกรูด มะนาว มะพร้าว ส้มโอ ขนุน ชมพู่ มะขาม พืชสมุนไพร ได้แก่ เสลดพังพอน 
พลู ฟ้าทลายโจร บอระเพ็ด ไพล ขมิ้น กระทือ กระวาน กานพลู ฯลฯ พืชอาหาร ได้แก่ ผักหวาน 
ผักกาด ผักเสม็ด ผักชะอม สะเดา ขี้เหล็ก ติ้ว ชะมวง กระถิน ชะพลู พริก ฯลฯ ซึ่งมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูงมาก ท าให้ประชาชนที่เข้ามาเรียนรู้ได้เห็นแบบอย่างและเป็นรูปแบบที่สามารถน าไป  
ท าได้จริงและขยายผลไปยังสมาชิกในชุมชนต่าง ๆ จากในอดีตที่ร้อน แห้งแล้ง ไม่มีต้นไม้ สภาพปัจจุบัน
ผ่านมา 14 ปี ต้นไม้ที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติได้เจริญเติบโตสูงใหญ่ ให้ร่มเงา ร่มรื่นเขียวขจี สามารถน า
ไม้มาใช้ประโยชน์ในการสร้างบ้าน ท าเชื้อเพลิง เป็นอาหาร และเป็นยาสมุนไพร และมีเครื อข่าย
ธนาคารต้นไม้ 

2) ธนาคารต้นไม้ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวัลลภ  
เอราวรรณ์ เป็นประธานกลุ่ม จากการศึกษาดูงานและสัมภาษณ์ประธานกลุ่ม พบว่า รูปแบบธนาคาร
ต้นไม้มาจากแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมในปัจจุบันมี
มลพิษทางอากาศ เกิดภัยพิบัติทั้งอุทกภัย พายุ ฝนตกหนัก บางช่วงก็ฝนแล้ง อากาศร้อนซึ่งเป็น
ผลกระทบมาจากภาวะโลกร้อน เป็นวิกฤตของคนทั่วโลก การปลูกต้นไม้ในที่ดินของตนเองเพ่ือท า
ธนาคารต้นไม้เป็นสิ่งที่ต้องท าเพ่ือทดแทนคุณแผ่นดิน ต้องท าเพ่ือคนรุ่นต่อไป ปัจจุบันยังร้อนมากกว่า
40 องศา แล้วอนาคตจะร้อนขนาดไหน รุ่นลูกหลานจะอยู่กันอย่างไร พวกเขาต้องพบความโหดร้าย
ต่อสภาพอากาศร้อนมากสักเพียงใด จึงท าให้เกิดความคิดที่จะท าธนาคารต้นไม้ มีวิธีด าเนินการโดยไป
เรียนรู้ในการจัดท าธนาคารต้นไม้จากท่ีประสบความส าเร็จ และน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับที่ดิน
ของตนเอง และได้ใช้พ้ืนที่ด้านหลังบ้านและด้านข้างเป็นที่ปลูกต้นไม้ประมาณ 40 ไร่ ส่วนใหญ่ปลูก 
ไม้ต้นประเภทไม้ป่าเพ่ือช่วยลดอากาศร้อน ได้แก่ สัก ยางนา ประดู่ ตะเคียน นนทรี กระถินเทพา ฝาง 
กันเกรา สามารถน ามาใช้สอยท าเฟอร์นิเจอร์ และซ่อมแซมบ้านได้ ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ 
พริกไทย เป็นไม้เลื้อยปลูกโคนต้นไม้ให้พันเกาะต้นไม้ต่าง ๆ และปลูกสมุนไพรไว้ท ายาและขายได้ เช่น 
ฝาง สีเสียด ม้ากระทืบโรง ฟ้าทลายโจร ซึ่งน้อมน าหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติและเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งมีจุดเรียนรู้ด้านการท าปุ๋ยหมัก การท าถ่าน และน้ าส้มควันไม้ การท าพืชผัก
สวนครัว การท าสมุนไพร การปลูกไม้ผล เช่น มะม่วง ขนุน และการท าเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งท าให้ประชาชน
ได้น าความรู้ไปขยายผลที่บ้านของตนเอง 

3) ธนาคารต้นไม้สาขาเขาฉกรรจ์ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีผู้จัดการ คือ 
ดร.เกริก มีมุ่งกิจ จากการศึกษาดูงานและฟังบรรยายจากอาจารย์เกริก มีมุ่งกิจ ซึ่งเป็นอดีตอาจารย์
จากมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า แนวคิดในการท าธนาคารต้นไม้ คือ ต้องการให้เกษตรกรมีที่ดินท ากิน 
ไม่อยากให้ใครขายที่ดิน ไม่อยากให้ธนาคารยึดที่ดิน และต้องการให้พ่ีน้องของเรามีเงินมาชดเชย
หนี้สินได้ และพยายามผลักดันให้รัฐบาลออก พ.ร.บ.  รับรองตันไม้เป็นทรัพย์ และได้น้อมน า
พระราชด าริเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ในใจคน มาใช้ในการสร้างความรู้และจิตส านึกให้คนปลูกต้นไม้
เพราะท าให้เกิดความร่มเย็น และสามารถขายได้ โดยเจ้าของเป็นผู้ก าหนดราคา  หากใครมาซี้อเขาจะ
ถามเราว่าขายต้นละเท่าไร ซึ่งต่างจากการท าเกษตรเชิงเดี่ยว เมื่อเราจะขายอ้อย มัน ข้าวโพด ผู้ซื้อ
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ก าหนดราคาว่าจะให้ตันละเท่าไร ผู้ขายไม่ได้เป็นผู้ก าหนดราคาจึงท าให้เกษตรกรมีหนี้สินกับธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) และหนี้นอกระบบ อีกทั้งท่านเป็นคนรักต้นไม้ในสมัยก่อนตอนเป็น
เด็กที่ดินเต็มไปด้วยต้นไม้มีแต่ความร่มรื่น ร่มเย็น จึงอยากปลูกต้นไม้ในที่ดินของตนเองมี 50 ไร่ เดิม
ให้เช่าปลูกอ้อย จึงวางแผนปลูกต้นไม้เป็นแถว 470 ชนิด เช่น สัก ประดู่ ยางนา ตะกู กระถินเทพา 
จามจุรี โดยน าพันธุ์ไม้มาจากทั่วทุกภาค วิธีปลูกจะไม่ให้ไม้ชนิดเดียวกันอยู่ติดกันเพราะต้นไม้จะไม่กิน
ใบของตัวเอง และปลูกโดยใช้วิธีธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีฆ่าหญ้า แต่ใช้วิธีตัดหญ้ามาท าปุ๋ย และปล่อย
ให้ใบไม้ย่อยสลายเป็นดิน สร้างรายได้จากการขายปุ๋ย และดินปลูกต้นไม้ได้ ส่วนกิ่งไม้ได้น ามาเผาถ่าน
และกลั่นน้ าส้มควันไม้ขายได้อีก และให้สมาชิกเพาะกล้าไม้มาจ าหน่ายรวมกันที่ท าการธนาคารต้นไม้
มีทั้งไม้ป่า ไม้ผล ไม้ขุดล้อม ไม้ประดับ รวมสมาชิกหลายสาขามีเป็นแสนต้น สามารถท ารายได้เดือนละ 
200,000 บาท 6 ปีผ่านไป ไม้ที่โตเร็วสามารถน ามาแปรรูปท าเครี่องใช้ไม้สอยและเฟอร์นิเจอร์ได้  
ปัจจุบันปลูกมา 10 กว่าปี สมาชิกได้รวมกลุ่มกันท าโรงงานเฟอร์นิเจอร์ ได้ท าโต๊ะ เก้าอ้ี ม้านั่ง ชั้นวาง
ของ ชุดรับแขก ออกมาจ าหน่าย และได้ปลูกทดแทนต้นที่ตัดไป นอกจากนี้ได้ปลูกพริกไทยให้เลื้อย
เกาะล าต้นไม้ใหญ่ไม่เสียพ้ืนที่ปลูกและขายได้ตลอดไป ธนาคารต้นไม้สาขาเขาฉกรรจ์จึงเป็นต้นแบบ
แห่งความส าเร็จในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และยังสร้างอาชีพและรายได้ให้กับสมาชิกได้เป็นอย่างดี 

ภายใต้ความเชื่อที่ว่า การปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่ดีและเป็นความต้องการของชาติและของโลก
ยุคปัจจุบันจึงจ าเป็นที่รัฐต้องปรับปรุงข้อกฎหมายเพื่อเอ้ืออ านวยต่อการปลูกต้นไม้ของประชาชน จาก
การถอดบทเรียนรูปแบบธนาคารต้นไม้ทั้ง 3 แห่ง ผู้วิจัยร่วมกับสมาชิกชุมชนต าบลหันทรายได้น ามา
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบธนาคารต้นไม้เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของต าบล
หันทราย 

ขั้นตอนที่ 4 ยกร่างรูปแบบ โดยผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลจากการถอดบทเรียนที่ได้จาก
การศึกษาดูงานรูปแบบธนาคารต้นไม้ จากการสนทนากลุ่มเพ่ือหาแนวทางในการสร้างรูปแบบและ
จากการศึกษาเอกสาร ได้องค์ประกอบของรูปแบบ ดังนี้ 

4.3.1 หลักการและแนวคิดของรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ต าบลหันทราย 

รูปแบบธนาคารต้นไม ้เกิดขึน้ภายใต้หลักการของการเพ่ิมจ านวนต้นไม้ของป่าพ่อหลวง 
ที่ต าบลหันทรายและพ้ืนที่ดินที่ว่างเปล่าของสมาชิกธนาคารต้นไม้  อีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ 
เมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นทั้งพืชอาหาร พืชสมุนไพรและไม่ยืนต้นที่เป็นประโยชน์  เพ่ือจ าหน่ายพันธุ์ไม้
ให้กับผู้สนใจและประชาชนทั่วไปน าไปปลูกในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ตามความสนใจ เป็นการส่งเสริมให้สมาชิก
ธนาคารต้นไม้ต าบลหันทรายมีความรู้ความเข้าใจในการเพาะพันธุ์ต้นไม้ ทั้งกา รเพาะจากเมล็ด 
การปักช าด้วยกิ่งและราก การตอนกิ่ง และการอนุบาลกล้าไม้ เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้
สมาชิกธนาคารต้นไม้ต าบลหันทรายอีกทางหนึ่ง ธนาคารต้นไม้อาศัยแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นของคน 
ในชุมชนในเก็บรักษา เพาะปลูก วิธีการท าเกษตรแบบดั้งเดิมและความเคารพธรรมชาติ ในการ
จัดระบบต้นไม้ให้หลากหลาย กลมกลืนในพ้ืนที่ป่าของต าบลหันทรายให้มีชั้นเรือนยอดหรือให้มีสีเขียว
ตั้งแต่ระดันพ้ืนดินจนถึงปลายยอดต้นไม้ที่สูงสุด เป็นการสร้างสมดุลระบบนิเวศด้วยป่าหันทรายจะท าให้ 
สภาพสังคมพืชของป่าหันทรายมีความสมบูรณ์ที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ยั งต้ องการให้ ปลู กต้น ไม้ ในที่
สาธารณะ วัด โรงเรียน และให้ทุกบ้านปลูกต้นไม้ในที่ดินของตนเอง ทั้งในบริเวณโดยรอบบ้าน 
เรือกสวนไร่นา หรือเรียกว่า ปลูกป่าครอบครัว 
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4.3.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบธนาคารต้นไม้ ต าบลหันทราย 
1) เพ่ือเป็นกิจกรรมในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา และสมเด็จพระ 
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

2) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และระบบนิเวศวิทยา  
อันช่วยลดผลกระทบของปัญหาโลกร้อน 

3) เพ่ือเพ่ิมทรัพย์สิน และรายได้ให้กับสมาชิกธนาคารต้นไม้ อันน าไปสู่การ
แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 

4) เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนมีความรักต้นไม้ และมีการปลูกต้นไม้ใน
หมู่บ้านและป่าชุมชน 

4.3.3 การบริหารจัดการ 
1) จัดโครงสร้างการบริหารจัดการของธนาคารต้นไม้ต าบลหันทราย ประกอบด้วย 

คณะกรรมการด าเนินงาน ผู้จัดการธนาคาร เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงินและการบัญชี เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านป่าไม้ หน้าที่ดูแลการเพาะต้นไม้ และการจ าหน่ายจ่ายแจก 
อาจมีเจ้าหน้าที่ด้านอ่ืนหากจ าเป็น 

2) การก าหนดหลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกธนาคารต้นไม้  ต าบลหันทราย และ       
การบอกรับสมาชิก ดังนี้ 

2.1) เป็นคนไทย อาศัยอยู่ในต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 

2.2) ต้องปลูกต้นไม้อย่างน้อย 80 ต้นต่อแปลงที่ดินของตนเอง กรณีที่ดินน้อย
ต้องปลูกอย่างน้อย 9 ต้น จึงสามารถข้ึนทะเบียนสมาชิกธนาคารต้นไม้ต าบลหันทรายได้ 

2.3) มีหนี้สินหรือไม่ก็ได้ 
2.4) ยอมรับและปฏิบัติตามข้อก าหนดของธนาคารต้นไม้ต าบลหันทราย 

3) ก าหนดชนิดพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าท้องถิ่นที่ต้องมีของธนาคารต้นไม้ 
4) ก าหนดแผนการด าเนินงานและเป้าหมายของธนาคารต้นไม้  ทั้งในระยะสั้น  

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี และ 5 ปี ดังนี้ 
4.1) กระตุ้นสร้างแนวร่วมและแกนน า ด้วยการประชาสัมพันธ์ จัดท าเวทีพูดคุย

ของประชาชนเรื่อง ปลูกต้นไม้ในใจคน ปลูกป่า 3 อย่าง เพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชด าริ 
4.2) สรรหาผู้น าการก่อตั้ งธนาคารต้นไม้จากผู้น าชุมชนและอาสาสมัคร

ด าเนินการจากเวทีพูดคุยของชุมชน 
4.3) คัดเลือกคณะกรรมการด าเนินงานธนาคารต้นไม้โดยผู้น าการก่อตั้งธนาคาร

ต้นไม้เป็นผู้คัดเลือกจากอาสาสมัครที่สนใจ 
4.4) เปิดรับสมาชิกของธนาคารต้นไม้ต าบลหันทราย 
4.5) คัดเลือกตัวแทนจากสมาชิกเป็นคณะกรรมการคณะกรรมการด าเนินงาน 

ผู้จัดการธนาคาร เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงินและการบัญชี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
ด้านป่าไม้ 

4.6) เมื่อมีสมาชิกและคณะกรรมการด าเนินงานและเจ้าหน้าที่แล้วให้เปิด
ด าเนินงาน 
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4.7) จัดหากล้าไม้ให้สมาชิก โดยประสานงานและจัดหางบประมาณ การเพาะช า
กล้าไม ้ตลอดจนจัดท าทะเบียนสมาชิกและจัดท าฐานข้อมูล 

4.8) เปิดท าการธนาคารต้นไม้โดยท าพิธีเปิด เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
ในวงกว้าง ควรเชิญบุคคลส าคัญมาร่วมและเป็นประธานพิธีเปิด เพ่ือสร้างแนวร่วมกับสังคมและ
สาธารณะ ที่เป็นผลดีกับธนาคารต้นไม้ต าบลหันทราย 

4.9) การประชุมชี้แจงภารกิจ การด าเนินงาน การประเมินผลงานของธนาคาร
ต้นไม้ กิจกรรมส าคัญ 

4.10) น าเสนอข้อมูลใหม่ ๆ แก่สมาชิก รวมถึงการประชุม อบรมเพ่ือให้ความรู้
เรื่องประเภทต่าง ๆ ของต้นไม้ คุณค่า และการใช้ประโยชน์จากต้นไม้และป่าไม้ ประโยชน์ของการปลูกป่า 

4.3.4 กระบวนการ วิธีการของรูปแบบ 
รูปแบบธนาคารต้นไม้ต าบลหันทรายด าเนินการภายใต้กระบวนการและวิธีการเพ่ือ

การเรียนรู้ส าหรับน าความรู้ไปใช้ในการสร้าง พัฒนาและด าเนินงานธนาคารต้นไม้ต าบลหันทราย 
ประกอบด้วยสถานีการเรียนรู้ 3 สถานี ได้แก่  

(1)  สถานีหัวใจธนาคารต้นไม้ 
สถานีนี้มีแนวคิดมาจากการสร้างความพอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้กับมนุษย์และ

สิ่งแวดล้อมได้อยู่ร่วมกันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การด ารงวิถีการเกษตรที่มุ่งเอาภูมิปัญญา
ชาติพันธุ์ไทยท าการเกษตรให้เกิดความหลากหลายในพ้ืนที่ การปลูกป่าใจใจคน และการสร้างสมดุล
แก่ระบบนิเวศ ตามแนวทาง ปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ด้วยศาสตร์พระราชาใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ 
6 ฐาน ดังนี้ 

 

 
 
ภาพที่ 4.3  ป้ายชื่อโครงการธนาคารต้นไม้ 
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(1.1) ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ฐานธนาคารต้นไม้ 
เป็นการอธิบาย ความหมายของธนาคารต้นไม้ และความเป็นมาของ

ธนาคารต้นไม้ ดังนี้ 
ธนาคารต้นไม้ หมายถึง องค์กรภาคประชาชนที่ตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินการ

ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ในที่ดินของตนเอง หรือในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่ชุมชนและธนาคารต้นไม้
ร่วมมือกันปลูกเพ่ือเพ่ิมจ านวนต้นไม้ให้มากข้ึน 

ความเป็นมาของธนาคารต้นไม้ จากความพยายามอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ของชุมชนต าบลหันทรายอันจะส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและการฟ้ืนฟูความสมดุล
ของระบบนิเวศชุมชนท้องถิ่นให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติเดิมมากที่สุด ซึ่งเป็นฐานทรัพยากรส าคัญ
ของการพัฒนาที่สอดคล้องกับการด ารงชีวิตและการใช้ประโยชน์จากป่าของประชาชนในพ้ืนที่ต าบล
หันทรายและพ้ืนที่ใกล้เคียง ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน ภัยแล้ง อุทกภัย ป้องกันภัยพิบัติและปัญหา
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 

ฐานนี้ใช้เวลาในการเรียนรู้ ประมาณ 1 ชั่วโมง โดยมีวิทยากรบรรยาย
ประกอบป้ายสื่อความหมาย คู่มือการเรียนรู้ และวีดิทัศน์ สถานที่เรียนรู้เป็นห้องประชุมของโรงเรียน
บ้านหันทรายหรือที่วัดหันทราย โดยมีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจถึง
ความหมาย ความเป็นมาของธนาคารต้นไม้ และสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของ
ธนาคารต้นไม้ 

 

 
 
ภาพที่ 4.4  ฐานที่ 1 ธนาคารต้นไม้ 
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(1.2) ฐานการเรียนรู้ที่ 2 ฐานวัตถุประสงค์ของธนาคารต้นไม้ 
เพ่ือเป็นกิจกรรมในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบรอบ 84 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ครบรอบ 77 พรรษา อีกทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
และระบบนิเวศ อันช่วยลดผลกระทบของปัญหาโลกร้อน เพ่ิมทรัพย์สิน และรายได้ให้กับสมาชิก
ธนาคารต้นไม้ อันน าไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ใช้เป็นมาตรการในการบริหารจัดการ
หนี้สินของสมาชิกธนาคารต้นไม้ 

ฐานนี้ใช้เวลาในการเรียนรู้ ประมาณ 1 ชั่วโมง โดยมีวิทยากรบรรยาย
ประกอบป้ายสื่อความหมาย คู่มือการเรียนรู้ และวีดิทัศน์ สถานที่เรียนรู้เป็นห้องประชุมของโรงเรียน
บ้านหันทรายหรือที่วัดหันทราย โดยมีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้เพ่ือสร้ างความรู้ ความเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ของธนาคารต้นไม้ และสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของการจัดท า
ธนาคารต้นไม้และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของต าบลหันทราย 
 

 
 
ภาพที่ 4.5  ฐานที่ 2 วัตถุประสงค์ของธนาคารต้นไม้ 
 

(1.3) ฐานการเรียนรู้ที่ 3 ฐานหลักการของธนาคารต้นไม้ 
ธนาคารต้นไม้ เกิดข้ึนภายใต้หลักการของการเพิ่มจ านวนต้นไม้ของป่าหัน

ทรายและพ้ืนที่ดินที่ว่างเปล่าของสมาชิกธนาคารต้นไม้ อีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ เมล็ดพันธุ์พืช
ท้องถิ่นท้ังพืชอาหาร พืชสมุนไพรและไม่ยืนต้นที่เป็นประโยชน์ เพ่ือจ าหน่ายพันธุ์ไม้ให้กับผู้สนใจและ
ประชาชนทั่วไปน าไปปลูกในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ตามความสนใจ เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกธนาคารต้นไม้
ต าบลหันทรายมีความรู้ความเข้าใจในการเพาะพันธุ์ต้นไม้ ทั้งการเพาะจากเมล็ด การปักช าด้วยกิ่ง
และราก การตอนกิ่ง และการอนุบาลกล้าไม้ เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้สมาชิกธนาคาร
ต้นไม้ต าบลหันทรายอีกทางหนึ่ง 
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ฐานนี้ใช้เวลาในการเรียนรู้ ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยมีวิทยากร
บรรยายประกอบป้ายสื่อความหมาย คู่มือการเรียนรู้ และวีดิทัศน์ สถานที่เรียนรู้เป็นห้องประชุมของ
โรงเรียนบ้านหันทรายหรือที่วัดหันทราย โดยมีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ถึงหลักการของธนาคารต้นไม้ และสร้างความตระหนักถึงหลักการและความส าคัญของธนาคารต้นไม้  
ท าบทปฏิบัติการธนาคารต้นไม้ และฝึกปฏิบัติการเก็บเมล็ดพันธุ์ การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ เพื่อน าไปเพาะ
และขยายพันธุ์กล้าไม้ส าหรับเตรียมไปปลูกในหมู่บ้านและในต าบล 
 

 
 
ภาพที่ 4.6  ฐานที่ 3 หลักการของธนาคารต้นไม้ 
 

(1.4) ฐานการเรียนรู้ที่ 4 ฐานแนวคิดของธนาคารต้นไม้ 
ธนาคารต้นไม้อาศัยแนวคิดภูมิปัญญาภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชน

ในเก็บรักษา เพาะปลูก วิธีการทางการท าเกษตรแบบดั้งเดิมและเคารพธรรมชาติ  ให้สมาชิกปลูก
ต้นไม้เศรษฐกิจ ในที่ดินของตนเองเพื่อสร้างมูลค่าต้นไม้ เป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ หรือ
หลักประกันต่าง ๆ ที่ค้ าประกันระหว่างประชาชนกับรัฐ รวมทั้งมีแนวคิดในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้
แผ่นดิน มุ่งแก้ปัญหาโลกร้อนด้วยวิธีคิด โลก 5 ใบ บนโลกใบเดียว อีกท้ังเป็นการสร้างมูลค่าในที่ดิน 
ป้องกันการซื้อขายที่ดินให้กับนายทุน สร้างจิตส านึกอนุรักษ์ สร้างเครือข่ายในกลุ่มคนผู้ปลูกต้นไม้ 
สร้างความพอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับสมาชิก และสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สร้างความสมดุลของระบบนิเวศตามแนวทางป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 

ฐานนี้ใช้เวลาในการเรียนรู้ ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที โดยมีวิทยากร
บรรยายประกอบป้ายสื่อความหมาย คู่มือการเรียนรู้ และวีดิทัศน์ สถานที่เรียนรู้เป็นห้องประชุมของ
โรงเรียนบ้านหันทรายหรือที่วัดหันทราย โดยมีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้เพ่ือสร้างความรู้ ความ
ตระหนักถึงแนวคิดของธนาคารต้นไม้ สร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ป่าไม้ ฝึกปฏิบัติการสร้างเครือข่าย



 134 

กลุ่มคนผู้ปลูกต้นไม้ โดยน้อมน าพระราชด าริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปลูกป่า 3 อย่าง 
ประโยชน์ 4 อย่าง มาเป็นหลักในการจัดท าธนาคารต้นไม้ ในฐานนี้ยังมีกิจกรรมศึกษาดูงานการอนุรักษ์
ป่าไม้และธนาคารต้นไม้ในต าบลหันทราย ต าบลบ้านแก้ง และต าบลเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

 

 
 
ภาพที่ 4.7  ฐานที่ 4 แนวคิดของธนาคารต้นไม้ 

 
(1.5) ฐานการเรียนรู้ที่ 5 ฐานการอนุรักษ์ป่าไม้และกระบวนการสิ่งแวดล้อม

ศึกษา 
เป็นฐานการเรียนรู้ที่ต้องการให้ความรู้ในด้านการป้องกันการบุกรุก

ท าลายป่า ป้องกันการลักลอบตัดไม้ อีกทั้งให้ความรู้ในด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ ประโยชน์ของป่าไม้ที่มี
ต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ เป็นแหล่งก าเนิดของแม่น้ า ล าธาร ที่หล่อเลี้ยงผู้คน เป็นแหล่งอาหาร 
สร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย ให้ความรู้ในการเพ่ิมพ้ืนที่ป่า และการขยายความร่วมมือ
กันในการดูแลผืนป่ารวมทั้งกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการน าความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องใน
เรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทางด้าน
เทคโนโลยี ให้ผู้เรียนรู้ได้เกิดความตระหนักมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้
อย่างเหมาะสม มีการพ่ึงพาอาศัยและการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนการดูแล
รักษา การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู รวมทั้งการป้องกันไม่ให้สิ่งแวดล้อมถูกท าลายจนเสื่อมโดยอาศัยความร่วมมือ
ที่จะปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมอย่างระมัดระวัง และใช้สอยอยู่บนความพอดี พอเพียง และยั่งยืน 

ฐานนี้ใช้เวลาในการเรียนรู้ ประมาณ 2 ชั่วโมง โดยมีวิทยากรบรรยาย
ประกอบป้ายสื่อความหมาย คู่มือการเรียนรู้ บทปฏิบัติการ และวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการเพาะช า
กล้าไม้ ได้แก่ ถุงด า กระถาง แกลบด า ขุยมะพร้าว ดินปลูก ปุยอินทรีย์ พลั่วมือ และเมล็ดพันธุ์ 
สถานที่เรียนรู้เป็นทีศู่นย์เพาะช ากล้าไม้และรวบรวมพรรณไม้วัดหันทรายซึ่งเป็นที่ท าการของธนาคาร
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ต้นไม้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจถึงความหมาย และวิธีการอนุกษ์
ป่าไม้ สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของต้นไม้ โดยน้อมน าพระราชด าริเรื่องการปลูกป่าในใจมา
สร้างจิตส านึกให้สมาชิกธนาคารต้นไม้ต าบลหันทรายเกิดความรักต้นไม้ ฝึกปฏิบัติการเพาะช ากล้าไม้
และการปลูกต้นไม้รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างถูกต้อง 

 

 
 
ภาพที่ 4.8  ฐานที่ 5 การอนุรักษ์ป่าไม้และกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 

 
(1.6) ฐานการเรียนรู้ที่ 6 ฐานคุณประโยชน์ของป่าไม้ 

ประโยชน์ของป่าในด้านของความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าไม้เป็น
มรดกจากธรรมชาติ เป็นตัวแทนธรรมชาติที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงามเติบโต การด ารงรักษา
ทางระบบนิเวศ ป่าไม้ได้ให้ประโยชน์แก่มนุษย์ชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ฐานนี้ใช้เวลาในการเรียนรู้ ประมาณ 2 ชั่วโมง โดยมีวิทยากรบรรยาย
ประกอบป้ายสื่อความหมาย คู่มือการเรียนรู้ และอุปกรณ์การขยายพันธุ์ไม้ ได้แก่ มีดตอนกิ่ง กรรไกร
ตัดกิ่งไม้ ถุงพลาสติก ขุยมะพร้าว เชือก ถุงด า แกลบด า ดินปลูก กิ่งพันธุ์ไม้  สถานที่เรียนรู้เป็นที่วัด
หันทราย โดยมีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงประโยชน์ของป่าไม้ และ
สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของการปลูกต้นไม้ และปฏิบัติการขยายพันธุ์ไม้ ได้แก่ 
การตอน การเสียบยอด การทาบกิ่งและการปักช า ตลอดจนการบ ารุงรักษากล้าไม้ 
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ภาพที่ 4.9  ฐานที่ 6 คุณประโยชน์ของป่าไม ้
 

(2) สถานีต้นไม้เป็นทรัพย์ 
สถานีนี้เกิดจากแนวคิดของการน าต้นไม้มาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจโดย

สามารถน าต้นไม้มาใช้ประโยชน์ได้ท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นเนื้อไม้ ต้นไม้ ใบไม้ ดอกไม้ ผลไม้ ฯลฯ รวมทั้ง
การน าไม้ยืนต้นมาใช้ในการออมเพ่ือเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ในอนาคต ประชาชนที่ปลูกต้นไม้ 
หรือดูแลต้นไม้บนผืนแผ่นดินไทย ที่ดินท ากินของตนเอง เมื่อรวมกลุ่มเข้าเป็นองค์กรธนาคารต้นไม้ 
รัฐพึงต้องรับรองมูลค่าต้นไม้ของผู้นั้นให้เป็นทรัพย์ตามมูลค่าของการมีชีวิตอยู่ของต้นไม้ 

(3) สถานีคืนต้นไม้ให้สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
สถานีนี้เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโดยการคืนความสมบูรณ์ให้ผืนป่า เพ่ิม

พ้ืนที่สีเขียวให้แก่ชุมชน วัด และครัวเรือน โดยมีหลักการ คือ ปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนโดย
เพ่ิมมูลค่าต้นไม้เพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีคณะกรรมการด าเนินงาน 3 ฝ่าย คือ ชุมชน วัด 
และครัวเรือน มีเป้าหมายใช้ต้นไม้เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือความสมดุลของสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 7 ขั้นตอน คือ  
1) รวมกลุ่มสมาชิก 2) เลือกคณะกรรมการ 3) สร้างข้อตกลงร่วมกัน 4) การเพาะและปลูกต้นไม้ใน
พ้ืนที่ 5) ใช้พ้ืนที่สีเขียวและผลิตผลเป็นทุนสร้างรายได้ 6) จัดให้มีกองทุนหมุนเวียนส าหรับสมาชิก
กู้ยืม และ 7) ขยายผลธนาคารต้นไม้โดยให้วัดเป็นศูนย์กลางสู่ความยั่งยืน 

4.3.5 สถานที่ด าเนินงาน 
สถานที่ตั้งธนาคารต้นไม้ต าบลหันทราย ตั้งอยู่ที่ วัดหันทราย หมู่ 1 ต าบลหันทราย 

อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว บนพ้ืนที่ของวัด จ านวน 20 ไร่ สถานที่ส าหรับการน าพันธุ์พืช
ไปปลูก โดยปลูกที่ป่าพ่อหลวง หรือป่าหันทราย ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
จ านวน 3,630 ไร่ ปลูกในหมู่บ้าน เรือกสวนไร่นา วัด บ้าน และโรงเรียน มีพ้ืนที่ปลูก จ านวน 102 ไร่ 
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พันธุ์ไม้ 15 ชนิด จ านวน 7,155 ต้น การใช้ประโยชน์ โดยน ามาเป็นไม้ใช้สอย ประกอบอาหาร ยาสมุนไพร 
ให้ประโยชน์ส่วนรวม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และปลูกไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์ ดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการปลูกต้นไม้ของสมาชิกธนาคารต้นไม้ ต าบลหันทราย อ า เภออรัญประเทศ 

จังหวัดสระแก้ว 
 

ชื่อผู้ปลูก พื้นที่
ปลูก 

ชื่อพันธุ์ไม้ จ านวน 
(ต้น) 

สถานที่ปลูก การใช้ประโยชน์ 
 

1. นายยอด  
หาญมนต์ 

2 ไร ่ ยางนา 
พะยุง 

50 
50 

แปลงนา  
 

น ามาเป็นไม้ใช้สอย 

2. นายบุญมี  
หารมนต์ 

1 ไร ่ ยางนา  
สะเดา  
พะยุง 

30 
40 
30 

ป่าพ่อหลวง 
คันนา  
 

ให้ประโยชนส์่วนรวม 

3. นายนิวัตรน์ 
เพ็ชรลับ 

2 ไร ่ ประดู ่
ยางนา 
สะเดา 

100 
100 
100 

ป่าพ่อหลวง 
ที่บ้าน 

น ามาเป็นอาหาร 
น ามาเป็นไม้ใช้สอย 

4. นายบุญมา  
มาศวังแสง 

2 งาน แคบ้าน 
ติ้ว 
ยอ 
สะเดา 

25 
25 
25 
25 

รอบสระน้ า 
ที่บ้าน 

น ามาประกอบอาหาร 

5. นายล าพันธ์  
หันพรม 

5 ไร ่ ติ้ว 
ยอ 
สะเดา 
ยางนา 
พะยุง 
อีเม้ง 

10 
20 
100 
100 
50 
70 

ป่าพ่อหลวง 
คันนา 
ที่สวน 

น ามาเป็นอาหาร 
น ามาเป็นไม้ใช้สอย 

6. นายบุญชู  
หันบัญกิจ  

3 งาน แคบ้าน 
ติ้ว 
ยางนา 
พะยุง 

25 
25 
50 
50 

คันนา 
ขอบสระน้ า 

น ามาประกอบอาหาร 

7. นายภัน จันทศรี   3 ไร่ ยางนา 
พะยุง 
อีเม้ง 
มะปราง 
สะเดา 
ขี้เหล็ก 

50 
50 
50 
50 
50 
50 

 ป่าพ่อหลวง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

ชื่อผู้ปลูก พื้นที่
ปลูก 

ชื่อพันธุ์ไม้ จ านวน 
(ต้น) 

สถานที่ปลูก การใช้ประโยชน์ 
 

8. นางบุญกอง  
ใจประเสริฐ 

3 งาน แคบ้าน 
สะเดา 
ยางนา 

30 
35 
35 

คันนา 
 

น ามาเป็นอาหาร 
น ามาเป็นไม้ใช้สอย 

9. นางสังวาล  
โคตรกุล 

1 ไร่ พะยุง 
ยางนา 

75 
75 

ที่บ้าน น ามาเป็นไม้ใช้สอย 

10. นายค าเสาร์  
ประพรมกุล 

1 ไร่ มะขาม 
ยางนา 
ยอ 

30 
30 
20 

วัดหันทราย  
ที่สาธารณะ 
คันนา 

น ามาประกอบอาหารให้
ประโยชน์สว่นรวม 

11. นายแพง  
ทุมประดา 

5 ไร่ ประดู ่
ยางนา 
อีเม้ง 
ติ้ว 
มะขาม 
มะเฟือง 

50 
50 
50 
50 
50 
50 

คันนา  
ที่บ้าน 

น ามาเป็นอาหาร 
น ามาเป็นไม้ใช้สอย 

12. นางกันหา  
หันทิพย ์

1 ไร่ ประดู ่
ยางนา  
สะเดา 

20 
20 
10 

ป่าพ่อหลวง 
 

ให้ประโยชน์ส่วนรวม 

13. นายมิตร  
ใจประเสริฐ 

2 งาน พะยุง 
ยางนา 

40 
40 

ที่บ้าน น ามาเป็นไม้ใช้สอย 

14. นายไสว  
หนาสมัย 

1 ไร่ ยางนา 
ประดู ่

80 
70 

คันนา น ามาเป็นไม้ใช้สอย 

15. นายสุรพล 
ถาวรกุล 

2 งาน พะยุง 
แคบ้าน 
ยางนา 

35 
35 
30 

คันนา น ามาเป็นอาหาร 
น ามาเป็นไม้ใช้สอย 

16. นายล านวล  
งามประสิทธิ์ 

3 ไร่ มะขาม 
ยางนา 
อีเม้ง 
ติ้ว 
สะเดา 

70 
70 
50 
50 
60 

พื้นที่ว่าง น ามาเป็นอาหาร 
น ามาเป็นไม้ใช้สอย 

17. นายบุญมี 2 งาน แคบ้าน 
ยางนา 

75 
75 

รอบสระน้ า น ามาเป็นอาหาร 
น ามาเป็นไม้ใช้สอย 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

ชื่อผู้ปลูก พื้นที่
ปลูก 

ชื่อพันธุ์ไม้ จ านวน 
(ต้น) 

สถานที่ปลูก การใช้ประโยชน์ 
 

18. นายประยงค์ 
แสงผดุง 

2 ไร่ ประดู ่
พะยุง 
ยางนา 
สะเดา 

50 
50 
50 
50 

คันนา น ามาเป็นไม้ใช้สอย 

19. นางนุกูล  
โคตรกูล 

2 ไร่ ประดู ่
สะเดา 
พะยูง 
ขี้เหล็ก 
แคบ้าน 

20 
20 
20 
20 
20 

ป่าพ่อหลวง ให้ประโยชน์ส่วนรวม 

20. นางทองจันทร ์ 
ถาวรทรัพย์ 

2 งาน แคบ้าน 
มะนาว 

10 
10 

รอบรั้วบ้าน น ามาเป็นอาหาร 

21. นายพินิต  
ธนจ ารัส 

1 ไร ่ ยางนา 
พะยุง 

50 
50 

พื้นที่ว่าง น ามาเป็นไม้ใช้สอย 

22. นางบุญ 
ประพรมกุล 

1 ไร่ ยางนา 
แคบ้าน 
มะขาม 
สะเดา 

25 
25 
25 
25 

คันนา น ามาเป็นอาหาร 
น ามาเป็นไม้ใช้สอย 

23. นายวีรศักดิ์  
ทุมประดา  

1 ไร่ ยางนา  
ประดู ่

100 
100 

แปลงนา น ามาเป็นไม้ใช้สอย 

24. นางชูศรี  
พรมเขียว 

2 งาน มะขาม 
แคบ้าน 
ติ้ว 
มะนาว 

25 
25 
25 
25 

แปลงนา น ามาเป็นอาหาร 

25. นายบุญทนั 
หารจันทร์ 

3 งาน ยางนา 
พะยุง 

40 
40 

คันนา น ามาเป็นไม้ใช้สอย 

26. นายบุญ  
ถาวรวัน 

1 งาน สะเดา 
แคบ้าน 
ยางนา 

15 
15 
20 

คันนา ปลูกไว้ให้ลูกหลาน 

27. นางบุญมี  
ใจประเสริฐ 

2 ไร่ มะขาม 
ยางนา 
คูณ 

35 
35 
30 

ป่าพ่อหลวง 
 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

28. นายโสภา  
สังข์เทพ 

2 งาน แคบ้าน 
ยอบ้าน 
ติ้ว 

10 
5 
5 

รอบบ้าน น ามาเป็นอาหาร 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

ชื่อผู้ปลูก พื้นที่
ปลูก 

ชื่อพันธุ์ไม้ จ านวน 
(ต้น) 

สถานที่ปลูก การใช้ประโยชน์ 
 

29. นางบุญมา  
นานอก 

1 ไร่ ยอบ้าน 
มะยม 
มะเฟือง 

5 
5 
5 

รอบรั้ววัดหัน
ทราย 

ให้ประโยชนส์่วนรวม 

30. นายบุญตา งาม
ประสิทธิ ์

2 ไร่ พะยุง 
ยางนา 
มะขวิด 

20 
20 
10 

ป่าพ่อหลวง ให้ประโยชนส์่วนรวม 
 

31. นายจอน  
ใจประเสริฐ 

3 งาน สะเดา 
ยางนา 

40 
40 

รอบแปลงนา 
คันนา 

น ามาเป็นอาหาร 
น ามาเป็นไม้ใช้สอย 

32. นายบุญเลื่อน 
อายครลัมย์ 

2 ไร่ พะยุง 
ยางนา 

100 
100 

ที่บ้าน น ามาเป็นไม้ใช้สอย 

33. นางแพงตา  
ทันไชย 

3 งาน แคบ้าน 
สะเดา 
อีเม้ง 

20 
30 
20 

รอบสระน้ า น ามาเป็นอาหาร 

34. นายสุพรรณ  
ใจประเสริฐ 

2 งาน แคบ้าน 
พะยุง 
สะเดา 

10 
20 
20 

คันนา น ามาเป็นอาหาร 
น ามาเป็นไม้ใช้สอย 

35. นายเสมียน  
ทันไชย 

5 ไร่ ยอบ้าน 
มะเพียง 
มะขาม 
แคบ้าน 
สะเดา 

100 
100 
100 
100 
100 

หัวไร่ปลายนา 
พื้นที่
สาธารณะ 

น ามาเป็นอาหาร 
น ามาเป็นไม้ใช้สอย 

36. นางสุกี  
แกมนิล 

3 ไร่ สะเดา 
ติ้ว 
อีเม้ง 
ยางนา 

100 
100 
100 
100 

หัวไร่ปลายนา น ามาเป็นอาหาร 
น ามาเป็นไม้ใช้สอย 

37. นางวันนา  
ธงเที่ยง 

2 ไร่ ยางนา 
ขี้เหล็ก 
พะยุง 
แคบ้าน 
ยอบ้าน 

20 
20 
20 
20 
20 

ป่าพ่อหลวง ให้ประโยชนส์่วนรวม 

38. นางจันทร์เพ็ญ 
ดุจเฉลิม 

10 ไร ่ ยางนา 
พะยุง 
มะขาม 
ติ้ว 

150 
150 
100 
100 

แปลงนา  
ที่สวน 

น ามาเป็นอาหาร 
น ามาเป็นไม้ใช้สอย 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

ชื่อผู้ปลูก พื้นที่
ปลูก 

ชื่อพันธุ์ไม้ จ านวน 
(ต้น) 

สถานที่ปลูก การใช้ประโยชน์ 
 

39. นายอวยพร  
ใจประเสริฐ 

2 ไร่ ยางนา 150 รอบแปลงนา ใช้สร้างบ้าน 

40. นางกุหลาบ  
ใจประเสริฐ 

1 ไร่  สะเดา 
ต้นยอ 

50 
50 

พื้นที่สาธารณะ ให้ประโยชนส์่วนรวม 

41. นายไพจิตร  
ธนจ ารัส 

1 ไร่ สะเดา 
ยางนา 
พะยุง 

20 
20 
20 

ป่าพ่อหลวง ให้ประโยชน์ส่วนรวม 

42. นายมะลา ปู 5 ไร่ ยางนา 
พะยูง 
สะเดา 

100 
50 
50 

แปลงนา 
ที่สวน 

น ามาเป็นอาหาร 
น ามาเป็นไม้ใช้สอย 

43. นายจันทา  
ทาจ ารัส 

1 ไร่ พะยูง 
สะเดา 

25 
25 

แปลงนา น ามาเป็นอาหาร 
น ามาเป็นไม้ใช้สอย 

44. นางศรีนวล  
หันทยุง 

2 ไร่ พะยูง 
ยางนา 
สะเดา 

100 
50 
50 

รอบแปลงนา  
สถานีอนามัย 
ป่าพ่อหลวง 

ปลูกไว้ให้ลูกหลานได้ใช้
ประโยชน์ 

45. นายทองพันธ์  
เพ็ชรสมบัต ิ

5 ไร่ ติ้ว 
แคบ้าน 
อีเม้ง 

50 
50 
50 

แปลงนา  
พื้นที่
สาธารณะ 

น ามาเป็นอาหาร 

46. นางจูน  
หาญมนต์ 

1 ไร่ ยางนา 
แคบ้าน 

50 
20 

แปลงนา น ามาเป็นอาหาร 
น ามาเป็นไม้ใช้สอย 

47. นางทองสุข 
หาญมนต ์

2 ไร่ ยางนา 
สะเดา 
แคบ้าน 
มะยม 
ติ้ว 

50 
50 
50 
25 
25 

พื้นที่ว่าง น ามาเป็นอาหาร 
น ามาเป็นไม้ใช้สอย 

46. นายสุภา  
เพ็ชรศร ี

2 ไร่ ยางนา 
ประดู ่
สะเดา 
แคบ้าน 
มะขาม 

70 
70 
70 
30 
60 

แปลงนา น ามาเป็นอาหาร 
น ามาเป็นไม้ใช้สอย 

49. นางส าเนยีง 
หาญมนต ์

1 ไร่ ยางนา 
ลิ้นฟ้า 
มะขาม 

30 
30 
10 

ป่าพ่อหลวง 
แปลงนา 

น ามาเป็นอาหาร 
น ามาเป็นไม้ใช้สอย 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

ชื่อผู้ปลูก พื้นที่
ปลูก 

ชื่อพันธุ์ไม้ จ านวน 
(ต้น) 

สถานที่ปลูก การใช้ประโยชน์ 
 

50. นายศิริวฒัน์  
วรนาม 

2 ไร่ ยางนา 
สะเดา 
มะขาม 

10 
10 
10 

โรงเรียนบ้าน  
หันทราย 
ป่าพ่อหลวง 

น ามาเป็นอาหาร 
น ามาเป็นไม้ใช้สอย 

51. พระครูสุคันธ
สีลวัฒน ์

10 ไร ่ ประดู ่
ยางนา
พะยูง 
สะเดา 
แคบ้าน 
อีเม้ง 
ติ้ว 
มะยม 
มะขาม 
มะเฟือง 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

วัดหันทราย 
ป่าพ่อหลวง 

น ามาเป็นอาหาร 
น ามาเป็นไม้ใช้สอย 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

รวม 102 ไร่ 15 ชนิด 7,155 7,155   
 

คณะกรรมการด าเนินงานธนาคารต้นไม้ ต าบลหันทราย อ าเภออัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 
1. พระครูสุคันธสีลวัฒน์ ที่ปรึกษาธนาคารต้นไม้ 
2. นายบุญเรือง  เลี้ยงรัตนชัยกุล ที่ปรึกษาธนาคารต้นไม้ 
3. นายยอด  หาญมนต์ ผู้จัดการธนาคารต้นไม ้
4. นางบุญกอง  ใจประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
5. นางสังวาล  โคตรกุล  หัวหน้าฝ่ายการเงินและการบัญชี 
6. นายสุรพล  ถาวรกุล หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
7. อาจารย์ศิริศักดิ์  วรนาม หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม 
8. นายประเสริฐ์  เพ็ชรสมบัติ หัวหน้าฝ่ายขยายพันธุ์ต้นไม้ 
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โครงสร้างการบริหารงานธนาคารต้นไม้ ต าบลหันทราย อ าเภออัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3.6 ปัจจัยสนับสนุน  

1) คู่มือประกอบการเรียนรู้ของสถานีการเรียนรู้ 3 สถานี และฐานการเรียนรู้ใน
สถานที่ด าเนินงานธนาคารต้นไม้ ประกอบด้วย เนื้อหาความรู้ประกอบ จ านวน 6 เรื่อง ตามฐานการ
เรียนรู้ทั้ง 6 ฐาน 

2) ก าหนดเครื่องมือที่ต้องใช้ วัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการด าเนินงานให้ครบถ้วน
เพ่ือความสะดวกในการด าเนินงาน รวมทั้งจัดหามาไว้เพื่อเตรียมความพร้อม 

4.3.7 การน ารูปแบบไปใช้ 
น าไปใช้ในการปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบการด าเนินงานธนาคารต้นไม้ตามรูปแบบ

ธนาคารต้นไม้ต าบลหันทราย อาศัยสถานีการเรียนรู้ 3 สถานี และฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน คู่มือการการ
ปฏิบัติการถ่ายทอด และบทปฏิบัติการถ่ายทอดส าหรับเป็นการด าเนินงานตามรูปแบบ โดยมีกิจกรรม
การเรียนรู้ มี 4 ขั้น ดังนี้ 
  

