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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อโครงการวิจัย : 

(ภาษาไทย)  รูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านโป่งดอยช้าง 

ต าบลบ้านกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

(ภาษาอังกฤษ) The patterns of natural resources and environmental management on the 

highland community, Pong Doi Chang, Mae Sa Riang, Mae Hong Son 

ภายใต้ชื่อชุดโครงการ (กรณีเป็นโครงการย่อยในชุดโครงการ) 

ชื่อหัวหน้าโครงการ นายสุรินทร์ มหาวรรณ์ 

โทรศัพท์ 089 561 5290  โทรสาร 053 695438 

E-mail: ajkanthana@gmail.com 

 

2. ลักษณะโครงการวิจัย 

 โครงการวิจัยใหม่ 

 โครงการวิจัยต่อเนื่อง 

ระยะเลา …. ปี ...... เดือน ปีนี้เป็นปีที่ .... 

3. งบประมาณการวิจัยที่ได้รับจัดสรร : จ านวน 184,500 บาท เบิกจ่ายแล้วจ านวน 122,050.50 บาท 

กรณียังไม่ได้เบิกจ่าย/หรือเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนให้ระบุสาเหตุ 
  

 
 

 

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดโครงการวิจัย 

 ให้นักวิจัยรายงานผลการด าเนินงานวิจัย ดังต่อไปนี้ 



1. บทน า (ความเป็นมาและความส าคัญ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย สมมติฐานการวิจัย 

และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ) 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าไม้

ร้อยละ 87.80 แบ่งเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รองลงมาคือพ้ืนที่

เกษตรกรรมร้อยละ 14.76 พ้ืนที่ชุมชนร้อยละ 0.69 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ร้อยละ 0.32 และพ้ืนที่แหล่งน้ าร้อยละ 0.25 

ประชากรส่วนใหญ่จ าแนกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มคนไทยเชื้อสายไทใหญ่ และกลุ่มชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ตามเชิงเขา

และบนเขาซึ่งประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น กะเหรี่ยง ลาหู่ ลีซู ละว้า ม้ง จีนยูนนาน ปะโอ และกลุ่มคน

พ้ืนเมือง ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เพราะสภาพภูมิประเทศเป็น

ที่สูง พ้ืนที่ส าหรับท าการเกษตรและกิจกรรมอ่ืนๆ ของประชาชนจึงมีอยู่อย่างจ ากัดรวมทั้งเป็นพ้ืนที่ทับซ้อนกับ

พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ประเภทต่างๆ ตามประกาศของคณะรัฐมนตรี ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกับพ้ืนที่

ป่าโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) ที่ใช้ประโยชน์จากที่ดินโดยจัดโซนแบ่งพ้ืนที่ ไร่ นา ป่าใช้สอย 

ป่าอนุรักษ์ ที่อยู่อาศัย และกาสร้างข้อตกลงการใช้ทรัพยากรภายในหมู่บ้านให้ถือปฏิบัติ โดยมีรูปแบบการท า ไร่

หมุนเวียน คือ ไร่ข้าว พืช ผัก และอาหารอ่ืนๆ ในพื้นที่ดินเดิมที่ปล่อยให้ดินได้ฟ้ืนตัวโดยใช้เวลา 5-7 ปี ไม่ได้มีการ

รุกพ้ืนที่ป่าใหม่ แต่ถึงแม้ประชาชนในพ้ืนที่จะมีวิถีชีวิตอยู่กับป่าแต่ก็ยังมีปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้อยู่เสมอ

เนื่องจากสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาสูง พ้ืนที่ส าหรับท าการเกษตรกรรมและกิจกรรมอ่ืนของประชาชนมีอยู่อย่าง

จ ากัด จึงท าให้มีปัญหาการอ้างสิทธิในการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ชุมชนกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของชุมชน 

โดยภาครัฐก็กล่าวถึงสิทธิการใช้กฎหมายที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ วาง

หลักเกณฑ์ กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2541 จนเกิดการรวมกลุ่มของภาคประชาชน

ที่ได้พยายามรักษาสิทธิการครอบครองพ้ืนที่ โดยข้อมูลจากแผนที่กรมป่าไม้ในปี 2535 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพ้ืนที่

รวม 7,952,787 ไร่ กลายเป็นเขตอนุรักษ์ตามกฎหมายและเขตอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรีถึง 6,144,800 ไร่ 

หรือร้อยละ 89.5 ของทั้งจังหวัด ท าให้พ้ืนที่อ าเภอปาย อ าเภอปางมะผ้า อ าเภอสบเมย ตกอยู่ในเขตอนุรักษ์

ทั้งหมด จากสภาพที่เป็นอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีชุมชนทั้งหมด 415 หมู่บ้านซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 

โดยเสนอรูปแบบการจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐภายใต้การประยุกต์ใช้ประวัติศาสตร์ องค์

ความรู้ ภูมิปัญญาของชุมชน รวมทั้งความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในการอยู่ร่วมกับป่าและทรัพยากร ธรรมชาติ

อ่ืนๆ  ออกมาเป็นกฎ ระเบียบและแผนการจัดการทรัพยากรของชุมชนหรือโฉนดชุมชน ถึงแม้ว่าประชาชนบาง

กลุ่มมีความพร้อมและเห็นความส าคัญของทรัพยากรป่าไม้ต่อระบบนิเวศรวมถึงการป้องกันภัยพิบัติต่างๆ แต่ก็

พบว่ายังมีชุมชนบางแห่งที่ยังสร้างปัญหาให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ดังเช่นปัญหาการบุกรุกยึดถือ



ครอบครองพ้ืนทีป่าไม้มากขึ้น การตั้งถิ่นฐาน  การท าการเกษตรที่เปลี่ยนระบบการผลิตเป็นพืชทางเศรษฐกิจใช้

สารเคมีสูงในการเพ่ิมผลผลิตและก าจัดศัตรูพืชก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ าป่า มาก

ขึ้นส่งผลกระทบต่อคนพ้ืนราบและผู้บริโภคผลผลิต การขยายพ้ืนที่โดยปราศจากการควบคุมดูแล ท าให้เกิดการจุด

ไฟเผาป่าและเศษวัสดุทางการเกษตร ก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันในฤดูแล้ง ท าให้มีการควบคุมดูแลจากหน่วยงาน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมท าให้มีวิถีการผลิตพืชทางการเกษตรรวมทั้ง

ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจากไร่หมุนเวียนแบบดั้งเดิมปรับเปลี่ยนเป็นการผลิตพืชทางเศรษฐกิจได้แก่ หอม กระเทียม 

กะหล่ าปลี ถั่วเหลือง และข้าวโพด ท าให้มีการขยายการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ทับซ้อนกับพ้ืนที่ของรัฐบนพ้ืนที่

อนุรักษ์ก่อให้เกิดปัญหาบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด รวมทั้งเกิดสถานการณ์การ

ลักลอบท าลายป่า  (ส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2557;  ส านักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2557)  

 ในสภาพที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่ประชาชนมีความผูกพันกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสวยงามตามฤดูกาลดังนั้นผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจที่จะด าเนินการวิจัยเรื่อง กระบวนการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดในการจัดท าแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือท าการศึกษาความ สภาพ ปัญหา และต้องการการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือวิเคราะห์หาองค์ประกอบหรือตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุมสภาพและปัญหาของ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน น าตัวชี้วัดดังกล่าวจัดระดับคุณภาพการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนแบบมีส่วนร่วมตามกระบวนการ เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 

ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาก่อให้เกิดการรับรู้ปัญหา การสร้างความตระหนัก ทัศนคติ ทักษะ ให้ประชาชน

ในชุมชนมีเป้าหมายจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้ตามเกณฑ์ชี้วัดการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยการจัดท าแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

ชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพ และปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบน
พ้ืนที่สูง 

1.2.2 เพ่ือสร้างรูปแบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูง อ าเภอแม่
สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
 
 



1.3 ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา : สภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูง 

ประเภทและรูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

ขอบเขตด้านพื้นที่ 

  บ้านโป่งดอยช้าง ต าบลบ้านกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  บ้านโป่งดอยช้าง ต าบลบ้านกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชากรจ านวน 535 
ครัวเรือน เพศชาย 457 คน เพศหญิง 531 คน จ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 988 คน 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ได้ทราบสภาพ ปัญหา และความต้องการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

2) ได้เกณฑ์ชี้วัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสามารถน าไปเผยแพร่ให้แก่ชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

3) ได้ทราบระดับคุณภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

4) ได้กระบวนการและวิธีการในการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

 
2.  แนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 การวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่จะน ามาศึกษาและพัฒนา

เกณฑ์ชี้วัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1  แนวคิดการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

 2.2  แนวคิดการสร้างเกณฑ์ชี้วัด 

 2.3  แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 2.4  แนวคิดมนุษยนิเวศ 

 2.5  แนวคิดการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 



 2.6  แนวคิดสิ่งแวดล้อมศึกษา 

 2.7  ทฤษฎีระบบ 

 2.8  ความมั่นคงทางอาหาร 

 2.9  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

     2.1  แนวคิดการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน  

 การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนถือเป็นความรู้เบื้องต้นที่ใช้การ

พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือเป็นแนวทางและเป้าหมายสูงสุดที่จะท าให้การ

ด าเนินงานน าไปสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 

2.2.1 ความหมายและความส าคัญของการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ของชุมชน 

 ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resource) เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ตามธรรมชาติหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเองอ านวย

ประโยชน์แก่มนุษย์และธรรมชาติด้วยกันเอง โดยถ้าสิ่ งนั้นยั งไม่ ให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ถือว่าไม่ เป็น

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยทั่วไปถูกจ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ  

 1)  ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปไม่

สามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้ หรือถ้าจะเกิดมาทดแทนได้ก็ใช้เวลานานมาก มักเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญทาง

เศรษฐกิจ ซึ่งได้แก่ น้ ามัน ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และสินแร่  การจัดการทรัพยากรประเภทนี้ต้องเน้นการ

ประหยัดและพยายามไม่ให้เกิดการสูญเสียต้องใช้ตามความจ าเป็นหรือใช้วัสดุอื่นแทน รวมทั้งต้องน าส่วนที่เสียแล้ว

กลับมาใช้ใหม่เพ่ือให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อไป 

 2)  ทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่มีวันหมด ได้แก่ ทรัพยากรหมุนเวียน หรือ ทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น เป็น

ทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติอย่างมากมาย อาทิเช่น แสงอาทิตย์ อากาศ และน้ า ในวัฏจักรทรัพยากรประเภทนี้มี

ความจ าเป็นต่อการด ารงชีพของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต ถ้าขาดแคลนหรืออยู่ในสภาวะที่มีมลพิษจะมีผลต่อการ

เจริญเติบโตและศักยภาพในการผลิตของทรัพยากรธรรมชาตินั้น การจัดการทรัพยากรต้องควบคุมการกระท าไม่ใช้

มีผลเสียหรือสิ่งเจือปนต่อทรัพยากร ควบคุมและป้องกันมิให้เกิดปัญหามลพิษจากกระบวนการผลิตทั้งภาคเกษตร 

อุตสาหกรรม ที่จะมีผลต่อทรัพยากรประเภทนี้ ให้การศึกษาแกประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการควบคุม

และป้องกัน รวมทั้งต้องมีกฎหมายควบคุมการกระท าที่จะมีผลต่อทรัพยากรประเภทนี้ และทรัพยากรทดแทนได้ 

เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่สามารถฟ้ืนคืนสภาพได้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งได้แก่ ป่าไม้ สัตว์ป่า พืช ดิน และ

น้ า ทรัพยากรประเภทนี้มักมีมากและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ มนุษย์ต้องการใช้ทรัพยากร



ประเภทนี้ตลอดเวลาที่มีการผลิตปัจจัยสี่ การจัดการทรัพยากรต้องจัดให้ระบบธรรมชาติมีองค์ประกอบภายในที่มี

ชนิด และปริมาณที่ได้สัดส่วนกัน การใช้ต้องใช้เฉพาะส่วนที่เพ่ิมพูนและต้องควบคุมป้องกันให้ฐานของทรัพยากร

นั้นมีศักยภาพหรือมีความสามารถในการให้ผลิตผลหรือส่วนเพ่ิมพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้หรือผลิต

ทรัพยากรธรรมชาตินั้นต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและยึดหลักการอนุรักษ์ 

 ปัจจุบันการพัฒนาประเทศมุ่งเน้นการพัฒนาที่ตอบสนองต่อการผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ ประกอบ

กับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นท าให้ได้มีการด าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากร เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด เป็นเครื่องมือในการจัดการใช้ทรัพยากรให้เกิดอรรถประโยชน์ ทั้งเครื่องมือที่จ าแนกกฎเกณฑ์และ

เทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้มนุษย์เหล่านั้นท าลายทรัพยากรเหล่านั้นมากเกินความสามารถที่ทรัพยากรจะ

แบกรักได้ แก้ปัญหาความร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ และลดปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โดยสังคมที่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกสังคม

ในปัจจุบันโดยที่สมาชิกรุ่นหลังจะได้รับผลประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมไม่น้อยไปกว่าที่สังคมปัจจุบันได้รับ เรียกว่า 

“สังคมที่ยั่งยืน (Sustainable society)” (เกษม จันทร์แก้ว,2525; ทวี ทองสว่าง และทัศนีย์ ทองสว่าง, 2523; 

มนัส สุวรรณ, 2549; อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2543; สุวารีย์ ศรีปูณะ, 2556)  

 การจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เป็นการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ตอบสนองความ

ต้องการของมนุษย์ผ่านกระบวนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและระบบโดยการ

วางแผน ด าเนินการ ติดตาม และปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ใช้อย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน โดยมี

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับสสารย่อมไม่สูญหายจากโลก แต่อาจะเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้ สิ่งแวดล้อมเป็น

แหล่งทรัพยากรและแหล่งรองรับของเสีย สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่มีราคาไม่ว่าเราจะใช้สิ่งแวดล้อมในลักษณะใดก็ตาม

กฎของอุปสงค์และอุปทาน (Demand and supply) (เกษม จันทร์แก้ว, 2525; กนก จันทร์ทอง, 2541) 

การจั ดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อม  ( Natural resource and environmental 

management) ต้องใช้หลักการอนุรักษ์ (Conservation) ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยยึดหลักการ

ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ การเก็บกักรักษา (Preservation) การฟ้ืนฟูและพัฒนา (Development) และการใช้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด (Wise use) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติจึงเปรียบเหมือนกันใช้ประโ ยชน์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อันได้แก่ น้ า ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า และแร่ธาตุ ทรัพยากรธรรมชาติ

ต่างเป็นปัจจัยเอ้ืออ านวยต่อกัน ท าให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมกับการ

ด ารงชีวิตของมนุษย์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงหมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด โดยน้อยแต่เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

ทั่วถึง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถกระท าได้หลายวิธีทั้งทางตรงและทางอ้อม 



(กาญจนา ผลบูรณ์, 2543; กันยาภรณ์ เผือกสัมฤทธิ์, 2548 ; เกษม จันทร์แก้ว, 2540; กรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม, 2540; โกวิท พวงงาม, 2541; ชวลิต เกตุมงคลสิทธิ์, 2548 และโฉมพิศ ซื่อสัตย์, 2537; สหัสยา วิเศษ 

และนิคม บุญเสริม, 2547; สุวารีย์ ศรีปูณะ, 2556)  ดังนี้ 

1) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางตรง ปฏิบัติได้ในระดับบุคคล 
องค์กร และประเทศ คือ 

1.1)  การใช้อย่างประหยัด ใช้เท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้มีทรัพยากรใช้ได้นานและเกิด
ประโยชน์คุ้มค่ามนเพ่ือให้มีทรัพยากรใช้ได้นานและเกิดประโยชน์คุ้มค่ามากท่ีสุด 

1.2)  การน ากลับมาใช้ซ้ าอีก สิ่งของบางอย่างสามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้ เช่น 
ถุงพลาสติก กระดาษ หรือสามารถน ามาใช้โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เพ่ือลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและท าลาย
สิ่งแวดล้อมได้ 

1.3)  การบูรณะซ่อมแซม เพ่ือยืดอายุการใช้งาน 
1.4)  การบ าบัดและการฟื้นฟู เป็นวิธีการที่จะช่วยลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร

ด้วยการบ าบัดก่อน และการฟื้นฟูเป็นการรื้อฟ้ืนธรรมชาติให้กลับสู่สภาพเดิม 
1.5)  การใช้สิ่งอ่ืนทดแทน เป็นวิธีการที่จะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลง

และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม  
1.6)  การเฝ้าระวังดูแลและป้องกัน เป็นวิธีการที่จะไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมถูกท าลาย  
2) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางอ้อม สามารถท าได้ดังนี้ 
 2.1) การพัฒนาคุณภาพประชาชน โดยการศึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถท าได้ทุกระดับอายุ ทั้งในระบบโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา และนอกระบบ

โรงเรียนผ่านสื่อสารมวลชนต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการ

อนุรักษ์ เกิดความรัก ความหวงแหน และให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง 

 2.2) การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย การจัดตั้งกลุ่ม ชุมชน ชมรม สมาคม 

เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้ความร่วมมือด้วยจิตส านึกในความมีคุณค่าของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อตนเอง 

 2.3) ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ช่วยกันดูแลรักษาให้

คงสภาพเดิม ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม เพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีวิตของคนในชุมชน การประสานงานเพ่ือสร้าง

ความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน ให้มี

บทบาทหน้าที่ในการป้องกัน คุ้มครอง ฟ้ืนฟูการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 



 2.4) ส่งเสริมการศึกษาวิจัย ค้นหาวิธีการ และพัฒนาเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 2.5) การก าหนดนโยบายและวางแนวทางของภาครัฐ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และ

ระยะยาว เพ่ือเป็นหลักการให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องยึดถือและน าไปปฏิบัติ รวมทั้ งเผยแพร่

ข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม  

 2.6) ใช้แนวคิดการจัดการทรัพยากรในเชิงนิเวศน์วัฒนธรรมหรือ การจัดการทรัพยา

กรเชิงจิตส านึกทางวัฒนธรรมและความมีเหตุมีผลแต่ละชุมชนท้องถิ่นกลายมาเป็นกลไกในการจัดความสัมพันธ์ของ

มนุษย์กับสภาพแวดล้อม เพ่ือรักษาดุลยภาพและความมั่นคงของการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  กรณีนี้

จิตส านึกระบบศีลธรรม จักรวาลวิทยา ระบบคุณค่า และพฤติกรรมเป็นปัจจัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของชุมชน เกิดจากการสั่งสมความรู้ และภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยความเชื่อและพิธีกรรม องค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มี

องค์ประกอบความรู้ในการจัดการและการใช้ประโยชน์ และ การพัฒนาเป็นองค์กรชุมชน   

2.2.2 แนวคิดการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

 แนวคิดพ้ืนฐานในการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือหลักการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยต้องค านึงถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทุกด้านเพราะต่างมีความสัมพันธ์

และส่งผลต่อกันอย่างแยกไม่ได้ โดยมีการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด

และต้องไม่แยกมนุษย์ออกจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อทางสังคมหรือวัฒนธรรม ต้องเชื่อมโยงกับ

การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการเมือง และคุณภาพชีวิตอย่างกลมกลืนและต้องรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศ

ควบคู่กันไป ในอดีตการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามแนวทางการควบคุม

และการสั่งการจากภาครัฐแต่พบว่าปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงจนก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จึงเริ่มมีการเปิดโอกาสให้องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรประชากรใน

ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังจะ

เห็นได้จากตารางการเปรียบเทียบแนวคิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรัฐและชุมชนในตาราง

ที่ (กาญจนา ผลบูรณ์, 2543; กันยาภรณ์ เผือกสัมฤทธิ์, 2548; เกษม จันทร์แก้ว, 2540; กรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม, 2540; โกวิท พวงงาม, 2541; ชวลิต เกตุมงคลสิทธิ์, 2548 และโฉมพิศ ซื่อสัตย์, 2537; อานันท์ กาญ

จนพันธุ์ และคณะ, 2543; สัณฐิตา กาญจนพันธุ์, 2543; สหัสยา วิเศษ และนิคม บุญเสริม, 2547; สุวารีย์ ศรีปูณะ, 

2556) 

 



ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบแนวคิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างรัฐกับชุมชน 

แนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยรัฐ 

แนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยชุมชน 

1. การมองว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยการ

ผลิตที่น ามาใช้เพ่ือการพัฒนาประเทศ ไม่ได้

ค านึงถึงระบบนิเวศน์ที่ทุกสิ่งล้วนมีความสัมพันธ์

กันตั้งแต่ดิน น้ า ป่าไม้ แมลง สัตว์ และมนุษย์ 

1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติต้องค านึงถึง

ภาพรวม ไม่มีการแยกพิจารณาเฉพาะส่วน 

เนื่องจากทรัพยากรทุกชนิดมีความสัมพันธ์อย่าง

ใกล้ชิด 

2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยรัฐเป็นไป

ในลักษณะสั่งการ (Top down approach) ขาด

การมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น 

2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่แยกเอาคน

ออกจากสภาพแวดล้อมทางสังคม กายภาพ และ

วัฒนธรรม เพราะการพัฒนาสังคมของมนุษย์เกิดขึ้น

พร้อมกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

3. มีเครื่องมือส าคัญท่ีใช้ในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญคือ กฎหมาย และ

นโยบาย 

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเกิด

จากการที่ผู้ใช้ทรัพยากรตระหนักถึงความส าคัญ 

และรู้จักใช้อย่างชาญฉลาด รวมทั้งก่อให้เกิด

ประโยชน์หลายด้านในเวลาเดียวกัน 

   

 หลักการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งหวังให้ทรัพยากรธรรมชาติที่

ประกอบกันอยู่ระบบธรรมชาติ มีศักยภาพที่สามารถให้ผลิตผลได้อย่างยั่งยืนถาวรและมั่นคง คือมุ่งหวังให้เกิดความ

เพ่ิมพูนภายในระบบที่จะน ามาใช้โดยไม่มีผลกระทบกระเทือน ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นๆ  โดย

ต้องมีการจัดองค์ประกอบภายในระบบธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศให้มีชนิด ปริมาณ สัดส่วนของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ละชนิดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามธรรมชาติ เพ่ือให้อยู่ในภาวะสมดุล

ของธรรมชาติ ต้องยึดหลักการของอนุรักษ์วิทยาเป็นพ้ืนฐานโดยจะต้องมีการรักษา สงวน ปรับปรุงซ่อมแซมและ

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในทุกสภาพที่ดีตามธรรมชาติ ในสภาพที่ก าลังมีการใช้และในสภาพที่ทรุดโทรมร่อยหรอ 

ก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการควบคุมและก าจัดของเสียมิให้เกิดข้ึนภายในระบบธรรมชาติ รวมไปถึงการน า

ของเสียนั้นๆ กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ต้องก าหนดแนวทางการจัดการเพ่ือให้คุณภาพชีวิตของ

มนุษย์ดีขึ้น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในแต่ละสถานที่และแต่ละสถานการณ์  ที่ส าคัญคือต้องท าการส ารวจ

ค้นหา (Survey and identity) เป็นการส ารวจค้นหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอยู่ในบริบทของพ้ืนที่ โดยมี



หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กาญจนา ผลบูรณ์, 2543; กันยาภรณ์ เผือกสัมฤทธิ์, 2548; 

เกษม จันทร์แก้ว, 2540; กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2540; โกวิท พวงงาม, 2541; ชวลิต เกตุมงคลสิทธิ์, 

2548 และโฉมพิศ ซื่อสัตย์, 2537; สหัสยา วิเศษ และนิคม บุญเสริม, 2547; สุวารีย์ ศรีปูณะ, 2556) ดังนี้ 

1)  การเก็บกักรักษา การแบ่งเขตเพ่ือการเก็บไว้และดูแลรักษาทรัพยากรที่ก าลังจะสูญสิ้นหรือ

จะหมดไป เช่น ป่าไม้ จึงจ าเป็นต้องก าหนดเขตป่าอนุรักษ์ไว้ ทั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน 

เป็นต้น และทรัพยากรบางอย่างหากไม่เก็บกักไว้ก็จะสูญหายไปโดยไม่เกิดประโยชน์ เช่น น้ าในแม่น้ าอาจะเก็บกัก

ไว้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์และธรรมชาติ แต่การเก็บกักต้องพอเหมาะไม่ท าให้สูญเสียพ้ืนที่ป่า แหล่งแร่ธาตุ 

แหล่งวัฒนธรรมและชุมชน เช่น การท าฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check dam) เมื่อพืชอาหารในตลาดมีสารเคมี

ปนเปื้อนไม่ปลอดภัยและต้องซื้อเมล็ดพันธุ์พืชมาปลูกทุกรอบปี ทั้งสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเก็บเมล็ดขยายพันธุ์พืช

ไม่ได้ ขณะที่พันธุ์พืชดั้งเดิมท่ีธรรมชาติคัดสรรให้ล้วนมีคุณภาพดีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมของ

ท้องถิ่น จึงควรจัดท าธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชดั้งเดิมของท้องถิ่น เพ่ือเพาะปลูกขยายให้เป็นชุมชนที่มีอาหารพืชที่

ปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือรักษาความหลากหลายของพันธุ์พืชอาหารเพ่ือคุณภาพชีวิตและรักษาความสมดุลของ

ระบบนิเวศสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการพ่ึงตนเอง เป็นต้น 

2)  การฟื้นฟูและพัฒนา กระบวนการดูแลปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ

ระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์ และอยู่ในภาวะสมดุลตามธรรมชาติ ไม่น้อยเกินไปหรือมากเกินไป ให้ปลอดจาก

มลภาวะหรือมลพิษ (Pollution) เพ่ือความอยู่รอดของทรัพยากรธรรมชาติและให้มนุษย์ได้ใช้เพ่ือการด ารงชีวิตอยู่

อย่างมีความสุขและปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพ่ือให้เป็นรากฐานของการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งมวล ซึ่งเรียกว่า การพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน (Sustainable 

development) เช่น การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าไว้ใช้ให้ได้ตลอดปี รวมทั้งเพ่ือการผลิตไฟฟ้า เพ่ือการประมงและ

การเกษตร หากจะสร้างแหล่งน้ าดังกล่าวย่อมท าได้แต่ต้องไม่สร้างในพ้ืนที่ที่เป็นผืนป่าอุดมสมบูรณ์หรือมีแร่ธาตุ

หรือมีโบราณสถานหรือมีชุมนอยู่จ านวนมาก การพัฒนาต้องไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือมีผลกระทบต้องมี

น้อยที่สุดและอยู่ในสภาวะที่หาทางแก้ไขได้ ทั้งนี้การจะท าโครงการพัฒนาใดๆ จึงต้องมีการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมก่อนการตัดสินใจ ทรัพยากรใดที่มนุษย์จ าเป็นต้องน ามาใช้จึงต้องมีการวางแผนและด าเนินการฟ้ืนฟู

อย่างถูกวิธี เช่น จากการท าเกษตรเคมีท าให้ดินตายเพราะสูญเสียความชื้น สิ่งมีชีวิตในดินตายไป ดินแน่นไม่

สามารถเก็บน้ าได้ สภาพเช่นนี้ควรได้รับการฟ้ืนฟูโดยปรับเปลี่ยนเป็นการท าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรธรรมชาติไร้

สารพิษ การฟ้ืนฟูท่ีสูญหายไปด้วยการปลูกป่า เป็นต้น 

3)  การใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน  ใช้ให้ถูกประเภทใช้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของ

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนั้นๆ ใช้อย่างมีประสิทธิภาพคือ ใช้ให้น้อยแต่เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้นานที่สุด ให้คน



จ านวนมากได้รับประโยชน์ด้วย การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้อย่างทะนุถนอม

โดยใช้ส่วนที่งอกเงยขึ้นมาใหม่เก็บต้นตอหรือส่วนที่เป็นสต๊อก (Stock) ให้คงอยู่ต่อไปใช้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะ 

โดยการแยกแยะสิ่งใดที่ก าลังจะหมดสิ้นไปควรงดการใช้ สิ่งใดที่มีอยู่มากใช้ได้แต่ใช้จ านวนน้อยๆ ให้เกิดประโยชน์

มากๆ งดหรือลดการใช้ในช่วงที่ทรัพยากรนั้นอยู่ในช่วงวางไข่หรือขยายพันธุ์ ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนและ

ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนทั้งเพ่ือคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อๆ ไป 

   แนวทางการบริหารด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องด าเนินการตั้งแต่

ระดับนโยบายของรัฐบาลจนถึงระดับท้องถิ่นและบุคคลโดยมีแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้รู้จักการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม (กาญจนา ผลบูรณ์, 2543; กันยาภรณ์ เผือกสัมฤทธิ์, 2548; 

เกษม จันทร์แก้ว, 2540; กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2540 ; โกวิท พวงงาม, 2541; กอบกุล รายะนาคร, 

2543; ชวลิต เกตุมงคลสิทธิ์, 2548 และโฉมพิศ ซื่อสัตย์, 2537; สหัสยา วิเศษ และนิคม บุญเสริม, 2547; สุวารีย์ 

ศรีปูณะ, 2556) ดังนี้  

  1) นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการก าหนดนโยบาย

รัฐบาลที่เห็นความส าคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมว่าเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง คุณภาพชีวิตของคนในชาติ หากทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมไม่มีปัญหาจะมีส่วน

สนับสนุนให้เกิดความมั่นคงของชาติทุกด้าน เพ่ือการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ 

  2) กฎ เกณฑ์ การออกกฎหมายคุ้มครองดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติที่

ถูกต้องเหมาะสม มีการก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน

และเข้มงวด สามารถท าได้ทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ ในระดับชุมชนสามารถก าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ

ข้อตกลงที่สร้างขึ้นเพ่ือคุ้มครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือป้องกันปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 

  3) ก าหนดบทบาทหน้าที่ มีการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีบทบาทหน้าที่ มีอ านาจในการจัดการด าเนินการได้ รวมทั้งในระดับองค์กรอาจให้ความส าคัญ

ต่อการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) เพ่ือน าผล

การศึกษาใช้ในการคาดการณ์ วางแผน ก าหนดมาตรการเพ่ือลดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม โดยรวมถึงการก าหนดบทบาทของสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการศึกษาเพ่ื อสิ่งแวดล้อมหรือ

สิ่งแวดล้อมศึกษาให้แก่ประชาชนเพ่ือสร้างความตระหนักความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และการ



จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้แก่

ประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง  

  4) การมีส่วนร่วม การด าเนินกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยองค์กรภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไปต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมเพราเป็นเงื่อนไขที่

ส าคัญในการด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการให้ความส าคัญต่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนเพราะเป็นกลุ่มคนที่ใกล้ชิดกับทรัพยากรรวมทั้งชุมชนมี

ความสามารถและมีศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นโดยมีหน่วยงาน ภาครัฐ

เป็นหลัก ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติในการใช้ประโยชน์ โดยค านึงถึงการใช้ประโยชน์ของชุ มชนที่อยู่บนฐานของ

การคนกับธรรมชาติ 

     2.2  แนวคิดการสร้างเกณฑ์ชี้วัด 

 การสร้างเกณฑ์ชี้วัดเป็นแนวคิดที่ส าคัญเพราะเป็นเครื่องมือสะท้อนแนวทางหรือเป้าหมายของการ

ด าเนินงานต่างๆ โดยแนวคิดการสร้างเกณฑ์ชี้วัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีความส าคัญที่

เป็นกลไกทางปฏิบัติเพ่ือการแสดงทิศทางที่จะน าไปสู่เป้าหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

ชุมชน โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษารวบรวมข้ันตอนและกระบวนการในการสร้างเกณฑ์ชี้วัด และเกณฑ์ชี้วัดที่เก่ียวข้อง

กับการด าเนินงานวิจัยคือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 คู่มือการประเมินเทศบาลด้าน

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจ าปี 2558 ตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 

ตัวชี้วัดการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองและชุมชนชนบทโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดัชนีชี้วัดคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม ดัชนีว่าด้วยความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดส าหรับการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

ตัวชี้วัดความมั่นคงทางอาหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 ความหมายและความส าคัญของเกณฑ์ชี้วัด 

เกณฑ์ชี้วัด หมายถึงสิ่งที่สามารถสะท้อนอธิบายคุณลักษณะที่ก าหนดขึ้น เพ่ือใช้วัดความ

เปลี่ยนแปลงหรือสถานภาพหรือภาพสะท้อนลักษณะการด าเนินงานเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับเกณฑ์มาตรฐาน 

สามารถใช้วัดความส าเร็จหรือผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  เป็นเครื่องหมายที่ช่วยในการระบุปัญหา การวางแผน

และประเมินผลการพัฒนา ใช้ประเมินวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกณฑ์ชี้วัดมิได้เป็นเป้าหมายของการพัฒนาแต่

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบความส าเร็จที่แสงดผลออกมาเชิงนามธรรมให้สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ทั้งใน

เชิงปริมาณหรือคุณภาพ (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2542 ; ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์, 2549; นงราม เศรษฐ

พานิช, 2540 และ ส านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน, 2549) 



เกณฑ์ชี้วัดมีความส าคัญเพราะเป็นดัชนีที่บ่งชี้ประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นเป็นข้อมูลทางสถิติ

ที่ใช้วัดแนวโน้มทิศทางสู่ความยั่งยืน เป็นเครื่องมือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงหรือระดับความส าเร็จและผลสะท้อน

ถึงการบรรลุเป้าหมายมุ่งให้เกิดความสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม (FAO, 1999; Fraser Basin 

Council, 2000 และ ส านักคณะกรรมการพัฒนาการทางเศรษฐกิจแห่งชาติ, 2547) เกณฑ์ชี้วัดมีบทบาทส าคัญคือ

ใช้ประเมินเงื่อนไขและแนวโน้มของคู่เปรียบเทียบความสัมพันธ์ต่าง เป็นตัวเชื่อมโยงวัตถุประสงค์กับเป้าหมายของ

การด าเนินงาน รวมทั้งเป็นตัววัดความก้าวหน้าและช่วยเตือนภัยล่วงหน้า ที่ส าคัญคือเป็นการสนับสนุนการตัดสิน 

(Moldan et al., 1997; Segnestam, 2002; FAO, 1999; Potts, 2006 และ UN, 2001) หลักเกณฑ์ของตัวชี้วัด

ต้องสามารถใช้ง่าย เข้าใจง่าย วัดได้ ถูกต้องแม่นย า มีข้อมูล มีเหตุผล เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ผู้ใช้ยอมรับ และ

ระดับนโยบายให้ความส าคัญ (FAO, 1999; Boyd and Charles, 2006 และ UNESCO, 2006) 

2.2.2 หลักเกณฑ์และข้ันตอนสร้างเกณฑ์ชี้วัด 
 เกณฑ์ชี้วัดต้องมีขอบเขตด้วยการก าหนดมิติ (Dimension) ประเด็น (Issue) ดัชนี และตัวแปร 

(Variable) โดยการประเมินระดับต่างๆ ต้องมีการน าเสนอเกณฑ์ที่มีลักษณะคือ เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) เกณฑ์ความพอเพียง (Adequacy)  

การศึกษาวิธีการสร้างเกณฑ์ชี้วัดตามลักษณะของสิ่งที่จะประเมินแต่ละด้าน คือ 

1) เกณฑ์ชี้วัดด้านบริบท (Context) โดยพิจารณาสภาวะแวดล้อมก่อนด าเนินกิจกรรม 
สภาพปัญหา ความจ าเป็นหรือความต้องการ รวมทั้งความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือ
กิจกรรม 

2) เกณฑ์ชี้วัดด้านปัจจัยน าเข้า (Input) โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการหรือ
กิจกรรม ความพร้อมของทรัพยากร เช่น งบประมาณ คน วัสดุอุปกรณ์ ระยะเวลา และกฎระเบียบ รวมทั้งความ
เหมาะสมอของปัญหา สาเหตุของปัญหา กับโครงการหรือกิจกรรม 

3) เกณฑ์ชี้วัดด้านกระบวนการ (Process) พิจารณาจากการตรวจสอบกิจกรรม ระยะเวลา 
และทรัพยากรของโครงการหรือกิจกรรม ความยอมรับของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือ
กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรม และภาวะผู้น าใน
โครงการหรือกิจกรรม 

4) เกณฑ์ชี้วัดด้านผลผลิต (Product) พิจารณาจากผลของโครงการหรือกิจกรรม เช่น 
อัตราการมีงานท าของประชาชนที่ยากจน รายได้ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม และความพึงพอใจ
ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม 

5) เกณฑ์ชี้วัดด้านผลลัพธ์ (Outcomes) พิจารณาจากคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและ
ครอบครัวตามเกณฑ์มาตรฐาน การไม่อพยพย้ายถิ่น การมีส่วนร่วมในการพัฒนาในโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ 



6) เกณฑ์ชี้วัดด้านผลกระทบ (Impact) พิจารณาจากผลกระทบทางบวกและผลกระทบทาง
ลบของโครงการหรือกิจกรรม 

การสร้างเกณฑ์จึงมีความส าคัญเพ่ือให้สังคมรับรู้และหาแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การ

สร้างเกณฑ์ชี้วัดจะท าให้ทราบขนาดของปัญหาที่จะน าไปเปรียบเทียบกับสภาวะเดิมและสภาวะส่วนอ่ืนของโลก

หรือแม้กระทั่งเป็นระบบความส าคัญของสิ่งแวดล้อมแต่ละประเภทที่เป็นอยู่ให้ผู้มีส่วนในการก าหนดนโยบาย

จัดล าดับความส าคัญในการแก้ไขปัญหา (กรมการปกครอง และส านักงานความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและการ

พัฒนาแห่งประเทศเดนมาร์ก, 2541; กรมการปกครองและส านักงานความร่วมทางวิชาการแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมัน, 2543; สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2543; ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2544; ส านักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร, 2543; ส านักผังเมือง, 2542; วิสาขา ภู่จินดา, 2558) 

 

 ขั้นตอนการได้มาของเกณฑ์ชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 ปิรามิดการได้มาของเกณฑ์ชี้วัด (ปรับปรุงจาก Rogers et al., 1997) 

 

  ขั้นตอนการสร้างเกณฑ์ชี้วัด 

 การสร้างตัวชี้วัดให้มีลักษณะเป็นตัวชี้วัดที่ดีควรมีการพิจารณาสิ่งที่ต้องค านึงถึงการสร้างตัวชี้วัด 

วิธีการสร้างตัวชี้วัด และขั้นตอนการสร้างตัวชี้วัดให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมตรงประเด็นทุกด้าน จึงเป็น

ตัวชี้วัดที่ดีได้ ขั้นตอนการสร้างเกณฑ์ชี้วัดมี 5 ขั้นตอน  

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
Primary Measurement Data 

ตัวแปร/องค์ประกอบ/ประเด็น 

ข้อมูลแปรรูป 
Analyzed Processed Data 

เกณฑ์ชี้วัด  



1) ศึกษาวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม โดยวัตถุประสงค์ต้องมีความเป็นเอกเทศ แยก
วัตถุประสงค์ออกจากกันให้ชัดเจนเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบและการประเมิน และวัตถุประสงค์ควร
สอดคล้องกับกิจกรรมที่ด าเนินการและสามารถน าไปสู่การประเมินได้ 

2) ก าหนดกรอบการประเมินเป็นประเด็นโดยเกณฑ์ท่ีก าหนดตามกรอบการแบ่งตามทฤษฎีเชิง
ระบบจะมี 3 ประเภทคือ 

2.1) ด้านปัจจัยป้อน โดยมีประเด็นในการประเมินสภาวะแวดล้อม ประเมินก่อนการ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ประเด็นปัญหา และทรัพยากร เกณฑ์ชี้วัดด้านบริบท (context) จะสามารถพิจารณาได้
จากสภาวะแวดล้อม สภาปัญหา ความจ าเป็นหรือความต้องการในขณะนั้นและในอนาคต รวมทั้งความเข้าใจ
ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมทั้งด้านปัจจัยน าเข้า ( Input) จะพิจารณาจากความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์ ความพร้อมของทรัพยากร ความเหมาะสมของขั้นตอนระหว่างปัญหา สาเหตุของปัญหา และกิจกรรม 