ที่ปรึกษาธนาคารต้นไม้ 
พระครูสุคันธสีลวัฒน์ 

นายบุญเรือง เลี้ยงรัตนชัยกุล 
 
 

ผู้จัดการธนาคารต้นไม้ 
นายยอด หาญมนต์ 

ฝ่ายธุรการ 

ฝ่ายการเงินและการบัญชี 

ฝ่ายฝึกอบรม 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
นางบุญกอง ใจประเสริฐ 

 

คณะท างาน 

หัวหน้าฝ่ายการเงินและการบัญชี 
นางสังวาล โคตรกุล คณะท างาน 

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
นายสุรพล ถาวรกุล คณะท างาน 

หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม 
อาจารย์ศิริศักดิ์ วรนาม คณะท างาน 

ฝ่ายขยายพันธุ์ต้นไม้ หัวหน้าฝ่ายขยายพันธุ์ต้นไม้ 
นายประเสริฐ์ เพ็ชรสมบัติ คณะท างาน 
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1) ขั้นน าเข้าสู่กิจกรรม 
2) ขั้นปฏิบัติกิจกรรม 
3) ขั้นน าเสนอผลงาน 
4) ขั้นสรุปเนื้อหา  
ขั้นตอนที่ 2 ประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้วิจัยได้น ารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ ่งแวดล้อมศึกษา ต าบล 

หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ที่ร่วมกันสร้างขึ้นโดยมีองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ  
1. หลักการของรูปแบบ 2. เนื้อหาของรูปแบบ 3. กระบวนการถ่ายทอดตามรูปแบบ 4. วิธีการถ่ายทอด
ตามรูปแบบ และ 5. ปัจจัยสนับสนุนของรูปแบบไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ด้านการ
อนุรักษ์ป่า ด้านการมีส่วนร่วม ด้านธนาคารต้นไม้ จ านวน 5 คน ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ท าการประเมินแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกันว่ารูปแบบมีความเหมาะสม โดย
องค์ประกอบของรูปแบบทุกด้าน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ถือว่ามี
ความเหมาะสมทุกด้าน ทั้งด้านหลักการของรูปแบบ เนื้อหาของรูปแบบ กระบวนการถ่ายทอดตาม
รูปแบบ วิธีการถ่ายทอดรูปแบบและปัจจัยสนับสนุนของรูปแบบ ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 4.2 
 
ตารางท่ี 4.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบธนาคารต ้น ไม ้ด ้วยกระบวนการ

สิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 

องค์ประกอบ 
ของรูปแบบ 

การประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

∑R 

ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
(IOC) กา

รแ
ปล

ผล
 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1. หลักการของ
รูปแบบธนาคาร
ต้นไม้ 1 1 0 1 1 5 0.80 เหมาะสม 

2. เนื้อหาของรูปแบบ
ธนาคารต้นไม้ 1 0 1 1 1 5 0.80 เหมาะสม 

3. กระบวนการ
ถ่ายทอดรูปแบบ
ธนาคารต้นไม้ 1 1 1 1 1 5 1.00 เหมาะสม 

4. วิธีการถ่ายทอด
ธนาคารต้นไม้ 1 1 1 1 1 5 1.00 เหมาะสม 

5. ปัจจัยสนับสนุน 
ของรูปแบบ
ธนาคารต้นไม้ 1 1 1 1 1 5 1.00 เหมาะสม 
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จากตารางที่ 4.2 พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมทุกด้าน ทั้งด้าน
หลักการของรูปแบบ เนื้อหาของรูปแบบ กระบวนการถ่ายทอดรูปแบบ วิธีการถ่ายทอดตามรูปแบบ
และปัจจัยสนับสนุนของรูปแบบ โดยผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ด้านการอนุรักษ์ป่า ด้านการมีส่วนร่วม ด้านธนาคารต้นไม้ จ านวน 5 คน 
ท าการประเมิน พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 
จึงสามารถน ารูปแบบไปใช้ปฏิบัติการถ่ายทอดได้ต่อไป  

 
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติการสร้างธนาคารต้นไม้ 
ในการสร้างรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ ่งแวดล้อมศึกษา ต าบล 

หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ปรากฏผลดังนี้ 
ผลการสร้างรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย  

อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้สังเคราะห์จากศาสตร์พระราชา โดยเฉพาะแนวคิดการ
ปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร รัชกาลที่ 9 และแนวคิดธนาคารต้นไม้ของปราชญ์ท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินการ
ธนาคารต้นไม้รวม 4 คน ได้แก่ 1) พงษา ชูแนม 2) ปัญญา ปุลิเวคินทร์ 3) วัลลภ เอราวรรณ์ และ  
4) เกริก มีมุ่งกิจ ที่มุ่งปลูกต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจระยะยาวโดยจัดการ
ด้วยระบบธนาคารต้นไม้ ได้รูปแบบธนาคารต้นไม้ชุมชนเป็น CTH-Tree Bank Model 

โดยสร ุปร ูปแบบธนาคารต้นไม้ด ้วยกระบวนการสิ ่งแวดล้อมศึกษา  ต าบล 
หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้ตัวย่อเป็น CTH-Tree Bank Model ปรากฏดังภาพ
ที ่4.10 
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ภาพที่ 4.10  รูปแบบธนาคารต้นไม้ชุมชนหรือ CTH-Tree Bank Model 
 

จากภาพที่ 4.10 รูปแบบธนาคารต้นไม้ชุมชน หรือ CTH-Tree Bank Model 
ประกอบด้วย ความร่วมมือกันระหว่างชุมชน วัด และครัวเรือน ตามบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ชุมชน (Community-C) 
เป ็นความร ่วมม ือก ัน ในการออมต ้น ไม ้เป ็นท ุนสู ่คว ามยั ่งย ืน  ให ้เป ็น

หลักประกันทางธุรกิจระหว่างรัฐกับชุมชน จัดการกฎกติการ่วมกัน จัดการกองทุน จัดการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดการผลผลิตให้ครบวงจร ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
สู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน 

(2) วัด (Temple-T) 
เป็นศูนย์รวมของความร่วมมือกันในการปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่ การสร้าง

ป่าในใจคน ด้วยการถ่ายทอดแนวคิด กระบวนการ หลักการของธนาคารต้นไม้ จากผู้ไม่มีความรู้ให้มี
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ความรู้เพ่ิมมากขึ้น การแลกเปลี่ยนต้นไม้โดยเริ่มตั้งแต่การเพาะเมล็ดพันธุ์ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต การขยายผลเป็นการขยายผลจากครัวเรือนที่ได้ด าเนินการแล้วสู่ครัวเรือนอ่ืนที่ยังไม่ได้
ด าเนินการให้มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมมากขึ้นและการบริหารงานธนาคารต้นไม้ด้วยการประชุม สังสรรค์ 
เรียนรู้ จ าหน่ายผลผลิต ไปจนถึงการจัดตั้งกองทุนธนาคารต้นไม้แบบครบวงจร 

(3) ครัวเรือน (Household-H) 
เป็นแหล่งปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ การเพาะปลูก รวมทั้งความร่วมมือ

กันในการปฏิบัติการจัดการปลูกต้นไม้ เพ่ือเพ่ิมพื้นที่สีเขียว  
รูปแบบธนาคารต้นไม้ชุมชน หรือ CTH-Tree Bank Model มีหลักการ

ส าคัญ คือ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่ม มูลค่าต้นไม้เป็นทุนในการ
ออมให้เป็นทรัพย์ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยระบบธนาคารต้นไม้ (Tree Bank) 
ท าการบริการโดยมีคณะกรรมการที่มาจาก 3 ฝ่าย คือ ชุมชน วัด และครัวเรือน โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
ใช้ต้นไม้เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่ งยืนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อ
ความสมดุลของสิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการ 7 ขั้นตอน คือ 1) รวมกลุ่มสมาชิก 2) เลือก
คณะกรรมการบริหารธนาคาร 3) สร้างข้อตกลงร่วมกันในการจัดการพันธุ์ไม้ กองทุนกู้ยืมและการ
แบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 4) การปลูกต้นไม้ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวด้วยการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ 
เพาะกล้าไม้ กระจายต้นไม้ ปลูกในพ้ืนที่ส่วนบุคคล วัด และพ้ืนที่สาธารณะ 5) ใช้พ้ืนที่สีเขียวเป็นทุน
สร้างรายได้โดยใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจและใช้ผลผลิตจากต้นไม้สร้างรายได้แบบครบวงจรทั้งเนื้อ
ไม้ ส่วนประกอบของต้นไม้ เมล็ดพันธุ์เพ่ือการเพาะขายต่อไป 6) จัดให้มีกองทุนหมุนเวียนส าหรับสมาชิก
กู้ยืมระหว่างรอต้นไม้เติบโตจนมีมูลค่าใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจกับธนาคารได้ตาม เกณฑ์ของ
ราชการ และ 7) ขยายผลธนาคารต้นไม้โดยให้วัดเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดธนาคารต้นไม้สู่ความ
ยั่งยืน โดยจัดสถานีการเรียนรู้เป็น 3 สถานี ได้แก่ 1) สถานีหัวใจธนาคารต้นไม้ ประกอบด้วย ฐาน
เรียนรู้ 6 ฐาน คือ (1) ฐานธนาคารต้นไม้ (2) ฐานวัตถุประสงค์ของธนาคารต้นไม้ (3) ฐานหลักการของ
ธนาคารต้นไม้ (4) ฐานแนวคิดของธนาคารต้นไม้ (5) ฐานการอนุรักษ์ป่าไม้และกระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา (6) ฐานคุณประโยชน์ของธนาคารต้นไม้ 2) สถานีต้นไม้เป็นทรัพย์ และ 3) สถานีต้นไม้สร้าง
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินคุณภาพรูปแบบธนาคารต้นไม้ ต าบลหันทราย อ าเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

ผู้วิจัยได้น ารูปแบบธนาคารต้นไม้ต าบลหันทราย เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน 
เพ่ือพิจารณาคุณภาพความเหมาะสมของรูปแบบตามรายการให้คะแนนในแบบประเมินคุณภาพ
รูปแบบ มีผลการวิเคราะห์คุณภาพรูปแบบ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพรูปแบบธนาคารต้นไม้ ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว 

 

 
รายการเนื้อหา 

คะแนนคุณภาพรูปแบบ 

X  S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม 

คน
ที ่

1 

คน
ที ่

2 

คน
ที ่

3 

คน
ที ่

4 

คน
ที ่

5 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของ
รูปแบบ 

5 4 4 5 4 4.38 0.52 มาก 

2. ทฤษฎี แนวคิดและวิธีการ
รวบรวมความคิดเห็นท่ีน าไปสู่การ
ก าหนดแนวคิดรูปแบบ 

4 4 5 4 4 4.25 0.46 มาก 

3. ความมุ่งหมายของรูปแบบ 4 5 4 4 4 4.38 0.52 มาก 
4. การเรียงล าดับขั้นของรูปแบบ 4 4 4 5 4 4.13 0.35 มาก 
5. การแสดงความสัมพันธ์ 
ของขั้นตอนในรูปแบบ 

5 4 4 4 5 4.25 0.46 มาก 

6. การอธิบายกิจกรรมของขั้นตอน
ของรูปแบบ 

4 4 4 4 4 4.00 0.00 มาก 

7. ข้ันตอนของรูปแบบได้แสดง 
การน าความรู้ เจตคติและทักษะ
ไปสู่ประชาชนท่ีเข้าร่วมเรียนรู้ 

4 4 4 4 4 4.13 0.35 มาก 

8. บทปฏิบัติการของรูปแบบ 
ประกอบด้วย ช่ือ ระยะเวลา 
จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม  
สื่อ การวัดและประเมินผล บันทึก
หลังการเรียนรู ้

4 4 4 5 4 4.13 0.35 มาก 

9. ถูกต้องตามหลักการเขียน
ครอบคลมุพฤติกรรมการเรียนรู ้

4 4 5 4 4 4.25 0.46 มาก 

10. สอดคล้องกับการน ารูปแบบ
ไปใช้จริง 

4 5 4 4 5 4.38 0.52 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.20 4.20 4.20 4.30 4.20 4.22 0.05 มาก 
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า รูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาต าบลหัน
ทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีคุณภาพโดยรวมที่ระดับมากทุกข้อ ( X = 4.22, S.D. = 
0.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คะแนนคุณภาพรูปแบบสูงที่สุด ได้แก่ ข้อ 1 ความเป็นมาและ
ความส าคัญของรูปแบบ, ข้อ 3 ความมุ่งหมายของรูปแบบ และข้อ 10 สอดคล้องกับการน ารูปแบบไป
ใช้จริง (X = 4.38, S.D. = 0.52) รองลงมา ได้แก่ ข้อ 2 ทฤษฎี แนวคิดและวิธีการรวบรวมความคิดเห็น
ที่น าไปสู่การก าหนดแนวคิดรูปแบบ, ข้อ 5 การแสดงความสัมพันธ์ของขั้นตอนในรูปแบบ และข้อ 9 
ถูกต้องตามหลักการเขียนครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ ( X = 4.25, S.D. = 0.46) และคะแนน
ต่ าที่สุด ได้แก่ ข้อ 6 การอธิบายกิจกรรมของขั้นตอนของรูปแบบ (X = 4.00, S.D. = 0.00) ตามล าดับ 
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4.4 ผลการศึกษาการปฏิบัติการตามรูปแบบการสร้างธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  

ผลการพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เกิดธนาคารต้นไม้ชุมชนชื่อ “ธนาคารต้นไม้หันทรายเพ่ือการ
ออม” โดยมีคณะกรรมการร่วมระหว่างชุมชน วัด และครัวเรือน จ านวน 8 คน มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 4 ปี มีสมาชิก 50 ครัวเรือน ใช้เงินกองทุนเริ่มต้น 100,000 บาท ให้วัดหันทรายเป็น
ศูนย์กลางบริหารและขยายผลงาน มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้น 102 ไร่ ปลูกต้นไม้ได้ 7,155 ต้น เพาะ
ขยายพันธุ์ต้นไม้ 15 ชนิด ผลการถ่ายทอดรูปแบบธนาคารต้นไม้ พบว่า หลังการปฏิบัติการถ่ายทอด  
ผู้เข้ารับการถ่ายทอดมีความรู้ ความตระหนักเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และความพึงพอใจ 
ต่อรูปแบบในระดับมากที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.4.1 ผลการศึกษาการปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบการสร้างธนาคารต้นไม้ ด ้วย
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
   ผู้วิจัยได้ปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้ารับการถ่ายทอดโดยใช้รูปแบบธนาคาร
ต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.4 จ านวนประชาชนจ าแนกตามเพศและระดับการศึกษา ที่เข้ารับการถ่ายทอดตาม

รูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
             ชาย 26 43.33 
             หญิง 34 56.67 

รวม 60 100 
ระดับการศึกษา   
             ประถมศึกษา 18 30.00 
             มัธยมศึกษา 13 21.67 
             อุดมศึกษา 29 48.33 

รวม 60 100 
 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ประชาชนที่เข้าร่วมการถ่ายทอดตามรูปแบบเป็นเพศชาย 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 และเป็นเพศหญิง จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 หาก
แยกตามระดับการศึกษา พบว่า จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.00 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 21.67 และจบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 48.33 
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4.4.2 ผลการศึกษาระดับความรู้ของผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วย
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย 

 
ตารางท่ี 4.5 แสดงผลการศึกษาระดับความรู้ของผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดตามรูปแบบธนาคารต้นไม้

ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย 
 

รายการข้อความรู้ 
ก่อนปฏิบัติการ หลังปฏิบัติการ 

ร้อยละ ระดับ 
ความรู้ 

ร้อยละ ระดับ 
ความรู้ 

1. ธนาคารต้นไม้ตรงกับข้อใด 95.00 มากที่สุด 95.00 มากที่สุด 
2. พันธุ์ไม้ชนิดใดบ้างที่ธนาคารต้นไม้ก าหนด 26.67 น้อย 85.00 มากที่สุด 
3. ข้อใดเป็นหลักการของธนาคารต้นไม้ 3.33 น้อยที่สุด 55.00 ปานกลาง 
4. แนวคิดของธนาคารต้นไม้เพ่ิมสีเขียวให้แผ่นดิน 
ท่านว่าคิดว่าเป็นความจริงหรือไม่ 

78.33 มาก 85.00 มากที่สุด 

5. วัตถุประสงค์ของธนาคารต้นไม้ตรงกับข้อใด 81.00 มากที่สุด 95.00 มากที่สุด 
6. ข้อใดเป็นหลักเกณฑ์การเป็นธนาคารต้นไม้ 8.33 น้อยที่สุด 70.00 มาก 
7. ธนาคารต้นไม้มีแนวทางการให้ประโยชน์ต่อสมาชิก
อย่างไร 

13.33 น้อยที่สุด 66.67 มาก 

8. ทรพัยากรป่าไม้มีความส าคัญต่อมนุษย์ ข้อใด
ถูกต้องที่สุด 

51.67 ปานกลาง 90.00 มากที่สุด 

9. การปลูกต้นไม้ท าไมต้องมีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์
ก่อน 

31.67 น้อย 71.67 มาก 

10. การป้องกันแมลงรบกวนเมล็ดพันธุ์ที่จะเก็บปลูก
ครั้งต่อไป ข้อใดถูกต้องที่สุด 

31.67 น้อย 76.67 มาก 

11. “การปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้และรักษา
ระบบนิเวศน์” ข้อความดังกล่าวตรงกับข้อใด 

18.33 น้อยที่สุด 65.00 มาก 

12. การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง  
มีวัตถุประสงค์อย่างไร 

41.67 ปานกลาง 75.00 มาก 

13. ข้อใดเป็นการปลูกต้นไม้ตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

71.67 มาก 91.67 มากที่สุด 

14. การปลูกไม้เพ่ือพออยู่ หมายถึงข้อใด 13.33 น้อยที่สุด 70.00 มาก 
15. ไม้สะเดา ขี้เหล็ก ถ่อน สีเสียดแก่น โกงกาง  
สนทะเล เป็นไม้ประเภทใด 

41.67 ปานกลาง 81.67 มากที่สุด 

16. ข้อใดเป็นอุปสรรคในการขยายพันธุ์พืช โดยการ
ตอนกิ่ง 

18.33 น้อย 55.00 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

รายการข้อความรู้ 
ก่อนปฏิบัติการ หลังปฏิบัติการ 

ร้อยละ ระดับ 
ความรู้ 

ร้อยละ ระดับ 
ความรู้ 

17. การน าก่ิงตอนมาปลูกมีข้อเสียอย่างไร 48.33 ปานกลาง 86.67 มากที่สุด 
18. ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช 48.33 ปานกลาง 86.67 มากที่สุด 
19. พืชในข้อใดที่สามารถขยายพันธุ์โดยการปักช าราก 28.33 น้อย 78.33 มาก 
20. การขยายพันธุ์พืชมีประโยชน์ต่อเกษตรกร 
ในด้านใด 

41.67 ปานกลาง 78.33 มาก 

เฉลี่ยรวม 39.83 น้อย 77.92 มาก 
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ความรู้ของประชาชนก่อนเข้าร่วมการถ่ายทอดตามรูปแบบ
ธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย โดยรวมอยู่ในระดับน้อย โดยมี
ร้อยละของคะแนนความรู้เท่ากับ 39.83 และหลังเข้าร่วมปฏิบัติการถ่ายทอดตามรูปแบบธนาคาร
ต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย มีความรู้เพิ่มขึ้นโดยรวมที่ระดับมาก  
ที่คะแนนร้อยละ 77.92 

 
4.4.2 ผลการศึกษาระดับความตระหนักของผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดตามรูปแบบธนาคาร

ต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย 
   ผู้วิจัยได้ปฏิบัติการสร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดโดยใช้รูปแบบ
ธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงผลการศึกษาระดับความตระหนักของผู้เข้ารับการถ่ายทอดตามรูปแบบธนาคาร
ต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย 

 

รายการความตระหนัก 

ก่อนปฏิบัติการ หลังปฏิบัติการ 

X  S.D. 
ระดับ 
ความ

ตระหนัก 
X  S.D. 

ระดับ 
ความ

ตระหนัก 
1. ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้ 
มีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์และสัตว์  

3.52 1.71 มาก 4.68 0.47 มากที่สุด 

2. ป่าไม้มีความหลากหลายทางชีวภาพ
ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์
และสัตว์  

3.67 1.91 มาก 4.50 0.50 มาก 

3. การเก็บหน่อไม้ในป่าไม้เพ่ือท าอาหาร 
ท าให้สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  

3.60 1.29 มาก 4.48 0.50 มาก 

4. การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของป่าไม้เป็นสิ่งส าคัญท่ีทุกคนในหมู่บ้าน
ต้องร่วมมือกันปฏิบัติ  

4.37 0.61 มาก 4.40 0.49 มาก 

5. สิ่งที่ส าคัญต่อการเกิดภาวะโลกร้อน คือ   
การที่พ้ืนที่ป่าถูกท าลายลงไปมาก  

4.18 0.95 มาก 4.62 0.49 มากที่สุด 

6. โลกยุคปัจจุบันไม่จ าเป็นต้องอนุรักษ์ 
ป่าไม้ เนื่องจากมีวัสดุทดแทนไม้ เช่น  
ไม้ฝาเฌอร่า เฟอร์นิเจอร์พลาสติก  

3.45 1.44 ปาน
กลาง 

4.68 0.47 มากที่สุด 

7. ท่านเห็นว่าการปลูกสวนผลไม้เป็น
จ านวนมากเป็นการช่วยเพิ่มหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 

3.50 1.40 ปาน
กลาง 

4.63 0.49 มากที่สุด 

8. ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ในประเทศ
ไทยมีมากมายหลายพันธุ์ซึ่งไม่จ าเป็นต้องมี
การอนุรักษ์ป่าไม้  

3.45 1.41 ปาน
กลาง 

4.60 0.49 มากที่สุด 

9. ในปัจจุบันป่าไม้ลดลงเพราะมีการ
ลักลอบตัดไม้ท าลายป่าเพ่ือผลประโยชน์
ของตนเอง จึงต้องมีโครงการปลูกเพ่ิม 
อย่างต่อเนื่อง  

3.92 1.29 มาก 4.62 0.49 มากที่สุด 

10. ท่านเห็นว่าทุกคนควรร่วมมือกันปลูกป่า
อย่างต่อเนื่องและจัดท าโครงการอนุรักษ์ 
ป่าไม้เพราะป่าไม้สร้างความอุดมสมบูรณ์
ให้กับคนทั้งโลก 

4.02 1.17 มาก 4.55 0.50 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.6  (ต่อ) 
 

รายการความตระหนัก 

ก่อนปฏิบัติการ หลังปฏิบัติการ 

X  S.D. 
ระดับ 
ความ

ตระหนัก 
X  S.D. 

ระดับ 
ความ

ตระหนัก 
11. การท าลายป่าไม้จึงถือว่าเป็นการ
ท าลายตนเอง  

3.55 1.23 มาก 4.48 0.50 มาก 

12. ชีวิตของทุกคนต้องได้รับอากาศบริสุทธิ์
จึงต้องท าตัวให้เป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

3.93 1.07 มาก 4.50 0.50 มาก 

13. ธนาคารต้นไม้มีความส าคัญต่อทุกคน 
จึงควรร่วมมือกันส่งเสริมให้มีการปลูกป่าไม้ 

4.42 0.83 มาก 4.65 0.48 มากทีสุ่ด 

14. ป่าไม้ในต าบลหันทรายมีสมุนไพร 
ที่หลากหลายสายพันธุ์ไม่ควรน ามาผลิต 
ยาสมุนไพรอาจท าให้สูญพันธุ์ได้  

3.50 1.33 ปาน
กลาง 

4.58 0.50 มากที่สุด 

15. ปัจจุบันนิยมใช้ยาแผนปัจจุบันในการ
รักษาโรคจึงไม่จ าเป็นต้องส่งเสริมการปลูก
พืชสมุนไพร  

4.37 0.69 มาก 4.50 0.50 มาก 

16. การสร้างจิตส านึกให้คนรักต้นไม้ 
เป็นสิ่งส าคัญที่ควรกระท าก่อน  

4.13 1.00 มาก 4.42 0.50 มาก 

17. ป่าหันทรายมีต้นไม้มากอยู่แล้ว 
จึงไม่จ าเป็นต้องปลูกเพ่ิมอีกให้เป็น 
ภาระดูแลรักษา  

4.13 0.72 มาก 4.32 0.47 มาก 

18. การปลูกต้นไม้ยืนต้นเป็นวิธีการ
แก้ปัญหาภาวะโลกร้อนที่สามารถท าได้ผล 
ดีที่สุด 

4.18 0.85 มาก 4.42 0.50 มาก 

19. การปลูกต้นไม้มาก ๆ ในบริเวณบ้านพัก
อาศัยเป็นสิ่งไม่ควรท า เพราะจะแย่งก๊าซ 
ออกซิเจนตอนกลางคืน  

3.70 1.34 มาก 4.70 0.46 มากที่สุด 

20. ทุกคนในหมู่บ้านต้องร่วมมือกันท า
กิจกรรม ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์  
4 อย่าง ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม  

4.38 0.87 มาก 4.65 0.48 มากที่สุด 

รวม 3.90 1.12 มาก 4.55 0.49 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 4.6 พบว่า ความตระหนักของประชาชนก่อนเข้ารับการถ่ายทอดตาม
รูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย มีความตระหนักในระดับ
มาก (X = 3.90, S.D. = 1.12) และหลังเข้ารับการถ่ายทอดตามรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย มีความตระหนักเพ่ิมขึ้นเป็นระดับมากที่สุด (X = 4.55, S.D. = 0.49)  
 

4.4.3 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความรู้ และความตระหนักก่อนและหลังการปฏิบัติการ
ถ่ายทอดรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย 
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ และความตระหนักก่อนและหลังการปฏิบัติการ

ถ่ายทอดตามรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย 
 

รายการ
เปรียบเทียบ 

ก่อนปฏิบัติการ หลังปฏิบัติการ 
Df t p 

X  S.D. X  S.D. 
ความรู้ 7.96 2.06 15.56 0.99 59 30.43* 0.00 

ความตระหนัก 77.96 9.55 90.98 4.75 59 11.00* 0.00 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01, t0.05,59 = 2.00  
 

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ความรู้ และความตระหนัก หลังการปฏิบัติการถ่ายทอด
ตามรูปแบบของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ต าบลหันทราย มีคะแนนเพิ่มขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
4.4.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม

ศึกษา ต าบลหันทราย หลังการปฏิบัติการตามรูปแบบ 
 
ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม

ศึกษา ต าบลหันทราย หลังการปฏิบัติการตามรูปแบบ 
 

รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

ด้านวิทยากร    
1. การถ่ายทอดของวิทยากร 4.62 0.49 มากที่สุด 
2. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น 4.47 0.50 มากที่สุด 
3. ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าง่าย  4.60 0.49 มากที่สุด 
4. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 4.52 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.55 0.50 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 
 

รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา    
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.53 0.50 มากที่สุด 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.68 0.47 มากที่สุด 
3. ระยะเวลาในการอบรม / สัมมนามีความเหมาะสม 4.65 0.46 มากที่สุด 

รวม 4.62 0.48 มากที่สุด 
ด้านความรู้ความเข้าใจ    
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม 4.57 0.50 มากที่สุด 
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม 4.60 0.49 มากที่สุด 
3. สามารถบอกประโยชน์ 4.60 0.49 มากที่สุด 
4. สามารถอธิบายรายละเอียดได้ 4.60 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.59 0.49 มากที่สุด 
ด้านการน าความรู้ไปใช้    
1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้ 

4.58 0.43 มากที่สุด 

2. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่ชุมชนได้ 4.52 0.50 มากที่สุด 
3. มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.53 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.54 0.48 มากที่สุด 
รวมทั้งหมด 4.58 0.49 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.8 พบว่า ประชาชนที่เข้าร่วมปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบมีความ

พึงพอใจต่อรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย หลังการ
ปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.58, S.D. = 0.49) หากแยกเป็น
รายด้านก็พบเช่นเดียวกันว่า มีความพึงพอใจต่อรูปแบบในระดับมากท่ีสุดในทุกด้าน ทั้งด้านวิทยากร  
(X = 4.55, S.D. = 0.50) ด้านสถานที่/ระยะเวลา ( X = 4.62, S.D. = 0.48) ด้านความรู้ความเข้าใจ  
( X = 4.59, S.D. = 0.49) ด้านการน าความรู้ไปใช้ ( X = 4.54, S.D. = 0.49) 
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4.4.5 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และความตระหนัก ของผู้ เข้าร่วม
ปฏิบัติการถ่ายทอดตามรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย 
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และความตระหนัก ของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการถ่ายทอด

ตามรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย 
 

รายการ ความรู้ ความตระหนัก 
ความรู้ 1.00 0.61* 

ความตระหนัก - 1.00 
 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ความรู้ และความตระหนัก ของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการถ่ายทอดตาม
รูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 



บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบล

หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์ คือ 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการลดลงของพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนและความต้องการสร้างธนาคารต้นไม้

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของชุมชนต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการสร้างธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบล

หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
3. เ พื ่อพัฒนาร ูปแบบธนาคารต้น ไม ้ด ้วยกระบวนการสิ ่งแวดล ้อมศึกษา  ต าบล 

หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
4. เพ่ือศึกษาผลการปฏิบัติการตามรูปแบบการสร้างธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการ

สิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
ผู้วิจัยได้ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย ดังนี้ 

 
5.1  สรุปผล 

ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
5.1.1 สรุปผลการศึกษาสภาพการลดลงของพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนและความต้องการสร้าง

ธนาคารต้นไมเ้พ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของชุมชนต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พบว่า 
สภาพการลดลงของพ้ืนที่เขียวในชุมชนต าบลหันทรายเดิมมีพ้ืนที่เป็นป่าสงวน

แห่งชาติเขาฉกรรจ์ 28,325 ไร่ แต่ถูกบุกรุกเข้าถือครองเพื่อท าการเกษตรพืชไร่  เพื่อการค้าโดย
ประชาชนและนายทุนมากถึง 24,695 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 87.18 จนเกิดความแห้งแล้ง เกษตรกร 
ร้อยละ 85 ต้องประสบสภาวะขาดทุนและยากจน ซึ่งป่าอนุรักษ์บ้านหันทรายหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 
ป่าพ่อหลวง เนื่องจากการด าเนินการอนุรักษ์ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ ครบ 50 ปี ปัจจุบันจึง มีเนื้อที่ทั้งหมด 3,630 ไร่ โดยตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ 2 
บ้านหันทราย ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จากการเสื่อมโทรมจากการบุกรุก
เข้าถือครองของประชาชนเพ่ือท าประโยชน์ทางการเกษตร และบางส่วนได้ถูกขายไปให้กับนายทุน
น าไปปลูกต้นยูคาลิปตัส เพ่ือส่งให้กับโรงงานกระดาษนั้น ท าให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้พยายามคัดค้าน 
ขัดขวางการซื้อขายพื้นท่ีดังกล่าวเพราะตระหนักดีว่าได้อาศัยผืนป่าแห่งนี้เป็นแหล่งอาหาร เป็นที่เลี้ยง
สัตว์ และใช้ประโยชน์จากไม้ในป่าในครัวเรือนมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคน ในช่วงปี พ.ศ. 2534 
ได้แบ่งเขตพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่ท ากินของราษฎรออกจากกัน ด าเนินการรังวัดแนวเขตพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่
ในส่วนที่มีปัญหาการร้องเรียนพร้อมจัดท าแผนที่ประกอบ และในปีเดียวกันนี้ส านักงานป่าไม้จังหวัด
ได้รับงบพัฒนาจังหวัดให้ด าเนินการขุดคูคลองล้อมรอบบริเวณป่าทั้งหมดจนแล้วเสร็จ  ปี พ.ศ. 2537 
ส านักงานป่าไม้จังหวัดสระแก้วได้น าพ้ืนที่ป่าแห่งนี้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ครบปีที่ 50 ได้ก าหนดเป็นแปลงปลูก
ป่าที่ 53 ต าบลหันทราย ได้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 ส่วน หรือ 4 แปลง จากการปิโตรเลียมแห่งประเทศ
ไทยร่วมกับราษฎรในพ้ืนที่ด าเนินการปลูกและบ ารุงรักษา ดังนี้ 
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1) แปลงที่ 53/1 เนื้อที่  927 ไร่ มอบหมายให้ราษฎร หมู่  6 บ้านเนินผาสุข  
มีนายบุญมี จันทร์เถื่อน ผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าควบคุม 

2) แปลงที่ 53/2 เนื้อที่  839 ไร่  มอบหมายให้ราษฎร หมู่  5 บ้านโนนโพธิ์  
มีนายสวัสดิ์ ทาจ ารัส ผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าควบคุม 

3) แปลงที่ 53/3 เนื้อท่ี 1,019 ไร่  มอบหมายให้ราษฎร หมู่  2 บ้านหันทราย  
มีนายเงินเรียง ถาวรกุล ผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าควบคุม ต่อมาได้เสียชีวิตและได้เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
ทดแทนคนเดิมและเป็นหัวหน้าควบคุมแทน คือ นายสมบูรณ์ หาญมนต์ 

4) แปลงที่ 53/4 เนื้อท่ี 845 ไร่ มอบหมายให้ราษฎร หมู่ 1 บ้านหันทราย  
มีนายสวัสดิ์ หันทิพย์ ผู้ก านันต าบลหันทรายเป็นหัวหน้าควบคุม 

เมื่อด าเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้วกรมป่าไม้ได้รับมอบพ้ืนที่แปลงปลูกจาก
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และได้มอบหมายให้ส านักงานป่าไม้เขตปราจีนบุรีเป็นผู้ดูแลรักษา
พ้ืนที่ป่าไม้แห่งนี้ ทั้งการปลูกฟ้ืนฟูและบ ารุงรักษาพ้ืนที่ป่าเดิมรวมทั้งการท าแนวกันไฟและการปลูก
จิตส านึกให้เยาวชน นักเรียนและประชาชนเกิดความรักหวงแหน ปกป้องผืนป่าไว้เป็นแหล่งอาหาร
ของชุมชนโดยส่วนรวม ปัจจุบันการด าเนินงานที่สนับสนุนให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ป่าหันทรายได้สิ้นสุดลง คงเหลือเพียงการด าเนินงานด้านการป้องกันไฟป่าของส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ท่ี 1 ปราจีนบุรี ด าเนินการอยู่เท่านั้น 

สภาพป่าและการใช้ประโยชน์จากป่าหันทราย ป่าแห่งนี้เป็นป่าเบญจพรรณผสม 
ป่าดิบแล้ง มีชนิดพันธุ์ไม้ที่หลากหลายทั้งท่ีเป็นพันธุ์ไม้ท่ีชุมชนน ามาปลูกเพ่ิมเติมเพ่ือการอนุรักษ์ และ
ชนิดพันธุ์ไม้ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก ไม้เลื้อย ไม้เถา นอกจากชนิดพันธุ์
ไม้แล้วสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ก็มีความหลากหลายเช่นเดียวกัน ป่าแห่งเดียวของต าบลนี้ที่
ประชาชนในชุมชนต าบลหันทรายและพ้ืนที่ใกล้เคียงใช้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งสมุนไพรท้องถิ่น พืช
อาหารส าคัญที่ได้จากป่า ได้แก่ เห็ด ในแต่ละปีในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนถึงกันยายนจะมีเห็ด
เกิดข้ึนในป่าแห่งนี้จ านวนมากทั้งชนิดและปริมาณของเห็ด ประชาชนในชุมชนจะเข้ามาเก็บเห็ดเพ่ือใช้
เป็นอาหารในครัวเรือนและน าไปจ าหน่ายเป็นรายได้เสริมของครอบครัว นอกจากเห็ดแล้วในป่ายังมี
ผักป่านานาชนิด ให้เก็บไปท าเป็นอาหารและจ าหน่ายทั่วไป เช่น ย่านาง ยอดติ้ว ดอกติ้ว หน่อไม้ รอก 
ชะอม เป็นแหล่งอาหารให้ประชาชนได้ท ามาหากินและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม้ยืนต้นที่ส าคัญได้แก่ 
พยุง สะเดา พะยอม กระโดน ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่า โดยมีชาวบ้าน
บ้านที่อยู่รอบป่าช่วยกันดูแลเป็นบ้างส่วน ที่ส าคัญเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่รอบป่าได้เข้าไปศึกษา
เรียนรู้นอกห้องเรียนในวันหยุดรวมทั้งเก็บหาพืชอาหารจากป่ามาช่วยประกอบอาหารและหารายได้
จากป่า เช่น เก็บลูกยางมารับประทานโดยใช้ท าน้ าพริกขาย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งพลังงานโดยเก็บ
ไม้ฟืนจากป่าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน 

สภาพป่าโดยทั่วไปมีสภาพรกร้าง ต้นไม้ที่ปลูกไม่โตขึ้นมากนัก เนื่องจากขาดน้ าใน
หน้าแล้ง ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ าถาวร ที่มีอยู่ก็ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้ตลอดปี การขาดงบประมาณ
สนับสนุนในการดูแล ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาด าเนินการอนุรักษ์อย่างจริงจัง อีกทั้งคณะกรรมการที่
เคยดูแลก็ไม่ได้เข้ามาด าเนินการหลังการได้รับมอบพ้ืนที่แปลงปลูกจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศ
ไทยแล้ว อาศัยเพียงชาวบ้านช่วยกันดูแล มีการปลูกป่าอยู่บ้างในช่วงเดือนธันวาคมของทุกป่า ด้วยป่า
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หันทรายเป็นป่าพ่อหลวงหรือป่าเฉลิมพระเกียรติ แต่ต้นไม้ที่ปลูกก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้เนื่องจาก
เป็นฤดูแล้ง ไม่มีน้ า ชาวบ้านได้ตกลงกันเปลี่ยนเป็นมาปลูกในวันแม่แทน ซึ่งเป็นช่วงหน้าฝนก็พอรอด
ได้กลายเป็นป่าได้พอสมควร 

ปัญหาด้านการบุกรุกป่าไม่มีการบุกรุกป่าเนื่องจากระยะก่อนหน้านี้มีการบุกรุก 
มามากและได้แก้ปัญหาไปแล้วจึงมีกฎระเบียบที่ชัดเจน มีเขตแดนของป่าชัดเจน ปัจจุบันมีปัญหาการ
ลักลอบตัดไม้พะยูง และไม้มะค่า แต่เดิมมีจ านวนมาก ปัจจุบันเหลือจ านวนน้อยแล้ว ปัญหาอีก
ประการ คือ ในพ้ืนที่ป่ามีพ้ืนที่ที่เป็นดินทรายเป็นบริเวณกว้างมากและแผ่กระจายพ้ืนที่ออกไปทุกปี 
บ่งบอกถึงสภาพดินที่มีปัญหาในการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่มีอยู่ เป็นดินที่ขาดธาตุอาหารส าหรับต้นไม้
อย่างรุนแรง การเพ่ิมปริมาณต้นไม้ในป่าในปัจจุบันท าได้ยากขึ้นเนื่องจากต้นไม้ที่จะน ามาปลูกมีราคา
แพงอีกท้ังการดูแลรักษาให้มีอัตราการรอดนั้นยากข้ึนเนื่องจากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 
มีความแห้งแล้งยาวนานขึ้นในแต่ละปี จึงจ าเป็นต้องมีการปลูกต้นไม้เสริมต้นเดิมที่ปลูกไว้แล้วตายใน
ทุกปี เพ่ือให้มีปริมาณต้นไม้เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

ความต้องการสร้างธนาคารต้นไม้ของชุมชนต าบลหันทราย พบว่า ร้อยละ 90.25 ของ
ครัวเรือนในต าบลหันทรายต้องการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนโดยการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่เพาะปลูกโดย
ใช้รูปแบบธนาคารต้นไม้ในการสร้างหลักประกันเพ่ือออมเป็นทุนทางเศรษฐกิจของครัวเรือนและใช้
พ้ืนที่วัดเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดและขยายผลการจัดการธนาคารต้นไม้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ให้ยั่งยืน เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสื่อการเรียน รวมทั้งต้องการสืบทอดการใช้ภูมิปัญญาจากป่าที่ขาด
การสืบทอดมานาน เกิดการขาดช่วงความรู้ ท าให้ชาวบ้านขาดองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดให้กับเยาวชน 
อีกทั้งต้องการให้วัดหรือโรเรียนเป็นศูนย์เพาะช าและกระจายต้นไม้ส าหรับให้ชาวบ้านน าไปปลูกเพ่ือ
เพ่ิมจ านวนต้นไม้ในป่า อีกทั้งต้องการให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการเก็บรักษาพันธุ์พืชของป่า 
หันทราย โดยเก็บรวบรวมและเพาะพันธุ์ในรูปของธนาคารต้นไม้ ทั้งดูแลรักษาป่าและดูแลผลประโยชน์
ที่เกิดจากป่าในรูปของธนาคารต้นไม้อย่างครบวงจร 

5.1.2 สรุปผลการศึกษาแนวทางในการสร้างธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

แนวทางในการสร้างรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
ควรใช้การบริหารจัดการธนาคารโดยความร่วมมือของชุมชน ครัวเรือน และวัด ด้วยการปฏิบัติการ
โดยรับสมัครสมาชิกธนาคารด้วยความสมัครใจและบริหารงานโดยคณะกรรมการร่วมระหว่างวัดกับ
ชุมชนสมาชิกต้องร่วมกันเก็บรวบรวมและเพาะเมล็ดพันธุ์ ปลูก ดูแลรักษาต้นไม้ในพ้ืนที่ของสมาชิก 
พื้นที่วัด และพื้นที่สาธารณะ และวางแผนการจัดการผลผลิตให้เกิดผลทางเศรษฐกิจระยะยาว
ด้วยระบบธนาคาร ให้วัดเป็นศูนย์กลางการบริหารงานและการถ่ายทอดรูปแบบการด าเนินงาน
ธนาคารต้นไม้ โดยการปลูกต้นไม้ให้เจริญเติบโตใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันในทางธุรกิจระหว่างรัฐกับ
ชุมชนต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1.2.1 การด าเนินงานและโครงสร้างการบริหารของธนาคารต้นไม้  
   ในการด าเนินงานธนาคารต้นไม้ต้องมีมูลเหตุจูงใจที่น าไปสู่การอนุรักษ์ป่าไม้

ที่เป็นหลักการส าคัญ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน สามารถอธิบายการด าเนินงานได้ ในด้านโครงสร้างของ
ธนาคารต้นไม้ ประกอบด้วย สมาชิกเป็นส าคัญ เลือกผู้ดูแลธนาคารจากสมาชิก การควบคุมการ
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ด าเนินงานต้องให้กลุ่มสมาชิกควบคุมดูแลและตรวจสอบกันเอง มีพระเป็นผู้น าขององค์กรด้วยเหตุว่า
กิจกรรมการปลูกต้นไม้หากพระเป็นผู้ให้ความรู้ ให้ค าแนะน าด้วยการเทศนาประชาชนจะมีความ
เชื่อถือและประพฤติปฏิบัติตามอย่าศรัทธาตามแนวทางการเทศนาเพ่ือฟ้ืนฟูโลกด้วยการปลูกต้นไม้ 
และต้องมีพ้ืนที่ด าเนินงานของธนาคารต้นไม้ประมาณ 20 ไร่ 

5.1.2.2 กิจกรรมของธนาคารต้นไม ้
   ต้องมีการประชุมชี้แจงภารกิจ การด าเนินงาน การประเมินผลงานของ

ธนาคารต้นไม้ กิจกรรมส าคัญ น าเสนอข้อมูลใหม่ ๆ แก่สมาชิก รวมถึงการประชุม อบรมเพ่ือให้
ความรู้เรื่องประเภทต่าง ๆ ของต้นไม้ คุณค่าและการใช้ประโยชน์จากต้นไม้และป่าไม้ ประโยชน์ของ
การปลูกป่า ด าเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ในใจชาวบ้านให้รู้และเข้าใจว่าต้นไม้ปลูกที่ใดก็ได้ขอให้ปลูกยิ่ง
ปลูกมากยิ่งได้ก าไรมากเป็นการรักษาท่ีดินให้คงอยู่กับครอบครัว รักษาคุณภาพของดินให้มีคุณภาพที่ดี 
ชี้ให้เห็นว่าหากมีป่าไม้หรือต้นไม้จ านวนมากเป็นความมั่งคั่งของชุมชน เป็นแหล่งรายได้และอาหาร
ของชุมชน 

5.1.2.3 ชนิดของพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์ไม้ท่ีต้องมีในธนาคารต้นไม้ 
   ธนาคารต้นไม้ต้องมีพันธุ์ไม้ที่ผสมผสาน ทั้งไม้เนื้อแข็งที่เป็นต้นไม้หลักของ

ป่า รวมทั้งไม้ส าหรับน ามาใช้ท าเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนหรือน าส่วนที่เป็นกิ่งก้านมาใช้เป็นเชื้อเพลิง
ได้ รวมไปถึงไม้กินผล กินใบ กินดอก กินยอด กินหัวได้ ทั้งที่เป็นอาหารของคนและสัตว์ป่า ที่เป็นไม้
พ้ืนถิ่นหรือที่เหมาะสมที่ควรน ามาปลูกในพ้ืนที่ อาจเป็นพันธุ์ไม้สมุนไพร พืชล้มลุกก็ได้ ได้แก่ ประดู่ 
พะยูง แดง ยางนา ตะแบก จ าปี จ าปา ก าลังเสือโคร่ง มะม่งป่า มะกอก หว้า เพกา ผักหวาน ย่านาง 
เสาวรส ฟักข้าว ราชพฤกษ์ นนทรี ก่อ มะค่า มะขามป้อม เสี้ยว สะเดา ขี้เหล็ก ไผ่ชนิดต่าง  ๆ กล้วย 
พะยอม ชิงชัน เต็ง รัง เหียง พลวง ชาด ถ่อน สีเสียด สาธร หวาย กันเกรา มะเกลือ ทองหลาง 
ตะเคียน กบก สะแก พุทรา มะพร้าว ตาล หมาก ลาน งิ้ว ติ้ว แต้ว ไข่เน่า ส าโรง ข่า ตะไคร้ ขมิ้น 
ไพล เผือก มันป่า บุก กลอย แค มะรุม เป็นต้น 

5.1.2.4 ลักษณะของสมาชิก จ านวนสมาชิกของธนาคารต้นไม้และเครือข่ายธนาคาร
ต้นไม้ 

สมาชิกของธนาคารต้นไม้ ต้องเป็นผู้ที่มีความตั้ งใจจริง รักต้นไม้  และ 
การปลูกป่า มีวินัย มีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน  เข้าใจวัตถุประสงค์ของธนาคารต้นไม้ ไม่มี
วัตถุประสงค์อ่ืนแอบแฝง จ านวนสมาชิกของธนาคารต้นไม้ การบอกรับสมาชิกต้องบอกรับในวงกว้าง 
ผู้สนใจทุกคนสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ ต้องมีจ านวนประมาณ 50 คนขึ ้นไป จึงจะสามารถ
ด าเนินการให้ได้ผลดังคาดหวัง หากมีสมาชิกน้อยคนก็ไม่สามารถเพ่ือจ านวนต้นไม้ได้มากเท่าที่ควร
และต้องใช้เวลานานในการด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จ 

5.1.2.5 ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ 
     ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานธนาคารต้นไม้ประสบความส าเร็จจ าเป็น ต้องมี