2.2) ด้านกระบวนการ เป็นประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
โดยจะน ามาใช้ในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกิจกรรมให้มีทรัพยากร ภาวะผู้น า การมีส่วนร่วมของประชาชน และ
การประเมินกระบวนการที่ท าให้เกิดการค้นหาจุดเด่น จุดด้อย โดยเกณฑ์ชี้วัดด้านปัจจัยกระบวนการ (Process) 
พิจารณาจากการตรวจสอบกิจกรรม เวลา และทรัพยากรของโครงการ การยอมรับของประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับโครงการในพื้นท่ี การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาวะผู้น าในโครงการ 

2.3) ด้านผลผลิต (Output Indicators) เป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นเทียบโครงการหรือ
กิจกรรม หรือมาตรฐาน หรือเกณฑ์ชี้วัดที่ก าหนดไว้ รวมทั้งผลกระทบ ( Impact) และ ผลลัพธ์ (Outcomes) ของ
โครงการหรือกิจกรรมได้แก่คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมอ่ืนๆ ผลกระทบ
ทางบวกและทางลบ 

3) ก าหนดเกณฑ์ชี้วัดในแต่ละประเด็นให้ที่อยู่ในลักษณะที่สามารถวัดได้หรือควรมีลักษณะ
คุณสมบัติดังนี้ 

3.1) สามารถตรวจวัดสิ่งที่ต้องการวัดได้โดยเป็นตัวแทนได้มากที่สุด 

3.2) มีความเชื่อถือได้ มีความเท่ียง  

3.3) มีความไวต่อสิ่งที่วัด แสดงผลได้ 

3.4) มีความประหยัด ลงทุนไม่มากท้ังงบประมาณ และก าลังคน 

3.5) มีความสะดวก ง่ายต่อการน าไปใช้ปฏิบัติ 

4) ตรวจสอบตัวชี้วัดโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เกี่ยวข้องพิจารณา 
5) น าตัวชี้วัดไปท าการสร้างเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

 ดังนั้นในการการสร้างตัวชี้วัดให้มีลักษณะเป็นตัวชี้วัดที่ดีควรมีการพิจารณาสิ่งที่ต้องค านึงถึง

การสร้างตัวชี้วัด วิธีการสร้างตัวชี้วัด และข้ันตอนการสร้างตัวชี้วัดให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมตรงประเด็นทุก



ด้าน จึงเป็นตัวชี้วัดที่ดีได้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ (ธีรเดช ฉายอรุณ, 2544 ; วรเดช จันทรศร และ

ไพโรจน์ ภัทรนรากุล, 2541 และเยาวดี รางชัยกุล, 2542) 

2.2.3 เกณฑ์ชี้วัดด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เกณฑ์ชี้วัดด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวคิดจากสิ่งแวดล้อมที่ประกอบด้วย

องค์ประกอบหลายส่วน แต่ละส่วนมีบทบาทและความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ เช่น ดิน (รวมทั้ง

ทรัพยากรแร่ พลังงานต่างๆ ที่อยู่ในดิน) ป่า (ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพต่างๆ ทั้งสัตว์และสิ่งมีชีวิตที่

อาศัยอยู่ในป่า) อากาศ (ก๊าซ ไอน้ า ฝุ่นละออง) น้ า (ระบบนิเวศในน้ าจืดและน้ าเค็ม)  

 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมืองและ

ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาใหม่ๆ ขึ้นนั้นจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมเมือง ร่วมกับส านักงานความ

ร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งประเทศเดนมาร์ก (Danish Cooperation for Environment and 

Development : DANCED) ในปี 2541 มีประเด็นสิ่งแวดล้อม 2 หมวด 12 ประเด็น คือ 

 หมวดสีน้ าตาล (Brown Agenda) เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ครอบคลุม

ประเด็นสิ่งแวดล้อม 6 ประเด็น คือ การควบคุมมลพิษทางน้ าประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านน้ าอุปโภคบริโภค (ความขุ่น

ของน้ าประปา, ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ าประปา, ค่าความเป็นกรดและด่างของน้ าประปา) การระบายน้ า

ประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านน้ าเสียและการระบายน้ า (ค่า BOD ของน้ าในคลอง/แม่น้ า, ปริมาณออกซิเจนที่ละลายใน

น้ า (DO) ของน้ าในคลอง/แม่น้ า, ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)ของน้ าในคลอง/แม่น้ า, ปริมาณโคลิฟอร์ม

แบคทีเรียของน้ าในคลอง/แม่น้ า, ค่า BOD ของน้ าทิ้งที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติในเขตเทศบาล, อัตราการผลิต

น้ าเสีย, จ านวนโรงงานที่ปล่อยน้ าเสียลงสู่แม่น้ า, ศักยภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย, สถิติท่ีน้ าท่วมขัง, ปริมาณน้ าฝน

สูงสุด, จ านวนชุมชนที่มีน้ าท่วมขัง)  การจัดการขยะประกอบด้วยตัวชี้วัดการด้านขยะ (อัตรากาผลิตขยะ, ปริมาณ

ขยะต่อวัน, ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเฉพาะพ้ืนที่, ปริมาณขยะที่น ามาจากนอกเขตเทศบาล, ปริมาณขยะที่เก็บได้ต่อวัน

, ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะ, จ านวนประชากรในเขตเทศบาล) การจัดการขยะอันตรายประกอบด้วยตัวชี้วัด

ด้านขยะอันตราย (จ านวนร้านรับซื้อของเก่า, ปริมาณขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาลในเขตเทศบาล, จ านวนเตีย ง

ในโรงพยาบาลที่ให้บริการประชาชนในเขตเทศบาล, จ านวนคลินิกเอกชนในเขตเทศบาล, ปริมาณขยะอันตราย) 

การควบคุมมลพิษทางอากาศประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านมลพิษทางอากาศ (ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ, ปริมาณ

ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ในอากาศ, ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศ, จ านวนโรงงานและสถานประกอบการ

ที่ก่อให้เกิดมลพิษอากาศ) และอนามัยสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (จ านวนผู้ป่วยด้วย

โรคที่เกิดจากอาหารและน้ า, จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคที่น าเชื้อด้วยยุง, จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคทาเดินหายใจ)และ 



 หมวดสีเขียว (Green Agenda) ประกอบด้วยประเด็นสิ่งแวดล้อม 6 ประเด็น คือ การจราจรและการ

ขนส่งประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านการจราจรและการขนส่ง (ปริมาณการจราจรบนถนน, สัดส่วนของการเดินทาง

ประเภทต่างๆ, จ านวนอุบัติเหตุทางการจราจรในเขตเทศบาล, ความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะ, ความจุที่จอด

รถยนต์ทั้งหมด, ความยาวของถนนแต่ละประเภท, ความยาวของจักรยานในเทศบาล, ความยาวของทางเท้าใน

เทศบาล) การสร้างพ้ืนที่สีเขียวประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านพ้ืนที่สีเขียว (จ านวนสวนสาธารณะในเขตเทศบาล, 

ปริมาณพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาล, อัตราส่วนพ้ืนที่สีเขียวต่อประชากร, จ านวนประชากรที่มาใช้บริการ

สวนสาธารณะ, จ านวนต้นไม้ที่อยู่ริมถนน) การจัดการภูมิทัศน์ประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านภูมิทัศน์เมือง (จ านวน

อาคารที่สูงเกิน 12 ชั้น, จ านวนป้ายโฆษณาทั้งหมดในเขตเทศบาล, จ านวนป้ายที่ติดตั้งยื่นเข้าไปในที่สาธารณะ) 

การปรับปรุงชุมชนแออัดประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านที่อยู่อาศัย (จ านวนบ้านเรือน, จ านวนบ้านเรือนแยกตาม

ประเภทวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง, จ านวนบ้านเรือนแยกตามสภาพของบ้านเรือน, จ านวนบ้านที่ไม่มีส้วม, จ านวนบ้านที่ไม่

มีน้ าประปาใช้, จ านวนบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม) การวางแผนการใช้ที่ดินประกอบด้วยตัวชี้วัดการใช้ที่ดิน 

(สัดส่วนการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ, พ้ืนที่ที่มีการใช้ดินผิดประเภทจากที่ก าหนดไว้ในผังเมือง) และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านทรัพยากร (ปริมาณน้ าที่ใช้ต่อวัน, อัตราการใช้น้ าเฉลี่ย, ค่า

กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย, ค่าแก๊สเฉลี่ย, ค่าน้ ามันเฉลี่ย) 

กรุงเทพมหานครที่มีการด าเนินโครงการเมืองน่าอยู่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินโครงการ

เมืองน่าอยู่เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนด้วยกลยุทธ์เมืองน่าอยู่โดยส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ท้องถิ่นพัฒนาตนเองด้านการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน 

ได้แก่ โครงการคัดแยกขยะ โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ โครงการปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ า เป็นต้น สถาบัน

สิ่งแวดล้อมไทยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ได้แก่ โครงการพัฒนา

ประชาคมเมืองเพ่ือความเป็นเมืองน่าอยู่ โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองของเทศบาลเมือง

ภูเก็ต โครงการป่าไม้ของเมือง โครงการกรุงเทพมหานครเมืองสีเขียว และโครงการสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้

และประสบการณ์ “การพัฒนา Local agenda 21 เพ่ือเมืองน่าอยู่” เป็นต้น ในส่วนของการเคหะแห่งชาติก็มีการ

ด าเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนด าเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวคิดและกลยุทธ์เมืองน่าอยู่ 

ชุมชนน่าอยู่ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในระดับโครงการ  

ตัวชี้วัดการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนเมืองและชุมชนชนบทโดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กรอบการ

ประเมินแบบ IPO-I (Input Process Output and Impact)  ตัวชี้วัดการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองและชุมชน

ชนบทมี ปัจจัยน าเข้าได้แก่ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหามลพิษในชุมชน ภาคีเครือข่าย ความรู้ความเข้าใ จ

เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารภายในชุมชน ปัจจัยด้านกระบวนการได้แก่ การบริหาร



จัดการ การป้องกันและการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ การคัดเลือกเทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยด้านผลผลิต ได้แก่คุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปัญหาสิ่ งแวดล้อมในชุมชนลดลง เกิดนโยบายและ

แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ และปัจจัยด้านผลกระทบได้แก่ชุมชนมีความเข้มแข็งสามัคคี ลด

การพ่ึงพาเทคโนโลยีจากภายนอก คนในชุมชนใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียง มีอาชีพให้กับคนในชุมชน ประชาชนมี

จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนอ่ืน มีการขยายผลไปยังชุมชนอ่ืนและเกิดภาคีเครือข่ายการ

จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพก่อให้เกิดปัญหาความขาดแคลน ความไม่

พอเพียง ตามความต้องการของมนุษย์ที่เพ่ิมสูงขึ้นในสภาพที่ทรัพยากรธรรมชาติไม่สามารถผลิตทดแทนได้ทันกับ

ความต้องการดังกล่าวมีผลกระทบต่อคุณภาพและความสมดุลของระบบนิเวศและมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของ

มนุษย์ที่ผู้วิจัยได้ท าการสรุปรายละเอียดเกณฑ์ชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้

จาก 1) มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 2) คู่มือการประเมินเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

ประจ าปี 2558 3) ตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 4) ตัวชี้วัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 5) ตัวชี้วัดการ

จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองและชุมชนชนบทโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  6) ดัชนีชี้วัดคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 7) ดัชนีว่าด้วยความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 8) ตัวชี้วัดส าหรับการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบ 9) ตัวชี้วัดความมั่นคงทางอาหาร และ 10) ตัวชี้วัดต้นทุนรักษาสิ่งแวดล้อม (Cost of Remediation: 

COR) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2.2 (ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม, 2558; กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2557; ส านักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่เฉพาะ ส านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556 ; วิสาขา ภู่จินดา, 2556; กรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557; Rogers et al., 1997; ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 

2556; ศจินทร์ ประชาสันติ์, 2552; สุภา ใยเมือง, 2555) 

 

ตารางท่ี 2.2 รายละเอียดเกณฑ์ชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์ องค์ประกอบ 

1)  มาตรฐานระบบ

การจัดการสิ่งแวดล้อม 

ISO 14001 

1. การก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy) 

2. การวางแผนเพ่ือสนองนโยบาย (Planning) 

3. การน าไปปฏิบัติและการด าเนินการ (Implementation and 

Operation) 



ตารางท่ี 2.2 รายละเอียดเกณฑ์ชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์ องค์ประกอบ 

4. การตรวจสอบและการปฏิบัติแก้ไข (Checking and Corrective 

Action) 

5. การทบทวนและปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Management Review 

and Continual Improvement)  

2)  คู่มือการประเมิน

เทศบาลด้าน

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

ประจ าปี 2558 

1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและความหลากลายทางชีวภาพ 

2. ด้านของเสียและมลพิษ 

3. ด้านสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึน 

4. ด้านวิถีชีวิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5. ด้านการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี 

3) ตัวชี้วัดด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

1. คุณภาพอากาศ 

2. น้ า การสุขาภิบาล และสุขอนามัย 

3. ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

4. สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย 

5. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

6. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย 

7. การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

4) ตัวชี้วัดอาเซียนด้าน

สิ่งแวดล้อมเมืองที่

ยั่งยืน 

1. ด้านอากาศ (Clean Air) 

2. ด้านน้ า (Clean water) 

3. ด้านขยะและพ้ืนที่สีเขียว (Clean and Green land) 

5) ตัวชี้วัดการจัดการ

สิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง

และชุมชนชนบทโดย

ยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ปัจจัยน าเข้า 

 1.1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารภายในชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาตาม

แนวพระราชด าริหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.2 ภาคีเครือข่าย 

 1.3 การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 1.4 ปัญหามลพิษในชุมชน 



ตารางท่ี 2.2 รายละเอียดเกณฑ์ชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์ องค์ประกอบ 

 1.5 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

2. กระบวนการ 

 2.1 การบริหารจัดการทั่วไป 

 2.2 การป้องกันและการจัดการปัญหามลพิษโดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติโดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.4 การคัดเลือกเทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ผลลัพธ ์

 3.1 ผลการด าเนินการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

ในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

4. ผลกระทบ 

 4.1 ผลกระทบจากการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

6) ดัชนีวัดคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

1. คุณภาพอากาศ 

2. คุณภาพน้ า 

3. การปล่อยสารท าลายชั้นโอโซน 

7) ดัชนีว่าด้วยความ

ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental 

Sustainability Index: ESI) 

1. ดิน 

2. น้ า 

3. ระบบนิเวศ 

4. อากาศ 

8) ตัวชี้วัดส าหรับการ

ประเมินหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบ 

1. การลดรายจ่าย 

2. การเพ่ิมรายได้ 

3. การประหยัด 

4. การเรียนรู้ 



ตารางท่ี 2.2 รายละเอียดเกณฑ์ชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์ องค์ประกอบ 

5. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

6. การเอ้ืออารีต่อกัน 

9) ตัวชี้วัดความมั่นคง

ทางอาหารในระดับ

ชุมชน 

1. การพ่ึงพาตนเองด้านอาหาร 

2. สิทธิในฐานทรัพยากรธรรมชาติ ชายฝั่ง และทะเล 

3. สิทธิในฐานทรัพยากรการผลิต 

4. ความมั่นคงทางอาหารในมิติทางเศรษฐกิจและสิทธิในระบบอาหาร 

5. การเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ 

6. มิติทางวัฒนธรรมและการพัฒนา 

7. ความเสี่ยง ความเปราะบาง และศักยภาพของครัวเรือนและชุมชน 

8. ศักยภาพของครัวเรือนและชุมชน 

10) ตัวชี้วัดต้นทุน

รักษาสิ่งแวดล้อม 

(Cost of 

Remediation: COR) 

1. น้ า 

2. อากาศ 

3. การพังทลายของดิน 

4. ของเสีย 

5. ป่าไม้ 

6. ระบบนิเวศ 

 

     2.3  แนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 2.3.1 ความหมายและความส าคัญของการพัฒนาที่ย่ังยืน 

การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวคิดหลักที่ท าให้มนุษย์เกิดความตระหนักและปฏิบัติตนโดยมีความรู้ความ

เข้าใจถึงการเปลี่ยนไปของโลกภายนอกโดยปัจจัยที่ส าคัญคือ กระแสโลกาภิวัตน์ โครงสร้างประชากรโลก 

พฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวโน้มการวางระเบียบกฎเกณฑ์

และการเรียกร้องเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ระหว่างชาติ ให้คนรุ่นต่อไปไม่เกิดปัญหาในการด ารงชีวิต การพัฒนาที่

ยั่งยืนเกิดจากการร่วมมือกันในระดับโลกที่จะรักษาและป้องกันสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ จากความเสื่อมโทรม 

และเกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือค้นหาแผนการด าเนินงานร่วมกัน โดยมีแนวคิดพ้ืนฐาน 3 ประการ 

เกี่ยวกับ ความต้องการของมนุษย์ ขีดจ ากัดของสิ่งแวดล้อม และความยุติธรรมในสังคมทั้งระหว่างคนรุ่นเดียวกัน



กับคนรุ่นต่อไป การพัฒนาที่ยั่งยืนมีลักษณะที่เป็นการบูรณาการ ( Integrated) ท าให้เกิดเป็นองค์รวม (Holistic) 

ซึ่งองค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับต้องประสานกันให้ครบองค์และมีลักษณะดุลยภาพ (Balance) ท าให้

กิจกรรมของมนุษย์สอดคล้องกับธรรมชาติ เกิดความสมดุลบนฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิ ปัญญา และ

วัฒนธรรมไทยด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยความเอ้ืออาทร เคารพซึ่งกันและกัน เพ่ือสามารถ

พ่ึงตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน  

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนมีการเริ่มให้ความตระหนักจากการประชุมในระดับโลกที่ว่าด้วย

สิ่งแวดล้อมมนุษย์ ในปี พ.ศ. 2515 การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา พ.ศ. 2535 การ

ประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2545 และการประชุมคณะกรรมาธิการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

ของสหประชาชาติ พ.ศ. 2546 ซึ่งเกิดเป็นแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกโดยครอบคลุมการพัฒนาที่

สมดุล 3 ด้านคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันสหประชาชาติได้มีการก าหนดเป้าหมายหลังปี 2558 

(The Post-2015 Development Agenda) ตามกระบวนทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืน สหประชาชาติได้มีการก าหนด

วาระการพัฒนาหลังปี 2558 (2015) การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals-SDGs) โดยมีเป้าหมายคือ “The Future We Want” จัดตั้ง Open Working Group on Sustainable 

Development Goals: OWG เพ่ือจัดท าเป้าหมายและเป้าประสงค์ จากกระบวนการท าตัวชี้วัดเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal Indicators: SDGs indicators) (ป.อ.ปยุตโต, 2541; วินัย วี

ระวัฒนานนท์, 2538; ธนากร สังเขป, 2555) 

การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงมีองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วนประกอบทั้งสามนี้จะเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน วัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(ป.อ.ปยุตโต, 2541; วินัย วีระวัฒนานนท์, 2538; ธนากร สังเขป, 2555) 

 

 2.3.2 ดัชนีวัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย 

   การพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเริ่มเกิดขึ้นจากการศึกษาเครื่องชี้ภาวะสังคม 2538 – 2542 ที่ได้

สะท้อนการเติบโตด้านประชากรและข้อมูลคุณภาพชีวิตของไทย โดยเฉพาะประเด็นที่น่าเป็นห่วงคืออัตราการตาย

จากอุบัติเหตุ และโรคร้ายแรง ที่เพ่ิมขึ้นแต่เรื่องพ้ืนที่สีเขียวในเมืองกลับลดลง ท าให้เริ่มมีความตระหนักต่อทิศ

ทางการพัฒนาของไทย ประกอบกับแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดผลกระทบในด้านลบ ท าให้เริ่มมีการ

พัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ที่มีข้อสรุปว่า ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่อาจด ารงอยู่

อย่างยั่งยืนได้หากไม่มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm shift) การพัฒนาให้เหมาะสม มีการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล พร้อมทั้งคุ้มครองระบบนิเวศให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 