กิจกรรมที่เป็นการให้ความรู้ในการสร้างและด าเนินกิจกรรมของธนาคารต้นไม้ ตั้งแต่ความหมายและ
ความเป็นมาของธนาคารต้นไม้ วัตถุประสงค์ของธนาคารต้นไม้ หลักการของธนาคารต้นไม้ แนวคิด
ของธนาคารต้นไม้ การอนุรักษ์ป่าไม้ คุณประโยชน์ของป่าไม้ เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชนไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของคนในชุมชนเป็นส าคัญ รวมทั้งมีกิจกรรมการใช้
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ประโยชน์จากต้นไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ให้เด่นชัด เช่น การท าปุ๋ยจากใบไม้ การเผาถ่านจากกิ่งไม้และท า
น้ าส้มควันไม้ ท าต้นไม้ขุดล้อมเพ่ือจ าหน่ายหรือน าไปปลูกในป่า หรือกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อจ าหน่าย
ที ่เป็นกิจกรรมของธนาคารต้นไม้โดยตรง เป็นการหมุนเวียนผลผลิตจากต้นไม้ออกสู่ชุมชนและ
ท้องตลาด ที่ส าคัญผู้น าของชุมชนควรท าเป็นตัวอย่างให้ส าเร็จ ให้ประชาชน เยาวชน เห็น ควรบอกให้
เห็นถึงความส าคัญ ท ากิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์ เพ่ือดึงความสนใจของประชาชนให้หันมาให้
ความสนใจในกิจกรรมของธนาคารต้นไม้ หรือการปลูกต้นไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ธนาคาร
ต้นไม้ควรจัดท าเป็นศูนย์เรียนรู้ธนาคารต้นไม้ควบคู่กันไปด้วย โดยมีฐานการเรียนรู้ป่าไม้หันทราย ฐาน
เรียนรู้ธนาคารต้นไม้ ฐานเรียนรู้เมล็ดพันธุ์ไม้ ฐานเรียนรู้การขยายพันธุ์ต้นไม้ ฐานเรียนรู้การใช้
ประโยชน์จากป่า และควรด าเนินงานในลักษณะธนาคารต้นไม้สาขาในทุกหมู่บ้านที่อยู่รอบป่าเพ่ือ
ส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในวงกว้าง 

5.1.2 สรุปผลการพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบล
หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  

รูปแบบธนาคารต้นไม้ของชุมชนด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้สังเคราะห์จากศาสตร์พระราชา โดยเฉพาะ
แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และแนวคิดธนาคารต้นไม้ของปราชญ์ท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จ
ในการด าเนินการธนาคารต้นไม้รวม 4 คน ได้แก่ 1) พงษา  ชูแนม 2) ปัญญา ปุลิเวคินทร์ 3) วัลลภ 
เอราวรรณ์ และ 4) เกริก มีมุ่งกิจ ที่มุ่งปลูกต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจระยะ
ยาวโดยจัดการด้วยระบบธนาคารต้นไม้ ได้รูปแบบธนาคารต้นไม้ชุมชนเป็น CTH-Tree Bank Model 
ประกอบด้วย ความร่วมมือระหว่างชุมชน วัด และครัวเรือนโดยมีหลักการคือปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
ในชุมชนเพ่ือสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมมูลค่าต้นไม้เป็นทุนในการออมให้เป็นทรัพย์ สร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจในระยะยาวด้วยระบบธนาคาร ท าการบริการโดยมีคณะกรรมการที่มาจาก 3 ฝ่าย คือ ชุมชน 
วัด และครัวเรือน โดยมีเป้าหมายเพ่ือใช้ต้นไม้เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพื่อความสมดุลของสิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการ 7 ขั้นตอน คือ 
1) รวมกลุ่มสมาชิก 2) เลือกคณะกรรมการบริหารธนาคาร 3) สร้างข้อตกลงร่วมกันในการจัดการ
พันธุ์ไม้ กองทุนกู้ยืมและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 4) การปลูกต้นไม้ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ด้วยการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ เพาะกล้าไม้ กระจายต้นไม้ ปลูกในพื้นที่ส่วนบุคคล วัด และพ้ืนที่สาธารณะ  
5) ใช้พ้ืนที่สีเขียวเป็นทุนสร้างรายได้โดยใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจและใช้ผลผลิตจากต้นไม้สร้าง
รายได้แบบครบวงจรทั้งเนื้อไม้ ส่วนประกอบของต้นไม้ เมล็ดพันธุ์เพ่ือการเพาะขายต่อไป 6) จัดให้มี
กองทุนหมุนเวียนส าหรับสมาชิกกู้ยืมระหว่างรอต้นไม้เติบโตจนมีมูลค่าใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ
กับธนาคารได้ตามเกณฑ์ของราชการ และ 7) ขยายผลธนาคารต้นไม้โดยให้วัดเป็นศูนย์กลางถ่ายทอด
ธนาคารต้นไม้สู่ความยั่งยืน โดยจัดสถานีการเรียนรู้เป็น 3 สถานี ได้แก่ 1) สถานีหัวใจธนาคาร
ต้นไม้ ประกอบด้วยฐานเรียนรู้ 6 ฐาน ดังนี้ (1) ฐานธนาคารต้นไม้ (2) ฐานวัตถุประสงค์ของธนาคารต้นไม้ 
(3) ฐานหลักการของธนาคารต้นไม้ (4) ฐานแนวคิดของธนาคารต้นไม้ (5) ฐานการอนุรักษ์ป่าไม้และ
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา (6) ฐานคุณประโยชน์ของธนาคารต้นไม้ 2) สถานีต้นไม้เป็นทรัพย์ และ 
3) สถานีต้นไม้สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โดยมีรายละเอียดของรูปแบบดังต่อไปนี้ 
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  5.1.2.1 หลักการและแนวคิด 
     รูปแบบธนาคารต้นไม้ เกิดขึ้นภายใต้หลักการของการเพ่ิมจ านวนต้นไม้ของ

ป่าหันทรายและพ้ืนที่ดินที่ว่างเปล่าของสมาชิกธนาคารต้นไม้ อีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ เมล็ด
พันธุ์พืชท้องถิ่นทั้งพืชอาหาร พืชสมุนไพร และไมย้ืนต้นที่เป็นประโยชน์ อาศัยแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของคนในชุมชนในเก็บรักษา เพาะปลูก วิธีการทางการท าเกษตรแบบดั้งเดิมและเคารพธรรมชาติ  
ในการจัดระบบต้นไม้ให้หลากหลาย 

  5.1.2.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบธนาคารต้นไม้ 
     เพ่ือเป็นกิจกรรมในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบรอบ 84 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ 
ครบรอบ 77 พรรษา สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และระบบนิเวศวิทยา อันช่วย
ลดผลกระทบของปัญหาโลกร้อน เพ่ิมทรัพย์สินและรายได้ให้กับสมาชิก น าไปสู่การแก้ปัญหาความ
ยากจนอย่างยั่งยืน เป็นมาตรการในการบริหารจัดการหนี้สินของสมาชิก 

  5.1.2.3 การบริหารจัดการ 
     จัดโครงสร้างการบริหารจัดการของธนาคารต้นไม้ต าบลหันทราย 

ประกอบด้วย คณะกรรมการด าเนินงาน ผู้จัดการธนาคาร เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงินและการบัญชี 
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านป่าไม้ ก าหนดหลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกธนาคาร
ต้นไม้ต าบลหันทราย (บอกรับสมาชิกที่เป็นคนไทย อาศัยอยู่ในต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว ต้องปลูกต้นไม้อย่างน้อย 80 ต้นต่อแปลงที่ดินของตนเอง กรณีที่ดินน้อยต้องปลูก
อย่างน้อย 9 ต้น จึงสามารถขึ้นทะเบียนสมาชิกธนาคารต้นไม้ได้ ยอมรับและปฏิบัติตามข้อก าหนด
ของธนาคารต้นไม้) ก าหนดชนิดพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าท้องถิ่นที่ต้องมีของธนาคารต้นไม้ ก าหนด
แผนการด าเนินงานและเป้าหมายของธนาคารต้นไม้ ทั้งในระยะสั้น 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี และ 5 ปี 
(โดยกระตุ้นสร้างแนวร่วมและแกนน า ด้วยการประชาสัมพันธ์ จัดท าเวทีพูดคุยของประชาชนเรื่อง 
ปลูกต้นไม้ในใจคน สรรหาผู้น าการก่อตั้งธนาคารต้นไม้จากผู้น าชุมชนและอาสาสมัครด าเนินการจาก
เวทีพูดคุยของชุมชน คัดเลือกคณะกรรมการด าเนินงานธนาคารต้นไม้โดยผู้น าการก่อตั้งธนาคารต้นไม้
เป็นผู้คัดเลือกจากอาสาสมัครที่สนใจ เปิดรับสมาชิกของธนาคารต้นไม้ คัดเลือกตัวแทนจากสมาชิก
เป็นคณะกรรมการคณะกรรมการด าเนินงาน ผู้จัดการธนาคาร เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงินและการบัญชี 
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านป่าไม้ เปิดด าเนินงาน จัดหากล้าไม้ให้สมาชิก โดย
ประสานงานและจัดหางบประมาณ การเพาะช ากล้าไม้ตลอดจนจัดท าทะเบียนสมาชิกและจัดท า
ฐานข้อมูล การประชุมชี้แจงภารกิจ การด าเนินงาน การประเมินผลงานของธนาคารต้นไม้ กิจกรรม
ส าคัญ น าเสนอข้อมูลใหม่ ๆ แก่สมาชิก รวมถึงการประชุม อบรมเพ่ือให้ความรู้เรื่องประเภทต่าง ๆ 
ของต้นไม้ คุณค่า และการใช้ประโยชน์จากต้นไม้และป่าไม้ ประโยชน์ของการปลูกป่า) 

5.1.2.4 กระบวนการ วิธีการของรูปแบบ 
      รูปแบบธนาคารต้นไม้ต าบลหันทรายด าเนินการภายได้กระบวนการและ
วิธีการเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับน าความรู้ไปใช้ในการสร้าง พัฒนาและด าเนินงานธนาคารต้นไม้ต าบล 
หันทราย ที่ประกอบด้วยสถานีการเรียนรู้ 3 สถานี ดังนี้  
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1) สถานีหัวใจธนาคารต้นไม้ เป็นการอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ของการ
ด าเนินการในรูปแบบธนาคารต้นได้ประกอบด้วยฐานย่อย ๆ จ านวน 6 ฐาน ได้แก่ 

1.1) ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ฐานธนาคารต้นไม้ เป็นการอธิบาย ความหมาย
ของธนาคารต้นไม้ และความเป็นมาของต้นไม้ 

1.2) ฐานการเรียนรู้ที่ 2 ฐานวัตถุประสงค์ของธนาคารต้นไม้ เพ่ือเป็น
กิจกรรมในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบรอบ 
84 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ครบรอบ 77 พรรษา อีกทั้งสนับสนุน
และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และระบบนิเวศวิทยา อันช่วยลดผลกระทบของปัญหาโลก
ร้อน เพิ่มทรัพย์สิน และรายได้ให้กับสมาชิกธนาคารต้นไม้ อันน าไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนอย่าง
ยั่งยืน ใช้เป็นมาตรการในการบริหารจัดการหนี้สินของสมาชิกธนาคารต้นไม้ 

1.3) ฐานการเรียนรู้ที่ 3 ฐานหลักการของธนาคารต้นไม้ ธนาคาร
ต้นไม้ เกิดขึ้นภายใต้หลักการของการเพ่ิมจ านวนต้นไม้ของป่าหันทรายและพ้ืนที่ดินที่ว่างเปล่าของ
สมาชิกธนาคารต้นไม้ อีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ เมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นทั้งพืชอาหาร พืชสมุนไพร
และไม่ยืนต้นที่เป็นประโยชน์ เพื่อจ าหน่ายพันธุ์ไม้ให้กับผู้สนใจและประชาชนทั่วไปน าไปปลูกใน
พื้นที่อื่น ๆ ตามความสนใจ เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกธนาคารต้นไม้ต าบลหันทรายมีความรู้ความ
เข้าใจในการเพาะพันธุ์ต้นไม้ ทั้งการเพาะจากเมล็ด การปักช าด้วยกิ่งและราก การตอนกิ่ง และการ
อนุบาลกล้าไม้ เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้สมาชิก 

1.4) ฐานการเรียนรู้ที่ 4 ฐานแนวคิดของธนาคารต้นไม้ ธนาคารต้นไม้
อาศัยแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนในเก็บรักษา เพราะปลูก วิธีการทางการท าเกษตรแบบ
ดั้งเดิมและเคารพธรรมชาติ ให้สมาชิกปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ ในที่ดินของตนเองเพ่ือสร้างมูลค่าต้นไม้  
เป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ รวมทั้งมีแนวคิดในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แผ่นดิน มุ่งแก้ปัญหา
โลกร้อนด้วยวิธีคิด โลก 5 ใบ บนโลกใบเดียว อีกท้ังเป็นการสร้างมูลค่าในที่ดินป้องกันการซื้อขายที่ดิน
ให้กับนายทุน สร้างจิตส านึกอนุรักษ์ สร้างเครือข่ายในกลุ่มคนผู้ปลูกต้นไม้ สร้างความพอเพียง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ให้กับสมาชิก และสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความ
สมดุลของระบบนิเวศตามแนวทางป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 

1.5) ฐานการเรียนรู้ที่ 5 ฐานการอนุ รักษ์ป่ า ไม้ และกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นฐานการเรียนรู้ที่ต้องการให้ความรู้ในด้านการป้องกันการบุกรุกท าลายป่า 
ป้องกันการลักลอบตัดไม้ อีกทั้งให้ความรู้ในด้านประโยชน์ของป่าไม้ที่มีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลก
นี้ เป็นแหล่งก าเนิดของแม่น้ า ล าธาร ที่หล่อเลี้ยงผู้คน เป็นแหล่งอาหาร สร้างระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม
แก่การอยู่อาศัย ให้ความรู้ในการเพ่ิมพ้ืนที่ป่า และการขยายความร่วมมือกันในการดูแลผืนป่า รวมทั้ง
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการน าความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยี ให้ผู้เรียนรู้ได้เกิดความ
ตระหนักมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม มีการพ่ึงพาอาศัยและ
การใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนการดูแลรักษา การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู รวมทั้งการป้องกัน
ไม่ให้สิ่งแวดล้อมถูกท าลายจนเสื่อมโดยอาศัยความร่วมมือที่จะปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมอย่างระมัดระวัง 
และใช้สอยอยู่บนความพอดี พอเพียง และยั่งยืน 
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1.6) ฐานการเรียนรู้ที่ 6 ฐานคุณประโยชน์ของธนาคารต้นไม้ เป็นการ
อธิบายถึงประโยชน์ของป่าในด้านของความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าไม้เป็นมรดกจากธรรมชาติ 
เป็นตัวแทนธรรมชาติที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงามเติบโต การด ารงรักษาทางระบบนิเวศ ป่าไม้ได้
ให้ประโยชน์แก่มนุษย์ชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม 

2) ฐานต้นไม้เป็นทรัพย์ เป็นการด าเนินการของคณะกรรมการธนาคาร
ต้นไม้ โดยมีกระบวนการ 7 ขั้นตอน คือ 1) รวมกลุ่มสมาชิก 2) เลือกคณะกรรมการบริหารธนาคาร 
3) สร้างข้อตกลงร่วมกันในการจัดการพันธุ์ไม้ กองทุนกู้ยืมและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม  
4) การปลูกต้นไม้ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวด้วยการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ เพาะกล้าไม้ กระจายต้นไม้ ปลูกใน
พ้ืนที่ส่วนบุคคล วัด และพ้ืนที่สาธารณะ 5) ใช้พ้ืนที่สีเขียวเป็นทุนสร้างรายได้โดยใช้เป็นหลักประกัน
ทางธุรกิจและใช้ผลผลิตจากต้นไม้สร้างรายได้แบบครบวงจรทั้งเนื้อไม้ ส่วนประกอบของต้นไม้ 
เมล็ดพันธุ์เพ่ือการเพาะขายต่อไป 6) จัดให้มีกองทุนหมุนเวียนส าหรับสมาชิกกู้ยืมระหว่างรอต้นไม้
เติบโตจนมีมูลค่าใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจกับธนาคารได้ตามเกณฑ์ของราชการ และ 7) ขยายผล
ธนาคารต้นไม้โดยให้วัดเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดธนาคารต้นไม้สู่ความยั่งยืน 

3) ฐานต้นไม้สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน เป็นการจัดการด้วยระบบธนาคารได้
รูปแบบธนาคารต้นไม้ชุมชนเป็น CTH-Tree Bank Model ที่ประกอบด้วย ความร่วมมือระหว่างชุมชน 
(Community-C) วัด (Temple-T) และครัวเรือน (Household-H) โดยมีหลักการ คือ ปลูก
ต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนเพ่ือสิ่งแวดล้อมและเพิ่มมูลค่าต้นไม้เป็นทุนในการออมให้เป็นทรัพย์ 
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยระบบธนาคาร ท าการบริการโดยมีคณะกรรมการ
ที่มาจาก 3 ฝ่าย คือ ชุมชน (C) วัด (T) และครัวเรือน (H) โดยมีเป้าหมายเพ่ือใช้ต้นไม้เป็นฐานใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือความสมดุลของ
สิ่งแวดล้อม 

  5.1.2.5 สถานที่ด าเนินงาน 
     สถานที่ตั้งธนาคารต้นไม้ต าบลหันทราย ตั้งอยู่ที่ วัดหันทราย หมู่ 1 ต าบล

หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว บนพื้นที่ของวัด จ านวน 20 ไร่ และสถานที่ส าหรับการ
น าพันธุ์พืชไปปลูก โดยปลูกที่ป่าหันทราย ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
จ านวน 3,630 ไร่ ปลูกในหมู่บ้าน เรือกสวนไร่นา วัด บ้าน และโรงเรียน มีพ้ืนที่ปลูก จ านวน 102 ไร่ 
พันธุ์ไม้ 15 ชนิด จ านวน 7,155 ต้น การใช้ประโยชน์ โดยน ามาเป็นไม้ใช้สอย  ประกอบอาหาร 
ยาสมุนไพร ให้ประโยชน์ส่วนรวม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และปลูกไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์ 

  5.1.2.6 ปัจจัยสนับสนุน 
     ปัจจัยสนับสนุนเป็นคู่มือประกอบการเรียนรู้ของฐานเรียนรู้  3 ฐาน ใน

สถานที่ด าเนินงานธนาคารต้นไม้ โดยมีเนื้อหาย่อยของความรู้ประกอบอีก 5 เรื่อง ของฐานการเรียนรู้
ย่อยทั้ง 5 ฐาน และวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นอื่น ๆ  

  5.1.2.7 การน ารูปแบบไปใช้ 
     น าไปใช้โดยการปฏิบัติการเรียนรู้การด าเนินงานธนาคารต้นไม้ตามรูปแบบ

ธนาคารต้นไม้ต าบลหันทราย อาศัยฐานการเรียนรู้และคู่มือการเรียนรู้ที่เป็นบทปฏิบัติการส าหรับเป็น
การด าเนินงานตามรูปแบบ 
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5.1.2.8 สรุปผลการประเมินรูปแบบธนาคารต้นไม้ ต าบลหันทราย อ าเภอ  
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พบว่า รูปแบบธนาคารต้นไม้มีความสอดคล้องเหมาะสม โดยมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องเท่ากับ 0.80 
 5.1.3 สรุปผลผลการปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบธนาคารต้นไม้ด ้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

ผลการพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ เกิดธนาคารต้นไม้ชุมชนชื่อ “ธนาคารต้นไม้
หันทรายเพ่ือการออม” โดยมีคณะกรรมการร่วมระหว่างชุมชน วัด และครัวเรือน จ านวน 8 คน มีวาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี มีสมาชิก 50 ครัวเรือน ใช้เงินกองทุนเริ่มต้น 100,000 บาท ให้วัด
หันทรายเป็นศูนย์กลางบริหารและขยายผลงาน มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้น 102 ไร่ ปลูกต้นไม้ได้ 7,155 ต้น 
เพาะขยายพันธุ์ต้นไม้ 15 ชนิด ผลการถ่ายทอดรูปแบบธนาคารต้นไม้ พบว่า หลังการปฏิบัติการ
ถ่ายทอด ผู้เข้ารับการถ่ายทอดมีความรู้ ความตระหนักเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และ
ความพึงพอใจต่อรูปแบบในระดับมากท่ีสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1.3.1 สรุปผลการศึกษาระดับความรู้ของผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดรูปแบบธนาคาร
ต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย พบว่า ความรู้ของประชาชนก่อนเข้าร่วม
ปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย โดยรวม
อยู่ในระดับน้อย โดยมีร้อยละของคะแนนความรู้เท่ากับ 39.83 และหลังเข้าร่วมปฏิบัติการถ่ายทอด
รูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย มีความรู้เพ่ิมขึ้นโดยรวมที่
ระดับมาก ที่คะแนนร้อยละ 77.92 

5.1.3.2 สรุปผลการศึกษาระดับความตระหนักของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการถ่ายทอด
รูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย พบว่า ความตระหนักของ
ประชาชน ก่อนเข้าร่วมปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ต าบลหันทราย มีความตระหนักในระดับมากที่สุด ( X = 3.90, S.D. = 1.12) และหลังเข้าร่วม
ปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย มีความ
ตระหนักเพ่ิมข้ึนเป็นระดับมากที่สุด ( X = 4.55, S.D. = 0.49) 

5.1.3.3 สรุปผลการเปรียบเทียบความรู ้ และความตระหนัก ก่อนและหลัง 
ของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบล 
หันทราย พบว่า ความรู้ และความตระหนัก หลังเข้าร่วมปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบธนาคารต้นไม้
ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย มีคะแนนเพ่ิมขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

5.1.3.4 สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมปฏิบัติการถ่ายทอด
รูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย หลังเข้าร่วมปฏิบัติการ
ถ่ายทอดรูปแบบ พบว่า ประชาชนที่เข้าร่วมปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
ธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
( X = 4.58, S.D. = 0.49) และผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ และความตระหนัก 
ของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบล
หันทราย พบว่า ความรู้ และความตระหนัก ของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบธนาคารต้นไม้
ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย มีความสัมพันธ์เชิงบวกทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
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5.2  อภิปรายผล 
5.2.1 สภาพการลดลงของพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนและความต้องการสร้างธนาคารต้นไม้เพ่ือเพ่ิม

พ้ืนที่สีเขียวของชุมชนต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีดังนี้ ป่าอนุรักษ์บ้าน 
หันทรายหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ป่าพ่อหลวง เนื่องจากการด าเนินการอนุรักษ์ตามโครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรง
ครองราชย์ ครบ 50 ปี เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติเขาฉกรรจ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 3,630 ไร่ 
เดิมนั้นเป็นป่าเสื่อมโทรมจากการบุกรุกเข้าถือครองของประชาชนเพ่ือท าประโยชน์ทางการเกษตร มี
การแบ่งเขตพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่ท ากินของราษฎรออกจากกัน พร้อมจัดท าแผนที่ประกอบ ก าหนดเป็น
แปลงปลูกป่าที่ 53 ต าบลหันทราย ได้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 ส่วน หรือ 4 แปลง จากการปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทยร่วมกับราษฎรในพ้ืนที่ด าเนินการปลูกและบ ารุงรักษา เมื่อด าเนินการตามโครงการ
เสร็จสิ้นแล้วกรมป่าไม้ได้รับมอบพ้ืนที่แปลงปลูกจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และได้
มอบหมายให้ส านักงานป่าไม้เขตปราจีนบุรีเป็นผู้ดูแลรักษาพ้ืนที่ป่าไม้แห่งนี้ ปัจจุบันการด าเนินงานที่
สนับสนุนให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าหันทรายได้สิ้นสุดลง คงเหลือเพียงการด าเนินงาน 
ด้านการป้องกันไฟป่าของส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 1 ปราจีนบุรี ป่าแห่งนี้เป็นป่าเบญจพรรณผสม
ป่าดิบแล้ง มีชนิดพันธุ์ไม้ที่หลากหลาย ประชาชนในต าบลหันทรายและพื้นที่ใกล้เคียงใช้เป็นแหล่ง
อาหาร แหล่งสมุนไพรท้องถิ่น เป็นแหล่งพลังงานโดยเก็บไม้ฟืนจากป่าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน  
มีชาวบ้านที่อยู่รอบป่าช่วยกันดูแลเป็นบางส่วน ที่ส าคัญเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่รอบป่าได้เข้าไป
ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนในวันหยุด สภาพป่าปัจจุบันมีสภาพรกร้าง ต้นไม้ที่ปลูกในวันพ่อ 5 ธันวาคม 
ของทุกปีไม่โตขึ้นมากนัก เนื่องจากขาดน้ าในหน้าแล้ง ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ าถาวร ในพ้ืนที่ป่ามีพ้ืนที่ที่
เป็นดินทรายเป็นบริเวณกว้างมากและแผ่กระจายพ้ืนที่ออกไปทุกปี บ่งบอกถึงสภาพดินที่มีปัญหาใน
การเจริญเติบโตของต้นไม้ที่มีอยู่ เป็นดินที่ขาดธาตุอาหารส าหรับต้นไม้อย่างรุนแรง ประชาชนมีความ
ต้องการในการสร้างธนาคารต้นไม้เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของป่าไม้ต าบลหันทราย รวมทั้งเป็น
แหล่งเรียนรู้และเป็นสื่อการเรียน ต้องการสืบทอดการใช้ภูมิปัญญาจากป่าที่ขาดการสืบทอดมานาน 
ต้องการให้วัดหรือโรเรียนเป็นศูนย์เพาะช าและกระจายต้นไม้ส าหรับให้ชาวบ้านน าไปปลูกเพ่ือเพ่ิม
จ านวนต้นไม้ในป่า และต้องการให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการเก็บรักษาพันธุ์พืชของป่าหันทราย 
โดยเก็บรวบรวมและเพาะพันธุ์ในรูปของธนาคารต้นไม้ ทั้งดูแลรักษาป่าและดูแลผลประโยชน์ที่เกิด
จากป่าในรูปของธนาคารต้นไม้อย่างครบวงจร  

ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องผลการศึกษาของ กชพรรณ วงค์เจริญ และคนอ่ืน ๆ 
(2556) ที่ได้ศึกษา การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งพืชอาหารเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารบนพ้ืนฐาน
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางสังคมของบ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 5 ต าบลแซงบาดาล อ าเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์นี ้เพื่อศึกษาบริบทชุมชน ส ารวจสถานการณ์พืชอาหารรวมถึง
ผลกระทบ ปัจจัยที ่ส ่งผลต่อการ เปลี่ยนแปลงการผลิตและบริโภคพืชอาหาร ศึกษาทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ และทุนทางสังคมของชุมชน และอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งพืชอาหารเพ่ือสร้าง
ความมั่นคงด้านพืชอาหารบนฐานทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางสังคมของบ้านหนองแห้ว 
หมู่ 5 ต าบลแซงบาดาล อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าบ้านหนองแห้วพ้ืนที่ทั้งหมด 1,300 
ตารางกิโลเมตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2432 มีจ านวนครัวเรือน 99 ครัวเรือน การประกอบอาชีพ



 167 

เกษตรกรรมเป็นหลัก มีพ้ืนฐานทางทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ คือ ทรัพยากรป่าไม้ถึง 10 แห่ง  
แบ่งเป็นป่าชุมชน 2 แห่ง และป่าหัวไร่ปลายนาที่มีเจ้าของ จ านวน 8 แห่ง ป่าทั ้งหมดเข้าร่วม
โครงการธนาคารต้นไม้ชาวบ้านหนองแห้วได้รับประโยชน์จากโครงการธนาคารต้นไม้ ได้แก่ ไม่มีไฟ
ป่า มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น พืชพันธ์มีความหลากหลายมากขึ้นและอาหารป่ามากขึ้น และ
ทรัพยากรน้ า มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติทั้งหมด 3 แห่ง และแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น จ านวน 51 บ่อ 
นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ าบาดาลทั้งหมด 9 บ่อ และน้ าประปาหมู่บ้าน ท าให้หมู่บ้านหนองแห้วไม่ขาด
แคลนน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภค รวมทั้งน้ าส าหรับการท าการเกษตรตลอดทั้งปี สาเหตุหลักของ
การลดลงของพืชอาหารในป่า คือ การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าไปเป็นพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรกรรม รูปแบบ
และเป้าหมายการผลิตทางการเกษตรเปลี่ยนไปเป็นการผลิตเพ่ือขาย และแหล่งน้ าธรรมชาติถูกขุด
ลอกส่งผลท าให้แหล่งพืชอาหารตามธรรมชาติในแหล่งน้ าลดน้อยลง แต่ชุมชนบ้านหนองแห้วยังคงมี
ทุนทางสังคมที่เข้มแข็ง ทั้งทางด้านความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการบริหารจัดการในชุมชน ส่งผล
ต่อส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งพืช
อาหารและฟ้ืนฟูแหล่งพืชอาหารประจ า ครัวเรือน สวนหน้าบ้าน สวนหลังบ้าน ซึ่งมีครอบครัวเข้าร่วม
ปฏิบัติทั้งหมด 75 ครอบครัว จากการที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า แต่ละครัวเรือนมีพืชอาหารภายในบ้าน
เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อพืชอาหารลดน้อยลงจากเดิมถึง 65.79 เปอร์เซ็นต์ 

5.2.2 แนวทางในการสร้างธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ ่งแวดล้อมศึกษา  ต าบล 
หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ควรใช้การบริหารจัดการธนาคารโดยความร่วมมือของ
ชุมชน ครัวเรือน และวัดด้วยการปฏิบัติการโดยรับสมัครสมาชิกธนาคารด้วยความสมัครใจและ
บริหารงาน โดยคณะกรรมการร่วมระหว่างวัดกับชุมชนสมาชิกต้องร่วมกันเก็บรวบรวมและเพาะ 
เมล็ดพันธุ์ ปลูก ดูแลรักษาต้นไม้ในพ้ืนที่ของสมาชิก พ้ืนที่วัดและพ้ืนที่สาธารณะ และวางแผนการ
จัดการผลผลิตให้เกิดผลทางเศรษฐกิจระยะยาวด้วยระบบธนาคาร ให้วัดเป็นศูนย์กลางการบริหารงาน
และการถ่ายทอดรูปแบบการด าเนินงานธนาคารต้นไม้โดยการปลูกต้นไม้ให้เจริญเติบโตใช้ต้นไม้เป็น
หลักประกันในทางธุรกิจระหว่างรัฐกับชุมชนต่อไป โดยได้พบแนวทางว่า การด าเนินงานต้องมาจาก
มูลเหตุจูงใจที่น าไปสู่การอนุรักษ์ป่าไม้ที่เป็นหลักการส าคัญ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน สามารถอธิบายการ
ด าเนินงานได้ ในด้านโครงสร้างของธนาคารต้นไม้ ประกอบด้วย สมาชิกเป็นส าคัญ เลือกผู้ดูแล
ธนาคารจากสมาชิก การควบคุมการด าเนินงานต้องให้กลุ่มสมาชิกควบคุมดูแลและตรวจสอบกันเอง 
ต้องมีพระเป็นผู้น าขององค์กรด้วยเหตุว่ากิจกรรมการปลูกต้นไม้หากพระเป็นผู้ให้ความรู้ ให้ค าแนะน า
ด้วยการเทศนาประชาชนจะมีความเชื่อถือและประพฤติปฏิบัติตามอย่า งศรัทธา และต้องมีพ้ืนที่
ด าเนินงานของธนาคารต้นไม้ประมาณ 20 ไร่ ด้านกิจกรรมของธนาคารต้นไม้ ต้องมีการประชุมชี้แจง
ภารกิจ การด าเนินงาน การประเมินผลงานของธนาคารต้นไม้ กิจกรรมส าคัญ น าเสนอข้อมูลใหม่  ๆ 
แก่สมาชิก รวมถึงการประชุม อบรมเพ่ือให้ความรู้ด้านชนิดของพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์ไม้ที่ต้องมีใน
ธนาคารต้นไม้ ต้องมีพันธุ์ไม้ที่ผสมผสาน ด้านลักษณะของสมาชิก สมาชิกของธนาคารต้นไม้  ต้องเป็น
ผู้ที่มีความตั้งใจจริง รักต้นไม้และการปลูกป่า มีวินัย มีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน  เข้าใจ
วัตถุประสงค์ของธนาคารต้นไม้ ไม่มีวัตถุประสงค์อ่ืนแอบแฝง จ านวนสมาชิกของธนาคารต้นไม้ การ
บอกรับสมาชิกต้องบอกรับในวงกว้าง ผู้สนใจทุกคนสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ ต้องมีจ านวน
ประมาณ 50 คนขึ้นไป ส่วนปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จจ าเป็นต้องมีกิจกรรมที่เป็นการให้ความรู้        
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ในการสร้างและด าเนินกิจกรรมของธนาคารต้นไม้ โดยมีฐานการเรียนเรื่องเกี่ยวกับธนาคารต้นไม้     
ในด้านต่าง ๆ เป็นส าคัญ  

ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จินตนา สังข์ขาว (2553) ได้
ศึกษาการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมด้วยแนวคิดธนาคารต้นไม้ : กรณีศึกษาบ้านคลองเรือ 
อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาโครงสร้างองค์กร กระบวนการด าเนินงาน 
และผลการด าเนินงาน ตามแนวคิดธนาคารต้นไม้ ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างองค์กรประกอบด้วย 
2 ส่วนหลัก คือ คณะกรรมการต้นไม้ และสมาชิกธนาคารต้นไม้ มีกระบวนการด าเนินงานภายใต้
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการยอมรับและการตัดสินใจให้มีการด าเนินงานตามแนวคิดธนาคารต้นไม้
ภายในชุมชน คณะกรรมการและสมาชิก ต่างมีส่วนในการเพาะกล้าไม้ และน ากล้าไม้ปลูกลงในพ้ืนที่
ท ากิน โดยจ าปาทองเป็นชนิดพันธุ์พืชที่ได้รับความนิยมปลูกที่สุด  ในกระบวนการปลูกกล้าไม้ ท าให้
เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและท าให้ชุมชนมีเงินทุนเพ่ือใช้สนับสนุนกิจกรรม
และจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กอบมณี เลิศพิชิตกุล (2552) ได้ศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการธนาคารต้นไม้ : กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สกต.) จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยศึกษาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากร้อยละ 81 ไม่รู้จักโครงการธนาคารต้นไม้มาก่อน แต่เมื่อ
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารต้นไม้แล้ว สนใจเข้าร่วมโครงการถึงร้อยละ 72 ในช่วง 1 ปี ที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการธนาคารต้นไม้ ต้องการจะปลูกต้นไม้ประมาณ 119,375 ต้น และมีเนื้อที่ปลูกต้นไม้ใน
โครงการประมาณ 4,775 ไร่ ด้านความคุ้มค่าของโครงการ พบว่า หากต้นไม้มีอัตรารอด ร้อยละ 50 
และ  30  ในปี ที่ เ ก็ บ เกี่ ย ว  7 ,  12 ,  19  แล ะ  20  โดยสหกรณ์ ได้ รั บส่ ว ยแบ่ ง ร้ อยละ  2  
โครงการจะไม่มีความคุ้มทุน เนื่องจากโครงการธนาคารต้นไม้เป็นโครงการลักษณะที่สหกรณ์ต้อง
ลงทุนให้กับสมาชิกก่อน สมาชิกที่ได้รับประโยชน์เป็นสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น หากสหกรณ์มี
การก าหนดการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างสมาชิกและสหกรณ์ อย่างเหมาะสม โครงการธนาคารต้นไม้
จึงมีความเป็นไปได้ในการด าเนินการ 

5.2.3 รูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย อ าเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้สังเคราะห์จากศาสตร์พระราชา โดยเฉพาะแนวคิดการปลูกป่า  
3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลที่ 9 และแนวคิดธนาคารต้นไม้ของปราชญ์ท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินการธนาคาร
ต้นไม้รวม 4 คน ได้แก่ 1) พงษา  ชูแนม 2) ปัญญา ปุลิเวคินทร์ 3) วัลลภ เอราวรรณ์ และ 4) เกริก มีมุ่งกิจ 
ที่มุ่งปลูกต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจระยะยาวโดยจัดการด้วยระบบธนาคาร
ต้นไม้ ได้รูปแบบธนาคารต้นไม้ชุมชนเป็น CTH-Tree Bank Model ที่ประกอบด้วย ความร่วมมือ
ระหว่างชุมชน (Community-C) วัด (Temple-T) และครัวเรือน (Household-H) โดยมี
หลักการ คือ ปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนเพ่ือสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมมูลค่าต้นไม้เป็นทุนในการ
ออมให้เป็นทรัพย์ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยระบบธนาคาร ท าการบริการโดยมี
คณะกรรมการที่มาจาก 3 ฝ่าย คือ ชุมชน (C) วัด (T) และครัวเรือน (H) โดยมีเป้าหมายเพ่ือใช้ต้นไม้
เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือความสมดุล
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ของสิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการ 7 ขั้นตอน คือ 1) รวมกลุ่มสมาชิก 2) เลือกคณะกรรมการ
บริหารธนาคาร 3) สร้างข้อตกลงร่วมกันในการจัดการพันธุ์ ไม้ กองทุนกู้ยืมและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 4) การปลูกต้นไม้ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวด้วยการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ เพาะกล้า
ไม้ กระจายต้นไม้ ปลูกในพ้ืนที่ส่วนบุคคล วัด และพ้ืนที่สาธารณะ 5) ใช้พ้ืนที่สีเขียวเป็นทุนสร้าง
รายได้โดยใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจและใช้ผลผลิตจากต้นไม้สร้างรายได้แบบครบวงจรทั้งเนื้อไม้ 
ส่วนประกอบของต้นไม้ เมล็ดพันธุ์เพื่อการเพาะขายต่อไป 6) จัดให้มีกองทุนหมุนเวียนส าหรับสมาชิก
กู้ยืมระหว่างรอต้นไม้เติบโตจนมีมูลค่าใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจกับธนาคารได้ตามเกณฑ์ของ
ราชการ และ 7) ขยายผลธนาคารต้นไม้โดยให้วัดเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดธนาคารต้นไม้สู่ความยั่งยืน  

มีการจัดสถานีการเรียนรู้เป็น 3 สถานี ได้แก่ 1) สถานีหัวใจธนาคารต้นไม้
ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ 6 ฐาน คือ (1) ฐานธนาคารต้นไม้ (2) ฐานวัตถุประสงค์ของธนาคารต้นไม้ 
(3) ฐานหลักการของธนาคารต้นไม้ (4) ฐานแนวคิดของธนาคารต้นไม้ (5) ฐานการอนุรักษ์ป่าไม้และ
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา (6) ฐานคุณประโยชน์ของธนาคารต้นไม้ 2) สถานีต้นไม้เป็นทรัพย์ และ 
3) สถานีต้นไม้สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน สถานที่ด าเนินงาน ตั้งอยู่ที่วัดหันทราย หมู่ 1 ต าบล 
หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี บนพื้นที่ของวัด จ านวน 20 ไร่ โดยมีคู่มือบท
ปฏิบัติการถ่ายทอดการเรียนรู้ของฐานเรียนรู้ในประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ จ านวน 5 เรื่อง ส่วนการ
น ารูปแบบไปใช้ ใช้ผ่านทางฐานการเรียนรู้และคู่มือบทปฏิบัติการเรียนรู้ และรูปแบบธนาคารต้นไม้
ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ที่ผ่านการประเมินแล้วมีคุณภาพโดยรวมที่ระดับ
ดี ( X = 4.22, S.D. = 0.39)  

ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ คงพร นิ่มเจริญชัยกุล (2560) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมในการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับยุวชน
ในชุมชนริมคลอง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมในการ
จัดการขยะมูลฝอยส าหรับยุวชน ในชุมชนริมคลอง เป็นรูปแบบที่ยึดหลักการสร้างยุวชนต้นกล้ารักษา
กฎหมายให้ชุมชนปลอดขยะ จัดกระบวนการกลุ่มโดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1) เรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมด้วยการ
ร่วมกันส ารวจสภาพขยะมูลฝอยในชุมชน 2) เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยการถ่ายทอดความรู้
กฎหมายด้านการจัดการขยะมูลฝอย ให้ยุวชนเกิดความรู้และความตระหนัก 3) เรียนรู้เพ่ือสิ่งแวดล้อม
ด้วยการปฏิบัติการโดยกลุ่มยุวชนต้นกล้ารักษากฎหมายให้ชุมชนปลอดขยะ ด้วยหลักการ 5Rs ให้เป็น
รูปธรรมอย่างต่อเนื่อง สรุปได้รูปแบบ STG – L & 5R Model ผลการประเมินรูปแบบโดยยุวชน
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการเรียนรู้ พบว่า รูปแบบมีความสอดคล้องเหมาะสมทุกรายการ ผลประเมินการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า หลังการเรียนรู้ยุวชนมีความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติสูงกว่า
ก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยยุวชน ที่มีเพศต่างกันและผู้ปกครองมีอาชีพ
ต่างกัน มีความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยุวชนที่มีที่อยู่อาศัยห่างจากคลอง
ต่างกัน มีความตระหนักและการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการ
ประเมินรูปแบบ พบว่า มีคุณภาพในระดับมากที่สุด  

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อมรรัตน์ ช่างฉาย (2557) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง รูปแบบการพัฒนาความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับผู้ประกอบการร้านค้าในการ
จัดการขยะมูลฝอยในตลาดการค้าชายแดน จังหวัดสระแก้ว  พบว่า รูปแบบการพัฒนาความร่วมมือ
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับผู้ประกอบการร้านค้าในการจัดการขยะมูลฝอยในตลาดการค้า
ชายแดน จังหวัดสระแก้ว เป็นรูปแบบที่ยึดหลักการความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการขยะ
มูลฝอยที่มุ่งการลดปริมาณและน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่สู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย 2 ภาคส่วน 
คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับผู้ประกอบการร้านค้า มีความร่วมมือกัน 3 ด้าน ได้แก่ การปรับ
โครงสร้างการบริหารให้เป็นคณะกรรมการร่วมของทั้งสองฝ่าย การสร้างจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม 
และการจัดกิจกรรม 5Rs ให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้สรุปรูปแบบเป็น LR-SER Model 
ผลการประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องเหมาะสมทุกรายการ ผล
การใช้รูปแบบการพัฒนาความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า หลังการเข้า ร่วมปฏิบัติการ
ตามรูปแบบ ผู้เข้าร่วมมีความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยสูงกว่า
ก่อนเข้าร่วมปฏิบัติการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการเปลี่ยนแปลงความร่วมมือในการ
จัดการขยะมูลฝอยหลังการใช้รูปแบบ พบว่า เกิดคณะกรรมการร่วม เกิดกองทุนร่วม เกิดกลุ่มรักษ์โรง
เกลือ เกิดกลุ่มจิตอาสา เกิดระบบการจัดการขยะร่วมของทั้ง 2 ภาคส่วน จนปริมาณขยะลดลงเฉลี่ย
เหลือ 8 ตันต่อวัน และมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขยะมูลฝอยจ าหน่าย จ านวน 3 ชนิด และผลการ
ประเมินคุณภาพของรูปแบบโดยผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ พบว่า มีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด  

รวมทั้งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จินตนา สังข์ขาว (2553) ได้ศึกษาการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมด้วยแนวคิดธนาคารต้นไม้ : กรณีศึกษาบ้านคลองเรือ อ าเภอพะโต๊ะ 
จังหวัดชุมพร ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาโครงสร้างองค์กร กระบวนการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานตามแนวคิดธนาคารต้นไม้ ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก 
คือ คณะกรรมการต้นไม้ และสมาชิกธนาคารต้นไม้ มีกระบวนการด าเนินงานภายใต้การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการยอมรับและการตัดสินใจให้มีการด าเนินงานตามแนวคิดธนาคารต้นไม้ภายในชุมชน 
คณะกรรมการและสมาชิก ต่างมีส่วนในการเพาะกล้าไม้ และน ากล้าไม้ปลูกลงในพ้ืนที่ท ากิ น โดย
จ าปาทองเป็นชนิดพันธุ์พืชที่ได้รับความนิยมปลูกที่สุด ในกระบวนการปลูกกล้าไม้ ท าให้เกิดการ
สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและท าให้ชุมชนมีเงินทุนเพ่ือใช้สนับสนุนกิจกรรมและ
จัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสอดคล้องกับการศึกษาของสมาน ด้วงพรหม 
(2557) ได้ศึกษา รูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอน
สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที ่6 2) ศึกษาเปรียบเทียบความรู้ และเจตคติ จากการเรียนตามรูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา
แบบบูรณาการ ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) ศึกษาเปรียบเทียบความรู้และเจตคติของนักเรียนที่
เรียนตามรูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการกับการสอนปกติ 4) ศึกษาความคงทน
ของความรู้และเจตคติของนักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการสอน และ 5) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อ
การเรียนตามรูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ พบว่า รูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อม
ศึกษาแบบบูรณาการเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นกระตุ้นให้คิด ขั้นน าเสนอความคิด ขั้นล าดับความคิดใหม่ ขั้นน าไปใช้ 
ขั้นทบทวนความคิดและขั้นประเมินผลความคิด และมีคุณภาพของรูปแบบที่ระดับมากที่สุด ด้าน
ความรู้และเจตคติจากการเรียนตามรูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ  เรื่องการ
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อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 การ
เรียนตามรูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีความรู้
และเจตคติมากกว่าการสอนปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นักเรียนที่เรียนตามรูปแบบ
การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีความคงทนของ
ความรู้และเจตคติ หลังเรียน ไม่แตกต่างกัน นักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา
แบบบูรณาการ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีความพึงพอใจ ในระดับมากท่ีสุด  

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุภศักดิ์ เมืองพรหม (2551) ได้ศึกษา
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการจัดการ มูลฝอยในชุมชนชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด มีองค์ประกอบของ
รูปแบบการฝึกอบรมที่ผ่านการประเมินและปรับปรุงแก้ไขจากการน าไปทดลองใช้  7 ขั้นตอน คือ 
TPCEDTE (1) การศึกษาความต้องการ (2) การก าหนดวัตถุประสงค์ (3) การก าหนดเนื้อหา (4) การ
สร้างแบบประเมิน (5) การพัฒนาฝึกอบรม และ (6) การประเมินผล ผลการวิจัยพบว่า ประชาชน 
โดยรวมและจ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการฝึกอบรม มีความรู้
ความเข้าใจ เจตคติต่อการจัดการมูลฝอย และการปฏิบัติในการจัดการมูลฝอย หลังฝึกอบรม เพ่ิมขึ้น
จากก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เพศ อายุ และระดับการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการ
ฝึกอบรมที่แตกต่างกัน มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติต่อการจัดการมูลฝอยและการปฏิบัติ  
ไม่แตกต่างกัน ประชาชนที่มีประสบการณ์ในการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการ
มูลฝอยและเจตคติต่อการจัดการมูลฝอย และการปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยมากกว่าประชาชนที่ไม่มี
ประสบการณ์ ในการฝึกอบรม การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเพศ อายุ และระดับการศึกษากับ
ประสบการณ์ในการฝึกอบรมต่อความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย และการปฏิบัติในการ
จัดการมูลฝอย มีปฏิสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.01) โดยประชาชนที่มีประสบการณ์ใน
การฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยมากกว่าประชาชน ที่ไม่มี
ประสบการณ์ในการฝึกอบรม  

อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิทยา อารีราษฎร์ (2549) ได้ศึกษาการ
พัฒนารูปแบบการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแบบอัจฉริยะและมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
พบว่า การพัฒนารูปแบบ CICAI ได้รูปแบบ ที่มีองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ ด้านโมดูลหลัก ประกอบด้วย 
6 โมดูล ได้แก่ โมดูลเชี่ยวชาญ โมดูลเนื้อหาสาระวิชา โมดูลผู้เรียน โมดูลการสอน โมดูลสื่อสาร และ
โมดูลการเรียนร่วมกัน และด้านสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 8 ส่วน ได้แก่ บทบาทของ
ผู้เรียน บทบาทของผู้สอน รูปแบบและวิธีการสื่อสาร กลุ่มผู้เรียน เทคนิคที่ใช้ภายในกลุ่ม วิธีการเรียน
ร่วมกัน การประเมินผลและเอเจนต์ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบ 
พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบอยู่ในระดับสูง การพัฒนาบทเรียนการสอนใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยแบบอัจฉริยะ และมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้บทเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
โดยผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อบทเรียนอยู่ในระดับสูง ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กลุ่มผู้เรียนที่เป็นกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนด้วยบทเรียนที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับสูงที่สุด ผลการส ารวจทักษะกระบวนการคิดของ
ผู้เรียน พบว่า มีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดท่ีสูงขึ้น  
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รวมทั้งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปราโมทย์ จันทร์เรือง (2552) ได้ศึกษาการ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะการคิดและการสรรค์สร้างความรู้
ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ  6 
องค์ประกอบ คือ หลักการจุดประสงค์ โครงสร้างเนื้อหา การวิเคราะห์งาน หน่วยการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เอกสารประกอบรูปแบบมี 3 เล่ม คือ ค าแนะน าการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน หน่วยการเรียนการสอน และค าแนะน า การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ทักษะการคิดและการสรรค์สร้างความรู้ของนักเรียนช่วงชั้นที่  2 ที่เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าการเรียนตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ผลงานการสรรค์สร้างความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี และคะแนนเจตคติต่อการเรียนตามรูปแบบ
ของนักเรียนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ดรัณภพ เพียรจัด (2551) ได้ศึกษาการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาภาษาไทยด้วยวิธีการเรียนรู้ร่วมกันและการเรียนรู้ด้วย
กรณีศึกษาเพ่ือสร้างค่านิยมด้านการมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาภาษาไทยด้วยวิธีการเรียนรู้ร่วมกัน
และการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาเพ่ือสร้างค่านิยมด้านการมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี 10 ขั้น คือ 1) ครูปฐมนิเทศนักเรียน ครูและนักเรียนร่วมกันวาง
แผนการเรียน 2) ครูบอกจุดประสงค์ของบทเรียน 3) นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่เกี่ยวกับเนื้อหา
บทเรียนและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) นักเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนและกรณีศึกษาที่
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5) นักเรียนวินิจฉัยปัญหาด้วยการส ารวจค้นคว้าความรู้จาก
แหล่งต่าง ๆ โดยยึดหลักค่านิยมตาม ความพอเพียง 6) นักเรียนระดมสมองโดยใช้เครื่องมือบนเว็บ
เพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  7) ครูและ
นักเรียนร่วมกันสรุปผลความคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน าเสนอความรู้ที่ได้ในชั้นเรียน 
8) นักเรียนทดสอบความรู้และครูประเมินผล 9) ครูให้ผลป้อนกลับยึดหลักการมีเหตุผลตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ 10) นักเรียนจดจ าและน าหลักการการมีเหตุผลตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า ผู้เรียนจะสามารถน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ วิธีการสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 คือ อธิบายให้นักเรียนเข้าใจโดยตรงและสอดแทรกในเนื้อหาวิชาที่สอน
และจัดท าเป็นหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ค าถามในแบบวัดค่านิยมควรเป็นค าถามตามสถานการณ์
ปัจจุบันที่เกิดขึ้นจริง การให้ผลป้อนกลับควรให้หลังจากที่นักเรียนท าแบบทดสอบครบหมดทุกข้อ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีเรียนวิชาภาษาไทยด้วยรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บด้วยวิธีการเรียนรู้ร่วมกันและ
การเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา มีคะแนนค่านิยมด้านการมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภัทรดรา 
พันธุ์สีดา (2551) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ทางภาษาของเด็กปฐมวัย การสร้างรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  SPARPS ขั้นที่ 1 สังเคราะห์
รูปแบบ การเรียนการสอนแบบ SPARPS จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ SPARPS ประกอบด้วยขั้นการเรียนการสอน 6 ขั้น คือ ขั้นกระตุ้นเร้า (Stimulus: 
S) ขั้นวางแผน (Plan: P) ขั้นเรียนรู้ (Active Learning: A) ขั้นซ้ าย้ าทวน (Repeat: R) ขั้นน าเสนอ 
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(Presentation: P) และขั้นแบ่งปัน (Share Ideas: S) การประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
SPARPS โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ท าแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน
แบบ SPARPS มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผลการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
SPARPS มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS มีทักษะทางภาษาหลังการทดลอง
เพ่ิมขึ้นมากกว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

5.2.4 ผลการปฏิบัติการตามรูปแบบการสร้างธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พบว่า ความรู้ของประชาชนก่อนเข้าร่วม
ปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบอยู่ในระดับน้อย ที่ร้อยละ 39.83 หลังเข้าร่วมปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบ
มีความรู้เพ่ิมข้ึนโดยรวมที่ระดับดี ที่ร้อยละ 77.9 ความตระหนักของประชาชนก่อนเข้าร่วมปฏิบัติการ
ถ่ายทอดรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย มีความตระหนักใน
ระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.90 ที่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 และหลังเข้าร่วมปฏิบัติการถ่ายทอด
รูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทรายมีความตระหนักเพ่ิมขึ้นเป็น
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.55, S.D. = 0.49) ในด้านผลการเปรียบเทียบความรู้ และความตระหนัก ก่อน
และหลังการปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบล
หันทราย พบว่า ความรู้ และความตระหนัก หลังเข้ารับการปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบธนาคารต้นไม้ 
มีคะแนนเพ่ิมขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านความพึงพอใจ พบว่า ประชาชน 
ที่เข้าร่วมปฏิบัติการถ่ายทอดรูปแบบมีความพึงพอใจต่อรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.58, S.D. = 0.49)  

ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมาน ด้วงพรหม (2557) ได้
ศึกษา รูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา 
แบบบูรณาการ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) ศึกษา
เปรียบเทียบความรู้ และเจตคต ิจากการเรียนตามรูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ  
ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) ศึกษาเปรียบเทียบความรู้และเจตคติของนักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการ
สอนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการกับการสอนปกติ 4) ศึกษาความคงทนของความรู้และเจตคติ
ของนักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการสอน และ 5) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนตามรูปแบบ 
การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ พบว่า รูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ
เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน 
คือ ขั้นกระตุ้นให้คิด ขั้นน าเสนอความคิด ขั้นล าดับความคิดใหม่ ขั้นน าไปใช้ ขั้นทบทวนความคิด
และขั้นประเมินผลความคิด และมีคุณภาพของรูปแบบที่ระดับมากที่สุด ด้านความรู้และเจตคติจาก
การเรียนตามรูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 การเรียนตามรูปแบบการสอน
สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีความรู้และเจตคติมากกว่า
การสอนปกต ิอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อม
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ศึกษาแบบบูรณาการ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีความคงทนของความรู้และเจตคติ หลัง
เรียน ไม่แตกต่างกัน นักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ เรื่อง การ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีความพึงพอใจ ในระดบัมากที่สุด  

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ แฟลม์ (Flamm, 2006) ได้ศึกษา
ความรู ้ด้านสิ่งแวดล้อม เจตคติต่อสิ่งแวดล้อม และการเป็นเจ้าของและการใช้ยานพาหนะ การวิจัย
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกครั้งนี้ ต้องการศึกษาความขัดแย้งที่ปรากฏ โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เจตคติต่อสิ่งแวดล้อมและการเป็นเจ้าของและการใช้ยานพาหนะ เป็น
การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ จากผู้อาศัยอยู่ในเมืองบาคราเมนโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย จ านวน  1,506 
คน ที่ตอบแบบส ารวจเกี่ยวกับความรู้ เจตคติ และพฤติกรรม จ านวน 37 ข้อค าถาม (อัตราการ
ตอบร้อยละ 39.6) สมมติฐานที่น ามาทดสอบผลสองทาง (Bi-dimensional Effects) ของความรู้
กับเจตคติต่อสิ่งแวดล้อม และถามจ านวนพาหนะของครอบครัว ระยะทางการขับขี่ภายในรอบปี
โดยประมาณ และปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในรอบปีโดยประมาณสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย สมการถดถอยพหุคูณ และสมการโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า (1) ผู้ตอบที่มีเจตคติต่อ
สิ่งแวดล้อมมีความรู้เกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเป็นเจ้าของยานพาหนะและการใช้  
(2) ครัวเรือนของผู้ตอบที่มีการศึกษา เป็นเจ้าของยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพ การใช้เชื้อเพลิง
มากกว่า และใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่า (3) ครัวเรือนของผู้ตอบที่มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าของ
ยานพาหนะน้อยกว่าและใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่า (4) การเป็นเจ้าของและการใช้ยานพาหนะมีผลกระทบ
ตรงข้ามกับเจตคติต่อสิ่งแวดล้อม และ (5) ผู้ตอบหลายคนมองเห็นอุปสรรคต่อการท าให้การเป็นเจ้าของ
และการใช้ยานพาหนะสะท้อนความรู้และเจตคติ อีกทั้งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวิลสัน (Wilson, 
2006) ได้ศึกษาการวัดผลกระทบของวิทยาศาสตร์ศึกษาตามอัธยาศัยในสวนสัตว์ เกี่ยวกับความรู้ 
เจตคติ และพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เป้าหมายการศึกษา การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
การพัฒนาและการวิเคราะห์เครื่องมือทดสอบที่สร้างขึ้นเพ่ือวัดตัวแปรของการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
ในสวนสัตว์ การประยุกต์ใช้เครื่องมือทดสอบพร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในการ
ประเมินผล ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อวัดประสิทธิผลของโครงการทางการศึกษาของสวนสัตว์ และการวิ เคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลทดสอบก่อนและหลังว่าการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นอย่างไร ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนในโครงการทั้งสองประเภทมีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ แต่นักเรียนใน
โครงการที่มีโรงเรียนเป็นฐานเท่านั้น ที่มีเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ การวิเคราะห์ตาม
ชั้นปี พบว่า นักเรียนเกรดเจ็ดมีคะแนนการทดสอบต่ ากว่านักเรียนที่อยู่ชั้นต่ ากว่าในทุกด้าน ซึ่งแสดง
ให้เห็นผลของการวัดสภาพการเรียนรู้ใหม่ ๆ ในหมู่วัยรุ่นค่อนข้างน้อย ข้อมูลการส ารวจความคิดเห็น
ของครู พบว่า ครูเห็นความส าคัญเกี่ยวกับการท าให้โครงการทางการศึกษามีความเหมาะสมกับ
หลักสูตรโรงเรียนเป็นฐานของคน แต่ได้บูรณาการโครงการเข้าไปในการสอนของตนน้อย การสังเกต
โครงการแสดงให้เห็นปัญหาด้านการจัดซื้อ แสดงความห่วงใยบางประการเกี่ยวกับการใช้เอกสาร
หลักสูตรของครูในสวนสัตว์ การวิเคราะห์ข้อมูลทดสอบจากทัศนะของนักสังคมนิยม แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนที่มีเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมสูง มีการเพ่ิมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ
นักเรียนที่มีเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมในทางบวกมีแนวโน้มในการเข้าร่วมในการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
และยังมีการอภิปรายถึงการค้นพบข้อแตกต่างระหว่างชายและหญิงอีกด้วย  
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รวมทั้งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วูลส์เวิตซ์ (Woodward, 2004) ได้ศึกษา
การเปลี่ยนแปลงในการวัดความรู้สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นจากผลการอบรมปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัย
สรุปได้ว่า เป้าหมายสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือเพ่ิมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียน โดย
การเปลี่ยนแปลงความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมในระบบมหาวิทยาลัยปัจจุบันมีแนวโน้มในการพัฒนา
เพ่ือให้สอดคล้องเป้าหมาย โดยการเน้นการศึกษาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมในหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับระบบ
นิเวศวิทยา ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ดังนั้น
รายวิชาชีววิทยาเบื้องต้น ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งจึงกล่าวถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามยังคง
มีการวิจัยน้อยมากหรือเกือบไม่มีเลยที่แสดงให้เห็นว่าการอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนเป็นวิธีที่
ได้ผลหรือมีอิทธิพลต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมที่ศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ผลการศึกษาพบว่า สมมติฐานผลสัมฤทธิ์และการศึกษาที่จัดในสาระใดสาระหนึ่งไม่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงความรู้ เจตคติและพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและนักศึกษาเปลี่ยนแปลงความรู้ได้อย่าง
มาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ออร์แคนเทรา และคามาโช (Alcantara & Miguel, 
2004) ได้ศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
เตรียมความพร้อมด้านเกษตรกรรมเม็กซิกัน กรณีศึกษาการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุ และที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ ภาคกลาง และ
ภาคเหนือ มีความเกี่ยวโยงกับตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เจตคติที่มีต่อเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีการใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมี และการค านวณต้นทุนทางสังคม และยังพบว่า  นักเรียนมัธยม
ปลายที่เรียนในโรงเรียนเตรียมความพร้อมด้านเกษตรกรรมเป็นผู้ที่ใส่ใจในการหาความรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม และความใส่ใจ ในประเด็นนี้ก็เพ่ิมขึ้นหลังจากนักเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายจากโรงเรียน แล้วยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เวจเนต (Wagenet, 1997) ได้
ศึกษาผลกระทบของหลักสูตรสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผู ้ใหญ่ โดยศึกษาเกี่ยวกับความรู้ เจตคติ  และ
พฤติกรรมในเขตสันปันน้ าของนครนิวยอร์กซิตี้ การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การศึกษาผู้ใหญ่กับปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในบริบทของความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม หลักสูตร
การศึกษาเกี่ยวกับมโนทัศน์สิ่งแวดล้อมส าคัญมีการน ามาใช้ฝึกอบรมกลุ่มผู้ใหญ่ที่คัดเลือกมาจากผู้ที่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่สันปันน้ าของนครนิวยอร์กซิตี้  โดยการวิเคราะห์ว่ามีข้อแตกต่างในความรู้ เจตคติ 
และพฤติกรรมระหว่างกลุ่มผู้อ่านที่ใช้เอกสารศึกษาทั้งหมด กลุ่มผู้ไม่อ่านซึ่งได้รับเอกสารแต่ไม่ใช้
เอกสารทั้งหมด และผู้ไม่ได้รับเอกสารการศึกษาเลย ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ผู้อ่านมีการ
ระลึกข้อเท็จจริง และความเชื่อมั่นในความรู้สิ่งแวดล้อม สูงกว่าผู้ไม่อ่านและผู้ไม่ได้รับเอกสาร
การศึกษา อย่างไรก็ตามการประเมินผลความรู้แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทั้งสามกลุ่ม และยัง
พบว่า ผู้ไม่อ่านยังมีเจตคติค่อนข้างไม่ดีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม  

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ แบรดลีย์ (Bradley, 1996) ได้ศึกษา
การประเมินผลเชิงทดลองเกี่ยวกับหลักการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และผลที่มีต่อความรู้สึกและ
เจตคติด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมัธยมในเทกซัส วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพ่ือ  (1) พัฒนา
หลักการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนมัธยมโดยเน้นกิจกรรมเป็นฐาน และ  (2) เพื่อวัด
การเปลี่ยนแปลงความรู้และเจตคติ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามหน่วยหลักสูตรเป็นเวลา 10 วัน 
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่าวิทยาศาสตร์เกษตร 384 : เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมหน่วย เอ ซึ่งสร้างขึ้น 
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เพ่ือให้ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกระบวนการทางชีววิทยา และหลักการพ้ืนฐานของระบบนิเวศ และเพ่ือ
ก าหนดพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาสิ่งแวดล้อมทั่วไป หลักสูตรได้ส่งไปยังโรงเรียนมัธยมในเทกซัส 18 แห่ง 
เพ่ือไปทดลองใช้กับนักเรียน 475 คน นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการทดสอบก่อนและหลังการมี
ส่วนร่วมในหลักสูตร ผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงความรู้และเจตคติ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้และเจตคติ ท าให้เกิดเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมในทางบวกมากข้ึน ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสูงขึ้น 
และผลการวิจัยยังพบว่า ความรู้กับเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมมีสหสัมพันธ์สูง  

รวมทั้งสอดคล้องกับผลการศึกษาของโบรแกน (Brogen, 1992) ได้ศึกษาผลของ
บรรยากาศองค์กรและการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้สภาพแวดล้อมเก่ียวกับความรู้ เจตคติ 
และพฤติกรรมของผู้เรียนภายหลังการมีส่วนร่วมในการอบรมความปลอดภัยทางวีดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์ 
การวิจัยนี้มีฐานคิดว่าการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและสุขภาพทาง อุตสาหกรรมให้ประสบ
ความส าเร็จ ความรู้ที่ได้มาใหม่ต้องน าไปแปลให้เป็นพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน (On the-job Behavior) 
เพ่ือน าพฤติกรรมที่พึงประสงค์ออกมาในที่ท างาน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาว่า ความรู้ที่ได้รับ
เจตคติที่เปลี่ยนไป และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้เรียนผู้ใหญ่ ได้รับผลกระทบจากบรรยากาศ
องค์กรและบรรยากาศการเรียนรู้ทางวีดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์ และการเปลี่ยนปลงในการรับรู้
สภาพแวดล้อมในระยะเวลาที่ผ่านไปหรือไม่ ข้อค้นพบส าคัญ คือ อิทธิพลของสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับ
ผลลัพธ์สุดท้ายของการอบรม ผลกระทบของวีดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์ในฐานะเป็นสื่อในการอบรม และ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ในการฝึกอบรม ระดับการสนับสนุนจากสภาพแวดล้อมในการท างานและ
พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างของเพ่ือนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา มีผลกระทบต่อผลลัพธ์สุดท้ายของ
การเรียนรู้ ผู้เรียนทั้งหมดได้รับผลกระทบโดยการฝึกอบรม โดยไม่ค านึงถึงอายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ท างานหรือประสบการณ์ฝึกอบรมเดิม โครงการวีดีทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์มีผลกระทบต่อ
ผลลัพธ์สุดท้ายของการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญ 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
5.3.1.1 รูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย 

นี้เป็นรูปแบบที่มีคุณภาพระดับดี สามารถน าไปใช้ในการส่งเสริมการด าเนินงานธนาคารต้นไม้ได้ใน
ทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย เป็นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ที่น าไปสู่การมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การด ารงชีวิตของประชาชนโดยรวม 

5.3.1.2 การด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เป็นการด าเนินงานที่ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชน การส่งเสริมให้เกิดธนาคาร
ต้นไม้ขึ้นในชุมชนจึงเป็นสิ่งที่มีความเหมาะสมด้วยเพราะเป็นการด าเนินงานของภาคประชาชนเอง 
ประชาชนจะเห็นถึงความส าคัญของการด าเนินงาน อีกทั้งเป็นการเรียนรู้การด าเนินงานที่สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในสภาวะการปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม  

5.3.1.3 การด าเนินงานธนาคารต้นไม้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือของภาค
ประชาชนให้เกิดการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ สามารถน าภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาผสมผสาน
ใช้ร่วมกับเทคนิควิธีการในการด าเนินงานในปัจจุบันได้ การน ารูปแบบธนาคารต้นไม้ไปด าเนินการใน
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ท้องถิ่นจะเป็นการด ารงรักษาภูมิปัญญาท้องที่ดีและมีประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากป่าที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่ชุมชนท้องถิ่นต่อไป 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
5.3.2.1 ควรศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบของความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

ในการพัฒนาเยาวชนสีเขียวด้วยกระบวนการธนาคารต้นไม้ โดยน าไปเป็นหลักสูตรในการเรียนการสอน
ให้เยาวชนมีหัวใจสีเขียวจากรุ่นสู่รุ่นจนขยายเป็นเครือข่ายต่อไป 

5.3.2.2 ควรวิจัยพัฒนาเครือข่ายชุมชนรอบป่าอนุรักษ์ในการสร้างธนาคารต้นไม้
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5.3.2.3 ควรศึกษาวิจัยการประเมินผลกระทบจากการพัฒนาธนาคารต้นไม้ 
ของชุมชนสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและลดสภาวะโลกร้อน 

5.3.2.4 ควรศึกษาวิจัยรูปแบบของการบริหารจัดการธนาคารต้นไม้โดยอาศัยความ
ร่วมมือแบบเชิงไตรภาคีในระดับชุมชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

5.3.2.5 ควรศึกษาวิจัยการสร้างธนาคารต้นไม้ในโรงเรียนเพ่ือออมเป็นทุนการศึกษา
ส าหรับเด็กและเยาวชน 
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แบบสัมภาษณ์ 
สภาพการลดลงของพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน 

และความต้องการสร้างธนาคารต้นไมเ้พ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของชุมชน 
ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

 
ประเด็นค าถาม 
1. ประวัติความเป็นมาของต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นอย่างไร 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
2. สภาพการอนุรักษ์ป่าไม้ของป่าอนุรักษ์บ้านหันทรายเป็นอย่างไร 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
3. บริบทป่าอนุรักษ์บ้านหันทรายเป็นอย่างไร 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
4. สภาพป่าและการใช้ประโยชน์จากป่าหันทรายมีอะไรบ้าง 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
5. ปัญหาของป่าหันทรายมีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
6. ความต้องการในการสร้างธนาคารต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของชุมชนต ำบลหันทรำย 

มีอะไรบ้าง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

7. ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................  
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แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 
แนวทางในการสร้างธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย 

อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 
ประเด็นค าถาม 
1. แนวคิดธนาคารต้นไม้ แนวทางการด าเนินงานและโครสร้างการบริหารของธนาคาร

ต้นไม้ควรเป็นอย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

2. กิจกรรมของธนาคารต้นไม้ควรมีอะไรบ้าง และมีแนวทางการท ากิจกรรมอย่างไร  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

3. ชนิดของพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์ไม้ท่ีต้องมีในธนาคารต้นไม้ควรมีอะไรบ้าง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

4. ลักษณะของสมาชิก จ านวนสมาชิกของธนาคารต้นไม้และเครือข่ายธนาคารต้นไม้ควร
เป็นอย่างไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

5. ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของการด าเนินงานธนาคารต้นไม้มีอะไรบ้าง อย่างไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

6. ข้อเสนอแนะที่จ าเป็นในการด าเนินงานธนาคารต้นไม้มีอะไรบ้าง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................  
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เลขที่……. 
 

ชุดที่ 1 
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 

 
ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามชุดนี้ใช้ส าหรับการทดสอบก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. การตอบแบบสอบถามครั้งนี้เป็นการสอบถามเพ่ือการศึกษาวิจัย 
3. แบบทดสอบชุดนี้ มี 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบทดสอบ 
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบวัดความรู้ และความตระหนักต่อรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วย

กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยแบ่งเป็น 2 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบทดสอบความรู้ เรื่อง รูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม

ศึกษา 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความตระหนัก เรื่อง รูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการ

สิ่งแวดล้อมศึกษา 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบทดสอบ 
 
โปรดกาเครื่องหมายถูก √ ลงใน  (   ) ลงในช่องว่างให้ตรงตามความเป็นจริงหรือถูกต้องที่สุด

ส าหรับท่าน 
1. เพศ   (  ) ชาย   (  ) หญิง 
 
2. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(  ) มัธยมศึกษาปีที่ 1   (  ) มัธยมศึกษาปีที่ 2    (  ) มัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ตอนที่ 1 แบบทดสอบความรู้ เรื่อง รูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
1. ธนาคารต้นไม้ตรงกับข้อใด 

ก. เพ่ือส่งเสริมการปลูกรับฝากต้นไม้และสร้างมูลค่าต้นไม้ 
ข. ประชาชนเห็นว่าควรมีการเก็บรักษาต้นไม้เอาไว้ไม้ 
ค. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนและสิ่งมีชีวิต 
ง. ความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตในการด ารงชีวิต 
 

2. พันธุ์ไม้ชนิดใดบ้างที่ธนาคารต้นไม้ก าหนด 
ก. สมอไทย ปาล์ม ประดู่ 
ข. มะฮอกกานี ตะกู ไผ่ป่า 
ค. สะตอ สนฉัตร มะปราง 
ง. กันเกลา สัก ตะเคียนทอง 
 

3. ข้อใดเป็นหลักการของธนาคารต้นไม้ 
ก. ต้นไม้ทุกต้นที่ปลูกในที่ดินของตนเองอนุรักษ์ดินและน้ า 
ข. ต้นไม้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยต่อการเจริญเติบโตพรรณไม้ 
ค. ต้นไม้ที่ประชาชนปลูกเป็นทรัพย์สินชองประชาชน 
ง. ต้นไม้ของประชาชนรักษาสมดุลระบบนิเวศ 
 

4. แนวคิดของธนาคารต้นไม้เพ่ิมสีเขียวให้แผ่นดิน ท่านว่าคิดว่าเป็นความจริงหรือไม่ 
ก. จริง เพราะต้นไม้แก้ปัญหาโลกร้อนได้ 
ข. จริง เพราะต้นไม้มีมากดูร่มรื่น 
ค. จริง เพราะต้นไม้คลายร้อน 
ง. จริง เพราะต้นไม้เป็นยา 
 

5. วัตถุประสงค์ของธนาคารต้นไม้ตรงกับข้อใด 
ก. เพ่ือสนับสนุนภาครัฐและเอกชนร่วมมือปลูกต้นไม้ 
ข. เพ่ือสนับสนุนทุกครัวเรือนปลูกต้นไม้ที่บ้านที่ท ากินของตน 
ค. เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเป็นการรักษาต้นน้ าล าธาร 
ง. เพ่ือเพ่ิมทรัพย์สินและรายได้ในการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 

6. ข้อใดเป็นหลักเกณฑ์การเป็นธนาคารต้นไม้ 
ก. เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ต่างอ าเภอและปลูกต้นไม้ 80 ต้นต่อแปลง 
ข. เป็นบุคคลที่มีหนี้สินเท่านั้นที่สามารถข้ึนทะเบียนเป็นสมาชิกธนาคารต้นไม้ 
ค. ปลูกต้นไม้อย่างน้อย 80 ต้นต่อแปลงถ้ามีท่ีดินน้อยปลูก 9 ต้น ขึ้นทะเบียนได้ 
ง. เป็นคนไทยหรือต่างชาติถ้ามีที่ดินแล้วปลูกต้นไม้ตามที่เกณฑ์ท่ีธนาคารต้นไม้ก าหนด  
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7. ธนาคารต้นไม้มีแนวทางการให้ประโยชน์ต่อสมาชิกอย่างไร 
ก. รัฐไม่รับรองมูลค่าแต่มีกองทุนสวัสดิการ 
ข. รัฐรับรองมูลค่าให้เป็นทรัพย์สินเพื่อใช้หนี้รัฐ 
ค. รัฐรับรองมูลค่าแต่ต้องจ่ายยอดหนี้สูงกว่าเดิม 
ง. รัฐท ามูลค่าต้นไม้ค้ าประกันหนี้สินตามยอดหนี้ 

 
8. ทรัพยากรป่าไม้มีความส าคัญต่อมนุษย์ ข้อใดถูกต้องที่สุด 

ก. มีประโยชน์ด้านอาหารและยา 
ข. มีประโยชน์ด้านการผลิตอาหาร 
ค. มีประโยชน์ด้านผลผลิตยาสมุนไพร 
ง. มีประโยชน์ด้านปัจจัยสี่ให้กับมนุษย์ 

 
9. การปลูกต้นไม้ท าไมต้องมีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ก่อน 

ก. เมล็ดพันธุ์จะดีหรือไม่ข้ึนอยู่กับอากาศ 
ข. เป็นสิ่งที่ยากขึ้นอยู่กับพันธุกรรมของพืช 
ค. เพราะเมล็ดพันธุ์ที่ดีท าให้ได้ผลผลิตคุ้มค่า 
ง. เป็นการคาดเดาว่าเมล็ดพันธุ์ดีแต่ผลผลิตไม่ดีก็มี 

 
10. การป้องกันแมลงรบกวนเมล็ดพันธุ์ที่จะเก็บปลูกครั้งต่อไป ข้อใดถูกต้องที่สุด 

ก. คลุกเมล็ดพันธุ์กับข้ีเถ้าสดและแห้ง 
ข. คลุกเมล็ดพันธุ์กับดินที่ชุ่มชื้น 
ค. น าเมล็ดพันธุ์ไว้ในภาชนะ 

 ง. น าเมล็ดพันธุ์สด ๆ ใส่ถุง 
 
11. “การปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้และรักษาระบบนิเวศน์” ข้อความดังกล่าวตรงกับข้อใด 

ก. ปลูกป่าสามอย่างไว้ในใจคน 
ข. ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
ค. ปลูกไม้ผลเพ่ือเก็บไว้กินและน าไปขาย 
ง. ปลูกไม้ผลสามอย่างเพ่ือประโยชน์สี่อย่าง 

 
12. การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง มีวัตถุประสงค์อย่างไร 

ก. เป็นการปลูกป่าทฤษฎีใหม่ 
ข. เพ่ือทุกคนเห็นคุณค่าของต้นไม้ 
ค. ปลูกเพ่ือประโยชน์ต่อการท าเครื่องใช้ 
ง. การสร้างมูลค่าต้นไม้ที่ปลูกท าให้เป็นทรัพย์ 
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13. ข้อใดเป็นการปลูกต้นไม้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ก. ปลูกไว้กินไว้ใช้และเป็นพลังงาน 
ข. ปลูกไว้ใช้สอยเพื่อท าเครื่องใช้ 
ฃ ค. ปลูกไว้เพ่ือเป็นยารักษาโรค 
ง. ปลูกไว้เพ่ือน าเนื้อไม้มาใช้ 
 

14. การปลูกไม้เพ่ือพออยู่ หมายถึงข้อใด 
ก. ไม้ผลผักสวนครัวสมุนไพร 
ข. ไม้ที่ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ได้ 
ค. ไม้ที่ใช้ประโยชน์ประเภทโตเร็ว 
ง. ไม้ที่ใช้ประโยชน์น ามาเป็นพลังงาน 
 

15. ไม้สะเดา  ขี้เหล็ก  ถ่อน  สีเสียดแก่น  โกงกาง  สนทะเล  เป็นไม้ประเภทใด 
ก. ไม้โตค่อนข้างช้า 
ข. ไม้โตเร็วปรกติ 
ค. ไม้โตเร็วมาก 
ง. ไม้โตเร็ว 
 

16. ข้อใดเป็นอุปสรรคในการขยายพันธุ์พืชโดยการตอนกิ่ง  
ก. อยู่ที่สายพันธุ์ 
ข. อยู่ที่การรดน้ า 
ค. ขึ้นอยู่ที่ฤดูกาล 
ง. ขึ้นอยู่กับการดูแล 
 

17. การน าก่ิงตอนมาปลูกมีข้อเสียอย่างไร 
ก. ต้นโตเต็มที่จะล้มง่ายเพราะไม่มีรากแก้ว 
ข. เมื่อต้นโตเต็มที่รากจะติดดินเร็ว 
ค. กิ่งตอนเมื่อปลูกแล้วต้นจะแคระ 
ง. ปลูกก่ิงตอนต้องหมั่นดูแลมาก ๆ 
 

18. ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช คือ 
ก. ท าให้มีพันธุ์ไม้ที่แปลกจากเดิม 
ข. ท าให้มีพันธุ์ไม้แตกต่างจากสายพันธุ์เดิม 
ค. ท าให้เกิดการเพ่ิมปริมาณของต้นพืชให้มากขึ้น 
ง. ท าให้ลดอัตราความเสี่ยงจากการตายของต้นไม้ 
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19. พืชที่สามารถขยายพันธุ์โดยการปักช าราก ตรงกับข้อใด เช่น สาเก เข็ม ขนุน มะไฟ มันเทศ โมก 
ก. มะม่วง โมก เข็ม 
ข. มะตูม ขม้ินชัน ขนุน 
ค. หญ้าหนวดแมว ตะไคร้ 
ง. สาเก ขนุน มันเทศ โมก 
 

20. การขยายพันธุ์พืชมีประโยชน์ต่อเกษตรกรในด้านใด 
ก. ท าให้ต้นไม้กลายพันธุ์หรือสูญพันธุ์ 
ข. ได้ต้นไม้ใหม่คงสภาพพันธุ์เดิมไว้  
ค. ท าให้ได้ต้นไม้ที่ไม่สมบูรณ์ 
ง. ได้ต้นไม้พันธุ์ใหม่ 

 
 
 
 
เฉลยแบบทดสอบความรู้ เรื่องรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 
1 ก 11 ข 
2 ง 12 ง 
3 ค 13 ก 
4 ก 14 ข 
5 ค 15 ง 
6 ข 16 ค 
7 ข 17 ก 
8 ง 18 ค 
9 ค 19 ง 
10 ก 20 ข 
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เลขที่………… 
 

ชุดที่ 2 
แบบสอบถามความตระหนักต่อรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 

 
ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามชุดนี้ใช้ส าหรับการทดสอบก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. การตอบแบบสอบถามครั้งนี้เป็นการสอบถามเพ่ือการศึกษาวิจัย 
3. แบบสอบถามชุดนี้เป็นแบบสอบถามความตระหนักต่อรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการ

สิ่งแวดล้อมศึกษาและแบบสอบถามชุดนี้ มี 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามความตระหนักต่อรูปแบบธนาคารต้นไม้

ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความตระหนักต่อร ูปแบบธนาคารต้นไม้ด ้วยกระบวนการ

สิ่งแวดล้อมศึกษา 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบวัด 

โปรดกาเครื่องหมายถูก  √  ลงใน (  ) หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง ให้ตรงตามความเป็น 
จริงหรือถูกต้องที่สุดส าหรับท่าน 
 
1. เพศ  (  ) ชาย   (  ) หญิง 
 
2. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

(  ) มัธยมศึกษาปีที่ 1  (  ) มัธยมศึกษาปีที่ 2  (  ) มัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ตอนที ่2 แบบสอบถามความตระหนักต่อรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
โปรดกาเครื่องหมายถูก  √  ลงในช่องว่างตามความคิดของท่าน (1 ข้อ ให้กาเครื่องหมาย

ถูกเพียงช่องเดียว) 
 

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1. ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของป่าไม้มีผลต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย์และสัตว์ (+) 

     

2. ป่าไม้มีความหลากหลาย 
ทางชีวภาพส่งผลกระทบต่อการ 
ด ารงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ (+) 

     

3. การเก็บหน่อไม้ในป่าไม้ 
เพ่ือท าอาหารท าให้สูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ (–) 

     

4. การอนุรักษ์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของป่าไมเ้ป็นสิ่งส าคัญ
ที่ทุกคนในหมู่บ้านต้องร่วมมือกัน 
ปฏบิัต ิ(+) 

     

5. สิ่งที่ส าคัญต่อการเกิดภาวะโลก
ร้อนคือ การที่พ้ืนที่ป่าถูกท าลายลง
ไปมาก (+) 

     

6. โลกยุคปัจจุบันไม่จ าเป็นต้อง 
อนุรักษ์ป่าไม้ เนื่องจากมีวัสดุ 
ทดแทนไม้ เช่น ไม้ฝาเฌอร่า 
เฟอร์นิเจอร์พลาสติก (–) 

     

7. ท่านเห็นว่าการปลูกสวนผลไม้ 
ทุกชนิดเป็นจ านวนมากเป็นการ
ช่วยเพิ่มหลากหลายทางชีวภาพ 
 (–) 

     

8. ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ใน
ประเทศไทยมีมากมายหลายพันธุ์
ซ่ึงไม่จ าเป็นต้องมีการอนุรักษ์ป่าไม้  
(–) 
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ตอนที ่2 แบบสอบถามความตระหนักต่อรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา (ต่อ) 

 

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

9. ในปัจจุบันป่าไม้ลดลงเพราะมี
การลักลอบตัดไม้ท าลายป่าเพ่ือ
ผลประโยชน์ของตนเอง จึงต้องมี
โครงการปลูกเพ่ิมอย่างต่อเนื่อง (+) 

     

10. ท่านเห็นว่าทุกคนควรร่วมมือ
กันปลูกป่าอย่างต่อเนื่องและจัดท า
โครงการอนุรักษ์ป่าไม้เพราะป่าไม้
สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับคนทั้ง
โลก (+) 

     

11. การท าลายป่าไม้จึงถือว่าเป็น
การท าลายตนเอง (–) 

     

12. ชีวิตของทุกคนต้องได้รับอากาศ
บริสุทธิ์จึงต้องท าตัวให้เป็นเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (+) 

     

13. ธนาคารต้นไม้มีความส าคัญต่อ
ทุกคนจึงควรร่วมมือกันส่งเสริมให้มี
การปลูกป่าไม้ (+) 

     

14. ชุมชนต าบลหันทราย อ าเภอ
อรัญประเทศ สมุนไพรที่
หลากหลายสายพันธุ์ไม่ควรน ามา
ผลิตยาสมุนไพรอาจท าให้สูญพันธุ์
ได้ (–) 

     

15. ปัจจุบันนิยมใช้ยาแผน 
ปัจจุบันในการรักษาโรค 
จึงไม่จ าเป็นต้องส่งเสริม 
การปลูกพืชสมุนไพร (–) 

     

16. การสร้างจิตส านึกให้คนรัก 
ต้นไม้เป็นสิ่งส าคัญท่ีควรกระท า 
ก่อน (+) 
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ตอนที ่2 แบบสอบถามความตระหนักต่อรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา (ต่อ) 

 

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

17. หมู่บ้านหันทรายมีต้นไม้มาก
อยู่แล้วจึงไม่จ าเป็นต้องปลูกเพ่ิม
อีกให้เป็นภาระดูแลรักษา (–) 

     

18. การปลูกต้นไม้ยืนต้น 
เป็นวิธีการแก้ปัญหาภาวะโลก 
ร้อนที่สามารถท าได้ผลดีที่สุด 
(+) 

     

19. การปลูกต้นไม้มากๆ 
ในบริเวณบ้านพักอาศัยเป็น 
สิ่งไม่ควรท า เพราะจะแย่งก๊าซ 
ออกซิเจนตอนกลางคืน (–) 

     

20. ทุกคนในหมู่บ้านต้อง 
ร่วมมือกันท ากิจกรรม ปลูกป่า 
3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม (+) 
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แบบสัมภาษณ์สภาพการลดลงของพื้นที่สีเขียวในชุมชนและความต้องการสร้างธนาคาร

ต้นไม้ของชุมชน ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 

แนวค าถามในการสัมภาษณ์ 
ชื่อผู้รับการสัมภาษณ์........................................................................................... โทร............................. 
 
1. ป่าชุมชนมีความหลากหลายของพรรณไม้หรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ท่านคิดว่าควรมีรูปแบบอย่างไรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในป่าชุมชนของท่าน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ธนาคารต้นไม้ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง มีรายละเอียดอะไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. การขยายพันธุ์ไม้ควรมีเกษตรอ าเภอหรือภูมิปัญญาชาวบ้านมาให้ความรู้หรือไม่ เพราะอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. เมื่อขยายพันธุ์ไม้แล้วควรเก็บไว้ในที่ใดและมีใครคอยดูแลรับผิดชอบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. กิจกรรมการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมเ้พ่ือให้ความรู้แก่นักเรียนควรมีอะไรบ้าง มีลักษณะ 
อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. หลังจากท าการอบรมด้านการอนุรักษ์ทัพยากรป่าไม้แล้วควรมีการประเมินผลหรือสังเกตการ
ปฏิบัติหลังจากการอบรมหรือไม่ เพราะอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับธนาคารต้นไม้ 
ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 

------------------------------------------------------ 
 
ค าชี้แจง  กรุณาเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  
 

หัวข้อ 
ระดับความเหมาะสม / ความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย ปรับปรุง 

ด้านวิทยากร  
1. การถ่ายทอดของวิทยากร      
2. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น      
3. ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าง่าย       
4. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม      
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา 
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม      
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์      
3. ระยะเวลาในการอบรม / สัมมนามีความเหมาะสม      
ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม      
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม      
3. สามารถบอกประโยชน์      
4. สามารถอธิบายรายละเอียดได้      
ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้

     

2. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่ชุมชนได้      
3. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้      
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แบบประเมินบทปฏบิัติการรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

 
ค าชี้แจง ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย โดยได้ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา

ความเที่ยงตรง 
   +1 แน่ใจว่าข้อค าถามมีความเหมาะสม 
     0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามจุดประสงค ์
     1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ไม่ตรงตามจุดประสงค ์

โปรดเขียนเครื่องหมาย (√) ลงในช่องความคิดเห็นของท่านว่าข้อความมีความสอดคล้อง
หรือถูกต้องเพียงใด 
 

รายละเอียด 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC เหมาะสม 
1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

1. ด้านเนื้อหาสาระ      
2. ด้านวัตถปุระสงค์การเรียนรู้      
3. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้      
4. ด้านวัสดุอุปกรณ์      
5. ด้านเวลาในการศึกษา      

รวม      
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  ข 
รูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาต าบลหันทราย 
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รูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย 

อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
บุญเรือง  เลี้ยงรัตนชัยกุล 

นักศึกษาปรญิญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 



ค าน า 
 

รูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว ผู้วิจัยจัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการด าเนินงานของธนาคารต้นไม้ เป็นแนวคิดของผู้วิจัยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรักษาพันธุ์ไม้ทุกชนิดที่มีในชุมชนและพันธุ์ไม้ที่หายาก ส าหรับน าไปปลูกในพ้ืนที่
ภายในป่าชุมชนพ่อหลวงและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณไม้ไม่ให้สูญหาย นอกจากนี้ชุมชนยังใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชนพ่อหลวงในด้านอาหาร สมุนไพรรักษาโรค และที่ส าคัญชุมชนเกิดความรักมี
เจตคติที่ดีต่อป่าไม้และร่วมมืออนุรักษ์ป่าชุมชนพ่อหลวงให้คงอยู่ต่อไปด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา เอกสารประกอบการวิจัยจะมีความรู้เรื่องธนาคารต้นไม้ ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช การปลูกป่า  
3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการขยายพันธุ์พืช  

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาต าบล 
หันทรายเล่มนี้คงเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน ในที่นี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.สุนทรี จีนธรรม 
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านผู้ให้ข้อมูลและความ
อนุเคราะห์ท าให้เอกสารเล่มนี้สมบูรณ์และส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านเป็น
อย่างสูง ณ โอกาสนี้ 

  
 

บุญเรือง  เลี้ยงรัตนชัยกุล 
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รูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาต าบลหันทราย  
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

 
1. หลักการและแนวคิดของรูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาต าบลหันทราย 
 รูปแบบธนาคารต้นไม้ เกิดขึ้นภายได้หลักการของการเพ่ิมจ านวนต้นไม้ของป่าหันทราย
และพ้ืนที่ดินที่ว่างเปล่าของสมาชิกธนาคารต้นไม้ อีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ เมล็ดพันธุ์พืช
ท้องถิ่นท้ังพืชอาหาร พืชสมุนไพรและไม้ยืนต้นที่เป็นประโยชน์ เพ่ือจ าหน่ายพันธุ์ไม้ให้กับผู้สนใจและ
ประชาชนทั่วไปน าไปปลูกในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ตามความสนใจ เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกธนาคารต้นไม้
ต าบลหันทรายมีความรู้ความเข้าใจในการเพาะพันธุ์ต้นไม้ ทั้งการเพาะจากเมล็ด การปักช าด้วยกิ่ง
และราก การตอนกิ่ง และการอนุบาลกล้าไม้ เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้สมาชิกธนาคารต้นไม้
ต าบลหันทรายอีกทางหนึ่ง ธนาคารต้นไม้อาศัยแนวคิดภูมิปัญญาภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนใน
เก็บรักษา เพาะปลูก วิธีการทางการท าเกษตรแบบดั้งเดิมและเคารพธรรมชาติ ในการจัดระบบต้นไม้
ให้หลากหลาย กลมกลืนในพ้ืนที่ป่าหันทรายให้มีชั้นเรือนยอดหรือสีเขียวตั้งแต่ระดันพ้ืนดินจนถึง
ปลายยอดต้นไม้ที่สูงสุด เป็นการสร้างสมดุลระบบนิเวศด้วยป่าหันทรายเอง ท าให้สภาพสังคมพืชของ
ป่าหันทรายมีความสมบูรณ์ที่ยั่งยืน  
 
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบธนาคารต้นไม้ต าบลหันทราย 
 1. เพ่ือเป็นกิจกรรมในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส
พระชนมายุครบรอบ 84 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ครบรอบ 77 พรรษา  

2. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และระบบนิเวศวิทยา อันช่วยลด
ผลกระทบของปัญหาโลกร้อน 

3. เพ่ือเพ่ิมทรัพย์สิน และรายได้ให้กับสมาชิกธนาคารต้นไม้ อันน าไปสู่การแก้ปัญหาความ
ยากจนอย่างยั่งยืน 

4. ใช้เป็นมาตรการในการบริหารจัดการหนี้สินของสมาชิกธนาคารต้นไม้ 
 

3. การบริหารจัดการ 
1. จัดโครงสร้างการบริหารจัดการของธนาคารต้นไม้ต าบลหันทราย ที่ประกอบด้วย 

คณะกรรมการด าเนินงาน ผู้จัดการธนาคาร เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงินและการบัญชี เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านป่าไม้ อาจมีเจ้าหน้าที่ด้านอ่ืนหากจ าเป็น 

2. การก าหนดหลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกธนาคารต้นไม้ต าบลหันทราย และการบอกรับ
สมาชิก ดังนี้ 

2.1 เป็นคนไทย อาศัยอยู่ในต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
2.2 ต้องปลูกต้นไม้อย่างน้อย 80 ต้นต่อแปลงที่ดินของตนเอง กรณีที่ดินน้อยต้องปลูก

อย่างน้อย 9 ต้นจึงสามารถข้ึนทะเบียนสมาชิกธนาคารต้นไม้ต าบลหันทรายได้ 
2.3 มีหนี้สินหรือไม่ก็ได้ 
2.4 ยอมรับและปฏิบัติตามข้อก าหนดของธนาคารต้นไม้ต าบลหันทราย 
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3. ก าหนดชนิดพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าท้องถิ่นที่ต้องมีของธนาคารต้นไม้ 
4. ก าหนดแผนการด าเนินงานและเป้าหมายของธนาคารต้นไม้ ทั้งในระยะสั้น 3 เดือน  

6 เดือน 1 ปี และ 5 ปี ดังนี้ 
4.1 กระตุ้นสร้างแนวร่วมและแกนน า ด้วยการประชาสัมพันธ์ จัดท าเวทีพูดคุยของ

ประชาชนเรื่อง ปลูกต้นไม้ในใจคน 
4.2 สรรหาผู้น าการก่อตั้งธนาคารต้นไม้จากผู้น าชุมชนและอาสาสมัครด าเนินการจาก

เวทีพูดคุยของชุมชน 
4.3 คัดเลือกคณะกรรมการด าเนินงานธนาคารต้นไม้โดยผู้น าการก่อตั้งธนาคารต้นไม้