โดยมีการก าหนดกรอบแนวคิดตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยไว้ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ, 2547) ดังนี้ 

1) มิติเศรษฐกิจ  
1.1) การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ  
1.2) การพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพ 
1.3) การกระจายความมั่งค่ัง 

2) มิติสังคม 
2.1) การพัฒนาศักยภาพและการปรับตัวบนสังคมฐานความรู้ 

2.2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคงในการด ารงชีวิต 

2.3) การสร้างค่านิยม ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทยให้มีภูมิคุ้มกันของสังคม 

2.4) การสร้างความเสมอภาคและการมีส่วนร่วม 

3) มิติสิ่งแวดล้อม 
3.1) การสงวนรักษา 

3.2) การมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 

3.3) การมีส่วนร่วมและการกระจายการใช้ทรัพยากร 

     2.4  แนวคิดมนุษยนิเวศ 

แนวคิดมนุษยนิเวศวิทยาเป็นแขนงหนึ่งของวิชานิเวศวิทยา (Ecology) เปนวิชาที่วาดวยดวยความสัมพันธ

ระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม สาระของความสัมพันธคือ สิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอการประกอบกิจกรรมของ มนุษย

อยางไรและมนุษยมีสวนหรือมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมอยางไร ทั้งนี้ การถายเทพลังงาน 

สารวัตถุและขาวสาร ซึ่งจะยังผลใหเกิดความมั่นคงเชิงนิเวศวิทยาถือวาเปน กลไกที่ส าคัญที่สุด (มนัส สุวรรณ, 

2539) Bernard Campbell (1983) ซึ่งอางในเอกสารประกอบการสอนวิชานิเวศวิทยาและ สิ่งแวดลอม ของสาย

ใจ คุมขนาบ (2535) ไดค าจ ากัดความของนิเวศวิทยามนุษยวา หมายถึง การศึกษาความสัมพันธทั้งหมดระหวางม

นุษยกับสิ่งแวดลอม ซึ่งรวมถึงปจจัยตาง ๆ เชน ภูม ิประเทศ หรือดิน และการแลกเปลี่ยนพลังงานกับสิ่งมีชีวิตชนิด

อ่ืน ๆ รวมทั้งพืช สัตวและ เพ่ือน มนุษยกลุมอ่ืน ๆ ถาจะมองในทัศนะที่กวางที่สุดเทาที่จะหาไดนิเวศวิทยามนุษย

จะเกี่ยวของกับ มนุษยทุกเผาพันธุและความสัมพันธทซี่  ับซอนเปนพิเศษกับสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ และองคประกอบที่ไมมี 

ชีวิตของโลก Bernard Campbell (1983) นิเวศวิทยามนุษยเหมือนกับนิเวศวิทยาธรรมชาติ ก็ตรงที่มนุษยเปนสิ่ง

มีชีวิตประเภทหนึ่งที่จะตองพ่ึงพิงสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ ไมวาสิ่งแวดลอมนั้นจะเปน สิ่งแวดลอมที่มีชีีวิตหรือไมมีชีวิต

แตกตางจากนิเวศวิทยาพืชและสัตวก็ตรงที่มนุษยมี super organic คือมนุษยมี “วัฒนธรรม” การที่มนุษยมี

วัฒนธรรมท าใหมนุษยมีเครื่องมือที่วิเศษสุด ที่จะดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติตลอดจนสรา



งสิ่งแวดลอมขึ้นใหมผลิตสิ่งตาง ๆ ที่ ธรรมชาติไมไดมีมาใหความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม มนุษยกับ

มนุษยดวยกันเองและ มนุษยกับสิ่งมีชีวิต ชนิดพันธุอ่ืน ๆ นั้น ถูกควบคุมโดยกฎเกณฑตาง ๆ ที่มนุษยสรางขึ้นมา

และรับรู รวมกัน เชนกฎระเบียบ บรรทัดฐานตาง ๆ ทางสังคม ตลอดจนการจัดระเบียบอยางเปนทางการ ซึ่ง ป

จจัยเหลานี้จะเขามาเก่ียวของในการศึกษา human ecology ในขณะที่สิ่งเหลานี้จะไมมีในสัตวโลก ประเภท อื่น ๆ 

และพืช (สายใจ คุมขนาบ, 2535)  

ทฤษฎีนิเวศวิทยามนุษย (Human Ecology Theory) นักมนุษยนิเวศ (Ecological Anthropology) มี

ความเห็นวารูปแบบของชุมชนแตละแหงจะขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางมนุษย และที่อยูอาศัย สวนวัฒนธรรม

นั้นจะถูกสรางขึ้นโดยขึ้นอยูกับสังคมยอย ๆ ในทองถิ่นนั้นโดยสังคม ยอยในระดับตาง ๆ กันจะมีวัฒนธรรมที่แตกต

างกันและจะมีการแขงขันกัน จนกระทั่งเกิดการ เปลี่ยนแปลง หลังจากนั้นจะคงอยูกับที่ตอมาก็จะแขงขันกันอีก

และจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงอีก จนกระทั่งระยะหนึ่งก็จะคงที่เชนกัน (ลีศึก ฤทธิ์เนติกุลและคณะ, 2544) และ

เพ่ือสนับสนุนทฤษฎี มนุษยนิเวศจึงไดมีการอิงทฤษฎีไรระเบียบ (Chaos Theory) ที่เสนอโดย ชัยวัฒน ถิระพันธุ

(2537) ซ่ึงเปนทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอธิบาย วา  

“ในสภาพสังคมหนึ่ง ๆ ที่มีความเปนอยู่อย่างสงบสุขมีระเบียบนั้น จะมีความเคลื่อนไหวหรือ พลวัต 

(Dynamic) อยูตลอดเวลาและอยูในระเบียบ การเคลื่อนไหว จะยุงเหยิงและอลเวง มากขึ้นจนกลายเปนสังคมที่ไร

ระเบียบ ควบคุมไมไดจากนั้นสังคม จะจัดตัวมันเอง ใหเขาสูความเปนระเบียบใหมและจะเคลื่อนไหวสูความยุงเห

ยิงตอไปอีก”  

กลาวโดยสรุปไดวา ขอสมมติฐานที่เปนแนวทางการพิจารณาตรวจสอบของ Human Ecology Theory 

เสนอแนะใหเนนไปที่ความสัมพันธระหวางการอยูรวมกันและสภาพแวดลอม ซึ่ง ในที่นี้รวมถึงการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติดวย และความสัมพันธนี้จะกระท าผานไปทางการจัด ระเบียบกิจกรรมทางสังคม โดยมีเปา

หมายเพื่อจะสนองความพอใจของความตองการที่จะมีชีวิตรอด  รวมกัน  

แนวคิดนิเวศวัฒนธรรมและวัฒนธรรมชุมชน กาญจนา แกวเทพ (2538) ไดใหความหมายของวัฒนธรรม 

คือความรูสึกนึกคิดและการ ปฏิบัติของมนุษยเอง เปนชีวิตสวนรวมของมนุษยในการอยูกันเปนชุมชน มนุษยสราง

วัฒนธรรม ขึ้นมาจากชีวิตของพวกเขา ในแงนี้จึงกลาวไดวา ชีวิตของวัฒนธรรมหมายถึงชีวิตของมนุษยเอง และ

หากกลาวในแงมิติครอบคลุมแลว วัฒนธรรมจะครอบคลุมถึงวิถีชีวิตการท ามาหากิน ระบบ เศรษฐกิจวิถีการผลิต

เครื่องมือความสัมพันธกับระบบจริยธรรม ซึ่งวัฒนธรรมในแตละทองที่ก็มี ความแตกตางกันไป นิยพรรณ วรรณศิริ 

(2540) ไดมีขอสรุปและแนวคิดทางนิเวศวัฒนธรรม (Cultural Ecology) ของ จูเลี่ยน สจวต ไวคือการศึกษาถึง

การปรับตัวหรือความสัมพันธของวัฒนธรรมกับ สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีผลตอความแตกตางใน

การปรับตัวของวัฒนธรรม วัฒนธรรมที่ตางกันในสิ่งแวดลอมที่เหมือนกันจะแสดงรูปแบบของพัฒนาการที่



เหมือนกัน แนวความคิดทางนิเวศวัฒนธรรมอาจจะสรุปไดวาคนที่มีธรรมชาติทางระบบความคิดดี (หมายถึง

ธรรมชาติในรางกาย) จะสามารถปรับสิ่งแวดลอมใหมาเปนวัฒนธรรมไดดีขณะเดียวกัน สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่

ดีจะสงเสริมใหความคิดของคนดีข้ึน และสามารถสรางวัฒนธรรมไดดี ขึ้นดวย ทฤษฎีนิเวศวัฒนธรรมจึงเปน “ความ

สัมพันธ สองทางและสวนทาง” ระหว างคน กับ  ธรรมชาติและธรรมชาติกับวัฒนธรรม  ในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติในเชิงนิเวศวัฒนธรรม ไดถูกเรียกอีกนัยหนึ่งวาการ จัดการทรัพยากรในเชิงจิตส านึก เพราะมี

พ้ืนฐานอยูที่วิธีคิดแบบการบูรณาการอยางเปนองครวม ใน การอยูรวมกันของระบบสังคมของมนุษยและสภาพ

แวดลอมธรรมชาติซึ่งมีปฏิสัมพันธอยาง สลับซับซอน ภายใตเงื่อนไขของพ้ืนที่เฉพาะที่ใดที่หนึ่ง ในระบบนิเวศที่

แตกตางกัน อยาง หลากหลาย โดยมีจิตส านึกทางวัฒนธรรมและความมีเหตุผลของแตละชุมชนทองถิ่นท าหนาที่ 

เสมือนหนึ่งกลไกในการปรับตัวของมนุษยใหเขากับสภาพแวดลอม เพ่ือรักษาดุลยภาพและความ มั่นคงของการ

ด ารงชีวิตอยูรวมกันอยางตอเนื่อง ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติในแนวคิดนี้จึงไมใชเพียงเกิดขึ้นจากความต

องการ ของมนุษยและความสามารถในการแสวงหาประโยชนเทานั้น แตมีนัยส าคัญมากกวานั้นมากในเชิง จิตส านึก

ทางวัฒนธรรมของทองถิ่น เพราะถือเปนรากฐานของการด ารงชีวิต ทั้งของมนุษยและ ระบบนิเวศธรรมชาติในทอง

ถิ่นที่ชุมชนของมนุษยนั้นอาศัยอยูความเขาใจดังกลาวยืนยัน อยาง ชัดเจนวาแนวคิดนี้ใหความส าคัญ อยางมากทั้ง

กับวัฒนธรรมทองถิ่นและการมองในมิติของพ้ืนที่ ส าหรับวัฒนธรรมทองถิ่นนั้นหมายถึง ทั้งระบบความคิด 

จิตส านึกระบบศีลธรรม จักรวาลวิทยาระบบคุณคาและพฤติกรรม ซึ่งมักแสดงออกมาผานการจัดการองคกรและ

การจัดการ เชิงระบบ ในกิจกรรมเกี่ยวกับการด ารงชีวิตดานตาง ๆ ที่เชื่อมโยงกับบริบทและเงื่อนไขของพ้ืนที่ ใน

ระบบนิเวศดังนั้น แนวการศึกษานี้มักจะศึกษาระบบนิเวศและวัฒนธรรม อยางมีความสัมพันธ เชื่อมโยงกันเสมอดัง

จะเห็นไดในรูปของการศึกษาระบบนิเวศลุมน้ า และระบบนิเวศการเกษตร (Agro-ecosystem)   เป็นตน สวน

แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ธวัชชัย รัตนซอน (2542) ไดสรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับ แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนของ

กาญจนาแกวเทพ ในเครื่องมือการท างานแนววัฒนธรรมชุมชนซึ่งได เสนอว่าวัฒนธรรมชุมชนคือการด ารงชีวิตที่ดี

งาม มีระเบียบ มีกฎเกณฑมีศาสนา มีประเพณี สืบ ทอดกันมาและโดยเฉพาะอยางยิ่งมีคุณคา (Values) ที่ดีงามเป

นพื้นฐาน ซึ่งวัฒนธรรมชุมชนถือวา เปนภูมิปญญาหรือศักยภาพของชุมชนที่สามารถตอตานอิทธิพลจากภายนอกด

วยคุณคาดั้งเดิมตาง ๆ ไมวาจะเปน ความรักใครกันฉันทพ่ีนองการชวยเหลือเกื้อกูลกัน การพ่ึงพาอาศัยกันการแบ

งปนจาก ผูที่มีไปสูผูที่ไมมี หรือวัฒนธรรมชุมชนก็คือแรงผลักดันภายในที่สรางสรรคของพลังคุณคา ทางศาสนาและ

วัฒนธรรม (Spirituality) ที่อยูภายในจิตใจและวัฒนธรรมของประชาชน พ้ืนฐานส าคัญของวัฒนธรรมดั้งเดิมคือ

การใหความส าคัญกับ “คน” โดยยึดถือศูนยกลางอันมาจากความเชื่อ ที่วา “คน” มีฐานะเปนสิ่งสรางอันประเสริฐ

สูงสุด  



ส าหรับแนวคิดในการจ าแนกระบบความสัมพันธระหวางมนุษยและสิ่งแวดลอมนั้น ดิเรก เครือจินลิ 

(2545) ไดสรุปมาจากแนวคิดของ สุรเชษฐ เวชพิทักษ (2533) เสรี พงศพิศ (2529) และกาญจนา แกวเทพ (2530) 

โดยไดจ าแนกไว 3 มิติคือ  

1) ความสัมพันธระหวางคนกับคน ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางเพ่ือนบานหรือ ระบบเครือญาติ

เดียวกัน การชวยเหลือเกื้อกูล การเรียนรูซึ่งกันและกันในระดับนี้เปนการสราง ความสัมพันธกันภายในหนวยยอย

ของชุมชนจะมีความคุนเคยและกระชับแนนกันมากในหมูเครือ ญาติเดียวกัน  

2) ความสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติเปนการแสดงถึงศักยภาพในการคิดคน ของมนุษยโดย

การเรียนรูจากธรรมชาติสิ่งแวดลอม เพ่ือน ามาใชใหเกิดประโยชนกับการด ารงชีวิต ของตนเองและมีความสอดคล

องกับธรรมชาติอาทิเครื่องมือในการท าการเกษตรหรือการพ่ึงพา ธรรมชาติเกี่ยวกับปจจัย 4 คืออาหาร ที่อยูอาศัย

เครื่องนงุหมและยารักษาโรค  

3) ความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติเปนการสรางสัญลักษณแทนสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมี

คุณและโทษกับมนุษยเพราะวามนุษยมีความปรารถนาที่จะไดรับความปลอดภัยและมี ความหวังวาอ านาจของสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์นั้น จะชวยไดดังนั้นเพ่ือด ารงรักษาสภาวะอ านาจแหงสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษยไดสรางจากความคิดค านึงของ

ตนและถายทอดไปสูคนรุนหลัง ๆ ตอมา ไดดวย การประกอบพิธีกรรมที่เครงครัดและการท าอยางตอเนื่อง จน

กลายเปนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกับ อุดมการณความเชื่อของคนในสังคมนั้น ฉัตรทิพย นาถสุภา (2538) ไดสรุป

สาระส าคัญเกี่ยวกับแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนของ นิพจน เทียนวิหารไว 2 ประเด็นคือ 

3.1) ชุมชนมีวัฒนธรรมของตนอยูแลว คือ มีระบบคุณคาที่รวบรวมมาไดจาก ประวัติ

ศาสตรเปนบทสรุปของความคิดและการปฏบิีติของชุมชนนั้น ๆ เปนวิถีชีวิตและทิศทางของ การพัฒนาของชุมชนที่

ชาวบานสรุปขึ้นมา แกนกลางของวัฒนธรรมชุมชน คือการใหความส าคัญ แกความเปนคนและความผสมกลมกลืน

กันในชุมชน การที่ชุมชนหรือหมูบานอยูมาไดเปนเวลาชา นาน เพราะวามีความผสมกลมกลืนกันในชุมชนทั้ง

ในขณะปจจุบันระหวางสมาชิกดวยกัน และหาก นับยอนขึ้นไปสมาชิกก็มีบรรพบุรุษรวมกันดวย การพัฒนาชุมชน

จึงตองเริ่มจากฐานวัฒนธรรม ชุมชน ซึ่ง    เปนปราการที่แข็งแกรงที่สุดของชาวบาน ถามีวัฒนธรรมชุมชนเขมแข็ง

การรวมกลุมของ ชาวบาน เพ่ือท ากิจกรรมจะส าเร็จไดไมยากการตอตานการเอารัดเอาเปรียบจากภายนอกจะท า

ไดซ่ึง นิพจนเชื่อ    วาวัฒนธรรมชุมชนยังคงอยูเพราะชุมชนมีกลไกการผลิตซ้ีา (Reproduction) ทางวัฒนธรรมซึ่ง

แม      วาจะมีปจจัยใหมเขามาสิ่งเดิมก็ยังอยูและเมื่อปฏิบัติไปนานเขาก็กลายเปนพิธีกรรม อันคงอยูคูกับชุมชน

ตลอดเวลายาวนาน  

3.2) วัฒนธรรมชุมชนนี้เปนพลังผลักดันการพัฒนาชุมชนที่ส าคัญที่สุดเพราะเปนสิ่ง ที่

ประชาชนสรางขึ้นมาเอง เพราะฉะนั้นหากนักพัฒนาตองการเขาใจและปฏิบัติการใหสอดคลอง กับชาวบานก็ตอง



เขาใจวัฒนธรรมชุมชน ตองศึกษาประวัติศาสตรและวิถีชีวิตของชาวบานในแตละ ชุมชนที่แตกตางกัน นอกจากนั้น

นักพัฒนาและปญญาชนในชุมชนอาจชวยผลักดันการพัฒนาชุมชน ใหมีพลัง ยิ่งขึ้นไดโดยการรวมกับชาวบานวิ

เคราะหและท าใหชาวบานมีส านึกท่ีแจมชัดใน วัฒนธรรมของเขา เพราะสิ่งที่ชาวบานปฏิบัติมาชานานนั้น นานเขา

กลายเปนเรื่องของ จิตใตส านึก คือลืมไปวาท าอยางนั้นเพราะอะไร การวิเคราะหประวัติศาสตรชุมชนจะชวยให

สามารถรื้อฟน คนหาไดวา การปฏิบัติและพิธีกรรมมีที่มาเปนอยางไร ทั้งยังจะท าใหชาวบานตื่น และรับรู เอก

ลักษณและคุณคาของตัวเอง คนพบจิตส านึกอิสระของชุมชน รวมทั้งไดเห็นคุณคาของการ รวมตัวเปนชุมชน และ

ซาบซื้งในประวัติการตอสูรวมกันตลอดมา เห็นภัยของการครอบง าของ วัฒนธรรมแปลกปลอมจากภายนอกที่มุ

งเพ่ือเอารัดเอาเปรียบชาวบาน แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนนี้สามารถน ามาประยุกต ใชในเรื่องของการจัดการ

ทรัพยากร ซึ่ง วัฒนธรรมชุมชนนี้ก็เปนสวนหนึ่งของการตระหนักในคุณคา ทาทีและพฤติกรรม ที่มีตอสิ่งแวดลอม 

(Environmental Attitudes/ Values/ Behaviors) เปนการเสริมสรางแนวคิด ทัศนคติใหมีความ ตระหนักใน

คุณคาของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

 
     2.5  แนวคิดการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

2.5.1  ความหมายของการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 ความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง สถานการณ์ที่ประชาชนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ การจัดการ และ

การแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชน จนเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ

สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน คนในชุมชนมีความตระหนักว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมีศักยภาพที่พ่ึงพิงตนเองใน

ระดับสูง รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้วยกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ โดยไม่สูญเสียลักษณะเฉพาะของ

ชุมชน ชุมชนเข้มแข็งในมิติของการพัฒนาชุมชนหมายถึงการตั้งอยู่บนพ้ืนฐานแห่งความเชื่อมันและศรัทธาใน

มนุษยชาติว่าทุกคนมีคุณค่าและมีความหมาย มีศักดิ์ศรี ศักยภาพหรือพลังความสามารถของมนุษย์เป็นอย่างมาก 

มนุษย์แต่ละคนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองได้ถ้ามีโอกาส โดยวิธีการให้การศึกษาและการท างานร่วมกัน

เป็นกลุ่มและมีความเป็นประชาสังคมสูง (โกวิทย์ พวงงาม, 2553; อุทัย ดุลเกษม และ อรศรี งามวิทยาพงษ์, 2540; 

คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน, 2550; สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2541; ทวีศักดิ์ นพเกสร, 2542) 

โดยลักษณะของชุมชนที่มีความเข้มแข็ง  

1. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning community)  
2. ชุมชนมีการจัดการตนเอง (Community management) ด้วยระบบการบริหารจัดการ

ในกิจกรรมส าคัญ 4 ประการคือ การวางแผน การจัดกระบวนการขององค์กรภายในชุมชน การลงมือปฏิบัติตาม
แผนงาน และการประเมินผล  



3. ชุมชนที่มีจิตวิญญาณ (Spirituality) เป็นชุมชนที่มีจิตส านึก มีจิตวิญญาณซึ่งอาจ
หมายถึง ความภักดี ความรัก ความหวงแหน ความรู้สึกเป็นเจ้าของในชุมชน โดยมีสิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกันในชุมชน 

4. ชุมชนที่มีสันติภาพ (Peaceful) การเป็นชุมชนที่มีความสงบสุข คนในชุมชนมีจิตใจเยือก
เย็น มีคุณภาพ และคุณธรรม  
  องค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง 

1. มีการรวมตัวกันภายในชุมชน 
2. เป็นการรวมตัวเพื่อท ากิจกรรมสาธารณะหรือร่วมกันแก้ปัญหาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
3. มีจิตส านึกของการพึ่งตนเอง 
4. มีอิสระในความคิด การแสดงความคิดเห็น และอิสระในการตัดสินใจได้ด้วยตนเองหรือ

กลุ่ม 
5. ใช้ทรัพยากรภายในชุมชนอย่างคุ้มค่า 
6. มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
7. มีการเสริมสร้างให้ทุกคนในชุมชนมีความเป็นผู้น า ทั้งในการน าตนเองและชุมชนได้ต่อไป 

 

2.5.2  มิติความเข้มแข็งของชุมชน 

1. มิติทางด้านเศรษฐกิจ ศักยภาพของชุมชนในการจัดการระบบเศรษฐกิจที่เอ้ือให้สมาชิก
ในชุมชนสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับระบบการผลิตเพ่ือการค้า คือ มีกลไกในการระดมเงินทุนของชุมชนเพ่ือเป็น
สินเชื่อให้แก่สมาชิกในชุมชน มีการจัดระบบการผลิตสามารถลดต้นทุนการผลิตในเรื่องการใช้เครื่องมือ หรือเครื่อง
ทุ่นแรงในการผลิต ความสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม ให้กับสินค้า การเพ่ิมแหล่งรายให้มีความหลากหลาย 

2. มิติทางด้านสังคม ความสามารถของคนในชุมชนที่จะจัดระเบียบทางสังคมของชุมชนให้
สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมชุมชนไม่ว่าปัญหานั้น จะเกิดจากสมาชิกภายในชุมชนหรือเกิดจากคน
ภายนอกชุมชนในการสร้างให้สังคมชุมชนด ารงตนได้ (Self – contained) อย่างมั่นคง มีสันติสุข มีความสามัคคี 
อันเป็นรากฐานของความเข้มแข็งของชุมชน 

3. มิติทางด้านวัฒนธรรม  ความสามารถของชุมชนในการแก้ปัญหาด้วยสติปัญญา มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง มีการสืบสารภูมิปัญญาความรู้ชุมชน มีความเชื่อมั่นในศักยภาพ 
ภูมิปัญญาและความภูมิใจในชุมชน ชุมชนมีความสามารถในการปรับตัว จนสามารถสร้างความเข้มแข็งขึ้นมาได้ใน
ลักษณะต่างๆ กัน 

4. มิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสามารถของชุมชนในการ
จัดระบบดูแลแบ่งสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชนสูงสุดแก่ชุมชนได้ 



 ดังนั้นมิติที่แสดงความเข้มแข็งของชุมชนจึงมีประเด็นการพิจารณาแบ่งเป็น 4 ด้าน (นภาภรณ์ หะวา

นนท์, 2550) 

 

     2.6  แนวคิดและทฤษฎีสิ่งแวดล้อมศึกษา 

สิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education) เกิดจากกรอบแนวคิดและหลักการปฏิบัติด้าน

สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ที่กล่าวถึงจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติของสิ่งแวดล้อมศึกษาและถือเป็น

หลักการในการด าเนินกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ในปี พ.ศ. 2520 มีการประชุมเมืองทบิลิซี สหภาพโซเวียตได้

ให้ค าจ ากัดความของสิ่งแวดล้อมศึกษาว่า เป็นกระบวนการที่มุ่งสร้างให้ประชากรโลกมีความส านึกและห่วงใย

ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ และมีความรู้ ทัศนคติ ความตั้งใจจริง และความมุ่งมั่นที่จะหาทาง

แก้ปัญหาที่เผชิญอยู่และป้องกันปัญหาใหม่ ทั้งด้วยตนเองและด้วยความร่วมมือกับผู้อ่ืน  

กระบวนการสิ่ งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education Process)  มีองค์ประกอบของ

กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา มี 5 ประการคือ 

1) การรับรู้ปัญหา (Awareness) เป็นกระบวนการช่วยให้รับรู้ปัญหาเพ่ือพิจารณา วิเคราะห์อย่าง
รอบด้านในการเกิดปัญหาอย่างเป็นระบบ 

2) ความรู้ (Knowledge) กระบวนการที่ช่วยให้ได้เรียนรู้และเข้าใจพ้ืนฐานของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไข 

3) ทัศนคติ (Attitude) กระบวนการช่วยให้ค่านิยม ห่วงใย ตั้งใจจริง และมุ่งม่ันที่จะมีส่วนร่วมใน
การรักษาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 

4) ทักษะ (Skill) กระบวนการช่วยให้เกิดทักษะที่จ าเป็นในการชี้ปัญหาและด าเนินการตรวจสอบ
รวมทั้งร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหา 

5)  การมีส่วนร่วม (Participation) กระบวนการช่วยให้มีประสบการณ์ในการน าความรู้ และ
ทักษะที่ได้มาใช้ในการด าเนินการหาทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ  

สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้คนเห็นคุณค่าเกิดความสตระหนักและเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกัน

ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ให้พัฒนาความรู้ เจตคติ พฤติกรรมที่จะปกป้องแก้ไข

สิ่งแวดล้อม (สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2551) โดยในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของประเทศ

สหรัฐอเมริกา มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเป็นความร่วมมือขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องโดยใช้กองทุน

สิ่งแวดล้อมมาพัฒนาครู และการฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาวิจัย การสร้างคู่มือแนะน าการ

ท างาน ทั้งที่เป็นรายงานปกติ การเผยแพร่งานและความรู้ทางอินเตอร์เน็ตมีหน่วยงานจากองค์กรเอกชนเข้ามา

สนับสนุนการท างานมากหลายองค์กร โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้น าในทางวิชาการให้แก่สังคมอย่างจริงจัง ท า



ให้เห็นว่า การพัฒนาเรื่อง สิ่งแวดล้อมศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายความรู้ที่หลากหลาย ความ

ร่วมมือในการสร้างขอบเขตความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลาย ความร่วมมือในการสร้างขอบเขต

ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติที่แท้จริงเป็นการน าห้องเรียนออกไปสู่โลกความจริง และการ

แสวงหาทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในโลกร่วมกัน สิ่งแวดล้อมศึกษาจึงเป็นเรื่องกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ต้องการ

จัดการสิ่งแวดล้อมที่เข้าใจอย่างถ่องแท้และผ่านความร่วมมือของทุกคนในสังคมนั้นๆ จัดการสิ่งแวดล้อมให้ผ่านพ้น

ปัญหา รักษา หรือ อนุรักษ์ทรัพยากรเพ่ือการใช้สอยอย่างพอเพียง รักษาสมดุลในระบบนิเวศได้ ธรรมชาติเข้าสู่

ภาวะปกติ เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงมนุษย์และมีชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข จึงจะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่าง

แท้จริงต่อไป 

สิ่งแวดล้อมศึกษาในประเทศออสเตรเลีย ระบุหลักการ 6 หลักเพ่ือเป็นฐานจัดการความรู้ให้แก่พลเมือง

ในประเทศของตนมีดังนี ้

หลักการที่  1 หลักของการพัฒนาอย่างยั่ งยืน (Sustainable development) กล่าวถึง การใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ซึ่งเป็นแนวคิดหลักที่ส าคัญที่ผู้เรียนจะต้องเข้าใจ และเป็นฐานส าคัญของการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 

หลักการที่ 2 การบูรณาการ (Integrity) กล่าวถึงการใช้ข้อมูลข่าวสารทุกด้านที่จะท าความเข้าใจปัญหา 

เพ่ือการตีความอย่างกระจ่างภายใต้เงื่อนไขท่ีหลากหลาย 

หลักการที่ 3 ความสมดุล (Balance) กล่าวถึงการตั้งความมุ่งหมายในการตรวจสอบประเด็นปัญหาที่มี

ค ว า ม ส ม ดุ ล ไ ม่ เ อ น เ อี ย ง ไ ป ท า ง ใ ด  ท า ง ห นึ่ ง ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร ด้ ว ย ค ว า ม ร ะ มั ด ร ะ วั ง  

โดยฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและอาจได้รับผลกระทบ 

หลักการที่ 4 ค่านิยมและเจตคติ (Values and attitude) กล่าวถึง ค่านิยมในการใช้ทรัพยากรต้อง

เป็นไปในทางการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในฐานะพลเมืองดี ทั้งในระดับท้องถิ่นและโลก 

หลักการที่ 5 ความรู้และทักษะ (Knowledge and skills) กล่าวถึงการเตรียมประเด็นทางสิ่งแวดล้อม

และการพัฒนาให้ผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ และความสามารถในฐานะพลเมืองที่จะเข้าไปช่วยแก้ไข

ปัญหาได้ตามวัยของตนเอง 

หลักการที่ 6 การให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (User – centered approach) การให้ท างานเพื่อผู้เรียนเต็ม

ความสามารถจัดกิจกรรมและทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ที่ง่าย เหมาะสมกับวัย และหาง่ายในท้องถิ่น 

 



     2.7  ทฤษฎีระบบ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. สมชาย หิรัญกิตติ, สุดา สุวรรณาภิรมย์, ลัทธิกาล ศรีวะรมย์, และ ชวลิต ประภวานนท์ 
(2539) ให้ความหมายของระบบว่า เป็นกลุ่มของส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งกัน ต้องการบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน 

ประชุม รอดประเสริฐ (2543) ได้ให้รายละเอียดของระบบไว้ใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ ความหมายที่เป็น
นามธรรม และ รูปธรรม โดยความหมายที่เป็นนามธรรมของระบบ หมายถึง วิธีการ (Method) การปฏิบัติงานที่มี
รูปแบบและขั้นตอนที่ไม่ตายตัว อาจผันแปรตามสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่ก าหนดให้ ส่วน ความหมายที่เป็ น
รูปธรรม หมายถึง สรรพสิ่ง (Entity) ที่ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์และพ่ึงพาอาศัยกัน โดยมีส่วนหนึ่ง
เป็นศูนย์กลางของระบบ 

Hicks (1972) Semprevivo (1976) Kindred (1980) กล่าวว่า ระบบ คือ การรวมตัวของสิ่งหลายสิ่ง 
เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยแต่ละสิ่งนั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน หรือขึ้นต่อกันและกัน หรือมี
ผลกระทบต่อกันและกัน เพ่ือให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่ง 

Robbins, Bergman, Stagg, and Coulter (2006) ให้นิยาม ระบบ คือ สิ่งที่เกี่ยวพันและสัมพันธ์ซึ่งกัน 
ซึ่งก าหนดวิธีการปฏิบัติให้เป็นเอกภาพ หรือ บรรลุวัตถุประสงค์ 

ดังนั้นระบบ หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน และขึ้นต่อกัน โดยส่วนประกอบต่าง ๆ 
ร่วมกันท างานอย่างผสมผสานกัน เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ประเภทของระบบ 
โดยทั่วไประบบ จ าแนกออกได้เป็น 2 ประเภท กล่าวคือ ระบบปิด และระบบเปิดในองค์การแบบปิด 

(Closed System) จะไม่เกี่ยวข้องและไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ส่วนในองค์การแบบเปิด (Open 
System) จะได้รับอิทธิพลอย่างมากจากสิ่งแวดล้อม หากพิจารณาโดยรายละเอียด พบว่า 

ระบบปิด (Closed System) คือ ระบบที่มีความสมบูรณ์ภายในตัวเอง ไม่พยายามผูกพันกับระบบอ่ืนใด 
และแยกตนเองออกจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในสังคม 

ระบบเปิด (Open System) คือ ระบบที่ต้องอาศัยการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคล องค์การหรือหน่วยงานอ่ืน 
ๆ ในลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นมีความสมดุล รวมทั้ง
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปก็มีผลหรืออิทธิพลต่อการท างานขององค์การเช่นกัน (ประชุม รอดประเสริฐ (2543) 
วิโรจน์ สารรัตนะ (2545) French and Bell (1990) Robbins et al. (2006) Kinichi and Kreitner (2003) 

องค์ประกอบของระบบ 

จากความหมายของระบบที่ได้ให้ค านิยามนั้น ย่อมแสดงให้เห็นว่า ทุกระบบ ต้องมีองค์ประกอบหรือสิ่ง
ต่าง ๆ เพ่ือด าเนินงานสัมพันธ์กันเป็นกระบวนการ เพ่ือให้ได้ ผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์ที่องค์การได้ตั้งไว้ ดังนั้น
ภายในระบบจึงมีองค์ประกอบดังนี้ 



สิ่งที่ป้อนเข้าไป (Input) หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ และองค์ประกอบแรกที่จะน าไปสู่การด าเนินงานของระบบ 
โดยรวมไปถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อันเป็นที่ต้องการของระบบนั้นด้วย ในระบบการศึกษาตัวป้อนเข้าไป ได้แก่ 
นักเรียน สภาพแวดล้อมของนักเรียน โรงเรียน สมุด ดินสอ และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

กระบวนการ (Process) เป็นองค์ประกอบที่สองของระบบ หมายถึง วิธีการต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่ผลงานหรือ
ผลผลิตของระบบ และในระบบการศึกษาได้แก่ วิธีการสอนต่าง ๆ เป็นต้น 

ผลงาน (Output) หรือ ผลิตผล (Product) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสุดท้ายของระบบ หมายถึง ความส าเร็จ
ในลักษณะต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผล ในระบบการศึกษา ได้แก่ นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในลักษณะต่าง ๆ หรือนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถที่จะด ารงชีวิตในอนาคตได้ตามอัตถภาพ เป็นต้น 

ทั้ง 3 องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ขาดสิ่งใดไม่ได้ นอกจากนั้นทั้ง 3 องค์ประกอบยังมี
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การด้วย ในขณะที่องค์การต้องด าเนิน
กิจกรรมนั้น สิ่งที่ช่วยให้องค์การสามารถตรวจสอบว่ากิจกรรมต่าง ๆ นั้นบรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่ มีส่วนใดที่ต้อง
แก้ไขปรับปรุง จึงต้องอาศัย ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ซึ่งจะช่วยให้องค์การสามารถปรับปรุง ตัวป้อน (Input) 
กระบวนการ (Process) 

สรุป ระบบการปฏิบัติงานขององค์การนั้นจะประกอบไปด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน คือ สิ่งที่ป้อนเข้าไป 
(Input) กระบวนการ (Process) และผลงาน (Output) โดยแต่ละส่วนจะต้องมีความสัมพันธ์และผสมผสานเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์การ 
(ระบบออนไลน์  : http://www.kamsondeedee.com/school/index.php/chapter-002/51-2008-12-13-
14-44-22/109--system-theory สืบค้นวันที่ 16 ธันวาคม 2558) 

ทฤษฎีกระบวนระบบ (System Thinking)  

ทฤษฎีกระบวนระบบ (System Theory) ได้ถูกให้ความสนใจเนื่องจากโลกสมัยใหม่มีความสัมพันธ์ที่
สลับซับซ้อน มีระบบต่าง ๆ มากขึ้น ทุกอย่างเคลื่อนไหวไปอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาขึ้น การมอง
แบบเดิม ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เราจะต้องติดตามสถานการณ์ให้ดี สถานการณ์เปลี่ยน ความคิดของเราก็ควรจะ
เปลี่ยนไปด้วย แล้วจะสามารถเข้าใจถึง กระบวนระบบได้มากขึ้น 

ทฤษฎีกระบวนระบบ (System Theory) เริ่มมาจากการตั้งขอสันนิษฐาน (Thesis) แล้วมีข้อขัดแย้งของ
สันนิฐานนั้น ๆ เกิดขึ้น แต่ก็ไม่ถูกทั้งหมด ดังนั้นจึงเกิดการสังเคราะห์ (Synthesis) สิ่งใหม่ และสิ่งเหล่านี้ก็พัฒนา
ไปเรื่อย ๆ ความรู้ต่าง ๆ ก็จะพัฒนาเป็นแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ทุกอย่างเคลื่อนไหว ไม่แน่นอน วิธีคิดแบบนี้มีมานานแล้ว 
ทุกอย่างมีมูลเหตุ ความรู้เรื่องทฤษฎีกระบวนระบบเป็นการมองโลกแบบองค์รวมอย่างศาสนามองโลก ทุกอย่างมี
ความ สัมพันธ์กันหมด 

http://www.kamsondeedee.com/school/index.php/chapter-002/51-2008-12-13-14-44-22/109--system-theory
http://www.kamsondeedee.com/school/index.php/chapter-002/51-2008-12-13-14-44-22/109--system-theory


ความเป็นมาของทฤษฎีกระบวนระบบ 
ทฤษฎีกระบวนระบบ (System Theory) เริ่มปรากฏขึ้นเมื่อประมาณ ค.ศ. 1920 โดยผู้ที่เริ่มพูดถึงแนวคิด

นี้เป็นคนแรก คือ Bertalanfy นักชีววิทยา ชาวออสเตรีย ต่อมาแนวคิดนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายเมื่อทศวรรษ 
1940 และ พัฒนาไปสู่สาขาอ่ืน ๆ เช่น ฟิสิกส์ Cybernetic (เช่นงานของ Frederic Vester) โดยในช่วงหลังแนวคิด
นี้ได้พัฒนาไปเป็น Complexity Theory และบางส่วนก็พัฒน าไปเป็นทฤษฎีไร้ระเบียบหรือ Chaos Theory 
นั่นเอง ทฤษฎีนี้ได้เข้ามามีบทบาทในการศึกษาทางสายสังคมศาสตร์ด้วยเช่นกัน อาทิ Claud Levin และทฤษฎีที่
ได้รับอิทธิพลโดยตรงจาก System Theory ก็คือแนวพวก Radical Constructivism ที่เชื่อว่าโลกหรือการรับรู้
ของเรานั้น เกิดจากสิ่งที่สมองของเราสร้างขึ้นทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้ System Theory จึงมีลักษณะเป็นสหวิชาการ 
(Interdisciplinary) เนื่องจากสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้หลาย ๆ สาขาวิชา โดยจุดส าคัญ ของ System Theory 
อยู่ที่การมองแบบไม่แยกส่วนหรือการมองว่าทุกอย่างสัมพันธ์กัน หรือส่วนย่อยสัมพัน์กันส่วนใหญ่ เป็นต้น 