เป็นผู้คัดเลือกจากอาสาสมัครที่สนใจ 
4.4 เปิดรับสมาชิกของธนาคารต้นไม้ต าบลหันทราย 
4.5 คัดเลือกตัวแทนจากสมาชิกเป็นคณะกรรมการคณะกรรมการด าเนินงาน 

ผู้จัดการธนาคาร เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงินและการบัญชี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
ด้านป่าไม้ 

4.6 เมื่อมีสมาชิกและคณะกรรมการด าเนินงานและเจ้าหน้าที่แล้วให้เปิดด าเนินงาน 
4.7 จัดหากล้าไม้ให้สมาชิก โดยประสานงานและจัดหางบประมาณ การเพาะช ากล้า

ไม้ตลอดจนจัดท าทะเบียนสมาชิกและจัดท าฐานข้อมูล 
4.8 เปิดท าการธนาคารต้นไม้โดยท าพิธีเปิด เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานในวงกว้าง 

ควรเชิญบุคคลส าคัญมาร่วมและเป็นประธานพิธีเปิด เพ่ือสร้างแนวร่วมกับสังคมและสาธารณะ ที่เป็น
ผลดีกับธนาคารต้นไม้ต าบลหันทราย 

4.9 การประชุมชี้แจงภารกิจ การด าเนินงาน การประเมินผลงานของธนาคารต้นไม้ 
กิจกรรมส าคัญ 

4.10 น าเสนอข้อมูลใหม่ ๆ แก่สมาชิก รวมถึงการประชุม อบรมเพ่ือให้ความรู้เรื่อง
ประเภทต่าง ๆ ของต้นไม้ คุณค่า และการใช้ประโยชน์จากต้นไม้และป่าไม้ ประโยชน์ของการปลูกป่า 
 
4. กระบวนการ วิธีการของรูปแบบ 

รูปแบบธนาคารต้นไม้ต าบลหันทรายด าเนินการภายได้กระบวนการและวิธีการเพ่ือการ
เรียนรู้ส าหรับน าความรู้ไปใช้ในการสร้าง พัฒนาและด าเนินงานธนาคารต้นไม้ต าบลหันทรายที่
ประกอบด้วยสถานีการเรียนรู้ 3 สถานี ได้แก่  

1. สถานีหัวใจธนาคารต้นไม้  
สถานีนี้มีแนวคิดมาจากการสร้างความพอเพียง มั่งคั่ ง ยั่ งยืนให้กับมนุษย์และ

สิ่งแวดล้อมได้อยู่ร่วมกันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การด ารงวิถีการเกษตรที่มุ่งเอาภูมิปัญญา
ชาติพันธุ์ไทยท าการเกษตรให้เกิดความหลากหลายในพ้ืนที่ การปลูกป่าใจใจคน และการสร้างสมดุล
แก่ระบบนิเวศ ตามแนวทาง ปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ด้วยศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ 6 ฐาน ดังนี้ 
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1.1 ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ฐานธนาคารต้นไม้ 
เป็นการอธิบาย ความหมายของธนาคารต้นไม้ และความเป็นมาของต้นไม้ ดังนี้ 
ธนาคารต้นไม้ หมายถึง องค์กรภาคประชาชนที่ตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินการส่งเสริมให้

ประชาชนปลูกต้นไม้ในที่ดินของตนเอง หรือในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่ชุมชนและธนาคารต้นไม้ร่วมมือกัน
ปลูกเพ่ือเพ่ิมจ านวนต้นไม้ให้มากข้ึน 

ความเป็นมาของธนาคารต้นไม้ จากความพยายามอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของป่า
หันทรายอันจะส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและการฟ้ืนฟู ความสมดุลของระบบนิเวศ
ชุมชนท้องถิ่นให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติเดิมมากที่สุด ที่เป็นฐานทรัพยากรส าคัญของการพัฒนาที่
สอดคล้องกับการด ารงชีวิตและการใช้ประโยชน์จากป่าของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลหันทรายและพ้ืนที่
ใกล้เคียง ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนภัยแล้ง อุทกภัย ป้องกันภัยพิบัติและปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 

1.2 ฐานการเรียนรู้ที่ 2 ฐานวัตถุประสงค์ของธนาคารต้นไม้ 
เพ่ือเป็นกิจกรรมในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน

วโรกาสพระชนมายุครบรอบ 84 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ครบรอบ 
77 พรรษา อีกทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และระบบนิเวศวิทยา อันช่วยลด
ผลกระทบของปัญหาโลกร้อน เพ่ิมทรัพย์สิน และรายได้ให้กับสมาชิกธนาคารต้นไม้ อันน าไปสู่การ
แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ใช้เป็นมาตรการในการบริหารจัดการหนี้สินของสมาชิกธนาคาร
ต้นไม้ 

1.3 ฐานการเรียนรู้ที่ 3 ฐานหลักการของธนาคารต้นไม้ 
ธนาคารต้นไม้ เกิดข้ึนภายใต้หลักการของการเพิ่มจ านวนต้นไม้ของป่าหันทรายและ

พ้ืนทีด่ินที่ว่างเปล่าของสมาชิกธนาคารต้นไม้ อีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ เมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นทั้ง
พืชอาหาร พืชสมุนไพรและไม่ยืนต้นที่เป็นประโยชน์ เพ่ือจ าหน่ายพันธุ์ไม้ให้กับผู้สนใจและประชาชน
ทั่วไปน าไปปลูกในพื้นที่อ่ืน ๆ ตามความสนใจ เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกธนาคารต้นไม้ต าบลหันทราย
มีความรู้ความเข้าใจในการเพาะพันธุ์ต้นไม้ ทั้งการเพาะจากเมล็ด การปักช าด้วยกิ่งแลละราก การ
ตอนกิ่ง และการอนุบาลกล้าไม้ เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้สมาชิกธนาคารต้นไม้ต าบลหันทราย
อีกทางหนึ่ง 

1.4 ฐานการเรียนรู้ที่ 4 ฐานแนวคิดของธนาคารต้นไม้ 
ธนาคารต้นไม้อาศัยแนวคิดภูมิปัญญาภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนในเก็บ

รักษา เพราะปลูก วิธีการทางการท าเกษตรแบบดั้งเดิมและเคารพธรรมชาติ  ให้สมาชิกปลูกต้นไม้
เศรษฐกิจ ในที่ดินของตนเองเพ่ือสร้างมูลค่าต้นไม้ เป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ หรือหลักประกัน
ต่าง ๆ ที่ค้ าประกันระหว่างประชาชนกับรัฐ รวมทั้งมีแนวคิดในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้แผ่นดิน มุ่ง
แก้ปัญหาโลกร้อนด้วยวิธีคิด โลก 5 ใบ บนโลกใบเดียว อีกทั้งเป็นการสร้างมูลค่าในที่ดินป้องกันการ
ซื้อขายที่ดินให้กับนายทุน สร้างจิตส านึกอนุรักษ์ สร้างเครือข่ายในกลุ่มคนผู้ปลูกต้นไม้ สร้างความ
พอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับสมาชิกและ สร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สร้างความสมดุลของระบบนิเวศตามแนวทางป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
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1.5 ฐานการเรียนรู้ที่ 5 ฐานการอนุรักษ์ป่าไม้และกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
เป็นฐานการเรียนรู้ที่ต้องการให้ความรู้ในด้าน การป้องกันการบุกรุกท าลายป่า 

ป้องกันการลักลอบตัดไม้ อีกทั้งให้ความรู้ในด้านประโยชน์ของป่าไม้ที่มีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลก
นี้ เป็นแหล่งก าเนิดของแม่น้ า ล าธาร ที่หล่อเลี้ยงผู้คน เป็นแหล่งอาหาร สร้างระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม
แก่การอยู่อาศัย ให้ความรู้ในการเพ่ิมพ้ืนที่ป่า และการขยายความร่วมมือกันในการดูแลผืนป่ารวมทั้ง
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการน าความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยี ให้ ผู้เรียนรู้ได้เกิดความ
ตระหนักมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม มีการพ่ึงพาอาศัยและ
การใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนการดูแลรักษา การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู รวมทั้งการป้องกัน
ไม่ให้สิ่งแวดล้อมถูกท าลายจนเสื่อมโดยอาศัยความร่วมมือที่จะปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมอย่างระมัดระวัง 
และใช้สอยอยู่บนความพอดี พอเพียง และยั่งยืน 

1.6 ฐานการเรียนรู้ที่ 6 ฐานคุณประโยชน์ของป่าไม้ 
ประโยชน์ของป่าในด้านของความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าไม้เป็นมรดกจาก

ธรรมชาติ เป็นตัวแทนธรรมชาติที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงามเติบโต การด ารงรั กษาทางระบบ
นิเวศ ป่าไม้ได้ให้ประโยชน์แก่มนุษย์ชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม 

2. สถานีต้นไม้เป็นทรัพย์ 
สถานีนี้เกิดจากแนวคิดของการน าต้นไม้มาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยสามารถ

น าต้นไม้มาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเนื้อไม้ ต้นไม้ ใบไม้ ดอกไม้ ผลไม้ ฯลฯ รวมทั้งการน า
ไม้ยืนต้นมาใช้ในการออมเพ่ือเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ในอนาคต ประชาชนที่ปลูกต้นไม้ หรือดูแล
ต้นไม้บนผืนแผ่นดินไทย ที่ดินท ากินของตนเอง เมื่อรวมกลุ่มเข้าเป็นองค์กรธนาคารต้นไม้ รัฐพึงต้อง
รับรองมูลค่าต้นไม้ของผู้นั้นให้เป็นทรัพย์ตามมูลค่าของการมีชีวิตอยู่ของต้นไม้ 

3. สถานีคืนต้นไม้ให้สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

สถานีนี้เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโดยการคืนความสมบูรณ์ให้ผืนป่า เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ให้แก่ชุมชน วัด และครัวเรือน โดยมีหลักการ คือ ปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนโดยเพ่ิมมูลค่า
ต้นไม้เพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีคณะกรรมการด าเนินงาน 3 ฝ่าย คือ ชุมชน วัด และครัวเรือน  
มีเป้าหมายใช้ต้นไม้เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพ่ิม พ้ืนที่สีเขียว
เพ่ือความสมดุลของสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 7 ขั้นตอน คือ 1) รวมกลุ่มสมาชิก 
2) เลือกคณะกรรมการ 3) สร้างข้อตกลงร่วมกัน 4) การเพาะและปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ 5) ใช้พ้ืนที่สีเขียว 
และผลิตผลเป็นทุนสร้างรายได้ 6) จัดให้มีกองทุนหมุนเวียนส าหรับสมาชิกกู้ยืม และ 7) ขยายผล
ธนาคารต้นไม้โดยให้วัดเป็นศูนย์กลางสู่ความยั่งยืน 
 
5. สถานที่ด าเนินงาน 

สถานที่ตั้งธนาคารต้นไม้ต าบลหันทราย ตั้งอยู่ที่ วัดหันทราย หมู่ 1 ต าบลหันทราย อ าเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี บนพื้นที่ของวัดจ านวน 20 ไร่ 

สถานที่ส าหรับการน าพันธุ์พืชไปปลูก โดยปลูกที่ป่าหันทราย ต าบลหันทราย อ าเภอ 
อรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 3,630 ไร่ 
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6. ปัจจัยสนับสนุน  
1. คู่มือประกอบการเรียนรู้ของฐานเรียนรู้ ในสถานที่ด า เนินงานธนาคารต้นไม้ 

ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ประกอบ จ านวน 5 เรื่อง ตามฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ฐาน 
2. ก าหนดเครื่องมือที่ต้องใช้ วัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการด าเนินงานให้ครบถ้วนเพ่ือความ

สะดวกในการด าเนินงาน รวมทั้งจัดหามาไว้เพื่อเตรียมความพร้อม 
 
7. การน ารูปแบบไปใช้ 

น าไปใช้โดยการปฏิบัติการเรียนรู้การด าเนินงานธนาคารต้นไม้ตามรูปแบบธนาคาร  ต้นไม้
ต าบลหันทราย อาศัยฐานการเรียนรู้และคู่มือการเรียนรู้ที่ เป็นบทปฏิบัติการส าหรับเป็นการ
ด าเนินงานตามรูปแบบ 
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บทปฏิบัติการประจ าฐานเรียนรู้ที่ 1 ฐานธนาคารตน้ไม้ 
ธนาคารตน้ไม้  

ธนาคารต้นไม้ หมายถึง องค์กรภาคประชาชนรวมตัวจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ให้หลากหลายในพ้ืนที่เกษตรที่เป็นที่ดินท ากนของตนเองแล้วขึ้นทะเบียน
ข้อมูลต้นไม้ประเภทไม้ป่าที่ใช้เนื้อไม้ได้กับธนาคารต้นไม้สาขาตลอดจนการประเมินมูลค่าต้นไม้ที่มี
ชีวิตให้มีมูลค่าเป็นทรัพย์ ด้วยกระบวนการใช้พลังกลุ่ม เรียกร้องผลักดันให้รัฐรับรองแล้วน ามูลค่า
ต้นไม้ไปใช้กับรัฐและธนาคารของรัฐ  
 
ความเป็นมาของธนาคารต้นไม้ 
 การก าเนิดและแนวคิดธนาคารต้นไม้ เมื่อ พ.ศ. 2548 โดย พงศา ชูแนม ด้วยหลักคิดว่า
ต้นไม้ควรมีมูลค่าขณะมีชีวิต สร้างมูลค่าต้นไม้เป็นทรัพย์เชิงซ้อนในที่ดินและใช้เป็นเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์แก้ปัญหาวิกฤตการณ์มนุษยชาติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมและสร้างแนว
ทางการน าคาร์บอนที่สะสมในต้นไม้เป็นค่ากลางในการแลกเปลี่ยนของมนุษย์แทนบนพ้ืนฐานของ
ความเชื่อว่า ต้นไม้เป็นวิศวกรรมธรรมชาติที่เป็นตัวแปรหรือกุญแจส าคัญของโลก หากจะฟ้ืนคืนความ
สันติสุขให้กับประชาชน ก็ต้องท าให้มีต้นไม้ มีป่าไม้มากขึ้นเท่านั้นเอง แต่ปัญหาที่ภาครัฐไม่สามารถ
ท าให้ประชาชนปลูกต้นไม้ให้มีมากขึ้นได้ เพราะมีจุดอ่อน 2 ประการ กล่าวคือ รัฐไม่มีแรงจูงใจให้
ประชาชนปลูกต้นไม้และประชาชนไม่รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของต้นไม้ 
 ธนาคารต้นไม้จึงเป็นจุดอ่อนด้วยการให้ประชาชนปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ท ากินของตัวเอง จะได้
รู้สึกเป็นเจ้าของและให้รัฐรับรองมูลค่าต้นไม้ขณะมีชีวิตให้เป็นทรัพย์เป็นแรงจูงใจ กอปรกับปัญหาการ
เป็นหนี้ของเกษตรกรไทยเกิดจากเกษตรกรเคมีเชิงเดี่ยว ท าให้ขาดทุน เป็นหนี้ สุดท้ายต้องสูญเสีย
ที่ดินท ากินให้กับนายทุน แล้วหันตัวเองเข้าบุกรุกป่าที่เป็นทรัพย์สินส่วนรวมของคนท้ังโลกเพ่ือแผ้วถาง 
สร้างที่ท ากินใหม่ ส่งผลกรทบต่อระบบนิเวศอย่างสูงยิ่ง 
 จุดเริ่มต้น ปี พ.ศ. 2549 จึงน าแนวคิดแนวปฏิบัติของธนาคารต้นไม้ร่วมกับโครงการปลูก
ต้นไม้ใช้หนี้ของรัฐบาลแล้วขับเคลื่อนภายใต้องค์กรธนาคารต้นไม้ มีสโลแกนว่า “พอเพียง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” 
 
โครงสร้างองค์กร 
 กระบวนการขับเคลื่อนขององค์กรธนาคารต้นไม้ ประกอบด้วย ธนาคารต้นไม้ส านักงาน
ใหญ่ และธนาคารต้นไม่สาขา โดยการจัดเวทีปลูกต้นไม้ในใจคน สร้างความเข้าใจ และจัดตั้งธนาคาร
ต้นไม้สาขา ในแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน มีสมาชิกอย่างน้อย 50 คน และกรรมการ 9-15 คน ได้ท าพิธีเปิด
ธนาคารต้นไม้สาขาคลองเรือ ต าบลปากทรง อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เป็นแห่งแรกเมื่อวันที่  
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 แล้วขยายผลไปทั่วประเทศ ปัจจุบันมีกว่า 3,000 สาขา สมาชิกกว่า 
300,000 คน 
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การผลักดันสู่นโยบายรัฐ 
 ใช้พลังสมาชิกธนาคารต้นไม้ผลักดันให้รัฐบาลประกาศเป็นนโยบายเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 
พ.ศ. 2552 โดยด าเนินตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธนาคารต้นไม้จนได้แผนปฏิบัติการธนาคาร
ต้นไม้ พ.ศ. 2553 เพ่ือเสนอให้รัฐบาล แม้รัฐบาลไม่ด าเนินการต่อ แต่ประชาชนยังคงต่อสู้ผลักดัน
ต่อไป เพ่ือให้เกิดรูปธรรมที่ชัดเจน เป้าหมายแผนปฏิบัติการธนาคารต้นไม้ ปี พ.ศ. 2553 ภายใน 14 ปี 
สมาชิกธนาคารต้นไม้ 2.5 ล้านครัวเรือน สามารถใช้ต้นไม้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
โดยตรง โดยแก้ปัญหาหนี้สิน 2.5 แสนล้านบาท ป้องกันการสูญเสียที่ดิน 50 ล้านไร่ จากการปลูกและ
ดูแลรักษาต้นไม้ 1,750 ล้านต้น ในพ้ืนที่ 43.75 ล้านไร่ เกิดมูลค่าต้นไม้ 1.99 ล้านล้านบาท คิดเป็น
พ้ืนที่ 13.5% ของประเทศ จะท าให้พ้ืนที่ป่าของประเทศครบ 40% ต้นไม้ดังกล่าวสะสมคาร์บอนได้ 
602.5 ล้านตัน และยังเพ่ิมพูนต่อเนื่องจากการลงทุนภาครัฐสู่ประชาชน 5 แสนล้านบาท 
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บทปฏิบัติการประจ าฐานการเรียนรู้ที่ 2 ฐานวัตถุประสงค์ของธนาคารต้นไม้ 
 
วัตถุประสงค์ของธนาคารต้นไม้ 

1. เพ่ือให้ประชาชนทุกคนทั้งที่เป็นหนี้และไม่เป็นหนี้สามารถปลูกต้นไม้แล้วได้ประโยชน์
จากรัฐเหมือนกัน 

2. สร้างรูปแบบผสมผสานกระบวนการส่งเสริมตามพฤติกรรมสังคมไทยที่ยอมรับผู้น า ผู้มี
อ านาจ ผู้มีความมั่งค่ัง ผู้มีความดีงาม โดยให้กลุ่มคนเหล่านี้ที่ไม่ได้เป็นหนี้เป็นผู้น าในการปลูกต้นไม้ 

3. เพ่ือประเมินค่าต้นไม้เป็นทรัพย์ขณะมีชีวิตเป็นทรัพย์เชิงซ้อนของที่ดิน ซึ่งเป็นการสร้าง
ค่าให้แก่ต้นไม้ตั้งแต่เริ่มปลูก และฝากไว้ในธนาคารเป็นตัวเลขของต้นไม้ โดยช่วงเริ่มต้นให้คิดตาม
ราคาทุนที่รัฐลงทุนและเป็นต้นทุนการเติบโต จากนั้นให้ประเมินมูลค่าราคาจริง โดยมีเงื่อนไขต้อง
รวมกลุ่มเป็นต้น 

4. ประชาชนปลูกต้นไม้เพ่ือความมั่นคงของตน เพ่ือตกทอดเป็นมาดก และเพ่ือเป็นการ
สร้างกุศลต่อมนุษยชาติ 

5. ให้องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้ที่ดินว่างเปล่าสร้างมูลค่าให้แก่ตัวเองด้วยต้นไม้ 
6. ใช้ต้นไม้เป็นเครื่องมือในการสร้างระบบนิเวศที่สมดุลในพ้ืนที่เล็ก ๆ ของเกษตรกรเพ่ือ

เชื่อมต่อพ้ืนที่ที่สมดุลในระบบนิเวศจากป่าผืนใหญ่ ด้วยความเชื่อว่าระบบนิเวศ ณ จุดหนึ่งจะส่งผลต่อ
พ้ืนที่นั้น 

7. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าและการสร้างความมั่นคงในแผ่นดิน โดยใช้เงื่อนไขในการรับรองต้นไม้
และแผ่นดินที่ประชาชนปลูกต้นไม้ให้เป็นของประชาชน 

8. เปลี่ยนฐานการออมเงินสู่ภาคชนบท โดยใช้ต้นไม้เป็นเงินออม ซึ่งเป็นความถนัดและ
เป็นจุดแข็งของคนชนบทที่เพาะปลูกเก่ง มีที่ดินท ากินของตนเองและธรรมชาติเอ้ืออ านวย 

9. ปิดจุดอ่อนในการปลูกจ้นไม้ของประเทศ เนื่องจากรัฐบาลไทยและคนไทยไม่มีแรงจูงใจ
ในการปลูกต้นไม้และคนไทยไม่รู้สึกถึงการเป็นเจ้าของต้นไม้ เพราะเกิดความคิดความเชื่อว่าเป็นของ
ราชการแนวทางธนาคารต้นไม้จึงสร้างการตีค่าต้นไม้ให้เป็นเงิน เป็นแรงจูงใจให้ประชาชนปลูกต้นไม้ 
ปละการปลูกในแผ่นดินของตนเองจะท าให้เกิดความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ 

 
ธนาคารตน้ไม้เพิ่มโลกอีก 5 ใบ ในการช่วยดูดซับคาร์บอน 

ในวิกฤติโลกด้านปัญหาโลกร้อน นักวิทยาศาสตร์เคยค านวณว่า หากจะต้องดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ให้ทันกับมนุษย์ผลิต หรือให้ทันพอกับที่มนุษย์จะปลอดภัยโดยการปลูกต้นไม้เพ่ือ
ลดปริมาณคาร์บอนและต้องปลูกต้นไม้บนผิวโลกถึง 2 ใบ หมายถึง เราต้องมีโลกอีกใบหนึ่งมาช่วยดูด
ซับคาร์บอนดังกล่าวในแนวคิดธนาคารต้นไม้ เข้าใจว่าแนวคิดสร้างโลก 2 ใบ หมายถึง การปลูกต้นไม้
บนผิวโลก จ านวน 2 เท่าของผิวโลก มีนัยความคิด คือ นักวิทยาศาสตร์น าแนวคิดการปลูกต้นไม้แบบ
พืชไร่หรือเกษตรเชิงเดี่ยว หรือสวนป่า ท าให้ต้นไม้มีชั้นเรือนยอดชั้นเดียว มีสีเขียวพืชของใบไม้ตาม
เรือนยอดในส่วนที่ดูดซับคาร์บอน ประมาณ 6 - 8 เมตร เพราะแนวคิดการปลูกและเกษตรเชิงเดี่ยว
แบบตะวันตกที่เขลาและไม่เข้าถึงหลักการธรรมชาติ จะเห็นได้ว่าในป่าธรรมชาติหรือพ้ืนที่เกษตรแบบ 
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ตะวันออกจะผสมผสานต้นไม้ในพ้ืนที่หนึ่งให้มีสีเขียวหรือชั้นเรือนยอดตั้งแต่ระดับดินจนถึงยอดสูง  
40-60 เมตร นั่นหมายถึง การเพ่ิมบริเวณต้นไม้หรือพืชที่ผิวสีเขียวในการดูดซับคาร์บอนได้ถึง 5 เท่า 
ของแนวคิดเดิม เสมือนการเพิ่มโลกอีก 5 ใบ บนโลกใบนี้ เพ่ือใช้ในการดูดซับคาร์บอนแนวทางของ     

ธนาคารต้นไม้ (TREE BANK) มุ่งเอาภูมิปัญญาชาติพันธุ์ไทยในการท าเกษตรแบบดั้งเดิมที่
เลียนแบบและคารวะธรรมชาติในการจัดระบบต้นไม้ให้หลากหลาย กลมกลืนในพ้ืนที่หนึ่งให้คล้ายกับ
สภาพป่า ให้มีชั้นเรือนยอดหรือสีเขียวตั้งแต่ระดันพ้ืนดิน ที่ความสูง 10 เมตร ถึงชั้นสูงสุด 40-60 เมตร 
ไม่ส่งเสริมให้ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพราะมีพ้ืนที่ส่วนที่เป็นสีเขียวน้อยเกินไปธนาคารต้นไม้มีจินตนาการ 
จะเห็นการพ้ืนคืนระบบนิเวศในพื้นที่เกษตร เชื่อมต่อเสมือนทางจากป่าธรรมชาติกระจายไปทุกหนทุก
แห่งสลับกับพ้ืนที่การเกษตรที่ท าการผลิตอาหาร ไปเชื่อมต่อกับผืนป่าเป็นหย่อม ๆ ที่กระจัดกระจายให้ 
ประหนึ่งผืนเดียวกัน และมีความเชื่อว่าทุกพ้ืนที่ต้องสร้างสมดุลระบบนิเวศด้วยตนเองจึงจะท าให้
สภาพสิ่งที่อยู่อาศัยมีความยั่งยืน 
 
เป้าหมาย 4 ประการของธนาคารต้นไม้ 

ก. เป้าหมายด้านเศรษฐกิจ 
1) การแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน กล่าวคือ ต้นไม้ ของประชาชนได้รับการประเมิน

ค่าเป็นทรัพย์สิน ธนาคารต้นไม้น าไปค้ าประกันหนี้กับธนาคารของรัฐและธนาคารต้นไม้เสนอให้รัฐ
ก ากับธนาคารของรัฐให้ลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี เมื่อน ามูลค่าต้นไม้ที่ยืนต้นมีชีวิตไปค้ าประกัน
หนี้สิน 

2) สร้างรูปธรรมพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือธนาคารท าการ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในภาคครัวเรือนในที่ดินท ากินของตนเองให้เกิดการผสมผสานระหว่างพืช
อาหาร พลังงาน และพืชที่เป็นต้นไม้เศรษฐกิจ เป็นไปตามพระราชด าริ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 

3) สร้างการออมทรัพย์ที่เกิดจากการประเมินค่าต้นไม้ให้เป็นทรัพย์ ธนาคารต้นไม้เสนอ
ให้รัฐจ่ายค่าตอบแทนเป็นดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าต้นไม้โดยใช้บัญชีธนาคารต้นไม้ ซึ่งโดย
มูลค่าที่เพ่ิมข้ึนและออมได้มาจากการเพ่ิมมูลค่าของต้นไม้ที่เจริญเติบโต 

4) วางรากฐานเศรษฐกิจการพ่ึงตนเองในระยะยาวกล่าวคือต้นไม้จะเติบโตขึ้นและเป็น
ทรัพย์สินในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง 

 
ข. เป้าหมายทางสังคม 

1) รักษาสภาพชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งโดยการใช้ต้นไม้เป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยน
นโยบายรัฐ ให้สามารถใช้ต้นไม้เป็นทรัพย์ สู่การป้องกันการซื้อขายที่ดินจนท าให้ประชาชนสามารถ
รักษาที่ดินท ากินไว้ได้ เมื่อชุมชนรักษาที่ดินท ากินไว้ได้ก็จะไม่ต้องเคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนฐานอาชีพ 
สามารถด ารงอยู่กับสังคมชนบทได้ด้วยความเข้มแข็ง 

2) แก้ปัญหาการว่างงานกล่าวคือ ธนาคารต้นไม้สามารถสร้างงานให้เพ่ิมขึ้นในชุมน
ท้องถิ่น จากการจัดการข้ันตอนต่าง ๆ ของธนาคารต้นไม้ 

3) ผูกโครงสร้างสังคมคนในลุ่มน้ าให้สัมพันธ์กัน เป็นเครือข่ายสมาชิกธนาคารต้นไม้ 
4) ด ารงชีวิตที่มีการพึ่งพิงธรรมชาติ 
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ค. เป้าหมายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) พัฒนาพ้ืนฐานของการเกษตร โดยการสร้างฐานทรัพยากรป่าไม้บนที่ดินท ากินของ

เกษตรกร อันจะส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพบนที่ดินท ากินและการฟ้ืนฟูความสมดุลของ
ระบบนิเวศชุมชนท้องถิ่นให้กลับคืนสู่สภาพที่ใกล้เคียงธรรมชาติ 

2) เพ่ิมปริมาณต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ของชาติอันเป็นฐานทรัพยากรส าคัญของการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพของชาติในระยะยาว สร้างพ้ืนที่ป่าลักษณะเส้นทางเชื่อมหย่อมป่า
กระจายไปทั่วประเทศ 

3) ลดปัญหาภาวะในโลกร้อน ภัยแล้ง อุทกภัย และปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
4) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรเชิงเดี่ยวให้เกิดความผสมผสานหลากหลาย เป็นพ้ืนที่ต้นไม้ที่มี

เรือนยอดแบบป่า สู่สมดุลธรรมชาติ เพ่ือป้องกันภัยพิบัติ 
5) การยกระดับน้ าใต้ดินด้วยพื้นที่เกษตรที่มีสภาพใกล้เคียงกับป่า 

 
ง. เป้าหมายทางการเมือง 

เป้าหมายทางการเมือง หมายถึง ธนาคารต้นไม้มีเป้าหมายผลักดันให้เกิดผลทางการ
เมืองการปกครองเช่น การเสนอรัฐบาล นักการเมืองพรรคการเมือง การเสนอร่าง พระราชบัญญัติ 
ธนาคารต้นไม้ เป็นพระราชบัญญัติ ว่าด้วยสิทธิชุมชนเพ่ือเป็นนโยบายของรัฐต่อไป 
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บทปฏิบัติการประจ าฐานการเรียนรู้ที่ 3 ฐานหลักการของธนาคารต้นไม้ 
 

หลักการ 5 – ข้อของธนาคารต้นไม้ 
หลักการที่ 1 ต้นไม้ที่ประชาชนปลูก ณ ที่ใดประชาชนมีสิทธิในการเป็นเจ้าของ หลักการนี้ 

หมายถึง การให้ค่าแก่สิทธิชุมชน สิทธิประชาชน ให้เกิดวามรู้สึกเป็นเจ้าของ เพราะปัญหาที่ผ่านมา
เสมือนว่าประชาชนไม่ได้เป็นเจ้าของจึงไม่เห็นคุณค่าความหมายของต้นไม้ 

หลักการที่ 2 ต้นไม้ที่ประชาชนปลูก ณ 
ที่ใด ประชาชนย่อมสิทธิดูแลรักษา คิดมูลค่าและ
การตัดเพ่ือเป็นสินค้า หมายถึง การให้สิทธิในการ
ดูแล จัดการ และสิทธิในการจัดการเพ่ือการค้า
ขายเป็นสินทรัพย์เลี้ยงชีพได้เหมือนพืชเกษตรอื่น 

หลักการที่ 3 ผืนแผ่นดินที่ประชาชน
ปลูกต้นไม้ ประชาชนย่อมได้รับการรับรองสิทธิทั้ง
ต้นไม้และที่ดินให้เป็นของประชาชน หมายถึง ทั้ง
ต้นไม้ที่ประชาชนปลูกและผืนแผ่นดินที่ประชาชน
ปลูกพึงจะต้องได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ให้ประชาชนรู้
ซึ้งถึงความเป็นเจ้าของตามสมควร อีกนัยหนึ่งคือ 
สิทธิของคนในการถือครองต้องมาจากต้นไม้ที่
ก่อก าเนิดขึ้นในแผ่นดินนั้นด้วย สิทธิในที่ดิน คือ 
สิทธิท ากินในที่ดินดังกล่าว หมายถึง สิทธิท ากิน
ตามที่กฎหมายก าหนดให้แต่ที่ดินยังเป็นของรัฐ
และเป็นเสมือนที่ดินของชุมชนและสังคมโดยรวม 

หลักการที่ 4 ต้นไม้ที่ประชาชนปลูก
ย่อมเป็นทรัพย์สินของประชาชนและต้นไม้ทุกต้นย่อม
มีมูลค่า หมายถึง การรับรองคุณค่า มูลค่า แก่ต้นไม้ของประชาชน และให้ค่านั้นตกเป็นทรัพย์สินของ
ประชาชนสู่การตกทอดเป็นไม่มรดกเช่นทรัพย์อ่ืน 

หลักการที่ 5 ต้นไม้ทุกต้นที่ประชาชนปลูกย่อมสร้างสีเขียวให้แผ่นดินและความสมดุล
ให้กับระบบนิเวศตลอดจนแก้ปัญหาโลกร้อนได้โดยดุษฎี 
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หัวใจส าคัญของธนาคารต้นไม้ข้อเสนอสิทธิประโยชน์ต่อประชาชน 3 ข้อ 
1. ประชาชนคนไทย ใครก็ตามท่ีปลูกต้นไม้หรือดูแลต้นไม้บนผืนแผ่นดินไทยที่เป็นที่ดินท า

กินของตนเองแล้วรวมกลุ่มเข้าเป็นองค์กรธนาคารต้นไม้ของผู้นั้นให้เป็นทรัพย์ตามมูลค่าราคาที่
ธนาคารต้นไม้ก าหนด คือ 

1.1 ต้นไม้อายุ 1-10 ปี ให้ประเมินและรับรองตามราคาทุน คือ ต้นละ 100 บาทต่อปี 
และเพ่ิมข้ึนปีละ 100 บาท ทุกปี จนถึงปีที่ 10 ต้นละ 1,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

1.2 ต้นไม้อายุเกิน 1-10 ปี ประเมินและรับรองตามราคาจริงโดยการคิดค านวณปริมาตร
เนื้อไม้โดยให้น ามูลค่าที่เป็นทรัพย์ไว้ในรูปแบบบัญชีธนาคาร จัดท าเป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
และน าไปใช้กับรัฐ 5 ดังนี้ 

1) ใช้ประกันตน 
2) ใช้เป็น Bank การันตี 
3) ใช้เป็นสวัสดิการกับรัฐ เช่น ค่าเล่าเรียน ฯลฯ 
4) ใช้เป็นหลักประกันหนี้สินกับธนาคารของรัฐแทนที่ดิน หรือทรัพย์สิน หรือ

อสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ 
5) ใช้เป็นเงินฝาก เงินออม เหมือนพันธบัตรรัฐบาล 

2. รัฐพึงจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของต้นไม้เสมือนดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าไม้ทุกปี 
 
โครงการน าร่องปฏิบัติการธนาคารต้นไม้ 984 สาขา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา 
 ธนาคารต้นไม้เป็นองค์กรภาคประชาชนที่ตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ยืนต้น
ประเภทใช้เนื้อไม้ได้ ผสมผสานกับพืชเกษตรปกติ ให้เกิดความหลากหลายในที่ดินท ากินของตนเอง 
แล้วรวมกลุ่มกันเข้าเป็นธนาคารต้นไม้สาขา รวมเป็นองค์กรระดับชาติต่อสู้ เรียกร้อง เสนอให้รัฐ
รับรองต้นไม้ขณะที่มีชีวิตให้มีมูลค่าเป็นทรัพย์ (อสังหาริมทรัพย์) และน ามูลค่าทรัพย์ไปใช้กับทรัพย์ไป
ใช้กับรัฐ อาทิ เป็นหลักประกันหนี้สิน ประกันตนใช้เป็นเงินออมลักษณะพันธบัตรรัฐบาล เป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนปลูกต้นไม้ในที่ดินท ากินของตนเองฟ้ืนคืนระบบนิเวศในพ้ืนทีเกษตร 
แก้ปัญหาภัยพิบัติทางทางธรรมชาติ แก้ปัญหาหนี้สินและการสูญเสียที่ดินของเกษตรกร สร้างความ
มั่นคงให้แก่มนุษยชาติ 
 ธนาคารต้นไม้ตั้งองค์กรเมื่อปี 2549 ท าการขับเคลื่อน 2 แนวทางหลัก คือ 

ก. ปลูกเร้า ให้ประชานท าความจริงให้ปรากฏ โดยการจัดเวทีปลูกต้นไม้ในใจคน ส่งเสริม
ให้ประชาชนปลูกต้นไม้ หรอืดูแลรักษาต้นไม้ในท่ีดินของตนเองแล้วรวมกลุ่มเป็นองค์กรภาคประชาชน
ให้ได้มากที่สุด เพ่ือเป็นพลังต่อรองให้เป็นนโยบายของรัฐ 

ข. ผลักดัน ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้รัฐเข้าใจแนวทางธนาคารต้นไม้ที่มุ่งหมายให้ต้นไม้ที่มี
ชีวิต มีมูลค่า เป็นเครื่องทางเศรษฐศาสตร์และใช้เป็นนโยบายของรัฐ 

คณะกรรมการธนาคารต้นไม้ระดับชาติได้จัดท าแผนปฏิบัติการธนาคารต้นไม้ เสนอ
นายกรัฐมนตรีและองค์กรต่าง ๆ เพ่ือใช้ธนาคารต้นไม้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและการเมืองอย่างยั่งยืน โดยหัวใจของข้อเสนอหลัก 3 ข้อ คือ 
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ประการที่ 1 ประชาชนคนไทย ใครก็ตามท่ีปลูกต้นไม้ หรือดูแลต้นไม้บนผืนแผ่นดินไทย
ที่เป็นที่ดินท ากินของตนเอง แล้วรวมกลุ่มเป็นองค์กรธนาคารต้นไม้ รัฐพึงต้องรับรองมูลค่าต้นไม้ของ 
ผู้นั้นให้เป็นทรัพย์ตามมูลค่าราคาที่ธนาคารต้นไม้ก าหนดคือ 

1. ต้นไม้อายุ 1-10 ปี ให้ประเมินและรับรองตามราคาทุน คือต้นละ 100 บาทต่อปี 
และเพ่ิมข้ึนปีละ 100 บาท ทุกปี จนถึงปีที่ 10 ต้นละ 1,000 บาททั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2. ต้นไม้อายุเกิน 10 ปี ประเมินและรับรองตามราคาจริงโดยการคิดค านวณปริมาตร
เนื้อไม้ โดยให้น ามูลค่าที่เป็นทรัพย์ไว้ในรูปแบบบัญชีธนาคาร จัดท าเป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
แล้วน าให้กับรัฐ 5 ประการ ดังนี้ 

2.1) ใช้ประกันตน 
2.2) ใช้เป็น Bank การันตี 
2.3) ใช้เป็นสวัสดิการกับรัฐ เช่น ค่าเล่าเรียน ฯลฯ 
2.4) ใช้เป็นหลักประกันหนี้สินกับธนาคารของรัฐแทนที่ดิน หรือทรัพย์สิน หรือ

อสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ 
2.5) ใช้เป็นเงินฝาก เงินออม เหมือนพันธบัตรรัฐบาล 

ประการที่ 2 รัฐพึงจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของต้นไม้เสมือนดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ของ
มูลค่าไม้ ทุกปี 
 
วิธีการจัดตั้งธนาคารต้นไม้มีหลักเกณฑ์ของธนาคารต้นไม้สาขา 

1) จัดท าเวทีปลูกต้นไม้ในใจคน 
2) ควรมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 50 คน และไม่ควรให้สมาชิกมากเกิน กรณีไม่เกิน 50 ราย ก็

สามารถเปิดได้ 
3) คัดเลือกตัวแทนจากสมาชิกเป็นคณะกรรมการสาขาละ 9-15 คน โดยให้เป็นผู้จัดการ

สาขา 1 คน ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายตรวจรับและฝ่ายอื่น ๆ 
4) คัดเลือกตัวแทน 1-2 คน เป็นคณะกรรมการ ธนาคารต้นไม้ระดับจังหวัด เพื่อร่วม

ประชุมวางแผน ฯลฯ 
5) เมื่อมีสมาชิกและกรรมการผู้จัดการแล้วถือว่าได้เปิดธนาคารต้นไม้สาขานั้น ๆ แล้ว 
6) จัดหากล้าไม้ให้สมาชิกในสาขา โดยประสานงานและจัดหางบประมาณ การเพาะช า

กล้าไม ้ตลอดจนจัดท าทะเบียนสมาชิกและจัดท าฐานข้อมูล 
7) ท าพิธีเปิดธนาคารต้นไม้โดยเชิญบุคคลส าคัญมาร่วม และเป็นประธานพิธีเปิดนี้ไม่ถือ

เป็นข้อบังคับจะมีหรือไม่ก็ได้ แต่เพ่ือสร้างแนวร่วมกับสังคมและสาธารณะ ซึ่งอาจเป็นผลดีกับธนาคาร
ต้นไม้สาขานั้น ๆ 
 
หลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกธนาคารต้นไม้ 

1) ให้เป็นสมาชิกธนาคารต้นไม้สาขา ในอ าเภอนั้น ๆ ตามที่แปลงปลูกตั้งอยู่ แต่หากไม่มี
ภายในอ าเภอนั้นก็สามารถเป็นสมาชิกสาขานั้น ๆ ได้ เหตุผล คือ จะสะดวกในการบริหารจัดการของ
กลุ่มท่ีไม่กว้างขวางใหญ่โตเกินก าลัง 
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2) ปลูกต้นไม้อย่างน้อย 80 ต้น/แปลง กรณีที่ดินน้อยจริง ต้องปลูกอย่างน้อย 9 ต้น จึง
สามารถขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ปลูกได้ 

3) เป็นคนไทย 
4) มีหนี้สินหรือไม่ก็ได้ 
5) ต้นไม้ที่สมาชิกปลูก นับรวมทั้งที่ปลูกมาก่อน และท าการปลูกใหม ่
6) ยอมรับกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายในการถือครองที่ดิน  การครอบครองต้นไม้

และการจัดการตามแนวทางธนาคารต้นไม้ 
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บทปฏิบัติการประจ าฐานการเรียนรู้ที่ 4 ฐานแนวคิดของธนาคารตน้ไม้ 
 

แนวคิดของธนาคารต้นไม้ 
1. ธนาคารต้นไม้มีแนวคิดที่จะให้ภาคประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกร ปลูกไม้ยืนต้นที่ใช้

เนื้อไม้ได้ ในทางเศรษฐกิจในที่ดินท ากินขอตนเองแล้วสร้างมูลค่าต้นไม้เป็นทรัพย์สิน เป็นเงิน เพ่ือใช้
ทรัพย์สินดังกล่าวไปเป็นทุนหรือค้ าประกันหนี้สินดังกล่าวไปเป็นทุนหรือค้ าประกันหนี้สินกับธนาคาร
หรือสถาบันการเงินของรัฐ ตลอดจนการใช้มูลค่าไม้เป็นหลักทรัพย์ หรือหลักประกันต่าง ๆ ที่จะต้อง
ท าระหว่างรัฐกับประชาชน 

2. ธนาคารต้นไม้มีแนวคิดให้ชุมชนปลูกต้นไม้ในที่ดินส่วนรวม เพ่ือสร้างมูลค่าเป็น
ทรัพย์สินของชุมชนส่วนรวม 

3. ธนาคารต้นไม้ มีแนวคิดที่จะเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้แผ่นดินและมุ่งแก้ปัญหาโลกร้อน ด้วย
แนวคิด สร้างโลก 5 ใบ บนโลกใบเดียว กล่าวคือสร้างสีเขียวเพ่ิมพูนบนโลกหลายระดับกว่าพ้ืนเกษตร
ปกติ 5 เท่า 

4. ธนาคารต้นไม้ มีแนวคิดให้เกษตรกรรักแผ่นดินท ากินและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ที่ดิน 
ตลอดจนป้องกันการซื้อขายที่ดิน 

5. ธนาคารต้นไม้ มีแนวคิดในการรับรองสิทธิต้นไม้ที่ปลูกและรับรองสิทธิในที่ดินที่
ประชาชนได้ปลูกต้นไม้ สิทธิที่ดิน คือ สิทธิท ากินในที่ดินดังกล่าว หมายถึง สิทธิท ากินตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้แต่ที่ดินเป็นของรัฐและเป็นที่ดินของชุมชนและสังคมโดยรวม ในกรณีที่เป็นที่ดินของรัฐ 

6. ธนาคารต้นไม้ มีแนวคิดการสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ สร้างเครือข่าย สังคม กลุ่มคนที่ปลูก
ต้นไม้ 

7. ธนาคารต้นไม้ มีแนวคิดในการสร้างความพอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม 

8. ธนาคารต้นไม้ มีแนวคิดการด ารงวิถีการเกษตรที่มุ่งเอาภูมิปัญญาชาติพันธุ์ไทยท า
การเกษตรให้เกิดให้เกิดความหลากหลายในพ้ืนที่ และสร้างสมดุลแก่ระบบนิเวศตามแนวทางป่า  
3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
 
ขั้นตอนความเป็นมาและจังวหะการก้าวเดินของธนาคารต้นไม้ 

ช่วยเกิดผลึกความคิด พ.ศ. 2547 มีโครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้ของรัฐบาล การขับเคลื่อน
โดยสภาผู้น าชุมชนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 ก าเนิดค าธนาคารต้นไม้ด้วยวิธีคิดการสร้างทรัพย์จากมูลค่า
ต้นไม้ขณะที่ยังมีชีวิต โดย พงศา ชูแนม ด้วยวาทกรรม “ต้นไม้ควรมีมูลค่าขณะที่มีชีวิต” 

ช่วงก่อตั้ง พ.ศ. 2549 แกนน าหลักคือ เครือข่ายประชาชนในลุ่มน้ าหลังสวน หลังจากการ
จัดเวทีปลูกต้นไม้ในใจคนตามโครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้ ซึ่ง จินดา บุญจันทร์ 1 ใน 50 คน ของสมาชิก
สภาผู้น าชุมชนแห่งชาติน าโครงการมาผสานความร่วมมือกับไสว แสงสว่าง, พงศา ชูแนม และทีมงาน
เครือข่ายภาคประชาชนในลุ่มน้ าหลังสวนและลุ่มน้ าอ่ืน ของจังหวัดชุมพร เช่น หมิ่น แซ่หลี, แสงนภา 
สุทธิภาค, เกียรติศักดิ์ สีสง่า, ลุงนิล-สมบูรณ์ ศรีสุบัติ, จินตนา ไพบูลย์, ชัยรัตน์ แว่นแก้ว, สุรัตน์ 
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ไชยวัฒน์, พิทักษ์ ธเนศถาวรกุล ฯลฯ ช่วงนี้ได้พลิกเปลี่ยนโครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้ มาเป็น ธนาคาร
ต้นไม้ กับสโลแกน พอเพียง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

จากการประชุมครั้งส าคัญที่เกาะพิทักษ์ อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้ท าการจัดองค์กร
โดยมี จินดา บุญจันทร์ เป็นประธาน ไสว แสงสว่าง เป็นผู้จัดการใหญ่และพงศา ชูแนม รองผู้จัดการ
ใหญ่และแกนน าทั้งหมดเป็นคณะกรรมการ ในระยะนี้ได้ขับเคลื่อนโครงการเปิดเวทีปลูกต้นไม้ในใจคน 
ตั้งธนาคารต้นไม้ในจังหวัดชุมพรและใกล้เคียง เพ่ือเป็นฐานตั้งต้นการปลูกต้นไม้บนแผ่นดินโดย
ประชาชน เพ่ือสร้างตัวอย่างความจริงที่ปรากฏในแผ่นดิน 