ดังนั้น วิธีคิดของ System Theory จึงต่างกับวิธีคิดแบบเส้นตรง (Linear thinking) หรือการคิดที่ว่า "ถ้า
เหตุเป็นอย่างนี้แล้ว ผลจะต้องเป็นอย่างนั้น" อย่างสิ้นเชิง เพราะ System Theory จะเป็นการคิดบนพ้ืนฐานของ
ระบบที่มีความซับซ้อน (Complex System) คือถ้าเป็นอย่างนี้ก็สามารถเป็น อย่างนั้นหรือเป็นอย่างโน้นได้ไม่
ตายตัว (not only…but also…) คือมีความเป็นไปได้หลายอย่าง ๆ ฉะนั้น หัวใจของ System Theory จึงไม่ได้อยู่
ที่ การวิเคราะห์วิจัยเฉพาะส่วนนั้น ๆ เท่านั้น แต่จะเป็นการพิจารณา "ความสัมพันธ์" ของปัจจัยสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมด
ว่าสัมพันธ์กัน เราจะพบว่าในทฤษฎีแบบเดิม ๆ เวลาเราจะวิเคราะห์สิ่งใด เรามักจะหยิบเฉพาะสิ่งนั้น ๆ ขึ้นมาแล้ว
นิยามหรือให้คุณสมบัติของสิ่งนั้นเป็นส าคัญ ซึ่งจะ แตกต่างจาก System Theory ที่จะมองไปที่ ความแตกต่าง 
และ ความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งนั้นกับสิ่งอ่ืน ๆ ไม่ได้มองเฉพาะสิ่ง ๆ นั้น เพียงสิ่งเดียว นอกจากนี้ System Theory 
ยังเน้นการตั้งค าถามกับวิธีคิดแบบเส้นตรงซึ่งเป็นการมองแบบภววิสัย (Objectivity) เพราะ System Theory เชื่อ
ว่า การรับรู้ปรากฏการณ์ (Social phenomena) ทุกอย่างล้วนเป็น อัตวิสัย (Subjectivity) ที่ตัวตนของเราไปท า
ความเข้าใจและอธิบายมันด้วยทั้งสิ้น เป็นเสมือนการมองของสิ่งเดียวกันจากหลาย ๆ มุมมอง หรือตาบอดคล าช้าง 
ตัวอย่างเช่น คนที่เป็นโรคหัวใจ แพทย์อาจวิเคราะห์ว่ามาจากสาเหตุของ เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ แต่ถ้าให้
สถาปนิกวิเคราะห์ ก็ได้ค าตอบว่าอาจเป็นเพราะที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมก็ได้ หรือถ้าให้คนอื่น ๆ วิเคราะห์ ค าตอบก็
คงแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ดังนั้น คุณสมบัติของสิ่งหนึ่ง ๆ จึงไม่ได้เกิดจากคุณสมบัติของสิ่งหนึ่ง ๆ จึงไม่ได้
เกิดจากคุณสมบัติของสิ่งนั้น ๆ เอง หากเกิดจากการที่สิ่งนั้น ๆ ไปสัมพันธ์กับสิ่งอ่ืน เปรียบได้กับการที่เราจะเห็น
ภาพหนึ่ง ๆ ได้ ก็เป็นเพราะภาพนั้น ๆ มี Background นั่นเอง 

ดังนั้น เราจึงอาจพูดได้ว่าความแตกต่างของสิ่งของ 2 สิ่ง คือ เส้นแบ่งที่ท าให้เราเห็นหรือรับรู้ถึงอีกสิ่งหนึ่ง
ได้ เช่น เรารู้จักเวลากลางวันได้ ก็ต่อเมื่อเรารู้จักเวลากลางคืน เรารู้สึกถึงความสุขได้ ก็ต่อเมื่อเรารู้จักความทุกข์ 
เป็นต้น ด้วยเหตุดังนี้ การที่เราจะวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ จึงควรที่จะดูบริบท (Context) ของสิ่งนั้น ๆ ประกอบด้วย 
ดังที่ Niklas Luhmann นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน ผู้เชี่ยวชาญ System Theory กล่าวว่า ระบบสังคมเกิด จาก



การที่มีการนิยามความหมายชุดหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วมีการสื่อสาร (Communicate) ระหว่างกัน และมีการลงมือ
ปฏิบัติในทัศนะของกลุ่มคนผู้นิยามนั้น เช่น ในสังคมไทย ก็มีสังคม Internet เพราะในประเทศไทยก็มีคนจ านวน
หนึ่งใช้ Internet ติดต่อสื่อสารกัน เป็นต้น 

แต่ในปัจจุบัน ยุคโลกาภิวัฒน์ท าให้การสื่อสารมีมากขึ้น และโยงใยถึงกันทั่วทุกแห่ง ท าให้รับรู้สิ่งต่าง ๆ ที่
มีอยู่เดิมอันเป็นระบบปิดได้เปิดออก เพราะทุกระบบ ส่งอิทธิพลถึงกัน ดังนั้น ระบบส่งอิทธิพลถึงกัน ดังนั้น ระบบ
ต่าง ๆ จึงเป็นระบบเปิด ซึ่งจะเห็นได้จากกรณีปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในปัจจุบัน ก็ไม่สามารถ นิยามหรือแก้ไข
แบบระบบได้อีกต่อไป เนื่องเพราะทุกอย่างสัมพัน์กัน ตัวอย่างเช่น น้ าเสีย อากาศเป็นพิษ ไม่ได้เกิดขึ้น ได้ส่งผล
กระทบเฉพาะพ้ืนที่นั้น เพียงพ้ืนที่เดียวเท่านั้น แต่ส่งผลโยงใยไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ ด้วย เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ การ
แก้ปัญหาต่าง ๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมออย่างรอบด้าน การอาศัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะส่วนนั้นจึงไม่เพียงพอ และ
จะต้องเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงถึงกันด้วย 

ดังนั้น หากกล่าวโดยสรุปแล้ว System Theory จึงเป็นการมองความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ แบบองค์รวม 
โดยเชื่อว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นส่วนหนึ่ง ของระบบที่ใหญ่ขึ้นไป ขณะเดียวกันตัวมันเองก็เป็นระบบที่สามารถแยก
ย่อยลงไปเป็นระบบเล็ก ๆ มากมายหลายระดับได้ และระบบย่อยนี้ต่างก็มี ความสัมพันธ์กันได้ส่งผลต่อการด ารง
อยู่ของกันและกัน ดังตัวอย่างในแผนภูมิ System A จะประกอบไปด้วย System Element ต่าง ๆ เช่น System 
a1, System a2, … ที่สัมพันธ์กันและประกอบกันขึ้นเป็น System A และใน System (เช่น a1, a2, …) ก็จะ
ประกอบไปด้วย sub-sub system ที่ประกอบขึ้นเป็น Sub-System a1 และใน Sub-sub System ก็สามารถ
แยกย่อยลงไปได้อีกเรื่อย ๆ จนถึง infinity ในขณะเดียวกัน ระบบ System A ก็จะต้องสัมพันธ์กับระบบที่ใหญ่กว่า
ขึ้นไป อาทิ จากระบบของปัจจเจกไปถึงระบบสังคมโลกและอ่ืน ๆ จนถึง infinity เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ System 
Theory จึงมีความหมายต่อระบบการจัดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาก เพราะในการมองนิยามและแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ หรือระบบย่อย กับระบบใหญ่เราก็จะไม่สามารแก้ไขปัญหาได้ หรือหาทางแก้ที่ระบบใหญ่โดยไม่เปลี่ยน
ระบบระบบย่อยก็ไม่สามารถท าได้ส าเร็จเช่นกัน นอกจากนี้ ในการเป็นผู้จัดการการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แต่ถ้า
อยู่ในฐานะของผู้สังเกตการณ์กับกระแสต่าง ๆ ได้ และนิยามความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้ก็สามารถ ส่งผลสะเทือน
ให้กับสังคมได้เช่นกัน 

เมื่อน า System Theory มาประยุกต์ใช้กับปัญหาใดปัญหาหนึ่ง เราต้องนิยามปัญหานั้นก่อนว่า
ประกอบด้วยปัจจัย อะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น ปัจจัยประการแรก คือ มนุษย์ เพราะปัญหานั้นต้องสัมพันธ์กับมนุษย์
อย่างแน่นอน ปัจจัยประการต่อมา คือ การรับรู้ ดังนั้นเราจะต้องอาศัยการสื่อสารและเทคโนโลยีในการสื่อสาร
เพ่ือให้เกิดการรับรู้ขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ไขปัญหา และเกี่ยวพันไปถึง 
ทรัพยากร (Resource) อาทิ เงินกับเวลา อีกด้วย 

คุณสมบัติของวิธีคิดกระบวนระบบ (System thinking) 
โดยสรุปคุณสมบัติของวิธีคิดกระบวนระบบ (System thinking) มีวิธีดังนี้ 



1. ระบบเปิด โดยเฉพาะระบบที่มีชีวิตเป็นองค์รวมของส่วนประกอบต่าง ๆ คุณสมบัติของระบบนั้นที่
แสดงคุณภาพ หรือคุณลักษณะรวม ไม่สามารถ จะย่อหรือลดส่วน (reduction) ไปสู่ชิ้นส่วน หรือองค์ประกอบแต่
ละชิ้นได้ 

2. ระบบต่าง ๆ จะซ้อนกันเป็นล าดับ จากระบบใหญ่มาเป็นระบบย่อย จากระบบย่อยมาสู่ระบบจิ๋ว เรื่อย 
ๆ ไปเป็นชั้น ๆ 

3. วิธีคิดกระบวนระบบ เป็นวิธีคิดที่เชื่อมโยงกับบริบท (context) หรือ สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบสิ่งนั้น เรา
จะไม่สามารถเข้าใจ หรือวิเคราะห์ คุณสมบัติของสิ่งนั้น หรือระบบนั้นได้อย่างถูกต้อง ถ้าไม่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับ
บริบทรอบ ๆ ตัวระบบนั้น แต่ขณะเดียวกันก็มีการขีดเส้นแบ่งระหว่างระบบ และบริบทด้วย 

4. เป็นวิธีคิดที่เป็นเครือข่ายของความสัมพันธ์เชื่อมโยง ไม่ได้อยู่อย่างโดด ๆ หรือแยกส่วน และหัวใจอยู่ที่
การเชื่อมสัมพันธ์ย้อนกลับ (Feedback) ระหว่างองค์ประกอบหรือส่วนต่าง ๆ 

5. วิธีคิดกระบวนระบบ คือ การคิดอย่างเป็นกระบวนการ (System thinking is a process of thinking) 
(สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม.2546. ทฤษฎีกระบวนระบบ (System Thinking).  

[CIVICNET foundation, ระบบออนไลน์ http://www.thaicivicnet.com) สืบค้นวันที่ 16 ธันวาคม 
2558] 

 
     2.8 ความม่ันคงทางอาหาร 

 ปัจจุบันหลายประเทศท่ัวโลกก าลังเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับความม่ันคงโดยเฉพาะความม่ันคงทางอาหาร 

(Food Security) เพราะความอยู่รอดของประชาชนในประเทศ ซึ่งปัญหาความมั่นคงทางอาหารก าลังทวีความ

รุนแรงขึ้นจากวิกฤติด้านพลังงาน สภาวะแวดล้อม และความส าคัญของการผลิตพืชอาหารที่ถูกลดความส าคัญลง 

แนวความคิดด้านความมั่นคงทางอาหารเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 (1970) เป็นแนวคิดความมั่นคงด้านอาหารกับ

กระบวนการผลิต โดยการผลิตอาหารเน้นความเพียงพอต่อผู้บริโภคจนท าให้เกิดการปฏิวัติเขียว ( Green 

Revolution) หรือท าเกษตรแผนใหม่เข้ามาปรับใช้กับการพัฒนาด้านการเกษตรท าให้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีการ

ผลิตจากการเกษตรแบบยังชีพไปท าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตให้เพียงพอส าหรับเป็นอาหาร

ให้กับประชากรโลก จนเกิดการใช้พันธุ์พืชใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง (New Crop Cultivars) การชลประทานที่เอ้ือต่อการ

ปลูกพืชในฤดูแล้ง รวมถึงการใช้สารเคมีทางการเกษตร และการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ต่อมาเริ่มมีแนวคิด

เกี่ยวกับการเข้าถึงอาหาร 

 ช่วงปี พ.ศ. 2523 (1980) ที่เกิดจากความอดอยากทางอาหารของประชาชนในประเทศที่ผลิตอาหาร

ส่งออก ท าให้เกิดประเด็นการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิทางอาหาร (Food Entitlement) โดยปัญหาการเข้าถึง

อาหารเกิดจากประชาชนมีเงินซื้ออาหารได้แต่อาหารไม่เพียงพอ และปัญหาประชาชนไม่มีเงินซื้ออาหารได้แม้จะมี

http://www.thaicivicnet.com/System%20Thinking.htm)%20สืบค้น


อาหารที่ผลิตเพียงพอ ในช่วงปี พ.ศ. 2533 (1990) เริ่มมีแนวคิดเกี่ยวกับการบริโภคที่ค านึงถึงคุณค่าของอาหาร 

โภชนาการ ความปลอดภัย และความสมดุลทางอาหาร แนวคิดถึงกล่าวเริ่มกล่าวถึงความมั่นคงทางอาหารเกิดขึ้น

เมื่อสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดสามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอในทุกเวลา และด าเนินการได้เองเพ่ือความมีสุข

ภาวะที่ดี ดังนั้นความม่ันคงทางอาหารจึงประกอบด้วยการมีอาหารเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ 

(ศจินทร์ ประชาสันติ์, 2552; ศิริพร วัชชวัลคุ และเอกสิทธิ์ หนุนภักดี, 2553; สุรชัย รักษาชาติ, 2545; ส านักงาน

เลขาธิการเครือข่ายวิจัยนโยบายด้านการพัฒนาเอเชีย (ADRF), 2548) 

 โดยสรุปความส าคัญจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ที่แบ่งความหมายของ

ความมั่นคงออกเป็น 4 มิติ (FAO, 2002) คือ 

1) ความพอเพียง (Availability) ของปริมาณอาหารทีได้จากการผลิตภายในประเทศหรือการน าเข้า 
รวมถึงความช่วยเหลือด้านอาหาร 

2) การเข้าถึง (Access) ทรัพยากรของบุคคลเพ่ือให้ได้มาซึ่งอาหารที่เหมาะสม มีโภชนาการ หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลที่ก าหนดควบคุมสินค้าภายใต้บริบททากฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ สังคมของชุมชน 
และสิทธิตามประเพณ ี

3) การใช้ประโยชน์ (Utilization) ด้านอาหารผ่านอาหารที่เพียงพอ น้ าสะอาด และการรักษาสุขภาพ
อนามัย เพ่ือให้เข้าถึงสภาวะความเป็นอยู่ที่ดีทางโภชนาการ  

4) เสถียรภาพ (Stability) ทางอาหารที่ประชาชน ครัวเรือน และบุคคลเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ
ตลอดเวลา ไม่เสี่ยงต่อการขาดแคลนอันเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจหรอสภาพภูมิอากาศ  
 ในส่วนของประเทศไทยได้มีพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 โดยให้

ความหมายของความมั่นคงทางอาหารไว้ในพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติว่า หมายถึง การเข้าถึง

อาหารที่มีอย่างเพียงพอส าหรับการบริโภคของประชาชนในประเทศ อาหารมีความปลอดภัย มีคุณค่าทาง

โภชนาการเหมาะสมตามความต้องการตามวัยเพ่ือการมีสุภาวะที่ดี รวมทั้งระบบการผลิตที่เกื้อหนุน รักษาสมดุล

ของระบบนิเวศวิทยา และความคงอยู่ของฐานทรัพยากรทางอาหารธรรมชาติของประเทศท้ังในภาวะปกติหรือเกิด

ภัยพิบัติ สาธารณภัย หรือการก่อการร้ายเนื่องจากอาหาร ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีพ้ืนที่ทางการเกษตรร้อยละ 

40.62 ของพ้ืนที่ประเทศทั้งหมด โดยสินค้าอาหารหลักของประเทศได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง เนื้อไก่ปรุงสุก 

สับปะรด กุ้งแช่แข็ง รวมทั้งผลไม้ต่าง โดยมีสินค้าน าเข้าได้แก่ปลาแช่แข็ง ถั่วเหลือง โคเนื้อ นม และผลิตภัณฑ์

ต่างๆ ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองด้านอาหาร (Food Self-

sufficiency) ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเพาะปลูก และสามารถผลิตอาหารได้ แต่ FAO พบว่า

ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มผู้อดอยากหรืออยู่ในภาวะทุพโภชนาการ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อการผลิต

พืชอาหาร เช่น ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีแนวโน้มเสื่อมโทรม รุนแรงส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตรและความ



มั่นคงอาหาร ระบบการผลิตภาคเกษตรยังต้องอาศัยพ่ึงปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศท าให้มีต้นทุนสูง ขณะที่

พ้ืนที่การเกษตรมีข้อจ ากัดและถูกใช้เพ่ือกิจการอื่น รวมถึงกรณีการครอบครองที่ดินท าการเกษตรของชาวต่างชาติ 

ส่งผลให้คนไทยสูญเสียการได้รับสิทธิในการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน แรงงานภาคการเกษตรมีแนวโน้ม

ลดลง ส่วนการเชื่อมโยงผลผลิตการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่ายังในวงจ ากัดและล่าช้า 

เนื่องจากการพัฒนาเป็นแบบแยกส่วน ขาดการรวมกลุ่มอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังมีปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อ

ความมั่นคงอาหารเช่นกัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้ประเทศมีแนวโน้มว่าอาจมีความเสี่ยงในการเข้าถึงอาหารในอนาคต

ได้ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556 ; พัชนี อินทรลักษณ์, 2557 ; วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารุญ, 2554 ; วิรัลพัชร 

ประเสริฐศักดิ์, 2556 และสิรินทิพย์  นรินทร์ศิลป์, 2557; FAO, 2002)  

 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของประเทศ ได้แก่  

 1) สถานการณ์ด้านฐานทรัพยากร ได้แก่ประเด็นด้าน การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ท าการเกษตรและการใช้

ประโยชน์ที่ดิน โดยการเปลี่ยนจากพ้ืนที่เพาะปลูกไปเป็นการใช้อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ   การถือครองที่ดินที่มี

ความกระจุกตัวมาก การถือครองที่ดินภาคการเกษตร  สัดส่วนผลผลิตพืชอาหารและพืชพลังงาน ความเสื่อมโทรม

ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

 2) สถานการณ์ด้านปัจจัยการผลิต ได้แก่ปัจจัยพันธุกรรมของพืชและสัตว์ในการผลิตอาหาร  การพึ่งพา

ปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตร  

 3) สถานการณ์ด้านแรงงานภาคการเกษตร ได้แก่ปัจจัย ภาวะหนี้สิน โครงสร้างแรงงานภาคเกษตร การ

วางแผนการผลิตและการตลาด การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกและผลกระทบต่อการผลิตอาหาร ผลกระทบ

จากการเปิดเสรีทางการค้าและความตกลงระหว่างประเทศ นโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารของประเทศ 

การเข้าถึงอาหารของประชากร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556 ; พัชนี อินทรลักษณ์, 2557; วิฑูรย์ เลี่ยนจ า

รุญ, 2554; วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์, 2556 และสิรินทิพย์  นรินทร์ศิลป์, 2557; FAO, 2002) 

     2.9  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

สมศักดิ์ ค ามี (2548) ได้ศึกษาสภาพการด าเนินการและสร้างคู่มือการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตอ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี กลุ่มประชากรได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตอ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 130 คน พบว่า 1) สภาพการด าเนินการ

จัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาในสถานศึกษาโดยรวมมีการด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีสภาพการ

ด าเนินการแต่ละด้าน ดังนี้ การด าเนินการในระดับมาก ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมศึกษา ระดับ

ปานกลางได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดแทรกสิ่ งแวดล้อมศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้

สิ่งแวดล้อมศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา และด้านการวัดและประเมินผลสิ่งแวดล้อมศึกษา 



คู่มือการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาในสถานศึกษามีความเหมาะสมในระดับมาก เป็นเพราะการน าสภาพการ

ด าเนินการที่พบในแต่ละด้านที่เป็นปัญหามาพัฒนาเป็นคู่มือการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน โดยคงส่วนที่ดีหรือสถานศึกษาที่ด าเนินการได้ดีอยู่แล้ว ซึ่งคู่มือการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาจะเป็น

เครื่องมือส าคัญในการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยในคู่มือดังกล่าวได้ก าหนดแนวทางการศึกษาด้วยตนเอง มี