 
ช่วงขยายผล และผลักดันสู่นโยบายรัฐ พ.ศ. 2550-2552 จากการได้ตั้งต้นด้วยผลึก

ความคิดที่คมชัดและแตกต่างอย่างเฉียบคม ธนาคารต้นไม้จึงขยายผลไปสู่การปฏิบัติบนผืนแผ่นดิน
ของประชาชนในจังหวัดชุมพร ทั้งขยายไปในจังหวัดใกล้เคียง  ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ระนอง 
ประจวบคีรีขันธ์ ได้ผลึกก าลังร่วมกับโครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้เสนอให้นายกรัฐมนตรี (พล .อ.สุรยุทธ์ 
จุลลานนท์) ประกาศเป็นวาระแห่งชาติเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ ประกาศใช้ธนาคารต้นไม้เป็นนโยบายเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552 รวมถึงส านัก
นายกรัฐมนตรีตั้ งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการธนาคารต้นไม้  ผลการประชุมของ
คณะอนุกรรมการเห็นชอบแนวทางโครงการธนาคารต้นไม้ จนเกิดแผนปฏิบัติการธนาคารต้นไม้ฉบับ
ภาคประชาชนได้ขับเคลื่อนโดยการเดินทางจัดเวทีปลูกต้นไม้ในใจคนทั่งประเทศเพ่ิมกว่า 1,500 แห่ง 

ช่วงการแตกแขนง หันเหแนวคิด พ.ศ. 2553 จากการท าแผนปฏิบัติการธนาคารต้นไม้
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 เพ่ือเสนอถึงคณะรัฐมนตรี เมื่อ มกราคม พ.ศ. 2553 แต่ถูกตัดตอนและฉกฉวย
หนทางรอดของประชาชนไปหาประโยชน์สู่องค์กร ธกส. ในฐานะประธานคณะกรรมการอนุกรรมการ 
พยายามเปลี่ยนแปลงแนวทางไปตามโครงการปลูกต้นไม้เป็นทุนในระยะยางตีค่าต้นไม้เป็นทุน เพ่ิม
วงเงินกู้กับประชาชนจากมูลค่าต้นไม้ที่ประเมินล่วงหน้า ซึ่งขัดกับหลักการเดิมจึงเกิดการแตกหักทาง
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ความคิด โดยธนาคารต้นไม้ยังคงรักษาหลักการเดิม เป็นธนาคารต้นไม้ภารประชาชนแต่แกนน า
โดยเฉพาะ ไสว แสงสว่าง ได้เดินในแนวทาง ธกส . จึงเกิดการยกเลิกคณะกรรมการธนาคารต้นไม้ชุด
เดิม เปลี่ยนเป็นชุดใหม่ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2553 โดยมติของสมาชิกและแกนน าทั่วประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ช่วงเสนอแผนปฏิบัติการธนาคารต้นไม้ พ.ศ. 2553 การขัดและการยึดมั่นในแนวทางท่ีมุ่ง

ประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก ตามหลักการเจตนารมณ์ที่รับมาจากประชาชนและประกาศต่อ
ประชาชนตลอดมามีความเด่นชัด สามารถขจัดแขนงการโน้มน าเพ่ือประโยชน์แอบแฝง เสร็จแล้วเกิด
คณะกรรมการธนาคารต้นไม้ระดับชาติ 2 ชุด ได้แก่ 

ก. คณะกรรมการบริหารธนาคารต้นไม้ระดับชาติ 
ข. คณะกรรมการขับเคลื่อนธนาคารต้นไม้ 
คณะกรรมการจึงได้เสนอ แผนปฏิบัติการธนาคารต้นไม้ พ.ศ. 2553 สู่นายกรัฐมนตรี ผ่าน

ไปทางคุณหญิงสุพัตรา มาศดิษถ์ รองนายกรัฐมนตรีสุเทพ เทือกสุวรรณ และ สส . และ ส.ส.พรรค
ประชาธิปัตย์อีกหลายคน ไม่ประสบความส าเร็จ เพราะรัฐบาลพยายามบ่ายเบีย่งหลายครั้งและยกโยน
แผนปฏิบัติการไปให้ ธกส. เป็นเจ้าภาพอยู่ร่ าไป ธนาคารต้นไม้จึงหมดความหวังกับรัฐบาลชุดนี้อย่าง
สิ้นเชิง ช่วงนี้มีการขยายผลธนาคารต้นไม้สาขาแทบทุกจังหวัดมีความคึกคักและเต็มไปด้วยพลัง แต่
การเสนอสู่รัฐบาลเหมือนโยนไข่ใส่กองฟาง ไม่ขัดแย้งแต่ไม่ตอบสนองนโยบาย จึงเกิดการร้องเรียนต่อ
องค์กรต่าง ๆ และสาธารณะ เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมาธิการวุฒิสภา คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ ฯลฯ จนได้ข้อสรุปใหม่ให้ย่อยแผนปฏิบัติการธนาคารต้นไม้ออกเป็น 3 และให้เสนอเป็น
รูปแบบแผนการน าร่องจ านวนหนึ่ง จึงได้เสนอแผนปฏิบัติการธนาคารต้นไม้ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก 
และฉบับน าร่อง 984 สาขา ซึ่งในแผนปฏิบัติการขนาดต่าง ๆ ได้เสนอให้เห็นถึงเป้าหมายอันส าคัญที่
จะได้ต้นไม้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ไปแก้ปัญหาวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม สังคมเศรษฐกิจ 

 



226 

บทปฏิบัติการประจ าฐานการเรียนรู้ที่ 5 ฐานการอนุรักษ์ป่าไม้และกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 
ชนิดพันธุ์ไม้ที่ธนาคารต้นไม้ก าหนด 

แนวทางของธนาคารต้นไม้ มุ่งจะรับรองต้นไม้ที่ใช้เนื้อไม้ได้ในอนาคต และเป็นไม้มีค่า โดย
เน้นไม้ในพ้ืนถิ่นหรือไม้ถิ่นอ่ืน แต่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และไม้โตเร็วที่ช่วยเกื้อกูลระบบนิเวศได้ เป็น
กระบวนการปลูกที่ให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ หรือไม้ตามกระแสที่ก่อให้เกิดการหลงกลว่า
ชาวบ้านให้ด าเนินการอย่างมีเงื่อนไข เช่น ตะกูยักษ์ เหตุในการยกเว้นพันธุ์ไม้บางชนิดดังกล่าว มีหลักคิด 
คือ ต้องการความหลากหลาย พรรณไม้ไม่แพง ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และมิใช่ต้นไม้ที่มีกระบวนการ
ทางการค้าของภาคเอกชนที่สมบูรณ์แบบแล้ว เช่น ยางพารา 

1.  จ าปาทอง  16. เนียง 
2.  ตะเคียนทอง  17. สะตอ 
3.  ยาง  18. เหรียง 
4.  ยูงเสียด  19. ช่อ 
5.  สัก  20. กันเกรา 
6.  ประดู ่ 21. มันหมู 
7.  หลุมพอ  22. พญาไม้ 
8.  เทพทาโร  23. เคี่ยม 
9.  มะฮอกกานี  24. กระบาก 
10. เพาโลเนีย  25. ทุ้งฟ้า 
11. โดแหลม  26. ทัง 
12. ตะเคียนทราย  27. ราชพฤกษ์ 
13. กระท้อน  28. สมอไทย 
14. กระถนิเทพา  29. พะยอม 
15. อินทนิล  30. ท ามัง 

 
ส่วนประกอบต้นไม้ (อังกฤษ : Tree)  

เป็นแบบชนิดข้อมูลนามธรรม ประเภทหนึ่ง มีลักษณะการเรียงเป็นกิ่งก้านสาขาแตกแขนง
ออกไป จะไม่มีวงวน (Loop) โยงในสมาชิกตัวต่าง ๆ โดยสมาชิกจะถูกเก็บไว้ในประเภทข้อมูล
ชนิดวัตถุ (Object) หรือโครงสร้าง (Structure) เรียกว่า ปม (Node) ซึ่งจะมีตัวแปรซึ่งเก็บตัวชี้  
(Pointer) ไปยังปมอ่ืน ๆ ได้ 

ต้นไม้ถูกใช้ในการจัดการข้อมูลที่เปรียบเทียบกันได้ (Comparable) อย่างรวดเร็ว เช่น 
ตัวเลข หรือการเรียงล าดับความส าคัญของข้อมูล ดังนี้ 

1. ปม (Node) หมายถึง สิ่งที่เก็บสมาชิกของต้นไม้ 
2. ราก (Root) หมายถึง ปมที่เราใช้เริ่มค้นหาภายในต้นไม้ ถ้าเป็น Null หมายถึง ต้นไม้

ว่าง (Empty Tree) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
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3. ปมลูก (Child Node) หมายถึง ปมที่แตกออกมาจากของปมดังกล่าว ส่วนปมที่ปม
ดังกล่าวแตกมาเรียกว่า ปมพ่อ (Parent Node) และเรียกปมพ่อของปมพ่อว่า ปมปู่ (Grandparent 
Node) และเรียกตามล าดับการนับญาติฝ่ายพ่อไปเรื่อย ๆ ส่วนปมลูกของปมลูกก็จะเป็นปมหลาน 
(Grandchild Node) ไปเรื่อย ๆ ตามล าดับการเรียกญาติฝ่ายลูก 

4. ปมที่มีปมพ่อเป็นปมเดียวกันเรียกว่า ปมพ่ีน้อง (Sibling Node) 
4.1 ปมที่มี m ลูก เราจะเรียกว่า ปมแบบ m (M-Type Node) 
4.2 ใบ (Leaf Node) หมายถึงปมที่ไม่มีปมลูก 
4.2 การเขียนต้นไม้มักเขียนปมรากอยู่ข้างบน และเขียนแตกแขนงลงมาให้ปมใบอยู่

ข้างล่าง 
5. ความลึกของปม (Node Depth) หมายถึง จ านวนครั้งของความสัมพันธ์เชิงพ่อ-ลูก 

ระหว่าง ปมรากถึงปมใด ๆ 
6. ความสูง (Tree Height) หมายถึง ความลึกของใบที่ลึกที่สุด ส าหรับต้นไม้ที่มีแต่รากจะ

สูง 0 และต้นไม้ว่างอาจตั้งได้ว่าสูง -1 
ต้นไม้ย่อย (Subtree) หมายถึง ต้นไม้ย่อยที่ใช้สมาชิกของต้นไม้ที่เราพิจารณา ไปเป็นราก 

ส่งผลให้ ปมลูกปมหลานที่อยู่ใต้สมาชิกตัวนั้นกลายเป็นสมาชิกของต้นไม้ย่อยไปด้วย  ต้นไม้เป็น
โครงสร้างที่เน้นข้อมูลที่เปรียบเทียบกันได้ (Comparable) เช่นต้นไม้ค้นหา หรือมีล าดับความส าคัญ
เป็นขั้นตอน เช่น ฮีป มักใช้ในการจัดการค้นหาอย่างรวดเร็วเป็น O (Log n) หรือการจัดล าดับ
ความส าคัญ เช่น การจัดนิพจน์ ซึ่งเรียงล าดับการท างานโดยต้นไม้นิพจน์ 

 
คุณประโยชน์ของป่าไม้ 

ประโยชน์ทางตรงของป่าไม้ เป็นแหล่งปัจจัยสี่ที่ส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ 
ไม่สามารถขาดได้ เพราะถ้าขาดแล้วจะส่งผลต่อชีวิตมนุษย์เอง ปัจจัยดังกล่าว ได้แก่ 

1) อาหาร ป่าไม้เป็นแหล่งผลิตอาหารทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น อาหารประเภท
เนื้อสัตว์ คือ ปลาในล าธาร สัตว์ป่า เป็นต้น และอาหารประเภทผักและผลไม้ คือ ผักหวานป่า หน่อไม้ 
กระเจียว ข่าป่า ผักไผ่น้ า มะไฟ ตะขบป่า เป็นต้น  

2) เครื่องนุ่งห่ม ป่าไม้เป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตเครื่องนุ่งห่ม ใยพืชบางชนิดใช้ทอผ้า 
ต้นไม้บางชนิดเป็นสีธรรมชาติใช้ย้อมผ้า เช่น เปลือกต้นประดู่ให้สีน้ าตาล แก่นต้นประดู่ให้สีแดงคล้ า 
ดอกทองกวาวให้สีแดง เป็นต้น 

3) ยารักษาโรค ป่าไม้ให้ประโยชน์ที่ส าคัญมีสมุนไพรต่าง ๆ ยาแก้โรคเรื้อน จากน้ ามันของ
ผลกระเบา ยารักษาความดันโลหิตสูงจากรากของต้นระย่อม ยารักษาโรคหัวใจจากเมล็ดต้นแสลงใจ  

4) ที่อยู่อาศัย ป่าไม้เป็นวัตถุดิบในการสร้างที่อยู่อาศัย ต้นไม้ที่ใช้สร้างบ้าน เช่น ต้นประดู่  
ต้นไผ่ เป็นต้น ใบของต้นไม้บางชนิดน ามามุงหลังคาบ้านได้ เช่น ใบหญ้าคา ใบยาง เป็นต้น 

 
ประโยชน์ทางอ้อมของป่าไม้  

1) ช่วยให้ฝนตกและท าความชุ่มชื้นในอากาศสม่ าเสมอ ป่าไม้มีอิทธิพลท าให้ฝนตก
เนื่องจากในป่ามีไอน้ าจากการคายน้ าของต้นไม้มากรวมกัน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C
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2) บรรเทาความรุนแรงของลมพายุ  
3) ป้องกันการพังทลายของดิน 
4) บรรเทาอุทกภัย 
5) ท าให้น้ าไหลสม่ าเสมอตลอดปี 
6) เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
7) เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ 

 
ปัญหาสาเหตุการท าลายป่าไม้ 

1. เกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น  
1.1 การลักลอบตัดต้นไม้ ท าลายพื้นดินแห้งแล้งและอุณหภูมิสูงขึ้น 
1.2 การเปลี่ยนพ้ืนที่ป่าไม้ เพ่ือน าไปใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
1.3 ครอบครองพ้ืนที่ป่าไม้  
1.4 การเผาป่า เพ่ือล่าสัตว์ การก่อสร้างพ้ืนที่ในป่าไม้ 

2. เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น  
2.1 ภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า หรือน้ าป่าไหลหลาก และดินโคนถล่ม เนื่องจากไม่มีพ้ืนที่

ป่ามากพอไว้รองรับและดูดซับน้ าฝนที่ตกลงมา จนเกิดภัยพิบัติข้ึน 
2.2 โรคและแมลง ในปัจจุบันพ้ืนที่ป่าลดลงไม่สามารถรักษาความสมดุลตามธรรมชาติ

ไว้ได้ จึงเกิดการระบาดของโรคและแมลงต่าง ๆ ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย เช่น การ
ระบาดของตั๊กแตน เป็นต้น 
 
ผลกระทบที่เกิดจากป่าไม้ถูกท าลาย 
 ป่าไม้ คือ ชีวิตท าหน้าที่เป็นแหล่งอาหารขนาดใหญ่ในป่า เป็นร่มเงาให้สิ่งมีชีวิตอ่ืนรวมทั้ง
เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ในป่า ต้นไม้ขนาดใหญ่ในป่าท าหน้าที่เสมือนอ่างเก็บน้ าขนาด
ใหญ่ที่คอยกักน้ าในฤดูฝนและเป็นต้นน้ าในฤดูแล้ง ท าให้ผืนป่าชุ่มชื้นตลอดปี เมื่อป่าไม้ถูกท าลาย
ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตมากมาย ดังนี้ 
 1. ท าให้ลมฟ้าอากาศแปรปรวนท าให้เกิดน้ าป่าไหลหลาก น้ าท่วม และโคนถล่ม เพราะป่า
ไม้เป็นตัวช่วยซับและชะลอความเร็วของน้ า ช่วยต้านกระแสน้ าไหลช้าลง 
 2. สูญเสียหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อป่าไม้ถูกท าลายส่งผลท าให้หน้าดินเกิดการกัดเซาะ
พังทลายได้อย่างรวดเร็ว 
 3. สัตว์ป่าถูกท าลาย เมื่อป่าไม้เป็นที่อยู่อาศัยของแหล่งอาหาร ที่หลบภัยของสัตว์ป่าถูก
ท าลายลง  
 4. อ่างเก็บน้ าและแหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขินสาเหตุมาจากการพังทลายของดิน ซึ่งตะกอน
เหล่านั้นถูกน้ าชะพาลงสู่แหล่งน้ า ท าให้แหล่งน้ าตื้นเขิน 
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วิธีการอนุรักษ์ป่าไม้ 
ป่าไม้มีความส าคัญต่อพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารที่จะต้องมีการอนุรักษ์ไว้ การอนุรักษ์ป่าไม้ท าได้

โดยวิธีการต่อไปนี้ 
1. การปลูกป่าเพ่ิม ปลูกป่าในวันส าคัญต่าง ๆ ส่งเสริมให้ประชาชนขอรับกล้าไม้ไปปลูกใน

สถานที่ต่าง ๆ เป็นการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างหนึ่ง  
2. ป้องกันการบุกรุกท าลายป่าการท าหลักเขตป้ายหรือเครื่องหมายให้ชัดเจนเพ่ือบอกให้รู้

ว่า เป็นเขตป่าประเภทใดการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นไปด้วยความเที่ยงตรง เอาจริงเอาจัง 
และมีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพ 

3. ใช้วัสดุทดแทนไม้ ในการก่อสร้างต่าง ๆ 
4. การป้องกันไฟไหม้ป่าไฟไหม้ป่าเกิดจากการกระท าของมนุษย์ 
5. การพยายามน าไม้ที่ไม่เคยใช้ประโยชน์มาใช้ ไม้ที่ไม่เคยน ามาใช้ประโยชน์มาก่อน เช่น 

ไม้มะพร้าว ต้นตาล ไม้ยางพารา น ามาท าเครื่องใช้ในครัวเรือนได้หลายชนิด เช่น ตู้ เตียง โต๊ะ 
6. การใช้ไม้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดต้นไม้ เช่น ไม้ที่เหลือจากการแปรรูป 

น ามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างแล้วสามารถน าไปเป็นวัตถุดิบท าไม้อัด ไม้ปาเก้ ชิ้นไม้สับ ไม้ประสาน ท า
เครื่องใช้ขนาดเล็ก 

7. ประชาสัมพันธ์ ให้การศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงภัยอันจะ
เกิดขึ้น จากการที่ป่าไม้บริเวณพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารถูกท าลาย และรณรงค์ให้ร่วมมือกับทางราชการใน
การรักษาป่าไม้ปลูกต้นไม้ประจ าปี 

8. ท าพิธีบวชต้นไม้ เป็นพิธีกรรมที่จัดข้ึนเป็นกุศโลบายห้ามมิให้คนตัดปลูกต้นไม้ท าลายป่า
เนื่องจากคนไทยนับถือศาสนาพุทธ ดังนั้นหากต้นไม้ต้นใดผ่านการบวชชาวบ้านจะไม่ตัดต้นไม้เป็น
เด็ดขาด สามารถท าได้ตลอดปีแต่มักจะท าในช่วงฤดูแล้ง 

9. การห่มดิน คือการน าหญ้าหรือฟางหือใบไม้คลุมลงบนดิน มีประโยชน์ดังนี้ 
- เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรี ช่วยย่อยสิ่งต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งหนให้เป็นอาหารของพืช 
- เมื่อเศษฟางหรือใบไม้เน่าเปื่อยก็จะเป็นอาหารให้กับสัตว์หน้าดิน เช่น ไส้เดือน กิ้งกือ

แมลงแกลบเป็นต้น สัตว์เหล่านี้จะช่วยพรวนดินและถ่ายมูลเป็นปุ๋ย 
- เก็บรักษาความชื้น 
- เมื่อเน่าเปื่อยมาก ๆ จะกลายเป็นฮิวมัสสะสมอยู่บนผิวดิน ซึ่งเป็นปุ๋ยชั้นเยี่ยมส าหรับ

พืช 
 

หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา 

การน าความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางสังคม
และวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยี ให้ประชาชนได้เกิดความตระหนักมีจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม มีการพ่ึงพาอาศัยและการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนการดูแลรักษา การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู รวมทั้งการป้องกันไม่ให้สิ่งแวดล้อม
ถูกท าลายจนเสื่อมโทรม จึงเป็นหลักการส าคัญที่มนุษย์ในสังคม ต้องท าความเข้าใจร่วมกัน พร้อมให้
ความร่วมมือที่จะปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมอย่างระมัดระวัง และใช้สอยอยู่บนความพอดี พอเพียง และ
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ยั่งยืน ภายใต้หลักการ และกระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา ให้ประชากรของโลกได้ตระหนัก และ
ใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนิเวศวิทยาของเมือง
และชนบทกับปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกัน มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความใส่ใจและรับผิดชอบที่จะ
ปฏิบัติการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นและป้องกัน ปรับปรุงไม่ให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้น อีกทั้ง
สร้างสรรค์วิถีชีวิตให้บุคคลและกลุ่มคนในสังคมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขึ้นใหม่ให้สามารถด ารงชีวิต          
อยู่ได้อย่างมีความสุข 
 
เป้าหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา  

สิ่งแวดล้อมศึกษามีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาให้ประชากรของโลกได้ตระหนักและใส่ใจเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนิเวศวิทยาของเมืองและชนบทกับ
ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกัน มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความใส่ใจและรับผิดชอบที่จะปฏิบัติการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และป้องกัน ปรับปรุงไม่ให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้น อีกทั้งสร้างสรรค์วิถีชีวิตให้บุคคล
และกลุ่มคนในสังคมท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมข้ึนใหม่ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 
 
จุดมุ่งหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา  

สิ่งแวดล้อมศึกษามีเป้าหมาย เพ่ือสร้าง 
1 ความตระหนัก เพ่ือช่วยให้บุคคล และกลุ่มคนเกิดความตระหนักและใส่ใจต่อ

สิ่งแวดล้อมโดยรวมและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกัน 
2 ความรู้ (Knowledge) เพ่ือช่วยให้บุคคลและกลุ่มคนมีความเข้าใจสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

และปัญหาที่เก่ียวเนื่องกัน และมวลมนุษย์ควรมีบทบาท และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 
3 ทัศนคติ (Attitude) เพ่ือช่วยให้บุคคลและกลุ่มคนสร้างค่านิยมของสังคม มีความรู้สึก

ผูกพันในสิ่งแวดล้อม ปรารถนาที่จะป้องกันปัญหาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4 ทักษะ (Skills) เพ่ือให้บุคคลและกลุ่มคนมีทักษะในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
5 ความสามารถในการประเมิน (Evaluation Ability) เพ่ือให้บุคคลและกลุ่มคนประเมินค่า

ของสิ่งแวดล้อมและโครงการเกี่ยวกับปัจจัยทางนิเวศวิทยา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม จริยธรรมและ
การศึกษา 

6 การมีส่วนร่วม (Participation) เพ่ือให้บุคคลและกลุ่มคนพัฒนาความรู้สึกต่อปัญหา
และการเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านั้น 
 
หลักการด าเนินงานสิ่งแวดล้อมศึกษา  

การด าเนินงานสิ่งแวดล้อมศึกษา มีดังนี้ 
1. ความยั่งยืน (Sustainability) จะต้องได้รับการยอมรับและปฏิบัติในทุกภาคส่วนที่จะ

น าไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิต รวมทั้งการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคซึ่งจะ
เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและความตระหนักในสังคม (Public Awareness) การออก
กฎหมายบังคับใช้ เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 
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2. ความยากจนเป็นอุปสรรคของการศึกษาและการให้บริการทางสังคมน าไปสู่ การเพ่ิม
ประชากรและการสูญเสียขาดแคลนทรัพยากร ความยากจนต้องได้รับการแก้ไข 

3. ทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาล องค์กรเอกชน ท้องถิ่น นักวิชาการ ผู้บริโภค สื่อ และนักแสดง 
ควรร่วมกันรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในสังคม 

4. การศึกษาจะต้องท าให้คนทุกเพศรับผิดชอบต่อชีวิตตนเองว่าจะด ารงอยู่อย่างไรในสังคม
ปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย 

5. การศึกษาทุกระบบ ทุกสาขาวิชา จะต้องถูกปรับปรุงไปสู่ความยั่งยืน ไม่เฉพาะเรื่อง
สิ่งแวดล้อมเท่านั้น 

6. สิ่งแวดล้อมศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากนานาชาติ จัดได้ว่าเป็นการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

7. ทุกสาขาวิชาจะต้องบูรณาการสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเข้าไว้ด้วย 
8. แนวคิดหลักการของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนจะต้องน าไปปฏิบัติในทุกสาขาวิชา ทั้ง

ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ และต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล สถาบั น
การเงินและนักแสดงด้วย 

 
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา  

กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการส าหรับการปฏิบัติงานเพ่ือให้เข้าถึง
หลักการของสิ่งแวดล้อมศึกษา มีดังนี้ 

1. สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการศึกษาแบบองค์รวมของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและที่
มนุษย์สร้างขึ้น นิเวศวิทยา การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม ข้อบังคับ วัฒนธรรมและความดีงาม 

2. สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบ
โรงเรียน 

3. สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นสหวิทยาการจากเนื้อหาในสาขาวิชาเฉพาะขยายกว้างสู่สาขาอ่ืน ๆ 
4. สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการเรียนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในบทเรียนที่ช่วยป้องกันและแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อม จากประเด็นสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ระดับชาติและระดับภูมิภาคที่เชื่อมโยงกัน 
5. สิ่งแวดล้อมศึกษาควรตรวจสอบประเด็นสิ่งแวดล้อมในระดับโลกและเชื่อมโยงสู่ระดับ

ภูมิภาค 
6. สิ่งแวดล้อมศึกษาควรค านึงถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบันและอนาคตที่มีความ

เชื่อมโยงจากอดีต 
7. สิ่งแวดล้อมศึกษาควรตรวจสอบการพัฒนาและความเจริญงอกงามบนพ้ืนฐานทาง

สิ่งแวดล้อม 
8. สิ่งแวดล้อมศึกษาควรส่งเสริมคุณค่า ค่านิยมและความร่วมมือทั้งในการแก้ปัญหา

สิ่งแวดล้อม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
9. การวางแผนพัฒนา และความเจริญรุ่งเรืองต้องค านึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นพ้ืนฐาน 
10. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ก าหนดประสบการณ์การเรียนรู้และให้มีโอกาสตัดสินใจ 

ในการปฏิบัติตน 
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11. ส่งเสริมความใส่ใจ ความรู้ ทักษะการแก้ปัญหาและคัดสรรคุณค่าแห่งความดีงามในคน
ทุกกลุ่มอายุ 

12. ให้ผู้เรียนได้ค้นพบสาเหตุและที่มาของปัญหาด้วยตนเอง 
13. ให้มองเห็นความซับซ้อนของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นต้องส่งเสริมกระบวนการ เรียนรู้

แบบวิพากย์ (Critical Thinking) และการแก้ปัญหา (Problem Solving) 
14. ใช้สิ่งแวดล้อมในการเรียน และระเบียบวิธีทางการศึกษาที่หลากหลายด้วยการเรียนรู้

ในสภาพที่เป็นจริงและความรู้ที่น าไปปฏิบัติได้ 
 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานสิ่งแวดล้อมศึกษา  

การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาจ าเป็นต้องประสานนโยบายการท างานในหลายระดับ 
จากการประชุมนานาชาติสิ่งแวดล้อมกับสังคมที่เมืองเทสสาโลนิคิ ประเทศกรีซ ระหว่างวันที่ 8-12 
ธันวาคม พ.ศ. 2540 มีข้อเสนอแนะส าหรับการวางกรอบนโยบายการด าเนินงาน ไว้ดังนี้ 

1. รัฐบาล และผู้น าประเทศทั่วโลกต้องยอมรับและผูกพันต่อข้อตกลงของการประชุมของ
สหประชาชาติ และให้การศึกษาเป็นเครื่องมือเพ่ือบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. แผนปฏิบัติการของการศึกษาในระบบจะต้องด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และจะต้อง
มีกรรมวิธีบูรณาการเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

3. มีการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องมีกระบวนการเข้ามาดูแลการศึกษา ควร
สร้างความตระหนัก ฝึกอบรมและประสานกับรัฐมนตรีทุกกระทรวงที่เก่ียวข้อง 

4. ทุกภาคส่วนทั้งระดับรัฐบาล และนานาชาติ สถาบันทางการเงิน ส่วนการผลิต ควร
ส่งเสริมให้มีการเพิ่มทรัพยากร และลงทุนทางการศึกษาเพ่ือการสร้างความตระหนักแก่สังคม 

5. นักแสดงจะต้องแสวงหาวิธีเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนสิ่งแวดล้อมศึกษา สื่อสารความ
ตระหนักและการเรียนรู้ 

6. กลุ่มคนทางด้านวิทยาศาสตร์ต้องเข้ามามีบทบาท ท าให้ข้อมูลทางการศึกษาเชื่อถือได้
และเป็นปัจจุบัน 

7. การสื่อสารและสารสนเทศต่าง ๆ ควรใส่ใจและเข้าไปเผยแพร่ข้อมูลและจัดการท า
ข้อมูลให้ง่ายต่อการเข้าใจ 

8. โรงเรียนควรสนับสนุนการปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับความยั่งยืนในอนาคต 
9. องค์กรเอกชนและสถาบันทางการเงิน ควรเข้ามาสนับสนุนให้คนและกลุ่มคนได้เข้ามา

มีส่วนร่วมในประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
10. คนในทุกองค์กร ทุกภาคส่วน ทุกท้องที่และภูมิภาค ทุกรัฐบาล อีกทั้งนักแสดงควรมี

ส่วนร่วมกันสนับสนุนและปฏิบัติในโครงการทางการศึกษา ความตระหนักของสังคมและการเรียนรู้
ให้กับคณะกรรมการของสหประชาชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

11. ควรมีการทบทวนปรับปรุงการฝึกหัดครูด้วยกระบวนการที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนา รวมทั้งการศึกษาวิจัยวิธีสอนและการประเมินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

12. สหประชาชาติ UNESCO และ UNEP ควรร่วมกับองค์กรเอกชน กลุ่มคน นักแสดง
ให้ความส าคัญในระดับต้น ๆ ต่อการศึกษา ความตระหนักของสังคมและการเรียนรู้เพื่อความยั่งยืน 
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สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นสหวิทยาการที่มีความส าคัญในการที่จะส่งผ่านความรู้ในด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากหลักการ แนวคิดและทฤษฎี ไปสู่การปฏิบัติของประชาชนโดยส่วนรวม ให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก อันจะน าไปสู่การประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
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บทปฏิบัติการประจ าฐานการเรียนรู้ที่ 6 ฐานคุณประโยชน์ของป่าไม้ 
 

ประโยชน์ของป่าในด้านของความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าไม้เป็นมรดกจากธรรมชาติ 
เป็นตัวแทนธรรมชาติที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงามเติบโต การด ารงรักษาทางระบบนิเวศ ป่าไม้ได้
ให้ประโยชน์แก่มนุษย์ชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ฐานนี้ใช้เวลาในการเรียนรู้ ประมาณ 2 ชั่วโมง โดยมีวิทยากรบรรยายประกอบป้ายสื่อ
ความหมาย คู่มือการเรียนรู้ และอุปกรณ์การขยายพันธุ์ไม้ ได้แก่ มีดตอนกิ่ง กรรไกรตัดกิ่งไม้ 
ถุงพลาสติก ขุยมะพร้าว เชือก ถุงด า แกลบด า ดินปลูก กิ่งพันธุ์ไม้ สถานที่เรียนรู้เป็นที่วัดหันทราย    
โดยมีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงประโยชน์ของป่าไม้ และสร้างความ
ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของการปลูกต้นไม้ และปฏิบัติการขยายพันธุ์ไม้ ได้แก่ การตอน 
การเสียบยอด การทาบกิ่งและการปักช า ตลอดจนการบ ารุงรักษากล้าไม้ 
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คู่มือประกอบการด าเนินงานธนาคารตน้ไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบลหันทราย 
ธนาคารเมล็ดพันธุ์ 

 
ความเป็นมาของธนาคารเมล็ดพันธุ์ 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรของประเทศกว่าร้อยละ 60 ยึดอาชีพ
การเกษตรเป็นหลัก การพัฒนาการเกษตรจึงเป็นนโยบายที่ส าคัญของรั ฐบาลทุกยุคทุกสมัยที่จะ
ปรับปรุงโครงสร้างการผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือให้ผลผลิตการเกษตรต่อหน่วยพ้ืนที่มี
ปริมาณต่อหน่วยสูงสุด และคุณภาพของผลผลิตสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้เป็นอย่างดี 
โดยมีต้นทุนการผลิตต่ า การพัฒนาการผลิตจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องค านึงถึงปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ไม่ว่า
เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช และอ่ืน ๆ ได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุน และการจัดการที่
เหมาะสม ซึ่งบรรดาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น เมล็ดพันธุ์พืชจัดได้ว่าเป็นปัจจัยหลักที่
ส าคัญประการแรกในการผลิต เนื่องจากการใช้ เมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพสูง ไม่แต่จะเป็นส่วนช่วยใน
การเพ่ิมปริมาณผลผลิตให้สูงขึ้นร่วมกับปัจจัยอ่ืน ๆ แต่ยังท าให้คุณภาพของผลผลิตเกษตรมีคุณภาพ
สม่ าเสมอและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดอีกด้วย 

และเนื่องจากในสมัย 20 ปีที่ผ่านมา ป่าชุมชนพ่อหลวง ในต าบลหันทราย อ าเภอ 
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนด้านความหลากหลายของพันธุ์ไม้
ต่าง ๆ ทั้งที่กินได้และกินไม่ได้ และได้รับผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องที่สามารถน าไปบริโภค ท าให้ชาวบ้าน
มีอาชีพในการเก็บของป่าน าไปเป็นอาหารและเป็นสมุนไพรรักษาโรคแทบทุกครัวเรือน และชาวบ้าน
ได้เก็บเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือน าไปเพาะพันธุ์ใหม่ต่อไป แต่ในปัจจุบันป่าชุมชนพ่อหลวง ในต าบลหันทราย 
อ าเภออรัญประเทศ มีความแห้งแล้งต้นไม้ที่เคยมีมากมายก็บางเบาลงสืบเนื่องมากจากประชากร
เพ่ิมข้ึน สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป การหาของป่าเพ่ือน าไปบริโภคก็ขาดแคลนลงมาก 

ความแห้งแล้งท าให้เกิดการสูญเสียพืชผลและรายได้ที่จะเป็นเงินทุนในการท าการเกษตร 
และต้องกู้หนี้ยืมสินเพ่ือเป็นเงินทุนไปซื้อเมล็ดพันธุ์และ ไม่มีสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพ่ือการผลิตอีก
ครั้ง ชุมชนจะกลับมาท าเกษตรกรรมอีกครั้งได้อย่างไร หากไม่มีทั้งเงินทุนทั้ง "เมล็ดพันธุ์" เพ่ือเริ่ม
เพาะปลูกธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช จึงเกิดขึ้น โดยเครือข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน และนายบุญเรือง  
เลี้ยงรัตนชัยกุล ผู้ท าการวิจัย เรื่องได้จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชภายในชุมชนขึ้นเพ่ือช่วยเหลือชุมชน
ผู้ขาดแคลน เมล็ดพันธุ์ ในการเพาะปลูก ธนาคารเมล็ดพันธุ์ รวบรวมมาจากหลากหลายท้องถิ่น ผ่าน
การคัดและเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี รวมทั้งวิจัยและรวบรวมสายพันธุ์ที่เป็นประโยชน์ เช่น ข้าวสาย
พันธุ์ที่ทนต่อน้ าท่วม ฯลฯ เมล็ดพันธุ์พืชในธนาคารมีคุณภาพสูง แข็งแรง ปราศจากโรคแมลง และ
ให้ผลผลิตดี 
 
วัตถุประสงค์ของธนาคารเมล็ดพันธุ์ 

1. เพ่ือให้ชุมชนมีความตระหนักต่อการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชทุกชนิด 
2. เพ่ือให้ชุมชนเห็นประโยชน์ต่อการร่วมมือกันเก็บเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือน าไปปลูกต่อไป โดย 

ไม่ต้องหาซื้อ 
3. เพ่ือร่วมมือกันน าเมล็ดพันธุ์พืชมาเก็บไว้ที่ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชโดยแยกเป็นประเภท 
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4. เพ่ือให้ชุมชนน าเมล็ดพันธุ์พืชที่ร่วมมือกันเก็บน าไปปลูกตามครัวเรือน ในสวน ไร่นาและ
สถานที่ต่าง ๆ 
 
ความหมายของเมล็ดพันธุ์ 

เมล็ดพันธุ์พืช (Seed) หมายถึง เมล็ดพืชที่มีชีวิตซึ่งเมื่อน าไปปลูก หรือน าไปขยายพันธุ์แล้ว
จะได้ต้นที่เจริญงอกงามตรงตามพันธุกรรมของพืชนั้น 

ความหมายของเมล็ดพืชทั่วไป 
เมล็ดพืช หรือเมล็ดธรรมดา (Grain) โดยทั่วไปหมายถึง เมล็ดพืชที่ใช้ประโยชน์ในการ

บริโภค หรือเป็นวัตถุดิบในการอุตสาหกรรมไม่ได้ใช้ท าพันธุ์ หรือเพาะปลูกอาจจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มี
ชีวิตก็ได้ 

 
ประเภทของเมล็ดพันธุ์ 

เมล็ดพันธุ์คัด (Breeder Seed) คือ เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตขึ้นโดยนักปรับปรุงพันธุ์ซึ่งต้องท าการ
คัดเลือกเฉพาะเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณสมบัติตามที่นักปรับปรุงพันธุ์ก าหนดคิดค้นขึ้นมา ภายใต้การควบคุม 
การตรวจพันธุ์อย่างถ่ีถ้วน เมล็ดพันธุ์คัดจะน าไปปลูกเป็นพันธุ์หลักในปีต่อไป 

เมล็ดพันธุ์หลัก (Foundation Seed) คือ เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์คัด
ภายใต้ค าแนะน าและวิธีการของนักปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรหรือสถาบันวิชาการฯ เพ่ือ
รักษาความบริสุทธิ์และลักษณะประจ าพันธุ์ของพืชนั้น ๆ เมล็ดพันธุ์หลักที่ได้น าไปปลูกเป็นพันธุ์ขยาย
ต่อไป 

เมล็ดพันธุ์ขยาย (Registered Seed) คือ เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์หลัก 
โดยเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จัดท าแปลงขยายพันธุ์ ภายใต้การควบคุมดูแลและให้
ค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและเจ้าหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริม
การเกษตร 

เมล็ดพันธุ์จ าหน่าย (Certified Seed) คือ เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ขยาย 
โดยเกษตรกรแปลงขยายพันธุ์ ด้วยการปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ 
ของศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์จ าหน่ายให้แก่เกษตรกรทั่วไป 

 
ความหมายของพันธุ์ดี 

พันธุ์ดี (Varaity) หมายถึง กลุ่มของพืชที่มีลักษณะเหมือน ๆ กัน หรือคล้ายคลึงกันที่มี
อยู่ในตัวมันเอง เป็นลักษณะประจ าพันธุ์ หรือเพราะสภาพแวดล้อมท าให้มีลักษณะที่ดีเป็นที่พึงต้อง
ประสงค์ ลักษณะที่ดีเด่นของพันธุ์ดี เช่น ให้ผลผลิตสูง ต้านทานโรคแมลง ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ย 
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี สุกแก่เร็ว อายุเก็บเกี่ยวสั้น ทนแล้ง ทนสภาพน้ าขัง เปลือกหนา 
ก้านยาว ผลโต รสดี เปอร์เซ็นต์น้ ามันสูง เปอร์เซ็นต์โปรตีนสูง เป็นต้น ตัวอย่าง เช่น มะม่วงพันธุ์ดี 
ได้แก่ พันธุ์น้ าดอกไม้ เบอร์ 4 สายพันธุกรรมที่ดีเด่นอันพึงประสงค์ คือ ผลโต เมล็ดเล็ก เนื้อมาก  
รสหวาน ให้ผลผลิตสูง ติดผลง่าย ปลูกได้ทั่วไป ราคาดี ถั่งเหลืองพันธุ์ดี ได้แก่ พันธุ์เชียงใหม่ 60 เป็น
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พันธุ์ดีเพราะให้ผลผลิตสูงถึง 300 กก./ไร่ ต้านทานโรคราสนิมเหล็ก มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนสูง มี
เปอร์เซ็นต์น้ ามันสูง เมล็ดโต ล าต้นแข็งแรงไม่หักล้ม ฝักไม่แตก 

ลักษณะของพันธุ์ดี 
ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ดีตรงตามพันธุ์พืชที่ระบุไว้ 

สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนปราศจากโรคและไข่
แมลงมีข้อสังเกตลักษณะของเมล็ดพันธุ์ดี ดังนี้ 

1. ให้ผลผลิตสูง เป็นลักษณะที่จ าเป็น
ต่อการผลิตพืช เช่น เมล็ดโต ฝักยาว จ านวน
เมล็ดต่อรวง ต่อฝักมาก 

2. ต้านทานต่อโรค และแมลง เป็นต้น
ว่า โตแข็ง ต้นโต เปลือกหนา มีขน มีหนามใบ
หนา ไม่โค่นหักล้มง่าย  

3. ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ย เมื่อพืชนั้นได้รับปุ๋ยแล้วพืชนั้นสามารถใช้ปุ๋ยให้เกิดประโยชน์
ส าหรับการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่เพ่ือสร้างผลผลิตทุกส่วนของล าต้นตลอดจนผลิดอกออกผลได้
อย่างมีคุณภาพ  

4. ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เช่น บางพันธุ์ต้องทนกับสภาพแห้งแล้ง ทนกับสภาพ
น้ าขัง ทนกับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของต้นได้หรือปลูกได้ทุกฤดูกาล ปลูกได้ทุกภาค ทุกชุดดิน  

5. อายุเกบ็เกี่ยวสั้น หมายความว่า เหมาะสมกับฤดูปลูก อายุไม่นานเกินไป จนข้าวฤดูกาล 
อายุสุกแก่ได้เร็วพอเหมาะทันฤดูกาล หรือให้ผลติดดอกออกผลเร็ว  

6. รสดี เป็นที่นิยม เช่น เนื้อมาก เมล็ดเล็ก เมล็ดมีน้อย รสหวาน รสเปรี้ยว เปอร์เซ็นต์
โปรตีนสูง เปอร์เซ็นต์น้ ามันสูงเก็บเกี่ยวง่ายขายได้ราคาดี 

7. เป็นพันธุ์ดีที่แนะน าส่งเสริม ลักษณะตรงตามพันธุ์สายพันธุ์ดีสืบหาประวัติที่มาได้
ปราศจากเมล็ดพันธุ์อ่ืน เมล็ดพืชอ่ืน และเมล็ดวัชพืช เมื่อน าไปปลูกแล้วไม่แปรปรวนไม่ผิดปกติทาง
พันธุกรรม  

8. คุณภาพในทางกายภาพ (Physical Quality) สะอาด แล้วใหม่บริสุทธิ์ปราศจาก
สิ่งเจือปนลักษณะภายนอกดี สีสดใส ไม่ลีบย่น อ่อนหรือแก่เกินไป ไม่มีเมล็ดแตกร้าว หรือหักป่น ไม่มี
เมล็ดที่แสดงว่ามีรอยถูกแมลงเข้าท าลายมาแล้วมีความชื้นพอเหมาะที่จะเก็บรักษาให้คงคุณภาพอยู่ได้
นาน ไม่มีกลิ่นเหม็น อับหรือเน่าเหม็น มีลักษณะส่อให้เห็นว่ามีคุณภาพในทางสรีรวิทยาที่ดี  

9. คุณภาพในทางสรีรวิทยา (Physiological Quality) มีความงอกดี มีความแข็งแรงสูง 
สามารถที่จะเก็บรักษาให้คงคุณภาพเอาไว้ได้นานคุณภาพในทางทนทานหรือต้านทานต่อโรคและ
แมลงศัตรูพืช (Phytosanitary Quality) ไม่มีเชื้อรา หรือลักษณะของโรคพืช ติดมาปนเปื้อนปรากฏ
ให้เห็น ไม่มีแมลง ไม่ว่าระยะใดปรากฏให้เห็น 

10. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ในทางทนทาน หรือต้านทานโรคหรือแมลง จึงมีการ
คลุกสารเคมีป้องกันและก าจัดเชื้อราและแมลง เพ่ือคุ้มครองเมล็ดพันธุ์ทั้งก่อนงอกและที่ก าลังงอกใน
ดินไปอีกชั่วระยะหนึ่ง 
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ประโยชน์ของการใช้เมล็ดพันธุ์ดี 

1. ให้ผลผลิตดี  
1.1 ตรงตามสายพันธุ์  
1.2 ได้ผลผลิตสูง  

2. มั่นคงทางเศรษฐกิจ  
2.1 ใช้เมล็ดพันธุ์ปลูกน้อย 
2.2 ไม่ต้องเสียเวลามาปลูกซ่อมหรือมาปลูกใหม่  
2.3 ไม่เสียแรงงานที่จะน ามาใช้ในการปลูกซ่อมหรือปลูกใหม่ ตลอดจนแรงงานที่

น ามาใช้ในการดูแลรักษา เช่น การป้องกันก าจัดโรค แมลง วัชพืชและศัตรูพืชต่าง ๆ  
2.4 ไม่เป็นแหล่งแพร่โรค แมลง วัชพืช และศัตรูต่าง ๆ  
2.5 เก็บเก่ียวผลผลิตได้ตามก าหนด 
2.6 จ าหน่ายผลผลิตได้ตามก าหนด  

3. ท าให้เกิดความม่ันใจเมื่อน าไปปลูกแล้วจะประสบผลส าเร็จ  
3.1 เมล็ดพันธุ์มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง  
3.2 ต้นพืชมีความสม่ าเสมอท่ัวทั้งแปลง  
3.3 ต้นพืชตั้งตัวได้เร็วและมีความแข็งแรง  
3.4 ได้จ านวนต้นพืชมาก  
3.5 ปลูกเพียงครั้งเดียว ไม่ต้องมาปลูกซ่อมหรือมาปลูกใหม่  
3.6 ต้นพืชมีความทนทานและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี 
ลักษณะของพันธุ์ดีเหล่านี้มีอยู่ในตัวพืชแล้ว นักปรับปรุงพันธุ์ นักผสมพันธุ์ ได้คิดค้นให้

มีลักษณะที่ดีขึ้นอีกตามวัตถุประสงค์ที่จะเป็นประโยชน์โดยต้นพันธุ์ดีตามลักษณะดังกล่าวมีอยู่แล้ว 
แต่จ านวนยังมีจ ากัด จึงจ าเป็นต้องมีการทวีพันธุ์ขยายพันธุ์พันธุ์ดีเหล่านี้ให้มีจ านวนมากขึ้น เพ่ือพันธุ์ดี
ตามลักษณะดังกล่าวจะได้ไปถึงมือเกษตรกร 
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คุณสมบัติของเมล็ดพันธุ์พืชที่ดี 
เมล็ดพันธุ์ดี 
 เป็นที่ต้องการของตลาด 
 มีความสม่ าเสมอในสายพันธุ์ 
 ทนทานต่อโรคและแมลง 
 ให้ผลผลิตสูง 
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ปลอดภัย 
 การดูเมล็ดพันธุ์จากสภาพภายนอก 
 เมล็ดพนัธุ์ดีควรมีสีสดใส 
 เมล็ดเก่าจะมีสีขุ่นมัวคล้ า 
 ไม่ควรมีเศษผงหรือเมล็ดแตกหัก 
 ไม่มีรอยเจาะของแมลง 
 

การเลือกเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ 
การประกอบอาชีพการเกษตรของประเทศไทยเรา ไม่ว่าจะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์สิ่งแรกที่

ผู้ประกอบการจะต้องคิด หรือจัดหานั้นก็คือ ปัจจัยการผลิตในรูปแบบต่าง ๆ เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 
ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช สารเคมี อาหารสัตว์ แรงงาน เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ ตลอดจนเงินทุนในกรณี
ของการประกอบอาชีพการเพาะปลูกพืช ปัจจัยที่ขาดไม่ได้อันดับแรกก็คือ พันธุ์พืช หรือเมล็ดพันธุ์พืช
พันธุ์ดี 

เมล็ดพันธุ์เป็นปัจจัยที่ส าคัญ และจ าเป็นที่สุดชนิดหนึ่งในการเพาะปลูก ถึงแม้จะมีปัจจัย
การผลิตอ่ืน ๆ ที่ดีพร้อม แต่ถ้าขาดเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ดีที่มีคุณภาพสูงแล้ว ผลผลิตต่อหน่วยพ้ืนที่ทั้ง
ปริมาณและคุณภาพก็ต่ า หรือแทบไม่ได้เลย ดังนั้น การเพาะปลูกถ้าได้ใช้เมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ ดีก็ท าให้
เกิดประโยชน์มาก ทั้งได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีปริมาณมีผลดีทางด้านเศรษฐกิจต่อเกษตรกรเอง 
เพราะว่าการใช้เมล็ดพันธุ์ดีเพาะปลูกเป็นการลดต้นทุนการผลิตเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ดี
เมื่อปลูกแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์มาก เช่น ให้ผลผลิตสูง เป็นที่ต้ องการของตลาด ได้ราคาดี 
ตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ย ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี ทนทานต่อโรคแมลง เป็นต้น 

สถานการณ์ การท าการเกษตรของประเทศไทย โดยเฉพาะการเพาะปลูกพืชไม่ว่าจะข้าว
หรือพืชไร่ แม้จะใช้เทคโนโลยีหรือปัจจัยการผลิตอย่างดีเข้ามาช่วยแล้วก็ตาม ผลผลิตก็ยังต่ าอยู่
คุณภาพก็ยังด้อยอยู่ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในแถบเอเชียด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น 
ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย พม่า อินเดีย ปัจจัยในการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของพืช งานที่
ส าคัญอย่างหนึ่ง คือ การปรับปรุงพันธุ์ เพ่ือให้พืชพันธุ์ดี และขยายพันธุ์ดีนั้นไปสู่เกษตรกร เมื่อ
เกษตรกรได้ใช้พันธุ์ดีเป็นการลดต้นทุนการผลิต และสามารถเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยพ้ืนที่ให้สูงขึ้น
สามารถที่จะเก็บรักษาให้คงคุณภาพเอาไว้ได้นาน 

การเลือกเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพจะทนทานหรือต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช 
(Phytosanitary Quality) มีลักษณะดังนี้ 

1. ไม่มีเชื้อรา หรือลักษณะของโรคพืช ติดมาปนเปื้อนปรากฏให้เห็น  
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2. ไม่มีแมลง ไม่ว่าระยะใดปรากฏให้เห็น 
3. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ในทางทนทาน หรือต้านทานโรคหรือแมลง จึงมีการ

คลุกสารเคมีป้องกันและก าจัดเชื้อราและแมลง เพ่ือคุ้มครองเมล็ดพันธุ์ทั้งก่อนงอกและที่ก าลังงอกใน
ดินไปอีกชั่วระยะหนึ่ง 

ข้อเสียของการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพมาปลูก 
1. เสียเวลาแรงงาน เพราะต้องมาปลูกซ่อมบางครั้งต้องไถทิ้งแล้วมาปลูกใหม่ ท าให้ต้อง

ปลูกล่าช้าเลยฤดูกาลเพาะปลูก  
2. ผลผลิตที่ได้รับไม่ค่อยมีคุณภาพและผลผลิตต่ า  
3. เสียหายทางเศรษฐกิจ เพราะต้องใช้เงินซื้อเมล็ดพันธุ์จ านวนมาปลูก และต้องใช้อัตรา

ปลูกต่อไร่มากเพ่ือเก็บเกี่ยว ผลผลิตที่ได้รับจ าหน่ายไม่ได้ราคา ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดและยังเป็น
แหล่งสะสมของโรคแมลง วัชพืช และศัตรูพืชต่าง ๆ 
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ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
 

“การที่จะมีต้นน้ าล าธารไปชั่วกาลนานนั้น ส าคัญอยู่ที่การรักษาป่าและปลูกป่าต้นน้ า”
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวไทยเราเป็นประเทศที่โชคดี เพราะพระมหากษัตริย์ของเรา
ทรงเป็น “กษัตริย์นักเกษตร” ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถเกี่ยวป่าไม้สูง และยังทรงพระราชทาน 
แนวทางการแก้ไขท่ีเป็นรูปธรรมให้แก่ราษฎรเสมอมา ในบริเวณที่ประทับของพระองค์ก็ทรงโปรดให้มี
การปลูก “ป่าไม้สาธิต” ขึ้นเพ่ือทรงศึกษาธรรมชาติวิทยาของป่าไม้ด้วยพระองค์เองอย่างลึกซึ้ง 
นอกจากนี้ยังทรงพระราชทานแนวทาง “ปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง คือ  
ให้ปลูกป่าไม้ผล ไม้สร้างบ้าน และไม้ท าฟืน  ส่วนประโยชน์ 4 อย่าง คือ ได้ไม้ใช้สอย ไม้กิน  
ไม้เศรษฐกิจ และป่าเหล่านั้นจะเป็นตัวดูดรับซับน้ าไว้ จนเกิดการอนุรักษ์ดินและน้ าไปด้วยในตัว โดย
แนวทางของพระองค์ได้รับการน าไปใช้ทั่วประเทศ จนสามารถยังประโยชน์ให้แก่ราษฎรได้อย่าง
กว้างขวางเราชาวไทยช่างโชคดีที่มีพ่อของแผ่นดินคอยดูแลทุกข์สุขของลูก ๆ  อย่างใกล้ชิด ทรงทุ่มเท
แรงพระวรกายและก าลังพระสติปัญญาเพ่ือให้ลูก ๆ ของพระองค์มีความสุข เพราะรอยยิ้มของราษฎร 
ก็เปรียบเสมือนรอยแย้มพระสรวลของพระองค์ด้วยเช่นกัน “การปลูกป่าต้องปลูกที่ใจคนก่อน แล้วคน
เหล่านั้นก็จะปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง” พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวพ่อผู้ปลูกป่าในใจของพวกเราทุก ๆ คน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช ทรงมีพระราชด ารัสพระราชทานในพิธีเปิด
การสัมมนาการเกษตรภาคเหนือ ณ ส านักงานเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่  
26 กุมภาพันธ์ 2524 มีความตอนหนึ่งว่า “ป่า 3 อย่าง นี้มีประโยชน์ 4 อย่าง ไม่ใช่ 3 อย่าง         
“ป่า 3 อย่าง” ที่บอกว่าเป็นไม้ฟืน เป็นไม้ผล และไม้สร้างบ้านนั้น ความจริงไม้ฟืนกับไม้ใช้สอย         
ก็อันเดียวกัน ไม้สร้างบ้านกับไม้ใช้สอยก็อันเดียวกัน แต่เราแบ่งออกไปเป็นไม้ท าฟืน ไม้สร้างบ้านเรือน  
รวมทั้งไม้ท าศิลปหัตถกรรมแล้วก็ไม้ผล 
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พระราชด ารัสพระราชทาน ที่ทรงชี้ทางออกให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง น่าจะเป็นการ
แก้ไขความขัดแย้งระหว่างส่วนราชการ และเพ่ิมบทบาทการมีส่วนร่วมของราษฎรในชุมชนให้มีสิทธิ
ได้รับประโยชน์ จากทรัพยากรป่าไม้ เพ่ือชุมชนจะได้รักษาทรัพยากรป่าไม้ไว้อย่างยั่งยืน 
 
รูปแบบการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ต้นน้ า 
 นอกจากรูปแบบการปลูกป่าภาครัฐ ซึ่งส่วนอนุรักษ์ต้นน้ าได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอดแล้ ว  
มติที่ประชุมได้พิจารณาก าหนดรูปแบบการปลูกป่าเพ่ืออนุรักษ์ต้นน้ าเพ่ิมเติมคือ การปลูกป่าตามแนว
พระราชด าริ โดยการปลูกไม้ 3 ชนิด เพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง สามารถยังประโยชน์ได้สูงสุด 
 
วัตถุประสงค์การปลูกป่า 3  อย่าง  ประโยชน์  4  อย่าง 

1. เพ่ือสนองตามแนวพระราชด าริในการปลูกต้นไม้  3  ชนิด  ได้แก่ 
-  ไม้ใช้สอย 
-  ไม้ก่อสร้าง 
-  ไม้กินได ้
ประโยชน์  4  อย่าง  ได้แก่ 
-  ใช้เป็นฟืนส าหรับหุงต้มและใช้สอยเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 
-  ใช้สร้างและซ่อมแซมที่พักอาศัย 
-  ใช้เป็นอาหาร 
-  เป็นการอนุรักษ์ดินและน้ าในขณะเดียวกัน 

2. การมีส่วนร่วมของชุมชน 
3. เพ่ือสนองความต้องการของชุมชน 
4. เพ่ือฟ้ืนฟูป่าและระบบนิเวศในพื้นที่อนุรักษ์ – พ้ืนที่ต้นน้ า 

 
วิธีด าเนินการปลูกป่า 3  อย่าง  ประโยชน์  4  อย่าง 

ปลูกไม้  3  ชนิด  ในพื้นที่เดียวกันเพื่อประโยชน์  ดังนี้ 
1. ไม้ใช้สอย (ไม้ฟืน, ไม้โตเร็ว)  จ านวน  100  ต้น/ไร่  ใช้ระยะปลูก 4 x 4  เมตร 
2. ไม้ก่อสร้าง (ไม้เนื้อแข็ง, ไม้เศรษฐกิจ) จ านวน 100 ต้น/ไร่  ใช้ระยะปลูก 4 x 4  เมตร 
3. ไม้ป่ากินได้  จ านวน  25  ต้น/ไร่  ใช้ระยะปลูก  4 x 4  เมตร 

(ไม้ชั้นล่าง ปลูกพืชหัว  สมุนไพร  และพืชล้มลุก) 
 
การปลูกและชนิดพันธุ์ไม้ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
 การปลูกป่า  3  อย่าง  ประโยชน์  4  อย่าง  ให้พิจารณาปลูกพันธุ์ไม้ตามแนวพระราชด าริ 
ประกอบด้วย ไม้กินได้  ไม้มีค่า และไม้ใช้สอย ปลูกจ านวนไม่น้อยกว่า  200  ต้นต่อไร่  และให้มีเรือน
ยอดหลายชั้นใกล้เคียงกับป่า ชนิดพันธุ์ไม้ให้พิจารณาพันธุ์ไม้ท้องถิ่นและพันธุ์ไม้อ่ืนตามความ
เหมาะสม 
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 วิธีการปลูกและบ ารุงรักษา ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติการฟ้ืนฟูสภาพป่าในเขตอนุรักษ์
ที่มิใช่พ้ืนที่ต้นน้ า  โดยมีบัญชีแสดงชนิดไม้ที่ก าหนดให้ใช้ปลูกตามแนวทางปฏิบัติการฟ้ืนฟูสภาพป่าใน
เขตอนุรักษ์ท่ีมใิช่พื้นที่ต้นน้ า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ท้องที่ ชนิดไม้ที่ก าหนดให้ปลูก 
1 ภาคเหนือ สัก  สนเขา (Pinus)  ยมหอม  ยมหิน  มะค่าโมง  ตะเคียนทอง  

ประดู่ป่า  แดง  ยางนา  ตะแบก  จ าปีป่า  จ าปาป่า  แอปเปิล
ป่า ก าลังเสือโคร่ง  นางพญาเสือโคร่ง  มะม่วงป่า  ตะกู  
มะกอกป่า ตีนเป็ด  หว้า  เพกา  ราชพฤกษ์  นนทรีป่า  ก่อ  
ทะโล้ มะขามป้อม  เสี้ยว  สะเดา  ขี้เหล็กบ้าน  บง  ไผ่ต่าง ๆ  
หวาย 

2 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สัก  มะค่าโมง  มะค่าแต้  ตะเคียนทอง  ยมหิน  ประดู่ป่า  
แดง ยางนา  พะยอม  ตะแบก  สนเขา (Punus)  ชิงชัง  พะยูง  
มะม่วงป่า  เต็ง  รัง  เหียง  พลวง  นนทรีป่า  ถ่อน  พฤกษ์ 
ขี้เหล็กบ้าน  สะเดา  สีเสียดแก่น  สาธร  สนเขา บง  ไผ่ต่าง ๆ 
หวาย 

3 ภาคกลาง – 
ตะวันตก 

ประดู่ป่า  สะเดา  สีเสียดแก่น  ตะกู  มะปิน  กฤษณา  สัก   
ยมหอม  ยมหิน  ตะเคียนทอง  แดง   ยางนา  ยางแดง  
ตะแบก  มะม่วงป่า  นนทรีป่า  ไผ่ต่าง ๆ  หวาย  กันเกรา  
มะเกลือ  ตีนเป็ด  นางพญาเสือโคร่ง  ขี้เหล็กบ้าน  
มะขามป้อม  สนทะเล  ทองหลาง  

4 ภาคใต้ ประดู่ป่า  ทัง  มะม่วงป่า  หลุมพอ  ตะกู  ตะเคียนทอง  
ตะเคียนชันตาแมว  เคี่ยม  ยางนา  กันเกรา  ไข่เขียว  ทุ้งฟ้า  
ขี้เหล็กบ้าน  ยมหิน  ทุเรียนป่า  สะตอ  เหรียง  พะยอม   
ไผ่ต่าง ๆ  หวาย 

 
หมายเหตุ 1. ส าหรับไม้ชนิดอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากบัญชีนี้ หากหน่วยงานใดมีความจ าเป็นต้องใช้ปลูก

ให้ชี้แจงเหตุผลและขออนุมัติต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชก่อน 
 2. การปลูกซ่อมให้ปลูกซ่อมด้วยไม้ชนิดเดียวกันกับที่ปลูกในครั้งแรก หากจ าเป็นต้องปลูก

ด้วยไม้ชนิดอ่ืนและเป็นชนิดไม้ที่มีอยู่ตามบัญชี ให้เสนอเหตุผลความจ าเป็นและขอ
อนุมัติจากผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท้องที่ และให้ส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ท้องที่รายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชทราบด้วย 

 3. บัญชีแสดงชนิดไม้นี้ไม่ใช้บังคับส าหรับการปลูกเพ่ือการทดลองทางวิชาการหรือการ
สาธิต 
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การเลือกชนิดพันธุ์ไม้ปลูก 
1. ไม้ใช้สอย หมายถึง ไม้ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อเนกประสงค์ในการก่อสร้าง          

ท าเครื่องมือกสิกรรม ท าเฟอร์นิเจอร์ ประดิษฐกรรม  ฟืนและถ่านฯ ซึ่งชนิดไม้ที่ปลูกสามารถตัดฟัน
น ามาใช้ประโยชน์ได้ในช่วงระยะเวลาอันสั้น 5 – 10 ปี ส่วนใหญ่จะเน้นหนักพันธุ์ไม้โตเร็วเป็นหลัก 
แต่หากในบางพ้ืนที่ที่มีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็ก เพ่ืออุตสาหกรรม ประดิษฐกรรม พันธุ์ไม้มีค่า
เศรษฐกิจบางชนิดแล้ว เช่น ไม้สัก ก็จัดเป็นไม้ใช้สอย 

ชนิดไม้ที่เหมาะสมส าหรับปลูกเป็นไม้ใช้สอย ควรมีลักษณะ ดังนี้ 
1) เป็นชนิดไม้ที่หาพันธุ์ได้ง่ายและโตเร็วในท้องถิ่นนั้น มีเรือนยอดขนาดปานกลาง 

รวมถึงความสามารถต้านทานต่อปัจจัยแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมได้ดี 
2) ให้ผลผลิตด้านเนื้อไม้สูงและมีกิ่งก้านมากพอสมควร 
3) มีระบบรากค่อนข้างลึกเพ่ือลดการแก่งแย่งธาตุอาหารจากพืชเกษตร และพ้น

อันตรายจากการไถพรวน 
4) ปลูกและบ ารุงรักษาได้ง่าย 
5) มีอายุการตัดฟันในระยะสั้น 5 – 15 ปี และมีความสามารถในการสืบต่อพันธุ์โดยวิธี 

ง่าย ๆ เช่น แตกหน่อได้ดี 
6) เป็นชนิดไม้ที่ให้ค่าความร้อนสูงเพ่ือใช้เป็นฟืนถ่าน 
7) เป็นไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้เอนกประสงค์ เช่น ใบ ดอก ผล ใช้เป็นอาหารได้ 
8) สามารถช่วยให้การปรับปรุงดินได้ดี 
การเลือกชนิดไม้ปลูก นอกจากจะต้องเป็นชนิดไม้ที่ควรมีลักษณะดังกล่าวข้างต้นแล้ว 

การเลือกชนิดไม้ปลูกยังจะต้องค านึงถึง ความต้องการปัจจัยแวดล้อมของพันธุ์ไม้ชนิดนั้น ๆ โดยพันธุ์
ไม้แต่ละชนิดจะมีความต้องการปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกัน ปัจจัยแวดล้อมที่ส าคัญและมีผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ประกอบด้วย สภาพภูมิอากาศ ดิน แมลงและเชื้อโรค การที่ปลูกได้ทราบ
ข้อมูลว่าพันธุ์ไม้ชนิดใดชอบขึ้นในสภาพแวดล้อมอย่างไร จะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกชนิดไม้ปลูก
เป็นอย่างมาก ชนิดพันธุ์ไม้เลือกปลูกอาจจะเป็นที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นหรือน ามาจากแหล่งอ่ืน แต่ในทาง
ปฏิบัติที่ดีควรเลือกชนิดพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเป็นอันดับแรกเสียก่อน เพราะจะเป็นวิธีการที่ประหยัดและ
ปลอดภัยที่สุด  ส่วนการเลือกชนิดพันธุ์ไม้ต่างถิ่นน ามาปลูกควรเป็นอันดับรองและมีความแน่ใจขึ้นได้ดี  
ดังนั้นการได้ทราบความต้องการปัจจัยแวดล้อมของพันธุ์ไม้บางชนิดเสียก่อน  ก็จะเป็นประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจเลือกชนิดไม้ปลูก 

ไม้โตเร็วในรูปของฟืนและถ่าน ขณะนี้ความต้องการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ มีมากขึ้นอย่างรวดเร็วจนป่าธรรมชาติมิอาจสนองตอบได้ทันท่วงที การปลูกไม้ไว้ใช้สอยส าหรับ
ชุมชน จึงเกิดขึ้นอย่างมากมายทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะการปลูกไม้โตเร็วส าหรับใช้สอย
และฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนดินที่เสื่อมโทรมในปัจจุบันให้ดีขึ้น พันธุ์ไม้ที่กรมป่าไม้ได้แนะน าให้ประชาชนปลูก 
ได้แก่ ยูคาลิปตัส สนประดิพัทธ์ กระถินยักษ์ สะเดา เลี่ยน กระถินณรงค์ สะแก ขี้เหล็ก สนทะเล และ
พุทรา เป็นต้น 
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2. ไม้ที่ใช้ในการก่อสร้าง 
ไม้เป็นวัสดุซึ่งมนุษย์รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มีการน ามาใช้ประโยชน์เป็นเวลานาน 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื้อไม้เป็นส่วนที่ได้จากไม้ยืนต้น ซึ่งน าไปใช้สอยในรูปต่าง ๆ มากกว่าส่วนอ่ืน 
ส่วนของเนื้อไม้อาจแบ่งได้  3  ลักษณะ 

1. เนื้อไม้โดยตรง  เช่น  ไม้กระดาน  ไม้ก่อสร้างต่าง ๆ เครื่องเรือน ฯลฯ 
2. เซลล์ในเนื้อไม้  เช่น  กระดาษ  หีบห่อ ฯลฯ 
3. อนูหรือสารเคมีจากไม้ เช่น  ยา  กาวเคมี  เครื่องนุ่งห่ม  ไหมเทียม  พลาสติก  ฯลฯ 
ไม้เป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติน ามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้ จากไม้  

ยืนต้น 3  ประเภท 
1. ไม้ในรูปเข็ม  พวกไม้สน (Pine) 
2. ไม้ใบกว้าง  ที่ใช้กันทั่วไปในบ้านเราและรู้จักกันดีทั่วไป  เช่น  ไม้สัก ไม้ยาง ฯลฯ 
3. ไม้ไผ่และปาล์ม  ไม้ไผ่เป็นที่รู้จักกันดี ส่วนไม้พวกปาล์ม ได้แก่หวาย  มะพร้าว  ตาล  

หมาก 
ไม้ที่เหมาะสมใช้ในงานก่อสร้างและการใช้สอยอื่น ๆ 
1. เสา  ได้แก่  เต็ง  ตะเคียนทอง  รัง  แดง  เคี่ยม  มะค่าโมง  ประดู่  เคี่ยมคะนอง  สัก  

เขล็ง  กันเกรา  หลุมพอ  เลียงมัน  ตีนนก 
2. เสาเข็ม  ได้แก่  เต็ง  รัง  ติ้ว  แต้ว  พลวง  ตะแบก  สนทะเล  สนประดิพัทธ์  

ยางพารา  ยูคาลิปตัส 
3. แบบหล่อคอนกรีต  ได้แก่  กะบาก  งิ้ว  สมพง  เผิง 
4. หมอนรถไฟ  ได้แก่  เต็ง  รัง  แดง  มะค่าโมง  กันเกรา  ตะเคียนชัน  มะค่าแต้  

เลียงมัน  เขล็ง พันจ า  เคี่ยม  บุนนาค  สักทะเล  เคี่ยมคะนอง  ซาก  ตีนนก  หลุมพอ 
5. ไม้ขีดไฟ  ไม้จิ้มฟัน  ได้แก่  มะกอก  ตีนเป็ด  ปออีเก้ง  ปอฝ้าย  ลุ่น  กระเจา  อ้อยช้าง  

มะยมป่า  งิ้ว  ไข่เนา  ส าโรง  ซ้อ 
6. ด้ามเครื่องมือ  ได้แก่  กระถินพิมาน  ชิงชัง  ฝรั่ง  หลุมพอ  กระพ้ีเขาควาย  พลวง  

ชุมเห็ด  เลียงมัน  แดง  แก้ว  พะวา  เหลาเตา  เต็ง  มะเกลือ  ตะเคียนหนู  รกฟ้า  ขานาง  พยุง  
ตะแบก 

7. เครื่องเรือน  ได้แก่  ประดู่  ชิงชัง  พยุง  มะเกลือ  มะค่าโมง  มะม่วงป่า  ยมหอม  
ตาเสือ  กันเกรา  จ าปาป่า  ตะแบก  เสลา  สัก  กระพ้ีเขาควาย  ด าดง  จันทร์ดง 
 

3. ไม้กินได ้
ไม้ทุกชนิดมีคุณสมบัติที่ให้คุณค่าในทุก ๆ ด้านได้อย่างเอนกประสงค์ และมีไม้บางชนิด

มีคุณลักษณะเพ่ิมเติม สามารถให้ประโยชน์ที่ใช้ส่วนต่าง ๆ เป็นอาหารได้ แบ่งออกเป็น  5  ประเภท 
ดังนี้ 

1) ประเภทที่กินใบและยอดอ่อน  ได้แก่  กันเกรา  ขี้ เหล็กบ้าน  ถ่อน  เพกา  
มะกอกป่า  มะม่วงป่า  สะเดา  สะตอ  หว้า  นนทรีป่า ฯลฯ 

2) ประเภทที่กินดอก  ได้แก่  ขี้เหล็กบ้าน  พะยอม  เพกา  สะเดา  ฯลฯ 
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3) ประเภทที่กินผล  ได้แก่  ก่อ  นางพญาเสือโคร่ง  มะกอกป่า  มะเกลือ  มะขามป้อม  
มะม่วงป่า  หว้า  หวาย  ฯลฯ 

4) ประเภทที่กินฝัก  ได้แก่  แดง  เพกา  มะค่าแต้  มะค่าโมง  สะตอ  เหรียง  ฯลฯ 
5) ประเภทที่กินหัว  ราก หน่อ  และอ่ืน ๆ  ได้แก่  ไผ่ต่าง ๆ  สีเสียดแก่น  หวาย  

นนทรีป่า 
 

ประเภทและลักษณะการเจริญเติบโตของไม้ 
 การเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ ลักษณะเฉพาะพันธุ์ไม้ที่ส าคัญซึ่งเป็นตัวแทนของไม้แต่ละ
ประเภท เพ่ือประกอบการพิจารณาและตัดสินใจปลูก โดยแยกกลุ่มชนิดพรรณไม้ตามลักษณะการ
เจริญเติบโตภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของไม้แต่ละชนิด ออกเป็น 5 กลุ่ม โดย พิจารณาเมื่อ
ต้นไม้มีอายุและโตได้ขนาดเส้นรอบวงที่ระดับอก 100 ซม.  หรือมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม.  ซึ่ง
เป็นขนาดจ ากัดที่เริ่มน าไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้ 
 1. ไม้โตเร็วมาก  คือ ไม้ท่ีใช้เวลาในการเจริญเติบโตจนถึงขนาดที่ก าหนด เมื่ออายุ 5 – 10 
ปี โดยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเส้นรอบวงมากกว่า 5 ซม.ต่อปี หรือมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพ่ิมขึ้น
มากกว่าปีละ 1.5 ซม. เช่น ไม้สะเดาเทียม ตะกู เลี่ยน กระถินณรงค์ กระถินเทพา ยูคาลิปตัส คามาล
ดูเลนซิส 
 2. ไม้โตเร็ว  คือ ไม้ท่ีใช้เวลาในการเจริญเติบโตจนถึงขนาดที่ก าหนดประมาณ 10 – 15 ปี 
โดยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเส้นรอบวงปีละประมาณ 5 ซม.  หรือมีเส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นที่
ระดับอกเพ่ิมขึ้นปีละ 1.5 ซม.  ได้แก่ ไม้สะเดา  ขี้เหล็ก  ถ่อน  สีเสียดแก่น  โกงกาง  สนทะเล  สน
ประดิพัทธ์ 
 3. ไม้โตปรกติ  คือ ไม้ท่ีใช้เวลาในการเจริญเติบโตจนถึงขนาดที่เริ่มใช้ประโยชน์ได้เมื่ออายุ 
15 – 20 ปี โดยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเส้นรอบวง 2.5 – 4 ซม./ปี  หรือมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
เพ่ิมข้ึน 0.8 – 1.2 ซม./ปี  ได้แก่  ไม้สัก  สนสามใบ  สนคาริเบีย 
 4. ไม้โตค่อนข้างช้า  คือ ไม้ที่ใช้เวลาในการเจริญเติบโตจนถึงขนาดจ ากัดต่ าสุดที่เริ่มใช้
ประโยชน์ได้ (เส้นรอบวงของล าต้นที่ระดับอก 100 ซม.)  เมื่ออายุ 20 – 25 ปี โดยมีอัตราการ
เจริญเติบโตทางเส้นรอบวง 1.0 – 2.5 ซม./ ปี  หรือมีอัตราการเจริญเติบโตทางเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3 
– 0.8 ซม./ปี ได้แก่ ไม้ประดู่  ยางนา  แดง  หลุมพอ 
 5. ไม้โตช้า  ได้แก่ ไม้ที่มีอายุตัดฟัน 25 – 30 ปี  จึงจะโตได้ขนาดจ ากัดที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้  โดยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเส้นรอบวงร้อยกว่า 1 ซม./ปี  หรือมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
เพ่ิมข้ึนน้อยกว่า 0.3 ซม./ปี  เช่น ไม้ตะเคียนทอง  พะยูง  ชิงชัน  มะค่าโมง  เต็ง  รัง 
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การขยายพันธุ์พืช 
 

ความหมายของการขยายพันธุ์พืช  
การขยายพันธุ์พืช หมายถึง วิธีการที่ท าให้เกิดการเพ่ิมปริมาณของต้นพืชให้มากขึ้น เพ่ือ

ด ารงสายพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ ไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ ซึ่งวิธีการที่นิยมปฏิบัติโดยทั่วไป ได้แก่ 
 

การตอนกิ่ง (Layering)  
การตอนกิ่ง หมายถึง วิธีการท าให้กิ่งพืชออกรากในขณะอยู่ติดกับต้นแม่ เมื่อกิ่งตอนนั้น

ออกรากดีแล้ว จึงตัดไปปลูกต่อไปการตอนกิ่งเป็นการตัดท่อล าเลียงอาหารของพืชส่วนท่อน้ ายังมีอยู่
ตามปกติ จึงท าให้กิ่งท่ีท าการตอนได้รับน้ าอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้จึงท าให้กิ่งตอนสดอยู่เสมอจนกว่า
จะออกรากการออกรากของกิ่งตอน จะขึ้นอยู่กับความชื้น การถ่ายเทอากาศ และระดับอุณหภูมิที่
เหมาะสม แต่ถ้าปล่อยให้ดินหรือวัสดุหุ้มกิ่งแห้งโดยมิได้ดูแล ย่อมจะเป็นอุปสรรคต่อการเกิดรากได้
เช่นกันดังนั้น ฤดูกาลที่เหมาะสมที่สุดในการตอนกิ่ง ควรเป็นฤดูฝน  

การตอนกิ่ง  ใช้แก้ปัญหา โดยเฉพาะพืชบางชนิดที่ไม่สามารถออกรากได้โดยใช้วิธีตัด
ช า แต่ออกรากได้โดยวิธีตอนกิ่ง  สามารถท าได้ง่ายทั้งกลางแจ้งและในเรือนเพาะช า นอกจากนี้ กิ่ง
ตอนยังมีจ านวนรากมากกว่ากิ่งตัดช า เมื่อน าไปปลูก จึงมีโอกาสตั้งตัวได้เร็วและมีเปอร์เซ็นต์การตาย
น้อยกว่ากิ่งตัดช า ประการส าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ พืชต้นใหม่ที่ได้จากการตอน จะมีลักษณะเป็นไม้ 
พุ่มเตี้ย จึงสะดวกต่อการดูแลปฏิบัติบ ารุงรักษาและเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะไม้ประดับ จะได้ทรงพุ่ม 
ที่สวยงาม เป็นต้น แต่ก่ิงตอนมีข้อเสีย คือ พืชที่น าไปปลูกเม่ือโตเต็มที่จะล้มง่าย เพราะไม่มีรากแก้ว  

 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตอนกิ่ง 
1. การท าให้เกิดการสะสมอาหารและสารบางชนิดที่จ าเป็นต่อการงอกราก ในบริเวณที่ท า

การตอน โดยวิธีการท าให้กิ่งเกิดแผล เพ่ือตัดท่อล าเลียงอาหารของพืชในส่วนอ่ืน ๆ จึงเกิดการสะสม
อาหารและสารบางอย่างขึ้นเหนือแผลที่ท าการตอน 

2. การสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการงอกรากของพืช เช่น ความชื้น อุณหภูมิ 
และแสงสว่าง  

3. การดูแลรักษา ควบคุมความชื้นหรือการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย อันเกิดจากศัตรู
อ่ืน ๆ เช่น มด แมลง สัตว์เลี้ยง เป็นต้น 

 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตอนกิ่ง 
1. มีดขยายพันธุ์หรือคัตเตอร์ (Cutter) หรือมีดติดตาต่อกิ่ง 
2. ถุงพลาสติกขนาด 2x4 นิ้ว หรือ 3x5 นิ้ว 
3. วัสดุหุ้มก่ิงตอน เช่น กาบมะพร้าว ถ่านแกลบหรือขุยมะพร้าว 
4. เชือกมัดวัสดุหุ้มก่ิงตอน เช่น เชือกฟาง 
5. ฮอร์โมนเร่งราก 
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ขั้นตอนการตอนกิ่ง  เหมือนกับต้นแม่ทุกประการ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
1. เลือกกิ่งก่ึงแก่กึ่งอ่อนที่สมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลง 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ควั่นกิ่ง ลอกเอาเปลือกออก แล้วขูดเยื่อเจริญที่เป็นเมือกลื่นๆ ออก 

  
 
  
  
  
  
  
  

3. น าตุ้มตอน (ขุยมะพร้าวที่แช่น้ า แล้วบีบหมาด ๆ อัดลงในถุงพลาสติก ผูกปากถุงให้
แน่น) มาผ่าตามความยาวแล้วน าไปหุ้มบนรอยแผลของกิ่งตอน มัดด้วยเชือกทั้งบนและล่างรอยแผล 
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4. เมื่อกิ่งตอนมีรากงอกแทงผ่านวัสดุ และเริ่มแก่เป็นสีเหลือง สีน้ าตาล ปลายรากมีสีขาว 
และมีจ านวนมากพอจึงตัดกิ่งตอนได้ 

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 

5. น ากิ่งตอนไปช าในภาชนะ กระถางหรือถุงพลาสติก เพ่ือรอการปลูกต่อไป 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
การปักช า 

การปักช า หมายถึง การตัดส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช เช่น ใบ กิ่ง ล าต้น ราก ออกจากต้นเดิม 
ไปเก็บไว้ในที่ที่มี สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ท าให้ส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวของพืชงอกรากและแตกยอด 
เจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ต่อไปได้ 
 
ประเภทของการปักช า  

การปักช า หมายถึง การน ารากของพืชมาตัดเป็นส่วน ๆ ให้ยาวประมาณ 2-4 นิ้ว แล้ว
น าไปปักช าลงในวัสดุ ปักช า เพ่ือให้ส่วนของรากงอกและแตกยอดอ่อนเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ พืช
ที่สามารถขยายพันธุ์โดยการปักช าราก เช่น สาเก เข็ม ขนุน มะไฟ มันเทศ โมก “การปักช าใบ” 
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หมายถึง การน าเอาแผ่นใบหรือใบที่มีก้านใบติด มาปักช าลงในวัสดุปักช า เพ่ือให้ส่วนของใบนี้ ออก
ราก แตกยอดอ่อนเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ 

“การปักช ากิ่งหรือล าต้น” หมายถึง การน าเอาส่วนของก่ิงหรือล าต้นพืชมาตัดแบ่งออกเป็น
ส่วน ๆ น าไป ปักในวัสดุปักช า การปักช าแบบนี้แบ่งตามลักษณะเนื้อไม้ ได้แก่ 

การปักช ากิ่งแก่หรือก่ิงที่มีอายุมาก พืชที่นิยมปักช า ได้แก่ เฟ่ืองฟ้า กุหลาบ ชบา พู่ระหง 
การปักช ากิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่ พืชที่นิยมปักช า ได้แก่ ฝรั่ง ชมพู่ ล าไย 
การปักช ากิ่งอ่อนหรือยอดอ่อน การปักช าลักษณะนี้ต้องใช้กิ่งมีใบติดมาด้วยเป็นจ านวน

มาก เพ่ือจะได้ท าหน้าที่ สังเคราะห์ด้วยแสง เพราะกิ่งไม่มีอาหารสะสมเพ่ือน ามาสร้างรากและยอด 
พืชที่นิยมปักช าวิธีนี้ เช่น แก้ว กุหลาบ โกสน ดาวเรือง เบญจมาศ พุด ไทร 

 
ขั้นตอนการปักช า มีดังนี้ 

1. เลือกลักษณะของกิ่งที่จะปักช า แล้วตัดกิ่งโดยลักษณะการตัดกิ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของ
เนื้อไม ้ดังนี้ ‘ถ้าเป็นก่ิงแก่ ควรตัดให้มีความยาว ป 6-10″ ตัดให้เป็นแผลท ามุมเฉียง 45   -60    ด้านล่าง
ของก่ิงต่ ากว่าข้อ เล็กน้อย แล้วด้านปลายของกิ่งเหนือกว่าข้อเล็กน้อย ป 1-2 ซม. ‘ถ้าเป็นกิ่งกึ่งแก่กึ่ง
อ่อน ให้ตัดในลักษณะเดียวกัน แต่ให้มีใบติดอยู่ทางด้านปลายของกิ่งเล็กน้อย ‘ถ้าเป็นกิ่งอ่อน ให้ตัด
กิ่งยาวประมาณ 6-8″ ตัดใบออก ป 1 ใน 3 ของก่ิง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การเลือกและริดใบของก่ิงช า 
  

2. น าส่วนโคนของก่ิงปักลงในวัสดุปักช า ให้ลึกประมาณ 1 ใน 3 ของความยาวของกิ่ง โดย
ให้รอยแผลตัด ด้านปลายของกิ่งเป็นแนวตั้งตรง เพ่ือป้องกันไม่ให้น้ าขังบริเวณรอยแผลซึ่งจะช่วยลด
การเน่าของก่ิง ถ้าท าการปักช ากิ่ง ครั้งละเป็นจ านวนมาก ควรจัดระยะกิ่งที่ปักให้ห่างกันพอประมาณ 
ถ้าปักกิ่งชิดกันเกินไปจะท าให้กิ่งเน่าเสียได้ 
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3. รดน้ าอย่างสม่ าเสมอ วันละ 2-3 ครั้ง แต่อย่าให้วัสดุปักช ามีน้ าท่วมขัง หรือแฉะ
จนเกินไป และให้กิ่ง ปักช าได้รับแสงแดดร าไร เมื่อกิ่งปักช าออกรากสมบูรณ์และแข็งแรงดีแล้ว จึงย้าย
ออกจากแปลงปักช าไปเก็บไว้ในที่ร่ม ๆ ประมาณ 3-5 วัน จึงปลูกลงแปลงหรือกระถาง 
  
ปัจจัยท่ีจะท าให้กิ่งตัดช าออกรากดี 

ทั้งสภาพภายในกิ่ง และสภาพแวดล้อมภายนอก มีส่วนอยู่มากที่จะท าให้กิ่งเกิดรากดี
หรือไม่ดีซึ่งในการตัดช าผู้ปฏิบัติจะต้องคัดเลือกทั้งสภาพภายในกิ่งและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
การเกิดราก และการเกิดยอด จึงจะท าให้การตัดช านั้นได้ผลดีสภาพดังกล่าว ได้แก่ 

ก. สภาพภายในกิ่ง เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องหรือมีอยู่ในกิ่งตัดช านั้นเอง ได้แก่สภาพดังต่อไปนี้ 
1. การเลือกกิ่ง ควรจะเลือกกิ่งที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1.1 เลือกกิ่งที่มีอาหารมาก เพราะอาหารภายในกิ่งจ าเป็นในการเกิดรากและการ
เจริญของกิ่งส าหรับการตัดช ากิ่งแก่ไม่มีใบ อาหารจะสะสมอยู่ภายในกิ่ง ซึ่งกิ่งที่แก่มาก (ไม่เกิน 1 ปี) 
อาหารยิ่งสะสมอยู่ภายในกิ่งมาก ส่วนการตัดช ากิ่งอ่อนหรือกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อน รวมทั้งการตัดช าพืชพวก
ไม้เนื้ออ่อน อาหารจะมีอยู่ที่ใบบนกิ่ง ถ้ากิ่งยิ่งมีใบมาก ก็แสดงว่าอาหารภายในกิ่งยิ่งมีมาก การเกิด
รากและแตกยอดก็ง่ายขึ้น 

1.2 อายุของต้นพืชที่จะน ามาตัดช าควรเลือกกิ่งจากต้นที่มีอายุน้อย (นับจากเพาะ
เมล็ด) เพราะก่ิงจากต้นที่มีอายุน้อยจะออกรากได้ง่ายกว่ากิ่งที่น ามาจากต้นที่มีอายุมาก ๆ 

1.3 เลือกชนิดของกิ่งให้เหมาะกับการเกิดราก โดยพิจารณาดังนี้ คือถ้าเป็นการตัด
ช ากิ่งแก่ไม่มีใบ ควรเลือกก่ิงข้างมากกว่ากิ่งกระโดง เพราะก่ิงข้างมีอาหารภายในกิ่งมากกว่ากิ่งกระโดง 
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แต่ถ้าเป็นการตัดช ากิ่งอ่อนหรือกิ่งมีใบ การใช้กิ่งกระโดงจะออกรากง่ายกว่ากิ่งข้าง ถ้าเป็นการตัดช า
กิ่งแก่ ควรเลือกบริเวณที่เป็นโคนกิ่ง แต่ถ้าเป็นการตัดช ากิ่งอ่อนหรือกิ่งมีใบควรเลือกบริเวณปลายกิ่ง
หรือส่วนยอดของกิ่งควรเลือกตัดโคนกิ่งให้รอยตัดอยู่บริเวณที่เป็นข้อหรือใต้ข้อเล็กน้อย เพราะที่ข้อมี
อาหารมากกว่าบริเวณที่เป็นปล้อง ซึ่งจะท าให้การออกรากเกิดมากขึ้น ควรเลือกใช้กิ่งที่เป็นกิ่งใบ 
(Vegetative Shoots) คือกิ่งที่อยู่ในระยะการเจริญ ซึ่งจะช่วยให้เกิดรากง่ายกว่าใช้กิ่งดอกหรือกิ่งที่
อยู่ในระยะการออกดอกและติดผล 

1.4 การเลือกฤดูการตัดช ากิ่งให้เหมาะ คือ เป็นการตัดช ากิ่งแก่ที่ไม่มีใบ ควรจะตัด
ช ากิ่งในระยะที่กิ่งพักการเจริญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตาบนกิ่งเริ่มจะเจริญใหม่อีกครั้งหนึ่ง ส่วนการ
ตัดช ากิ่งอ่อนนั้น อาจท าได้เมื่อกิ่งเจริญได้ระยะหนึ่งโดยกิ่งที่เจริญ นั้นมีความแข็ง (Firmness) 
พอสมควร และมีใบเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว ส าหรับการตัดช าไม้ผลหรือไม้ประดับบางชนิดที่ออกราก
ค่อนข้างยากการใช้กิ่งท่ีแข็ง กลม และมีเส้นลายบนกิ่งเล็กน้อยจะออกรากได้ดีกว่าใช้กิ่งค่อนข้างอ่อน 

2. การปฏิบัติบางอย่างต่อกิ่งตัดช า 
2.1 การเลือกกิ่งที่มีตาและใบ ถ้าเป็นกิ่งแก่ควรเลือกกิ่งที่มีตา เพราะจะช่วยให้ออก

รากได้ ดีขึ้น โดยเฉพาะเมื่อตานั้นอยู่ในระยะเริ่มเจริญส่วนการตัดช าแบบกิ่งอ่อนหรือกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อน 
ใบบนกิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการเกิดราก เพาะใบช่วยสร้างอาหารและฮอร์โมนช่วยการออกรากให้แก่กิ่ง
ตัดช า 

2.2 การจัดวางกิ่งตัดช าให้ถูกต้องตามหัวท้ายของกิ่ง ในการตัดช าต้น รากจะออกที่
โคนก่ิง และแตกยอดที่ปลายกิ่ง ส่วนการตัดช ารากก็จะเกิดรากที่ปลายท่อนราก และจะเกิดยอดที่โคน
ท่อนรากฉะนั้นในการวางกิ่งตัดช า ถ้าเป็นการตัดช ากิ่งหรือต้น จึงต้องเอาโคนกิ่งปักลงในวัตถุปักช า 
ส่วนการตัดช าราก จะเอาโคนท่อนรากโผล่ขึ้นและเอาปลายท่อนรากปักลง การปักกิ่งกลับทิศทางจะ
ไม่ท าให้ต าแหน่งของการเกิดรากและแตกยอดต้องเปลี่ยนแปลงไปได้  แต่จะท าให้กิ่งไม่เกิดรากและ
เกิดยอด 

2.3 การท าแผลโคนกิ่ง แผลโคนกิ่งจะช่วยให้กิ่งมีเนื้อที่ที่จะเกิดรากได้มากขึ้น 
โดยเฉพาะส าหรับพืชที่เกิดรากเฉพาะที่แผลรอยตัดแห่งเดียว นอกจากจะช่วยให้กิ่งเกิดจุดก าเนิดราก
ได้ง่ายแล้วยังช่วยให้กิ่งดูดน้ าและฮอร์โมนได้มากขึ้นอีกด้วย 

2.4 การใช้ฮอร์โมนและสารบางอย่างช่วยการออกราก  เป็นที่ทราบกันแล้วว่า 
ฮอร์โมนช่วยให้กิ่งตัดช าออกรากดีขึ้น คือช่วยให้เกิดรากมาก ออกรากไวและรากเจริญได้เร็วขึ้น สาร
ฮอร์โมนสังเคราะห์ที่เป็นตัวสารเคมีที่ใช้ผสมอยู่ในชื่อฮอร์โมนการค้าต่าง ๆ นั้นมักจะมีสารฮอร์โมนอยู่
สองชนิด คือ ไอบี เอ (IBA) หรือชื่อเต็ม คือ กรดอินโดลบิวไทริค (Indolebutyric Acid) และ เอ็นเอ
เอ (NAA) หรือชื่อเต็มคือกรดแนฟทาลีนอะซีติก (Naphthaleneaceticacid) สารฮอร์โมนทั้งสองชนิด
นี้เป็นสารที่เสื่อมช้าคือไม่สูญเสียง่าย แต่ในการใช้มีข้อที่ต้องค านึงถึงก็คือ การใช้ฮอร์โมนกับพืชใด 
ควรจะรู้ความเข้มข้นที่แน่นอนและให้พอเหมาะกับพืชนั้น ๆ เพราะการใช้ฮอร์โมนที่อ่อนไปจะไม่ได้ผล
เลย (เหมือนจุ่มน้ า) ส่วนการใช้ฮอร์โมนที่แรงเกินไปจะเป็นการท าลายกิ่งคือ โคนกิ่งจะไหม้ด า (เหมือน
จุ่มกิ่งในน้ ากรด)  
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นอกจากจะมีการใช้ฮอร์โมนท าให้กิ่งพืชออกรากแล้ว ยังมีการใช้สารอ่ืน ๆ รวมทั้งแร่ธาตุ
บางอย่างในการตัดช าพืชบางชนิดอีกด้วย เช่น มีการใช้วิตามิน บี 1 (B1) ช่วยการเจริญของปลายราก 
และการใช้โบรอน (Boron) ใส่ลงในวัตถุปักช า จะช่วยให้กิ่งตัดช าของพืชบางชนิดออกรากดีขึ้น 
 

ข. การจัดสภาพแวดล้อมให้กับกิ่งตัดช าในระหว่างรอการออกราก 
1. การจัดความชื้นในอากาศรอบ ๆ กิ่งตัดช าความชื้นในอากาศเกี่ยวข้องกับ การตัดช า

กิ่งพืชที่มีใบซึ่งได้แก่ การตัดช าแบบใช้กิ่งอ่อน กิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อน การตัดช าไม้เนื้ออ่อน รวมทั้งการตัดช า
ใบด้วย โดยที่กิ่งตัดช าเหล่านี้จ าเป็นต้องรักษาใบไว้ปรุงอาหาร เพ่ือช่วยการออกราก ฉะนั้นจึงต้อง
รักษาใบไว้ให้สดและติดอยู่กับกิ่งตลอดไป แต่การที่ใบจะสดอยู่ได้ก็จะต้องมีความชื้นในอากาศรอบ ๆ 
ใบสูงพอ น้ าจากใบจึงจะไม่คายออกมาและใบก็จะไม่เหี่ยว ด้วยเหตุนี้การตัดช ากิ่งมีใบจึงต้องรักษา
ความชื้นของอากาศรอบ ๆ ใบ ให้สูงอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราอาจท าได้โดยคอยรดน้ าที่พ้ืนที่ข้าง ๆ กระบะ
ปักช าเสมอ ๆ หรือคอยพรมน้ ากิ่งตัดช าบ่อย ๆ ฉีดหรือพ่นละอองน้ าให้จับใบอยู่ตลอดเวลาหรือเป็น 
ระยะ ซึ่งวิธีการหลังนี้อาจใช้คนช่วยฉีดพ่น หรือโดยการใช้เครื่องพ่นน้ าอัตโนมัติ (Autometic Mist)  
ก็ได้ 

2. อุณหภูมิกับการออกรากของกิ่งตัดช าโดยปกติ อุณหภูมิที่จะท าให้กิ่งตัดช าออกราก
ได้ดีจะอยู่ระหว่าง 70 องศา – 80 องศา ฟ. ส าหรับบ้านเราอุณหภูมิที่จ าเป็นในการการออกรากในพืช
ทั่ว ๆ ไปจะไม่ค่อยเป็นปัญหา เช่น กุหลาบ สามารถออกรากได้ดีไม่ว่าปักช าในฤดูหนาว ฤดูฝนหรือฤดู
ร้อนก็ตามเว้นแต่ในพืชบางชนิดที่เจริญได้ดีในฤดูร้อน เช่น ในมะลิ จะออกรากได้ดีในฤดูร้อนหรือฤดู
ฝน แต่จะไม่ค่อยออกรากหรือออกรากยากเม่ือปักช าในฤดูหนาว 

3. แสงสว่างกับการออกรากแสงสว่างมีความจ าเป็นส าหรับการตัดช ากิ่งพืชที่ต้องมีใบ
ติดและการตัดช าใบ เพราะแสงสว่างจ าเป็นในการปรุงอาหาร รวมทั้งสร้างสารฮอร์โมนเพ่ือช่วยการ
ออกรากของกิ่งตัดช า ฉะนั้นในกิ่งตัดช าที่มีใบและเป็นพืชชอบแดด การให้กิ่งตัดช าได้รับแสงมาก
เท่าไร ก็จะช่วยให้การออกรากดีขึ้นเท่านั้น ส่วนพืชที่ไม่ทนแสง (แสงแดด) เช่น พืชที่ใช้ประดับใน
อาคาร (House Plants) การพรางแสงให้กับกิ่งโดยให้เหลือแสงเพียง 30 เปอร์เซ็นต์ หรืออย่าง
น้อยที่สุด 150-200 แรงเทียน จะช่วยให้กิ่งเหล่านี้ออกรากได้ดี ส่วนการตัดช ากิ่งแก่ไม่มีใบ รวมทั้ง
การตัดช าราก ซึ่งจะออกรากได้ดีในที่มืด แต่จะต้องการแสงเพ่ิมขึ้นเมื่อกิ่งเกิดยอด ในทางปฏิบัติจึง
ควรปักช ากิ่งแก่และปักช ารากไว้ในที่ท่ีมีแสงราว 30 เปอร์เซ็นต์ 

4. วัตถุท่ีใช้ในการตัดช าการออกรากของก่ิงตัดช า จะไม่เก่ียวกับอาหารที่มีอยู่ในวัตถุปัก
ช านั้น แต่จะเกี่ยวข้องกับความชื้น (Moisture) และอากาศ (Areation) ที่มีอยู่ในวัตถุปักช านั้น โดยที่
วัตถุปักช าแต่ละชนิดจะดูดความชื้นและมีอากาศผ่านเข้าออกได้ต่างกัน ซึ่งจะเป็นผลให้การออกราก
แตกต่างกันไปด้วย วัตถุที่จะช่วยให้การออกรากเกิดได้ดี จะต้องดูดความชื้นได้มาก และมีอากาศผ่าน
ได้สะดวก และโดยที่พืชแต่ละชนิดต้องการอากาศมากน้อยต่างกัน ฉะนั้นการที่จะใช้วัตถุใดเหมาะกับ
พืชใด จึงต้องศึกษาและทดลองในแต่ละพืชไป ส าหรับวัตถุปักช าที่นิยมใช้กันทั่ว ๆ ไป ได้แก่ทราย
หยาบ ถ่านแกลบที่ล้างด่างหมดแล้ว หรือส่วนผสมของทรายหยาบกับถ่านแกลบอย่างละเท่ากัน 
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บทปฏิบตัิการธนาคารต้นไม้บ้านหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 

ฐานที่ 1 ฐานธนาคารต้นไม้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดความรักต้นไม้และหวงแหนต้นไม้ที่ปลูก 
 2. เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของต้นไม้และประโยชน์ของต้นไม้ 
 

เวลาในการศึกษา 
 1 ชั่วโมง 
 
วัสดุอุปกรณ์  
 1. ต้นกล้าไม้ 
 2. อุปกรณ์การปลูกต้นไม้ 
 3. บทปฏิบัติการ 
 4. ป้ายสื่อความหมาย 
 5. ป้ายชื่อต้นไม้ 
 6. สมุด ดินสอ 
 

คุณค่าทางตรงของต้นไม้  เป็นแหล่งปัจจัยสี่ที่ส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ไม่สามารถขาด
ได้ เพราะถ้าขาดแล้วจะส่งผลต่อชีวิตมนุษย์เอง ปัจจัยดังกล่าวได้แก่ 

1) อาหาร ป่าไม้เป็นแหล่งผลิตอาหารทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น อาหารประเภท
เนื้อสัตว์ คือ ปลาในล าธาร สัตว์ป่า เป็นต้น และอาหารประเภทผักและผลไม้ คือ ผักหวานป่า หน่อไม้ 
กระเจียว ข่าป่า ผักไผ่น้ า มะไฟ ตะขบป่า เป็นต้น  

2) เครื่องนุ่งห่ม ป่าไม้เป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตเครื่องนุ่งห่ม ใยพืชบางชนิดใช้ทอผ้า 
ต้นไม้บางชนิดเป็นสีธรรมชาติใช้ย้อมผ้า เช่น เปลือกต้นประดู่ให้สีน้ าตาล แก่นต้นประดู่ให้สีแดงคล้ า 
ดอกทองกวาวให้สีแดง เป็นต้น 
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3) ยารักษาโรค ป่าไม้ให้ประโยชน์ที่ส าคัญมี สมุนไพรต่าง ๆ ยาแก้โรคเรื้อน จากน้ ามันของ
ผลกระเบา ยารักษาความดันโลหิตสูงจากรากของต้นระย่อม ยารักษาโรคหัวใจจากเมล็ดต้นแสลงใจ  

4) ที่อยู่อาศัย ป่าไม้เป็นวัตถุดิบในการสร้างที่อยู่อาศัย ต้นไม้ที่ใช้สร้างบ้าน เช่น ต้นประดู่ 
ต้นไผ่ เป็นต้น ใบของต้นไม้บางชนิดน ามามุงหลังคาบ้านได้ เช่น ใบหญ้าคา ใบยาง เป็นต้น 
 
คุณค่าทางอ้อมของต้นไม้  

1) ช่วยให้ฝนตกและท าความชุ่มชื้นในอากาศสม่ าเสมอ ป่าไม้มีอิทธิพลท าให้ฝนตก
เนื่องจากในป่ามีไอน้ าจากการคายน้ าของต้นไม้มารวมกัน 

2) บรรเทาความรุนแรงของลมพายุ  
3) ป้องกันการพังทลายของดิน 
4) บรรเทาอุทกภัย 
5) ท าให้น้ าไหลสม่ าเสมอตลอดป  
6) เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
7) เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ 
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กิจกรรม  อากาศที่บริสุทธิ์ 
 

1. ให้นักเรียนนั่งใต้ต้นไม้ แล้วสังเกตอากาศในขณะที่อยู่ใต้ต้นไม้ 
2. บันทึกความรู้สึกและความภาคภูมิใจต่อการปลูกต้นไม้ 
 บันทึกความรู้สึกที่สงเกต 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

ความภาคภูมิใจต่อการปลูกต้นไม้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรม  คุณค่าของต้นไม้ 
 

1. สังเกตต้นไม้ อธิบายสิ่งที่พบเห็น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. บอกคุณค่าของต้นไม้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ฐานที่ 2 ฐานวัตถุประสงค์ของธนาคารต้นไม้ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจถึงต้นไม้แปลงเป็นทรัพย์ได้อย่างมหาศาล 
 2. เพ่ือให้นักเรียนอธิบายความหมายของธนาคารต้นไม้ 
 
เวลาในการศึกษา 
 1 ชั่วโมง 
 
วัสดุอุปกรณ์ 
 1. ป้ายสื่อความหมายธนาคารต้นไม้ 
 2. บทปฏิบัติการ 
 3. ปากกา ดินสอสี 
 

ธนาคารตน้ไม้ 
ธนาคารต้นไม้ หมายถึง องค์กรภาคประชาชนรวมตัวจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน

ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ให้หลากหลายในพ้ืนที่เกษตรที่เป็นที่ดินท ากนของตนเองแล้วขึ้นทะเบียน
ข้อมูลต้นไม้ประเภทไม้ป่าที่ใช้เนื้อไม้ได้กับธนาคารต้นไม้สาขาตลอดจนการประเมินมูลค่าต้นไม้ที่มี
ชีวิตให้มีมูลค่าเป็นทรัพย์ ด้วยกระบวนการใช้พลังกลุ่ม เรียกร้องผลักดันให้รัฐรับรองแล้วน ามูลค่า
ต้นไม้ไปใช้กับรัฐและธนาคารของรัฐ  
 
วัตถุประสงค์ของธนาคารต้นไม้ 

1. เพ่ือให้ประชาชนทุกคนทั้งที่เป็นหนี้และไม่เป็นหนี้สามารถปลูกต้นไม้แล้วได้ประโยชน์
จากรัฐเหมือนกัน 

2. สร้างรูปแบบผสมผสานกระบวนการส่งเสริมตามพฤติกรรมสังคมไทยที่ยอมรับผู้น า ผู้มี
อ านาจ ผู้มีความมั่งค่ัง ผู้มีความดีงาม โดยให้กลุ่มคนเหล่านี้ที่ไม่ได้เป็นหนี้เป็นผู้น าในการปลูกต้นไม้ 

3. เพ่ือประเมินค่าต้นไม้เป็นทรัพย์ขณะมีชีวิตเป็นทรัพย์เชิงซ้อนของที่ดิน ซึ่งเป็นการสร้าง
ค่าให้แก้ต้นไม้ตั้งแต่เริ่มปลูก และฝากไว้ในธนาคารเป็นตัวเลขของต้นไม้ โดยช่วงเริ่มต้นให้คิดตาม
ราคาทุนที่รัฐลงทุนและเป็นต้นทุนการเติบโต จากนั้นให้ประเมินมูลค่าราคาจริง โดยมีเงื่อนไขต้อง
รวมกลุ่มเป็นต้น 

4. ประชาชนปลูกต้นไม้เพ่ือความมั่นคงของตน เพ่ือตกทอดเป็นมรดก และเพ่ือเป็นการ
สร้างกุศลต่อมนุษยชาติ 

5. ให้องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้ที่ดินว่างเปล่าสร้างมูลค่าให้แก่ตัวเองด้วยต้นไม้ 
6. ใช้ต้นไม้เป็นเครื่องมือในการสร้างระบบนิเวศที่สมดุลในพ้ืนที่เล็ก ๆ ของเกษตรกรเพ่ือ

เชื่อมต่อพ้ืนที่ที่สมดุลในระบบนิเวศจากป่าผืนใหญ่ ด้วยความเชื่อว่าระบบนิเวศ ณ จุดหนึ่งจะส่งต่อ
พ้ืนที่นั้น 
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7. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าและการสร้างความมั่นคงในแผ่นดิน โดยใช้เงื่อนไขในการรับรองต้นไม้
และแผ่นดินที่ประชาชนปลูกต้นไม้ให้เป็นของประชาชน 

8. เปลี่ยนฐานการออมเงินสู่ภาคชนบท โดยใช้ต้นไม้เป็นเงินออม ซึ่งเป็นความถนัดและ
เป็นจุดแข็งของคนชนบทที่เพาะปลูกเก่ง มีที่ดินท ากินของตนเองและธรรมชาติเอ้ืออ านวย 

9. ปิดจุดอ่อนในการปลูกต้นไม้ของประเทศ เนื่องจากรัฐบาลไทยและคนไทยไม่มีแรงจูงใจ
ในการปลูกต้นไม้และคนไทยไม่รู้สึกถึงการเป็นเจ้าของต้นไม้ เพราะเกิดความคิดความเชื่อว่าเป็นของ
ราชการแนวทางธนาคารต้นไม้จึงสร้างการตีค่าต้นไม้ให้เป็นเงิน เป็นแรงจูงใจให้ประชาชนปลูกต้นไม้ 
ปละการปลูกในแผ่นดินของตนเองจะท าให้เกิดความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ 
 
หลักการ 5 ข้อของธนาคารต้นไม้ 

หลักการที่ 1 ต้นไม้ที่ประชาชนปลูก ณ ที่ใดประชาชนมีสิทธิในการเป็นเจ้าของ หลักการนี้
หมายถึง การให้ค่าแก่สิทธิชุมชน สิทธิประชาชน ให้เกิดวามรู้สึกเป็นเจ้าของ เพราะปัญหาที่ผ่านมา
เสมือนว่าประชาชนไม่ได้เป็นเจ้าของจึงไม่เห็นคุณค่าความหมายของต้นไม้ 

หลักการที่ 2 ต้นไม้ที่ประชาชนปลูก ณ ที่ใด ประชาชนย่อมสิทธิดูแลรักษา คิดมูลค่าและ
การตัดเพ่ือเป็นสินค้า หมายถึงการให้สิทธิในการดูแล จัดการ และสิทธิในการจัดการเพ่ือการค้าขาย
เป็นสินทรัพย์เลี้ยงชีพได้เหมือนพืชเกษตรอื่น 

หลักการที่ 3 ผืนแผ่นดินที่ประชาชนปลูกต้นไม้ ประชาชนย่อมได้รับการรับรองสิทธิทั้ง
ต้นไม้และที่ดินให้เป็นของประชาชน หมายถึง ทั้งต้นไม้ที่ประชาชนปลูกและผืนแผ่นดินที่ประชาชน
ปลูกพึงจะต้องได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ให้ประชาชนรู้ซึ้งถึงความเป็นเจ้าของตามสมควร อีกนัยหนึ่งคือ 
สิทธิของคนในการถือครองต้องมาจากต้นไม้ที่ก่อก าเนิดขึ้นในแผ่นดินนั้นด้วย สิทธิในที่ดินคือสิทธิท า
กินในที่ดินดังกล่าว หมายถึง สิทธิท ากินตามที่กฎหมายก าหนดให้แต่ที่ดินยังเป็นของรั ฐและเป็น
เสมือนที่ดินของชุมชนและสังคมโดยรวม 

หลักการที่ 4 ต้นไม้ที่ประชาชนปลูกย่อมเป็นทรัพย์สินของประชาชนและต้นไม้ทุกต้นย่อม
มีมูลค่าหมายถึงการรับรองคุณค่า มูลค่า แก่ต้นไม้ของประชาชน และให้ค่านั้นตกเป็นทรัพย์สินของ
ประชาชนสู่การตกทอดเป็นไม่มรดกเช่นทรัพย์อ่ืน 

หลักการที่ 5 ต้นไม้ทุกต้นที่ประชาชนปลูกย่อมสร้างสีเขียวให้แผ่นดินและความสมดุล
ให้กับระบบนิเวศตลอดจนแก้ปัญหาโลกร้อนได้โดยดุษฎี 
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กิจกรรม   ธนาคารกับต้นไม้  
 

1. นักเรียนอธิบายความหมายของธนาคารต้นไม้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  
2. นักเรียนเขียนประโยชน์ของธนาคารต้นไม้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรม   ธนาคารต้นไม้……..สร้างระบบนิเวศ  
 

1. ต้นไม้สร้างระบบนิเวศได้อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ต้นไม้ทุกต้นที่ประชาชนปลูกแก้ปัญหาโลกร้อนได้อย่างไร จงอธิบาย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ฐานที่ 3 ฐานหลักการของธนาคารต้นไม้ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนอธิบายเมล็ดพันธุ์มีค่ามากมาย 
 2. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติการเพาะเมล็ดพันธุ์ 
 
เวลาในการศึกษา 
 1 ชั่วโมง 
 
วัสดุอุปกรณ์ 
 1. ป้ายสื่อความหมายธนาคารเมล็ดพันธุ์ 
 2. บทปฏิบัติการ 
 3. ปากกา ดินสอสี 
 4. เมล็ดพันธุ์ 
 5. อุปกรณ์การเพาะเมล็ด 
 
เมล็ดพันธุ์ 
 เมล็ดพันธุ์พืช (Seed) หมายถึง เมล็ดพืชที่มีชีวิตซึ่งเมื่อน าไปปลูก หรือน าไปขยายพันธุ์แล้ว
จะได้ต้นที่เจริญงอกงามตรงตามพันธุกรรมของพืชนั้น 
 
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ 

การเลือกเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพจะทนทานหรือต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช 
(Phytosanitary Quality) มีลักษณะดังนี้ 

1. ไม่มีเชื้อรา หรือลักษณะของโรคพืช ติดมาปนเปื้อนปรากฏให้เห็น  
2. ไม่มีแมลง ไม่ว่าระยะใดปรากฏให้เห็น 
3. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ในทางทนทาน หรือต้านทานโรคหรือแมลง จึงมีการ

คลุกสารเคมีป้องกันและก าจัดเชื้อราและแมลง เพ่ือคุ้มครองเมล็ดพันธุ์ทั้งก่อนงอกและที่ก าลังงอกใน
ดินไปอีกชั่วระยะหนึ่ง 
 
ลักษณะของพันธุ์ดี 

1. ให้ผลผลิตสูง เป็นลักษณะที่จ าเป็นต่อการผลิตพืช เช่น เมล็ดโต, ฝักยาว จ านวนเมล็ด
ต่อรวง ต่อฝักมาก 

2. ต้านทานต่อโรค และแมลงเป็นต้นว่า โตแข็ง , ต้นโต, เปลือกหนา, มีขน, มีหนาม 
ใบหนา, ไม่โค่นหักล้มง่าย  

3. ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ย เมื่อพืชนั้นได้รับปุ๋ยแล้วพืชนั้นสามารถใช้ปุ๋ยให้เกิดประโยชน์
ส าหรับการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่เพ่ือสร้างผลผลิตทุกส่วนของล าต้นตลอดจนผลิดอกออกผลได้
อย่างมีคุณภาพ  
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4. ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เช่น บางพันธุ์ต้องทนกับสภาพแห้งแล้ง ทนกับสภาพ
น้ าขัง ทนกับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของต้นได้หรือปลูกได้ทุกฤดูกาล ปลูกได้ทุกภาค ทุกชุดดิน  

5. อายุเก็บเก่ียวสั้น หมายความว่า เหมาะสมกับฤดูปลูก อายุไม่นานเกินไป จนข้าวฤดูกาล 
อายุสุกแก่ได้เร็วพอเหมาะทันฤดูกาล หรือให้ผลติดดอกออกผลเร็ว  

6. รสดี เป็นที่นิยม เช่น เนื้อมาก เมล็ดเล็ก เมล็ดมีน้อย รสหวาน รสเปรี้ยว เปอร์เซ็นต์
โปรตีนสูง เปอร์เซ็นต์น้ ามันสูงเก็บเกี่ยวง่ายขายได้ราคาดี 

7. เป็นพันธุ์ดีที่แนะน าส่งเสริม ลักษณะตรงตามพันธุ์สายพันธุ์ดีสืบหาประวัติที่มาได้
ปราศจากเมล็ดพันธุ์อ่ืน เมล็ดพืชอ่ืน และเมล็ดวัชพืช เมื่อน าไปปลูกแล้วไม่แปรปรวนไม่ผิดปกติทาง
พันธุกรรม  

8. คุณภาพในทางกายภาพ (Physical Quality) สะอาด แล้วใหม่ บริสุทธิ์ปราศจาก
สิ่งเจือปนลักษณะภายนอกดี สีสดใส ไม่ลีบย่น อ่อนหรือแก่เกินไป ไม่มีเมล็ดแตกร้าว หรือหักป่น ไม่มี
เมล็ดที่แสดงว่ามีรอยถูกแมลงเข้าท าลายมาแล้วมีความชื้นพอเหมาะที่จะเก็บรักษาให้คงคุณภาพอยู่ได้
นาน ไม่มีกลิ่นเหม็น อับหรือเน่าเหม็น มีลักษณะส่อให้เห็นว่ามีคุณภาพในทางสรีรวิทยาที่ดี  

9. คุณภาพในทางสรีรวิทยา (Physiological Quality) มีความงอกดี มีความแข็งแรงสูง 
สามารถที่จะเก็บรักษาให้คงคุณภาพเอาไว้ได้นานคุณภาพในทางทนทานหรือต้านทานต่อโรคและ
แมลงศัตรูพืช (Phytosanitary Quality) ไม่มีเชื้อรา หรือลักษณะของโรคพืช ติดมาปนเปื้อนปรากฏ
ให้เห็น ไม่มีแมลง ไม่ว่าระยะใดปรากฏให้เห็น 

10. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ในทางทนทาน หรือต้านทานโรคหรือแมลง จึงมีการ
คลุกสารเคมีป้องกันและก าจัดเชื้อราและแมลง เพ่ือคุ้มครองเมล็ดพันธุ์ทั้งก่อนงอกและที่ก าลังงอกใน
ดินไปอีกชั่วระยะหนึ่ง 

การขยายพันธุ์พืช หรือปลูกพืชโดยใช้เมล็ด โดยทั่วไปมักจัดท ากันอยู่ 3 แบบ คือ 
1. เพาะเมล็ดในแปลงเพาะ หรือในภาชนะเพาะ 
2. เพาะหรือปลูกเมล็ดในแปลงปลูกโดยตรง 
3. เพาะหรือปลูกเมล็ดในภาชนะเดี่ยว 
ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ที่ส าคัญมี 3 ปัจจัยคือ น้ า ออกซิเจน และอุณหภูมิ 

เมล็ดพันธุ์จะงอกได้เมื่อได้รับปัจจัยดังกล่าวที่เหมาะสม และเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิดยังต้องการปัจจัยใน
การงอกที่แตกต่างกันเมื่อเมล็ดพันธุ์ได้รับปัจจัยต่อการงอกเข้าไป จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี
เกิดขึ้น โดยการสังเคราะห์เอนไซม์ขึ้นมา เพ่ือย่อยสลายสารอาหารที่สะสมอยู่ในเมล็ด เช่น คาร์โบไฮเดรท  
โปรตีน และไขมัน แล้วจึงล าเลียงอาหารสะสมที่ย่อยได้น าไปใช้เพ่ือการเจริญเติบโตของเอ็มบริโอใน
ขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ซึ่งสามารถมองเห็นได้
ด้วยตาเปล่าคือ จากเมล็ดพันธุ์ที่ปกติ จะบวมหรือพองขึ้น มีรากและยอดอ่อนงอกออกมาให้เห็น แล้ว
เจริญเป็นต้นกล้าต่อไป 

ลักษณะการงอกของเมล็ดพันธุ์มี 2 แบบ คือ การงอกแบบใบเลี้ยงอยู่เหนือดิน เป็นการงอก
ของเมล็ดพันธุ์ที่เจริญเป็นต้นอ่อนมีใบเลี้ยงชูขึ้นเหนือดิน และการงอกแบบใบเลี้ยงอยู่ใต้ดิน เป็นการ
งอกของเมล็ดพันธุ์ที่เจริญเป็นต้นอ่อน แต่ใบเลี้ยงไม่ชูขึ้นเหนือดิน 

ส าหรับความส าคัญของการงอกในด้านการเกษตรคือ การงอกเป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพของ
เมล็ดพันธุ์ และเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากเปอร์เซ็นต์การงอก เพ่ือก าหนดอัตราเมล็ดพันธุ์ที่จะ
ใช้ปลูกต่อพ้ืนที่  
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กิจกรรม  ความมหัศจรรย์ของเมล็ดเป็นต้นใหม่  
 

1. บอกวิธีการเพาะเมล็ด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ได้แก่อะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรม  การเพาะเมล็ด  
 

บันทึกความรู้สึกและความประทับใจที่ได้เพาะเมล็ด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ฐานที่ 4  ฐานแนวคิดของธนาคารต้นไม้ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนรู้วิธีการเลือกก่ิงที่จะตอน 
 2. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติการตอนกิ่ง 
 
เวลาในการศึกษา 
 1 ชั่วโมง 
 
วัสดุอุปกรณ์ 
 1. ป้ายสื่อความหมายของการตอนกิ่ง 
 2. บทปฏิบัติการ 
 3. มีดขยายพันธุ์หรือคัตเตอร์ (Cutter) หรือมีดติดตาต่อกิ่ง 
 4. ถุงพลาสติกขนาด 2x4 นิ้ว หรือ 3x5 นิ้ว 
 5. กาบมะพร้าว ถ่านแกลบหรือขุยมะพร้าว 
 6. เชือกมัดวัสดุหุ้มก่ิงตอน เช่น เชือกฟาง 
 7. ฮอร์โมนเร่งราก 
 
การขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง 

1. การเลือกกิ่ง 
กิ่งหรือต้นพืชที่จะตอนจะต้องเป็นกิ่งไม่อ่อนและไม่แก่เกินไป ใบงาม ไม่มีโรคหรือแมลง

ท าลาย ได้รับแสงแดดสม่ าเสมอ โดยปกติ มักจะเลือกกิ่งกระโดง ซึ่งอาจจะเป็นกิ่งกระโดงตั้ง 1 หรือ
กระโดงครีบ 2 

2. การท าแผลบนกิ่ง 
การท าแผลบนกิ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดของพืช และความยากง่ายในการงอกราก ซึ่งบางพืช

อาจไม่ต้องท าแผลเลย ก็สามารถออกรากได้ ส่วนใหญ่มักเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เช่น ต้นสาวน้อยประ
แป้ง พลูด่าง และพลูฉีก พืชบางชนิดอาจใช้วิธีกรีดเปลือกตามยาวของกิ่ง เช่น กุหลาบ ยี่โถ หรือพืช
บางชนิดอาจปาดท้องกิ่ง เช่น ต้นชวนชม แต่มีบางชนิดที่ต้องควั่นกิ่ง โดยเฉพาะพืชที่ออกรากยาก มี
ความจ าเป็นที่จะต้องท าแผลโดยการควั่นกิ่ง เพราะการควั่น นอกจากจะท าให้เกิดบริเวณออกรากแล้ว 
ยังมีผลเกี่ยวกับการสะสมธาตุอาหาร รวมทั้งสารฮอร์โมน ให้เกิดขึ้นภายในกิ่ง ซึ่งจะมีผลดีในการออ
กรากด้วย ดังนั้น เพ่ือความแน่นอนในเรื่องการออกราก ชาวสวนทั่วไปจึงใช้วิธีการท าแผล ด้วยการ
ควั่นกิ่งแทบทั้งสิ้น 
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3. การทาฮอร์โมน 
การใช้ฮอร์โมนเร่งรากทาบริเวณที่ท าแผล หรือบริเวณที่กิ่งจะเกิดราก จะช่วยให้กิ่งพืช

เกิดรากดีขึ้น คือ มีรากมากขึ้น รากเจริญเร็วขึ้น และอาจออกรากเร็วขึ้น การทาฮอร์โมนปกติจะทา
เฉพาะบริเวณที่จะเกิดรากเท่านั้น เช่น บริเวณที่เป็นรอยกรีด หรือรอยปาด หรือรอยควั่นตอนบน
เท่านั้น 

4. การหุ้มกิ่งตอน 
วัตถุที่จะใช้หุ้มกิ่งตอน ใช้กาบมะพร้าวชุ่มน้ า ทุบให้แผ่ ตัดเป็นท่อนให้พอเหมาะกับ

ขนาดก่ิงตอน ซึ่งเมื่อจะหุ้ม ก็จะสามารถหุ้มกิ่งได้ง่าย ข้อส าคัญก็คือ ต้องพันหรือหุ้มวัตถุหุ้มกิ่งให้แน่น
พอสมควร อย่าให้หมุนหรือคลอนไปมาได้ง่าย และพยายามหุ้มให้กลางกระเปาะวัตถุที่หุ้ม อยู่ตรงกับ
บริเวณท่ีออกรากด้วย 

5. การรักษาความชื้น 
หลังจากตอนกิ่งแล้ว โดยเฉพาะราว 3-5 วัน จากที่หุ้มกิ่ง จะต้องรดน้ ากระเปาะตอน 

หรือมัดวัตถุหุ้มก่ิงที่ตอนนั้นให้ชื้นสม่ าเสมอ ในการรักษาความชื้นนี้ อาจใช้วิธีรดน้ ากระเปาะที่ตอนทุก
วัน หรือใช้วิธีรดทั้งต้นแบบฝนตก ราว 5-7 วันต่อครั้ง จนกว่ากิ่งจะออกรากมากพอและตัดมาปลูกได้ 

6. การตัดกิ่งตอน 
ในการตัดกิ่งตอนจะต้องดูจ านวนรากว่ามีรากมากพอหรือยัง และควรจะรอให้รากมี

จ านวนมากพอได้สัดส่วนกับขนาดของกิ่งและใบ ซึ่งถ้ากิ่งยิ่งโตมีใบมากก็ต้องเป็นกิ่งที่มีรากมาก 
มิฉะนั้น รากจะดูดน้ าไปเลี้ยงใบไม่ทันกิ่งก็จะแห้งเหี่ยวตายไปในที่สุด หรือมิฉะนั้นก็จะ ต้องตัดกิ่งและ
ใบทิง้เสียบ้าง อย่างไรก็ตาม พวกไม้ดอก หรือไม้ประดับ ซึ่งรากมักเจริญได้เร็วหลัง จากตัดกิ่งแล้ว เช่น 
กุหลาบ ดอนย่า ฯลฯ อาจตัดกิ่งได้ เมื่อรากยังมีไม่มากนัก เพราะต้นพืชจะสร้างรากได้ไว หลังจากตัด
มาปลูกแล้ว ส่วนพืชพวกไม้ผล จะต้องรอให้กิ่งมีรากมากพอ หรืออย่างน้อย จะต้องรอให้มีแขนงราก
เกิดขึ้นให้มากพอ ฉะนั้น การตัดกิ่งตอนพวกไม้ผล จึงจ าเป็นต้องใช้เวลายาวนานกว่าไม้ประดับ
โดยทั่วไป 

7. การปลูกกิ่งตอน 
กิ่งตอนที่ตัดได้อาจมีจ านวนรากมากน้อยต่างกัน เพ่ือป้องกันการเสียหายซึ่งอาจจะ

เกิดขึ้น ควรจะได้คัดกิ่งตอนออกเป็นพวก ๆ ตามความมากน้อยของรากเสียก่อน คือ คัด กิ่งที่มีราก
มาก และรากน้อยออกคนละพวก พวกที่มีรากมากอาจปลูกลงกระถาง หรือลงถุงปลูกได้ทันที ส่วน
พวกท่ีรากยังไม่มากพอ ควรจะได้ตัดแต่งก่ิง และใบออกเสียบ้าง แล้วน าไปช ารวมกันไว้ในกระบะ หรือ
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ภาชนะที่เหมาะสม เพ่ือรอให้รากเกิดมากขึ้น จึงจะน าไปปลูกภายหลัง ข้อส าคัญในการปลูกกิ่งตอน 
คือ อย่าปลูกให้ลึก โดยเฉพาะในการใช้วัตถุปลูกที่ทึบ หรืออับอากาศ เช่น ดินเหนียว เป็นต้น เพราะ
จะท าให้รากเจริญช้า ควรจะปลูกให้กระเปาะตอนโผล่พ้นดินปลูกเล็กน้อย ประมาณหนึ่งในสี่ของ
กระเปาะตอน จากนั้น จึงน ากระถางปลูกไปตั้งไว้ในที่ร่มร าไร คือ ที่ที่มีแสงแดดส่องเล็กน้อย คอยพรม
น้ าให้ใบกิ่งตอนชื้นอยู่เสมอ ๆ แต่ไม่ควรรดน้ าจนดินปลูกแฉะ และหลังจากยอดเริ่มเจริญ หรือแตก
ยอดใหม่จึงเพิ่มแสงแดดให้มากขึ้น 
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กิจกรรม   ฉันคือต้นใหม่  
 
1. บอกวิธีการตอนกิ่ง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. บันทึกความรู้สึกและความประทับใจที่ได้ตอนกิ่ง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรม   ต้นใหม่ในที่ใหม่ 
 

1. บอกประโยชน์ของการตอนกิ่ง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. การคัดเลือกก่ิงตอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. การควั่นหรือการท าแผลบนกิ่งตอน เพ่ืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. การหุ้มก่ิงต้องใช้อุปกรณ์อะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. กิ่งตอนควรตัดตอนไหน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ฐานที่ 5  ฐานการอนุรักษ์ป่าไม้และกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนรู้วิธีการปักช ากิ่งเพ่ือให้เป็นต้นใหม่ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติการปักช ากิ่ง 
 3. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการอนุรักษ์ป่าไม้และกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 
เวลาในการศึกษา 
 1 ชั่วโมง 
 
วัสดุอุปกรณ์ 
 1. ป้ายสื่อความหมายของการตัดช ากิ่ง 
 2. บทปฏิบัติการ 
 3. มีดขยายพันธุ์หรือคัตเตอร์ (Cutter) หรือมีดติดตาต่อกิ่ง 
 4. ถุงพลาสติกขนาด 2x4 นิ้ว หรือ 3x5 นิ้ว 
 5. กาบมะพร้าว ถ่านแกลบหรือขุยมะพร้าว 
 6. เชือกมัดวัสดุหุ้มก่ิงตอน เช่น เชือกฟาง 
 7. ฮอร์โมนเร่งราก 
 
การขยายพันธุ์โดยการปักช าก่ิง 

การปักช าแบบนี้แบ่งตามลักษณะเนื้อไม้ ได้แก่ 
การปักช ากิ่งแก่หรือก่ิงที่มีอายุมาก พืชที่นิยมปักช า ได้แก่ เฟ่ืองฟ้า กุหลาบ ชบา พู่ระหง 
การปักช ากิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่ พืชที่นิยมปักช า ได้แก่ ฝรั่ง ชมพู่ ล าไย 
การปักช ากิ่งอ่อนหรือยอดอ่อน การปักช าลักษณะนี้ต้องใช้กิ่งมีใบติดมาด้วยเป็นจ านวน

มาก เพ่ือจะได้ท าหน้าที่ สังเคราะห์ด้วยแสง เพราะกิ่งไม่มีอาหารสะสมเพ่ือน ามาสร้างรากและยอด 
พืชที่นิยมปักช าวิธีนี้ เช่น แก้ว กุหลาบ โกสน ดาวเรือง เบญจมาศ พุด ไทร 
 
การปฏิบัติบางอย่างต่อกิ่งตัดช า 

1. การเลือกกิ่งที่มีตาและใบ  
ถ้าเป็นกิ่งแก่ควรเลือกกิ่งที่มีตา เพราะจะช่วยให้ออกรากได้ดีขึ้น โดยเฉพาะเมื่อตานั้น

อยู่ในระยะเริ่มเจริญ ส่วนการตัดช าแบบกิ่งอ่อน หรือกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อน ใบบนกิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
เกิดราก เพราะใบช่วยสร้างอาหาร และฮอร์โมนช่วยการออกรากให้แก่กิ่งตัดช า 

2. การจัดวางก่ิงตัดช าให้ถูกต้องตามหัวท้ายของกิ่ง  
ในการตัดช าต้น รากจะออกที่โคนกิ่ง และแตกยอดที่ปลายกิ่ง ส่วนการตัดช ารากก็จะ

เกิดรากที่ปลายท่อนราก และจะเกิดยอดท่ีโคนท่อนราก ฉะนั้นในการวางกิ่งตัดช า ถ้าเป็นการตัดช ากิ่ง
หรือต้น จึงต้องเอาโคนกิ่งปักลงในวัตถุปักช า ส่วนการตัดช าราก จะเอาโคนท่อนรากโผล่ขึ้น และเอา
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ปลายท่อนรากปักลง การปักกิ่งกลับทิศทาง จะไม่ท าให้ต าแหน่งของการเกิดรากและแตกยอดต้อง
เปลี่ยนแปลงไปได้ แต่จะท าให้กิ่งไม่เกิดราก และเกิดยอด 

3. การใช้ฮอร์โมน และสารบางอย่างช่วยการออกราก 
เป็นที่ทราบกันแล้วว่า ฮอร์โมนช่วยให้กิ่งตัดช าออกรากดีขึ้น คือช่วยให้เกิดรากมาก 

ออกรากไว และรากเจริญได้เร็วขึ้น  
 
ปัจจัยส าคัญในการปักช า 

การจัดความชื้นในอากาศรอบ ๆ กิ่งตัดช า  
1. อุณหภูมิกับการออกรากของกิ่งตัดช า  

โดยปกติ อุณหภูมิที่จะท าให้กิ่งตัดช าออก รากได้ดีจะอยู่ระหว่าง 70 องศา - 80 องศา 
ส าหรับบ้านเรา อุณหภูมิที่จ าเป็น ในการการออกรากในพืชทั่ว ๆ ไป จะไม่ค่อยเป็นปัญหา 

2. แสงสว่างกับการออกราก  
แสงสว่างมีความจ าเป็นส าหรับการตัดช ากิ่ง พืชที่ต้องมีใบติดและการตัดช าใบ เพราะ

แสงสว่างจ าเป็นในการปรุงอาหาร รวมทั้งสร้างสารฮอร์โมน เพ่ือช่วยการออกรากของกิ่งตัดช า ฉะนั้น
ในกิ่งตัดช าที่มีใบ และเป็นพืชชอบแดด การให้กิ่งตัดช าได้รับแสงมากเท่าไร ก็จะช่วยให้การออกรากดี
ขึ้นเท่านั้น  

3. วัตถุท่ีใช้ในการตัดช า  
การออกรากของกิ่งตัดช า จะไม่เกี่ยวกับอาหารที่มีอยู่ในวัตถุปักช านั้น แต่จะเกี่ยวข้อง

กับความชื้น (Moisture) และอากาศ (Areation) ที่มีอยู่ในวัตถุปักช านั้น โดยที่วัตถุปักช าแต่ละชนิด
จะดูดความชื้น และมีอากาศผ่านเข้าออกได้ต่างกัน  
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กิจกรรม   ต้นใหม่ด้วยการตัดช า  
 

1. บอกวิธีการตัดช า 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. บันทึกความรู้สึกและความประทับใจที่ได้ปักช ากิ่ง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรม   ฉันไปอยู่สวนใหม่  
 

1. ปัจจัยส าคัญในการปักช า ได้แก่ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. วัตถุท่ีใช้ในการปักช ามีอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ท าไมต้องใช้ฮอร์โมน ในการตัดช า 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ฐานที่ 6 ฐานคุณประโยชน์ของธนาคารต้นไม้ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
 2. เพ่ือให้นักเรียนบอกประโยชน์ 4 อย่างของการปลูกป่า 
 
เวลาในการศึกษา 
 1 ชั่วโมง 
 
วัสดุอุปกรณ์ 
 1. ป้ายสื่อความหมายของการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
 2. บทปฏิบัติการ 
 3. สมุด ดินสอ 
 
การปลูกป่า 3  อย่าง  ประโยชน์  4  อย่าง 

วัตถุประสงค์การปลูกป่า 3  อย่าง  ประโยชน์  4  อย่าง 
1. เพ่ือสนองตามแนวพระราชด าริในการปลูกต้นไม้  3  ชนิด  ได้แก่ 

-  ไม้ใช้สอย 
-  ไม้ก่อสร้าง 
-  ไม้กินได ้
ประโยชน์  4  อย่าง  ได้แก่ 
-  ใช้เป็นฟืนส าหรับหุงต้มและใช้สอยเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 
-  ใช้สร้างและซ่อมแซมที่พักอาศัย 
-  ใช้เป็นอาหาร 
-  เป็นการอนุรักษ์ดินและน้ าในขณะเดียวกัน 

2. การมีส่วนร่วมของชุมชน 
3. เพ่ือสนองความต้องการของชุมชน 
4. เพ่ือฟ้ืนฟูป่าและระบบนิเวศในพื้นที่อนุรักษ์ – พ้ืนที่ต้นน้ า 

 
วิธีด าเนินการปลูกป่า 3  อย่าง  ประโยชน์  4  อย่าง 

ปลูกไม้  3  ชนิด  ในพื้นที่เดียวกันเพื่อประโยชน์  ดังนี้ 
1. ไม้ใช้สอย (ไม้ฟืน, ไม้โตเร็ว)  จ านวน  100  ต้น/ไร่  ใช้ระยะปลูก 4 x 4  เมตร 
2. ไม้ก่อสร้าง (ไม้เนื้อแข็ง, ไม้เศรษฐกิจ) จ านวน 100 ต้น/ไร่  ใช้ระยะปลูก 4 x 4 เมตร 
3. ไม้ป่ากินได้  จ านวน  25  ต้น/ไร่  ใช้ระยะปลูก  4 x 4  เมตร 
 (ไม้ชั้นล่าง ปลูกพืชหัว  สมุนไพร  และพืชล้มลุก) 
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ประโยชน์ 4 อย่าง จ าแนกประโยชน์แต่ละอย่าง ดังนี้ 
1. ไม้ใช้สอย 

ไม้ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อเนกประสงค์ในการก่อสร้าง น ามาสร้างบ้าน ท าเล้า
เป็ด เล้าไก่ ด้ามจอบเสียม ท าหัตถกรรม หรือกระทั่งใช้เป็นเชื้อเพลิง (ฟืน) ในการหุงต้ม ท าเครื่องมือ
กสิกรรม ท าเฟอร์นิเจอร์ ประดิษฐกรรม ฟืนและถ่านฯ 

2. ไม้ที่ใช้ในการก่อสร้าง 
ไม้เป็นวัสดุซึ่งมนุษย์รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มีการน ามาใช้ประโยชน์เป็นเวลานาน 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื้อไม้เป็นส่วนที่ได้จากไม้ยืนต้น ซึ่งน าไปใช้สอยในรูปต่าง ๆ เป็นแหล่ง
รายได้ของครัวเรือน  เป็นพืชที่สามารถน ามาจ าหน่ายได้ ซึ่งควรปลูกพืชหลากหลายชนิดเพ่ือลดความ
เสี่ยงเรื่องราคาตกต่ าและไม่แน่นอน 

3. ไม้กินได้ 
ไม้ทุกชนิดมีคุณสมบัติที่ให้คุณค่าในทุก ๆ ด้านได้อย่างเอนกประสงค์ น ามาเป็น

อาหาร ทั้งพืชกินใบ กินผล กินหัว และเป็นยาสมุนไพรและมีไม้บางชนิดมีคุณลักษณะเพ่ิมเติม 
สามารถให้ประโยชน์ที่ใช้ส่วนต่าง ๆ เป็นอาหารได้ 

4. ประโยชน์ในการช่วยอนุรักษ์ดินและน้ า การปลูกพืชที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ จะ
ช่วยสร้างสมดุลของระบบนิเวศในสวน  ช่วยปกป้องผิวดินให้ชุ่มชื้น ดูดซับน้ าฝน และค่อย  ๆ 
ปลดปล่อยความชื้อสู่สวนเกษตรกรรม 
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กิจกรรม   ปลูกป่า 3  อย่าง  เห็นประโยชน์  4  อย่าง 
 

1. การปลูกป่า 3 อย่าง  มีป่าชนิดใดบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. การปลูกป่า 3 อย่าง  มีประโยชน์ถึง 4 อย่าง ได้แก่ด้านใดบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรม   ประโยชน์จากการปลูกป่า 
 

จ าแนกประโยชน์ 4 อย่างของการปลูกป่า 
1. ไม้ใช้สอย ได้แก่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ไม้ก่อสร้าง ไดแ้ก่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ไม้กินได้ ได้แก่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ า อธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ก าหนดการปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
ระหว่างวันที่ 22 – 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 

 
เวลา ก าหนดการ วิทยากร 

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม   
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้บ้านเรา  
09.15 – 09.45 น. ท าแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนการอบรม  
09.45 – 10.30 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ - ละลายพฤติกรรม  
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 12.00 น. ความรู้เรื่องธนาคารต้นไม้และเมล็ดพันธุ์ 

ความหมายของธนาคารต้นไม้และเมล็ดพันธุ์ 
 

12.00 – 12.45 น. รับประทานอาหารเที่ยง  
12.45 – 14.00 น. วัตถุประสงค์ของธนาคารต้นไม้และเมล็ดพันธุ์ 

วิธีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือน าไปปลูก 
 

14.00 – 15.15 น. การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชที่จะน าไปปลูกในป ต่อไป  
15.15 – 15.30 น. รับประทานอาหารว่าง  
15.30 – 17.00 น. การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  

 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
08.30 – 10.00 น. กิจกรรมเดินป่าเพ่ือให้สังเกตต้นไม้ พันธุ์ไม้ ในป่าชุมชน  
10.00 – 11.00 น. ความรู้ความเข้าใจเรื่องปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์  

4 อย่าง 
 

11.00 – 11.15 น. รับประทานอาหารว่าง  
11.15 – 12.00 น. ความหมายของการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง  
12.00 – 12.45 น. รับประทานอาหารเที่ยง  
12.45 – 15.15 น. วัตถุประสงค์ของการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง  
15.15 – 15.30 น. รับประทานอาหารว่าง  
15.30 – 16.30 น. ชนิดไม้ที่ปลูกในท้องที่แต่ละภาค  

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
08.30 – 09.00 น. ความรู้การขยายพันธุ์พืชวิทยากรสาธิตการตอนกิ่งและ

การปักช า 
 

09.00 – 10.00 น. ปฏิบัติการตอนกิ่ง  
10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง  
10.15 – 12.15 น. ปฏิบัติการปักช า  
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เวลา ก าหนดการ วิทยากร 
11.15 – 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง  
12.00 – 12.45 น. สรุปเนื้อหาฝึกอบรม / แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน  
12.45 – 13.45 น. ประเมินผลการฝึกอบรมอ่ืน ๆ / พิธีปิดการฝึกอบรม / 

มอบวุฒิบัตร 
คุณบุญเรือง  
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
ภาพประกอบการวิจัย 
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การสัมภาษณ์ 
เพ่ือศึกษาสภาพการลดลงของพื้นที่สีเขียวในชุมชนและความต้องการสร้างธนาคารต้นไม้

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของชุมชนต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
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การสนทนากลุ่มเพ่ือหาแนวทาง 
การสร้างธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
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กิจกรรม 
การปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน 
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กิจกรรมปลูกป่า ร่วมกับชุมชนบ้านหันทราย 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – นามสกุล จ่าสิบต ารวจบุญเรือง  เลี้ยงรัตนชัยกุล 
วัน เดือน ปีที่เกิด 22  มีนาคม  2502 
สถานที่เกิด จังหวัดมหาสารคาม 
ที่อยู่ปัจจุบัน 74/99 หมู่ที่ 7  ถนนธนะวิถี  ต าบลบ้านใหม่หนองไทร   

อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  27120 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2552 
 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

พ.ศ. 2547 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2521-2532 

 
ผู้บังคับหมู่ กองบัญชาการต ารวจภูธร เขต 2  

ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน เจ้าของผู้จัดการ  
ธุรกิจส่งออก 
หจก. บ้านใหม่เดินรถ 
ใบตองพาณิชย์ 
วัสดุอุปกรณ์การเกษตร 

ที่ท างานปัจจุบัน 74/99 หมู่ที่ 7  ถนนธนะวิถี  ต าบลบ้านใหม่หนองไทร   
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  27120 
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