วัตถุประสงค์ชัดเจน เอกสารรูปเล่มน่าสนใจ มีภาพประกอบเพ่ือสื่อความหมายได้ชัดเจนขึ้น ครูผู้สอนสามารถ

ศึกษาด้วยตนเอง 

สถิต ศิริธรรมจักร (2550) ได้ศึกษาผลงานทางวิชาการมนุษย์เป็นผู้ท าลายสิ่งแวดล้อม พบว่า เหตุที่

มนุษย์เป็นผู้ท าลายสิ่งแวดล้อม เกิดจากความเห็นแก่ตัวของมนุษย์เอง โดยใช้ความชาญฉลาดของตนเองที่มี

มากกว่าสัตว์ชนิดอ่ืนๆ มาท าลายล้างเพ่ือแก่งแย่งปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย์ด้วยกันเอง จึงเกิดการ

ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ตนเองอยู่รอดในสังคม เมื่อสิ่งแวดล้อมถูกท าลายมากขึ้น 

ผลกระทบก็ย้อนกลับมาท าลายตัวมนุษย์เอง เช่น เกิดการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของโลก เกิดสภาวะเรือนกระจก 

ภาวะโลกร้อน ตลอดจนเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ าท่วม แผ่นดินถล่ม ควันพิษ น้ าเน่าเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลโดยตรงและทางอ้อม และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ส่งผลกระ

ทบต่อเราโดยตรงและใกล้ตัวเข้ามาทุกที ทั้งปัญหาโลกร้อน และผลกระทบตามมาไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติที่

รุนแรงมากข้ึน โรคอุบัติใหม่ที่ร้ายแรงขึ้น 

ชลายุทธ์ ครุฑเมือง (2551) ได้ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการในการจัดการเรียนการสอน

สิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งเสนอแนะการจัดการเรียนการสอน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าควรมีคู่มือการสอนที่ทันสมัย ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบที่

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและควรบรรจุลงในหลักสูตรมีการเสริมความรู้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติให้ครูอย่างเป็นระบบ เน้นให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และจัดการเรียนการสอน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง มีการจัดอบรมให้แก่ครูผู้รับผิดชอบโดยผู้รู้อย่างแท้จริง จัดท า

โรงเรียนต้นแบบและมีการขยายผลสู่โรงเรียนอ่ืนๆ เน้นให้นักเรียนมีการปฏิบัติมากกว่าเรียนรู้ทฤษฎีและเน้น

การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย 

สากล จริยวิทยานนท์ (2551) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับต าราเรื่อง “สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา” โดยกล่าว

ไว้ว่าสังคมมนุษย์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากแนวทางการพัฒนาประเทศในอดีต โดยเฉพาะประเทศที่มี

ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เช่นประเทศไทยและประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลายมักจะยึดแนวทางส าคัญที่จะได้

ทรัพยากรเหล่านี้เป็นฐานส าหรับอาชีพและรายได้ของประชาชน ซึ่งการพัฒนาโดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเ ป็น



ฐานนี้อาจมองได้ว่าเป็นแนวทางการพัฒนาที่ท าได้ง่ายที่สุด เนื่องจากแนวความคิดที่อาศัยความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่

ตามธรรมชาติเป็นหลักส าคัญ นอกจากคนส่วนใหญ่ยังเชื่อว่า แนวความคิดดังกล่าวมีความเหมาะสมและสอดคล้อง

กับสถานการณ์ของประเทศมากที่สุด เพราะมีความเชื่อว่าการผลิตและการบริโภคเป็นเป้าหมายของความ

เจริญก้าวหน้าของสังคม การพัฒนาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความไม่ค านึงถึงอนาคตของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างการพัฒนากับสิ่งแวดล้อมโดยมีการก าหนดเชิงบังคับให้สังคมต้องตัดสิน

เลือกเอาการพัฒนาเพ่ือคนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ทั้งที่คนและสิ่งแวดล้อมเปรียบเสมือนเหรียญ

ที่สมบูรณ์ต้องมี 2 หน้าเสมอ คือ สังคมมนุษย์ต้องมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้น และคงเป็นไปได้ถ้าขาด

สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

ศิริชัย รินทะราช (2553) พัฒนาตัวบ่งชี้สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยผลการศึกษาพบว่า

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 2 มิติ คือ มิติภายในสถานศึกษา 

จ านวน 12 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบด้านผู้บริหารและการเผยแพร่ 2) องค์ประกอบด้านเจตคติและ

ความสามารถของครูสิ่งแวดล้อม 3) องค์ประกอบด้านผู้เรียน 4) องค์ประกอบด้านความรู้และทักษะครูสิ่งแวดล้อม 

5) องค์ประกอบด้านการส่งเสริมและสนับสนุน 6) องค์ประกอบด้านนโยบายและการบริหารจัดการ 7) 

องค์ประกอบด้านหลักสูตรและการเรียนรู้ 8) องค์ประกอบด้านการวิจัย 9) องค์ประกอบด้านการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ 10) องค์ประกอบด้านการประเมินผลและการเผยแพร่ 11) องค์ประกอบด้านทักษะและเจตคติของผู้เรียน 

และ 12) องค์ประกอบด้านคุณลักษณะของผู้ เรียน และมิติภายนอกสถานศึกษา  3 องค์ประกอบ คือ 1) 

องค์ประกอบด้านชุมชนและแหล่งเรียนรู้ 2) องค์ประกอบด้านสนับสนุนของครอบครัวและชุมชน และ 3) 

องค์ประกอบด้านกิจกรรมเรียนรู้ของครอบครัวและชุมชน  

 สถาบันวิจัยสังคม (2552) ท าการศึกษาโครงการแผนหลักสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(พ.ศ.  2551 – 2555) พบว่า สิ่ งแวดล้อมศึกษาเ พ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Environmental Education for 

Sustainable Development – EESD) เป็นมาตรการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมประการหนึ่งที่นานา

ประเทศให้ความส าคัญและน ามาใช้กันอย่างกว้างขวาง แม้ว่าหน่วยงานองค์กรจ านวนมากในประเทศไทยได้ริเริ่ม

ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นยังเป็นความส าเร็จใน

ขอบเขตจ ากัด เพราะขาดการบูรณาการ การประสานงาน และจัดการให้ความพยายามต่างๆ มีทิศทางที่ชัดเจน

และมีพลวัตรเพียงพอที่จะผลักดันการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม 

 ผมหอม เชิดโกทา และคณะ (2558) ได้ศึกษาการใช้ศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง 

ต าบลดงบัง อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติด้านการ



อนุรักษ์ป่าชุมชนของเยาวชนโรงเรียนบ้านโนนก่อนและหลังการใช้ศูนย์การเรียนรู้ การอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านโนน

หินผึ้ง กับระบบชั้นที่เรียนของเยาวชน รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของเยาวชนหลังการใช้ศูนย์การเรียนรู้การ

อนุรักษ์ป่าชุมชนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือเยาวชนโรงเรียนวัดบ้านโนน ต าบลดงบัง อ าเภอประจันตคาม 

จังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่าผลการศึกษาความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติในการอนุรักษ์ป่า

ชุมชนบ้านโนนหินผึ้งของเยาวชนหลังการเข้าใช้ศูนย์การเรียนรู้สูงกว่าก่อนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

โดยเยาวชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความรู้หลังการใช้ศูนย์การเรียนรู้สูงกว่าก่อนใช้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ที่ระดับ 0.05 และเยาวชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 ดวงกมล คณโฑเงิน (2556) ได้ศึกษาปัจจัยชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษของ

ประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลใน 3 พ้ืนที่คือ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร และ

พ้ืนที่อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดราชบุรี โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่มจ านวน 12 กลุ่มแบ่งเป็น กลุ่มประชาชน 6 กลุ่ม 

และกลุ่มผู้น าชุมชน 6 กลุ่ม และท าการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการต่างๆ พบว่าปัจจัยชี้วัดคุณภาพของ

ประชาชนในเขตควบคุมมลพิษ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านสภาพเศรษฐกิจ ด้านสภาพสังคม 

ด้านสภาพแวดล้อม และด้านสุขภาพอนามัย โดยมีจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 26 ตัวชี้วัด ปัจจัยด้านที่มีตัวชี้วัดมาก

ที่สุดคือปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (7 ตัวชี้วัด) เนื่องจากพ้ืนที่ตัวอย่างที่ท าการศึกษาเป็นเขตควบคุมมลพิษ กลุ่ม

ตัวอย่างจึงให้ความส าคัญและค านึงถึงปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมากกว่าด้านอื่นๆ ส าหรับปัจจัยรองลงมา คือปัจจัย

ด้านสุขภาพอนามัย (6 ตัวชี้วัด) ด้านที่อยู่อาศัย (5 ตัวชี้วัด) ด้านสภาพสังคม (5 ตัวชี้วัด) และด้านสภาพเศรษฐกิจ 

(3 ตัวชี้วัด)  

 ธงชัย ปัญญูรัตน์ และคณะ (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน

ชุมชนชนบท จังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือพัฒนาและวิเคราะห์ยืนยันเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพชีวิตโดยใช้รูปแบบการวิจัย

แบบผสมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ท าการศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิปราชญ์ชุมชน 30 คน และกลุ่มตัวแทน

ครัวเรือน 400 คน ท าการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ พบว่าเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนชุมชนชนบท จังหวัดกาฬสินธุ์ มี 5 องค์ประกอบหลัก จ านวน 38 ตัวชี้วัด คือ ด้าน

สุขภาพอนามัย จ านวน 4 ตัวชี้วัด ด้านเศรษฐกิจและรายได้ 7 ตัวชี้วัด ด้านความสัมพันธ์ทางครอบครัวและสังคม 

13 ตัวชี้วัด ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 9 ตัวชี้วัด และด้านการเรียนรู้ 5 ตัวชี้วัด โมเดลเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนชุมชนชนบท จังหวัดกาฬสินธุ์ องค์ประกอบที่ 1 ถึง 5 มีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ ค่า 2 เท่ากับ 0.49, 6.61, 7.46, 17.40 และ 2.42 ตามล าดับ (p > .05 ทุกค่า) ส่วนดัชนีความ

เหมาะสมพอดีตัวอ่ืนเป็นไปตามเกณฑ์ โดยมีค่าดัชนีความเที่ยงตรงของตัวชี้วัดตั้งแต่ .37 ถึง .96 และการวิเคราะห์



ยืนยันอันดับ 2 ตัวชี้วัดทุกตัวสามารถวัดองค์ประกอบหลักได้ และเป็นองค์ประกอบของโมเดลเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนชุมชนชนบท จังหวัดกาฬสินธุ์ (2 = 58.66, p =>.05) โดยสรุปเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนชุมชนชนบท จังหวัดกาฬสินธุ์มี 5 องค์ประกอบหลัก คือ ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน

เศรษฐกิจและรายได้ ด้านความสัมพันธ์ทางครอบครัวและสังคม ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม และด้าน

การเรียนรู้ จ านวน 38 ตัวชี้วัด เหมาะสมที่จะน าไปใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนชุมชนชนบท

ต่อไป 

 คมสัน พิลาสมบัติ และคณะ (2557) ได้ท าการพัฒนาเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านเอ้ืออาทร

ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ ในชุมชนบ้านเ อ้ืออาทรในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ท าการก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) และสุ่มเลือก

จังหวัดที่มีชุมชนบ้านเอือ้อาทรโดยวิธการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน กลาง ล่าง กลุ่มละ 1 จังหวัด จังหวัดละ 2 ชุมชน พบว่า เกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับชุมชนบ้าน

เอ้ืออาทรในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีองค์ประกอบ 8 ด้าน 51 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม

ส าหรับชุมชนบ้านเอ้ืออาทรในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเหมาะสม ตัวบ่งชี้มีเกณฑ์คลอบคลุมการ

จัดการสิ่งแวดล้อมทุกด้าน สามารถแยกแยะและวัดระดับคุณภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับชุมชนบ้านเอ้ือ

อาทรในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 วิส าขา ภู่ จิ นดา  (2558)  ศึกษาการจัดการสิ่ ง แวดล้ อมชุมชนเมืองและชุ มชนชนบทโดย 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองและชุมชน  

ชนบท และทาการสร้างตัวชี้วัดการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองและชุมชนชนบทโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนเมืองและชุมชนชนบทที่มีการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในการจัดการสิ่งแวดล้อม 10 ชุมชน ท าการร่างตัวชี้วัดการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองและชุมชนชนบทโดยหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วทดสอบความเหมาะสมของร่างตัวชี้วัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กากับ

ดูแลการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 400 ตัวอย่าง ด้วยวิธีทดสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน จากนั้นน าร่างตัวชี้วัดที่ผ่าน

การวิเคราะห์ไประดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงให้มีความเหมาะสม แล้วจึงนาร่าง

ตัวชี้วัดไปทดสอบกับชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 3 ชุมชนเพ่ือพิจารณาการนาไปใช้ได้ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหา

สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ในชุมชนเมืองมากที่สุด ได้แก่ ปัญหาการใช้สารเคมี ปัญหาขยะมูลฝอย ชุมชนชนบทมีปัญหา

เรื่องการใช้สารเคมีและปัญหาการขาดแคลนน้ าดื่มน้ าใช้ ทั้งนี้การพิจารณาว่าชุมชนใดเป็นชุมชนเมืองและชุมชน

ชนบทนั้น พิจารณาจากการเป็นชุมชนภาคเกษตรกรรมหรือไม่อยู่ภายในเขตหรือนอกเขตเทศบาล มีปัญหามลพิษ



หรือปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมีการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยมีปัจจัยนาเข้า เช่น

นโยบายเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ภาคีเครือข่าย การได้รับข้อมูลข่าวสาร ปัจจัยด้านกระบวนการ 

ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมีการจัดการทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า การจัดการมลพิษเช่น ขยะและน้ า เสีย สา

หรับปัจจัยด้านผลผลิต เช่น การเกิดเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมและเกิดแหล่งเรียนรู้สาหรับปัจจัย

ที่มีผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองและชุมชนชนบทโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ปัญหา

สิ่งแวดล้อมที่มีในชุมชน ภาคีเครือข่าย การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การบริหารจัดการชุมชน ขั้นตอนและกิจกรรมการ

จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น ชุ ม ช น  ทั้ ง นี้ ผ ล ผ ลิ ต แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ 

จากการจัดการสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ ปัญหาสิ่ งแวดล้อมลดลง  คุณภาพสิ่ งแวดล้อมของชุมชนดีขึ้น เกิด 

นโยบายหรือแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม เกิดแหล่งเรียนรู้  ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจใน  

หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเ พียง ประชาชนมีจิตสานึกที่ ดี ด้ านการจัดการสิ่ งแ วดล้อม มีการใช้ 

ทรัพยากรในชุมชนอย่างพอเพียง และช่วยสร้างอาชีพเสริมให้คนในชุมชน การเป็นตัวอย่างสาหรับ  

ชุมชนอ่ืน ชุมชนมีความสามัคคี และลดการพ่ึงพาภายนอก ตัวชี้วัดการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองและชุมชน

ชนบท 1) ปัจจัยน าเข้าซึ่งมีอิทธิพลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 0.84 ได้แก่ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหามลพิษ

ในชุมชน ภาคีเครือข่ายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ภายในชุมชน 2) ปัจจัยด้านกระบวนการ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 0.94 ได้แก่ การบริหารจัดการ การ

ป้องกันและการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ การคัดเลือกเทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อม 3) ปัจจัยด้าน

ผลผลิต ซึ่งมีอิทธิพลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 0.97 ได้แก่ คุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน

ชุมชนลดลง เกิดนโยบายและแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ และ 4) ปัจจัยด้านผลกระทบซึ่งมี

อิทธิพลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 0.88 ได้แก่ ชุมชนมีความเข้มแข็งสามัคคี ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากภายนอก 

คนในชุมชนใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียง มีอาชีพให้กับคนในชุมชน ประชาชนมีจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม เป็น

ตัวอย่างให้กับชุมชนอื่น มีการขยายผลไปยังชุมชนอ่ืน และเกิดภาคีเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

 สรุป จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลโดยสรุปคือการศึกษาสภาพและปัญหา

การจัดการสิ่งแวดล้อม หรือบริบททั่วไปของชุมชน สามารถน ามาสร้างเกณฑ์ชี้วัด และประเมินคุณภาพ โดยเกณฑ์

ที่ได้รับต้องมีการสร้างคู่มือการใช้เกณฑ์ประกอบเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพให้ประชาชนในชุมชนเข้าถึงข้อมูลได้ โดย

สรุปดังตารางที่ 2.3 

 

 



ตารางท่ี 2.3 ตารางสรุปการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัย เรื่อง ข้อค้นพบ 

วิสาขา ภู่จินดา 

(2558) 

การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

เมืองและชุมชนชนบทโดย 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมืองมากที่สุด

คือปัญหาการใช้สารเคมี ปัญหาขยะมูล

ฝอย ส่วนในชนบทจะมีปัญหาเรื่องการใช้

สารเคมี และการขาดแคลนน้ าดื่มน้ าใช้ 

แ ต่ วิ ธี ก า ร ที่ จ ะ ส า ม า ร ถ ล ด ปั ญ ห า

สิ่งแวดล้อมคือ การท าให้เกิดนโยบายหรือ

แผนการจัดการสิ่งแวดล้อม เกิดแหล่ง

เรียนรู้ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ

โดยเฉพาะเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยใช้เกณฑ์ชี้วัดเป็นเครื่องมือ

ในการวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า ปัจจัยด้าน

กระบวนการ ปัจจัยด้านผลผลิต และ

ปัจจัยด้านผลกระทบ 

คมสัน พิลาสมบัติ 

และคณะ (2557) 

การพัฒนาเกณฑ์การจัดการ

สิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านเอื้ออาทร

ในพ้ืนที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

เกณฑ์การจัดการสิ่ งแวดล้อมส าหรับ

ชุมชนบ้านเอ้ืออาทร มีองค์ประกอบ 8 

องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่ มี

ความส าคัญมากที่สุดคือ ด้านเศรษฐกิจ

พอเพียง และด้านกายภาพ คุณภาพชีวิต 

สามารถวิเคราะห์ได้ว่าแม้เป็นชุมชนที่เป็น

เมืองยั ง ให้ความส าคัญต่อเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ธงชัย ปัญญูรัตน์ 

และคณ (2557) 

การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน

ชุมชนชนบท จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพชี วิ ตระดับ

ครัวเรือนชุมชนชนบท จังหวัดกาฬสินธุ์ มี

องค์ประกอบหลักในด้านสุขภาพอานามัย 

เศรษฐกิจและรายได้ ความสัมพันธ์ทาง



ตารางท่ี 2.3 ตารางสรุปการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัย เรื่อง ข้อค้นพบ 

ครอบครัวและสังคม โครงสร้างพ้ืนฐาน

และสิ่งแวดล้อม และการเรียนรู้ ซึ่งเป็น

องค์ประกอบพ้ืนฐานของการมีคุณภาพ

ชีวิตของคนที่มีความต้องการความสุข มี

เงินในการด ารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อม

ที่ด ี

ดวงกมล คณโฑเงิน 

(2556) 

ปัจจัยชี้วัดคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในเขตควบคุมมลพิษ

ของประเทศไทย 

ปัจจัยชี้วัดคุณภาพของประชาชนในเขต

ควบคุมมลพิษ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 

ด้านที่อยู่อาศัย ด้านสภาพเศรษฐกิจ ด้าน

สภาพสังคม ด้านสภาพแวดล้อม และด้าน

สุขภาพอนามัย 

ผมหอม เชิดโกทา 

และคณะ (2558) 

การใช้ศูนย์การเรียนรู้การ

อนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง 

ต าบลดงบัง อ าเภอประจันต

คาม จังหวัดปราจีนบุรี 

การใช้ศูนย์การเรียนู้การอนุรักษ์ป่าชุมชน

เป็ นวิ ธี ก ารทางสิ่ ง แวดล้ อมศึกษาที่

สามารถให้ผู้เข้าเรียนรู้เกิดความรู้ เจตคติ 

และการปฏิบัติในการอนุรักษ์ป่าชุมชน

บ้านโดนหินผึ้งที่ส าคัญคือการดูแลศูนย์

การเรียนรู้ฯ ให้มีความยั่งยืนจากการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมท า 

ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผลประโยชน์ที่

เกิดข้ึนต่อเยาวชนของชุมชนตนเอง 

สถาบันวิจัยสังคม 

(2552) 

โครงการแผนหลักสิ่งแวดล้อม

ศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(พ.ศ. 2551 – 2555) 

แผนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่

ยั่งยืนเป็นมาตรการที่ส่งเสริมและรักษา

คุณภาพของสิ่งแวดล้อม แต่ในประเทศ



ตารางท่ี 2.3 ตารางสรุปการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัย เรื่อง ข้อค้นพบ 

ไทยยั ง ไม่มี แผนต่อ เนื่ องท า ให้ ยั ง ไม่

ความส าเร็จเท่าที่ควร 

ศิริชัย รินทะราช 

(2553) 

การพัฒนาตัวบ่งชี้สิ่งแวดล้อม

เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

มิติที่ส าคัญที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้

ตลอดชีวิตคือมิติภายในสถานศึกษา และ 

มิติภายนอกสถานศึกษา ในส่วนของมิติ

ภายในคือการมีแผนงานและกระบวนการ

ท างานที่ชัดเจนส่วนมิติภายนอกเปรียบ

เหมือนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะ

เข้ามาสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนจาก

ความตระหนักของคนในชุมชน 

สากล จริยวิทยานนท์ 

(2551) 

สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา การพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืนควรให้

ความส าคัญต่อการด า เนินการด้ าน

สิ่ ง แ ว ดล้ อมที่ ค า นึ ง ถึ ง อน าคตของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ชลายุทธ์ ครุฑเมือง 

(2551) 

สภาพ ปัญหา และความ

ต้องการในการจัดการเรียนการ

สอนสิ่งแวดล้อมศึกษาของ

โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด

อุตรดิตถ์ 

การวิจัยฉบับนี้ได้ให้ความส าคัญต่อคู่มือ

การสอนที่ เป็นสื่อในการจัดกิจกรรม

รวมทั้งรูปแบบการมีส่วนร่วมในหลักสูตร 

เน้นการสอนแบบบูรณาการ และจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ 

สถิต ศิริธรรมจักร 

(2550) 

ผลงานทางวิชาการมนุษย์เป็นผู้

ท าลายสิ่งแวดล้อม 

การท าลายสิ่งแวดล้อมของมนุษย์เกิดจาก

ความเห็นแก่ตัวเพ่ือแก่งแย่งปัจจัยการ

ด ารงชีวิตจึงท าลายทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เกิดผลกระทบและโรค

อุบัติใหม่และภัยธรรมชาติ 



ตารางท่ี 2.3 ตารางสรุปการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัย เรื่อง ข้อค้นพบ 

สมศักดิ์ ค ามี (2548) สภาพการด าเนินการและสร้าง

คู่มือการจัดการเรียนรู้

สิ่งแวดล้อมศึกษาในสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานในเขตอ าเภอห้วยคต 

จังหวัดอุทัยธานี 

ศึกษา คู่มือการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม

ศึกษาในสถานศึกษา ควรมีหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีสอดแทรกสิ่งแวดล้อมศึกษา 

มีกระบวนการเรียนรู้ การวัดผล

ประเมินผลอย่างชัดเจน ดังนั้นจึงพบว่า

คู่มือเป็นสื่อกลางที่ท าให้คนมีความรู้ความ

เข้าใจและเป็นสื่อในการใช้สื่อสารระหว่าง

ผู้เรียนและผู้สอน 

 ผู้วิจัยจึงได้น ามาก าหนดเป็นประเด็นในการศึกษาซึ่งก าหนดนิยามศัพท์และกรอบแนวคิดในการศึกษา

ครั้งนีด้ังแผนภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิด 
 

 

 

 

 

 

พัฒนา ทดลองใช้ 
สภาพ และปญัหาการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชุมชนในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์จังหวดั

แม่ฮ่องสอน 
1. บริบททรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
1.1 ทรัพยากรดินและการใช้

ที่ดิน   
1.2 ทรัพยากรปา่ไม้  
1.3 ทรัพยากรน้ า  
1.4 ทรัพยากรชีวภาพ  
1.5 ทรัพยากรพลังงาน เช้ือเพลิง 

และแร่ธาต ุ
1.6 ขยะมูลฝอยและของเสีย  

2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
2.1 การเก็บรักษา 
2.2 การฟื้นฟูและพัฒนา 
2.3 การใช้ประโยชนอ์ย่างยั่งยืน 

3. การบรหิารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 นโยบาย/แผน 
3.2 กฎเกณฑ ์
3.3 โครงสร้างและบทบาทหน้าที ่
3.4 การมีส่วนร่วม 

พัฒนารูปแบบการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแด

ล้อมของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 

อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัด

แม่ฮ่องสอนอย่างมสี่วนร่วม 

 

     การน ารูปแบบการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมของชุมชน

เพ่ือสร้างตัวชี้วัด/แผน/แนว

ทางการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของชุมชนบน

พ้ืนที่สูง 

รูปแบบการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ของชุมชนพื้นที่สูง 



3. วิธีการด าเนินการวิจัย (ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

  
ขั้นที่ 1 ศึกษาบริบทสภาพและปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากเอกสารและการจัด
สนทนากลุ่มจาก ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสวัสดิการชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ 
และกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ขั้นที ่ 2 การสร้างรูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยพัฒนาเป็นตัวชี้วัดการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ 

1.1 ขั้นสร้างตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรฯ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มตัวอย่างผู้ทรงคุณวุฒิ 12 คน 
โดยการเลือกแบบเจาะจงได้แก ่ผู้น าด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน จ านวน 2 คน นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมจ านวน 3 คน และผู้บริหารหน่วยงานด้าน
การจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่ จ านวน 3 คน และตัวแทนครัวเรือน 10 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจงผู้น าหมู่บ้านและตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้านที่เป็นตัวแทนกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่ม
เยาวชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสวัสดิการชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจัดท าแผนพัฒนา 

1.2 ขั้นพัฒนาตัวชี้วัด โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ใช้ประชากรคือผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 36 คน ได้แก่ นักวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน จ านวน 2 คน นักวิชาการด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน 2 คน 
หัวหน้าหน่วยงานที่ดูพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ จ านวน 7 คน และปราชญ์ท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ จ านวน 9 คน และเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากจัดสนทนากลุ่ม  

1.3 ขั้นการยืนยันตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกแบบ
เจาะจงผู้น าหมู่บ้านและตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้านที่เป็นตัวแทนกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่ม
เยาวชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสวัสดิการชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ขั้นที่ 3 ทดสอบความเหมาะสมของตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการประเมินจาก

ตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้น จากตัวแทนครัวเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นที่ 4 ประเมินรูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน  

  



 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

1. ประเด็นการประชุม 
2. ร่างเกณฑ์ตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
3. แบบประเมินความเหมาะสมของร่างเกณฑ์ตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ของชุมชน 
4. แบบสอบถาม 
5. แบบสัมภาษณ์ 
 

4. ผลการวิจัย 

4.1 ผลการศึกษาสภาพ และปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

ชุมชนบ้านโป่งดอยช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ต าบลบ้านกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในอดีตเป็น

ชุมชนที่มีช้างอยู่ฝูงหนึ่งอาศัยอยู่บนดอยซึ่งเป็นภูเขาท่ีเด่นกว่าลูกอ่ืนๆ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง  

ชุมชนบ้านโป่งดอยช้าง เป็นชุมชนใหม่ที่เกิดจากการอพยพลงมาอยู่ของชาวเขาเผ่าต่างๆ รวมทั้ง

ประชาชนที่เข้ามาอยู่ในอ าเภอแม่สะเรียง เพราะเป็นพ้ืนที่ติดกับตัวเมืองแม่สะเรียง และมีผลกระทบต่อตัวเมืองแม่

สะเรียงในช่วงฤดูฝน สภาพของชุมชนมีความหนาแน่น และตั้งอยู่บนพื้นที่สูงกว่าพื้นที่ตัวเมืองแม่สะเรียง ประชากร

ในหมู่บ้านไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยมีสัดส่วนของ

ครัวเรือนที่ท าไร่ ท าสวน เพียงร้อยละ 10 มีผู้สูงอายุ และผู้ว่างงาน ร้อยละ 28 ด้านสภาพทางภูมิประเทศบ้านโป่ง

ดอยช้างมีพ้ืนที่ท าน่าท าไร่ ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ (58.50 ไร่) ป่าชุมชน 1,300 ไร่ และป่าอนุรักษ์ อีก 4,000 ไร่  

จากการส ารวจพ้ืนที่ป่าของชุมชนบ้านโป่งดอยช้างพบว่ามีความหลากหลายเป็นแหล่งอาหารและเป็น

แหล่งสมุนไพรส าหรับชุมชนยังมีการใช้ประโยชน์และกิจกรรมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่

หลากหลายและต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนมีแนวคิดในการดูแลป่าเพ่ือให้ได้น้ า โดยมีการรวมกลุ่มท าน้ าดื่ม

ชุมชน แต่เนื่องจากเป็นพ้ืนที่สูงและสภาพดินจึงมีปัญหาเรื่องน้ า ท าให้ชุมชนต้องน าน้ าประปามาผลิตน้ าดื่มชุมชน

แทน  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ภาพแสดงแผนที่เดินดินหมู่บ้านโป่งดอยช้าง หมู่ที่ 12 ต าบลบ้านกาศ  
อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ภาพแสดงแผนที่หน้าตัด (Transection line) ที่ตั้งของชุมชนบ้านโป่งดอยช้าง หมู่ที่ 12 
ต าบลบ้านกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

 



ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

ประเด็นปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข 
1. ปัญหาน้ า ป่าชุมชนเป็นป่า   ก าหนดกฎ-ระเบียบ 

การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 มีกิจกรรมการท าฝาย
ชะลอความชุ่มชื้นของ
น้ า 

 ก าหนดกฎ-ระเบียบ 
การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
2. ปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบ
วิถีชีวิต 

การขยายตัวของชุมชน
เมือง 

 ระบบนิเวศมีความ
เปลี่ยนแปลง 

 ภูมิปัญญาดั้งเดิมสูญ
หาย 

 ประเพณีและ
วัฒนธรรมถูกละเลย 

 ควรให้ความรู้กับ
ประชาชนเรื่อง
ผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลง 

 ก าหนดกฎ-ระเบียบ 
การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 ฟ้ืนฟูการใช้ที่ดิน
ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

 ควรมีการฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา



ประเด็นปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข 
และวัฒนธรรมของ
ชุมชน 

 
3. การสูญเสียคาม

หลากหลายทาง
ชีวภาพ 

 รูปแบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน น้ า 
ป่าไม้ และทรัพยากร
ไม่เหมาะสม 

 มีการพัฒนาที่ไม่
ค านึงถึงสภาพ
สิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ 

 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพลดลง 

 สิ่งมีชีวิตบางชนิดสูญ
หายจากพ้ืนที่ 

 ภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์ทรัพยากร
ไม่ได้รับการสืบทอด
และสืบสาน 

 แหล่งอาหารถูก
ท าลาย 

 ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพ
อย่างเหมาะสม 

 ควรมีการอนุรักษ์
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ฟื้นฟูชนิด
พันธุ์พืชและสิ่งมีชีวิต
ในท้องถิ่น  

 ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 
แหล่งน้ า ล าธาร เพ่ือ
เป็นแห่งขยายพันธุ์ 

 ควรมีกลุ่มองค์กรที่
ศึกษาแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตที่
สูญหายไป 

4. ปัญหาด้านระบบ
เศรษฐกิจชุมชน 

 เปลี่ยนแปลงจาก
ผลิตเพ่ือบริโภคเป็น
การท างานเพ่ือน า
เงินมาใช้ในการ
บริโภค 

 ต้นทนุด้านการท า
เกษตรกรรมเพ่ิมมาก
ขึ้นพ่ึงพาปัจจัย
ภายนอกเพ่ิมมากข้ึน 

 ต้นทุนสูงขึ้น 

 ค่าครองชีพสูง 

 มีหนี้สิน 

 สุขภาพเสื่อมโทรม 

 ขาดการพ่ึงพากัน 

 ขาดรายได้ ต้องไป
ประกอบอาชีพอ่ืนที่
ไม่ถนัดในเมือง 

 ปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิต 

 พ่ึงตนเองมากข้ึน 

 จัดตั้งกลุ่ม/เครือข่าย/
สหกรณ์ 

 ส่งเสริมการท า
วิสาหกิจชุมชนหรือ
อาชีพเสริม 

 จัดตลาดนัดชุมชน 



ประเด็นปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข 

 ชุมชนให้ความส าคัญ
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมลดลง 

 การอยู่ร่วมกันของ
คนในชุมชน
เปลี่ยนแปลงจากการ
ช่วยเหลือเป็นการ
จ้างแรงงาน 

 ปลูกจิตส านึกสร้าง
ความตระหนัก และ
ใช้หลักการมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 



ประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่มเพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ของชุมชน การวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านโป่งดอยช้าง 

ต าบลบ้านกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ชื่อผู้ให้ข้อมูล..................................................................................  

2. ที่อยู่ บ้านเลขที่ ...................... หมู่ที่......................... หมู่บ้าน..............................  

ต าบล..........................................อ าเภอ................................... จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

3. เพศ..................... 4. อายุ................... ปี 

5.  ระดับการศึกษา............................................................................... .. 

6.  อาชีพ..................................................................... 

7.  สถานภาพในชุมชน............................................................................................................... .. 

8.  สถานภาพในครอบครัว...........................................................................................................  

9.  จ านวนสมาชิกในครอบครัว................................................... 

10.  จ านวนปีที่อาศัยอยู่ในชุมชน............................................................. ...... 

11.  จ านวนที่ดินท ากิน.........................................ไร่    

 เป็นของตนเอง   เช่า     

12.  พืชที่ปลูก.............................................................................................................. .................... 

13.  ท่านมีบทบาทอย่างไรในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

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

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

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

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

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

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

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

 

ส่วนที่ 2 ประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่ม 



ทรัพยากรดิน 

1. ส่วนใหญ่สมาชิกในหมู่บ้านมีการถือครองที่ดินในหมู่บ้านไหม มีคนเช่าที่ดินกี่หลังคาเรือน มีคนนอก

ชุมชนมาซื้อที่ดินได้หรือไม่ อย่างไร 

2. สภาพดินของบ้านเราดีไหม เพราะอะไรถึงคิดเช่นนั้น 

3. ประชากรในหมู่บ้านเป้าหมายมีการใช้ประโยชน์จากดินอย่างไรบ้าง เพ่ืออะไร 

4. ชุมชนมีวิธีการจัดการทรัพยากรดินอย่างไร โดยวิธีการใดบ้าง 

5. มีหน่วยงานหรือองค์กรใดที่ท างานด้านดินของชุมชนบ้านเป้าหมาย 

6. ใครเป็นผู้รู้เกี่ยวกับดินของชุมชนในบ้านเป้าหมาย และเขามีความรู้เกี่ยวกับอะไร 

7. ปัจจุบันชุมชนมีปัญหาในการจัดการทรัพยากรดินหรือไม่ อย่างไร 

8. ทรัพยากรดินของหมู่บ้านตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เปลี่ยนแปลงอย่างไร และมี

ผลกระทบอย่างไรจากการเปลี่ยนแปลง 

9. ชุมชนมีการเก็บรักษาทรัพยากรดินอย่างไรบ้าง  

10. ชุมชนมีการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรดินอย่างไรบ้าง 

11. ชุมชนมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนทรัพยากรดินอย่างไร 

12. ชุมชนมีการบริหารงานด้านทรัพยากรดินโดยมีนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรดินอย่างไร 

13. ชุมชนมีกฎเกณฑ์ทรัพยากรดินอย่างไร 

14. ชุมชนมีการก าหนดโครงสร้างบทบาทหน้าที่เพ่ือการบริหารงานด้านดินอย่างไร 

15. ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านดินอย่างไร 

 

ทรัพยากรน้ า 

16. ชุมชนเราใช้น้ าจากแหล่งน้ าใด พอใช้หรือไม่ คุณภาพน้ าเป็นอย่างไร 

17. แหล่งต้นน้ าของหมู่บ้านเป้าหมายแบ่งออกเป็นกี่แห่ง กี่โซน และอยู่ในบริเวณใดของหมู่บ้าน (วาด

ภาพ / แสดงแผนที่ของชุมชน) 

18. ประชากรในหมู่บ้านเป้าหมายมีการใช้ประโยชน์จากน้ าอย่างไรบ้าง เพ่ืออะไร 

19. ชุมชนมีวิธีการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างไร โดยวิธีการใดบ้าง 

20. มีหน่วยงานหรือองค์กรใดที่ท างานด้านน้ าของชุมชนบ้านเป้าหมาย 

21. ใครเป็นผู้รู้เกี่ยวกับน้ าของชุมชนในบ้านเป้าหมาย และเขามีความรู้เกี่ยวกับอะไร 

22. ปัจจุบันชุมชนมีปัญหาในการจัดการทรัพยากรน้ าหรือไม่ อย่างไร 



23. ทรัพยากรน้ าของหมู่บ้านตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เปลี่ยนแปลงอย่างไร และมี

ผลกระทบอย่างไรจากการเปลี่ยนแปลง 

24. ชุมชนมีการเก็บรักษาทรัพยากรน้ าอย่างไรบ้าง  

25. ชุมชนมีการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรน้ าอย่างไรบ้าง 

26. ชุมชนมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนทรัพยากรน้ าอย่างไร 

27. ชุมชนมีการบริหารงานด้านทรัพยากรน้ าโดยมีนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรน้ าอย่างไร 

28. ชุมชนมีกฎเกณฑ์ทรัพยากรน้ าอย่างไร 

29. ชุมชนมีการก าหนดโครงสร้างบทบาทหน้าที่เพ่ือการบริหารงานด้านน้ าอย่างไร 

30. ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านน้ าอย่างไร 

 

ทรัพยากรป่า 

31. พ้ืนที่ป่าของหมู่บ้านเป้าหมายแบ่งออกเป็นป่ากี่ประเภท กี่โซนและอยู่ในบริเวณใดของหมู่บ้าน (วาด

ภาพ / แสดงแผนที่ของชุมชน) 

32. ประชากรในหมู่บ้านเป้าหมายมีการใช้ประโยชน์จากป่าหรือไม่ เพ่ืออะไร 

33. ชุมชนมีวิธีการจัดการป่าอย่างไร โดยวิธีการใดบ้าง 

34. มีหน่วยงานหรือองค์กรใดที่ท างานด้านป่าของชุมชนบ้านเป้าหมาย 

35. ใครเป็นผู้รู้เกี่ยวกับป่าชุมชนในบ้านเป้าหมาย และเขามีความรู้เกี่ยวกับอะไร 

36. ปัจจุบันชุมชนมีปัญหาในการจัดการทรัพยากรป่าหรือไม่ อย่างไร 

37. พ้ืนที่ป่าของหมู่บ้านตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เปลี่ยนแปลงอย่างไร และมี

ผลกระทบอย่างไรจากการเปลี่ยนแปลง 

38. ชุมชนมีการเก็บรักษาทรัพยากรป่าอย่างไรบ้าง  

39. ชุมชนมีการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าอย่างไรบ้าง 

40. ชุมชนมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนทรัพยากรป่าอย่างไร 

41. ชุมชนมีการบริหารงานด้านทรัพยากรป่าโดยมีนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรป่าอย่างไร 

42. ชุมชนมีกฎเกณฑ์ทรัพยากรป่าอย่างไร 

43. ชุมชนมีการก าหนดโครงสร้างบทบาทหน้าที่เพ่ือการบริหารงานด้านป่าอย่างไร 

44. ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านป่าอย่างไร 

ทรัพยากรชีวภาพ 



45. ประชากรบ้านเป้าหมายมีการปลูกพืชที่สร้างรายได้มีอะไรบ้าง มีจ านวนกี่หลังคาเรือน 

46. เราใช้ปัจจัยอะไรในการปลูก ได้มาจากไหน และเราขายผลผลิตออกนอกชุมชนหรือภายในชุมชน ขาย

วิธีใด 

47. บริเวณท่ีปลูกพืชดังกล่าวอยู่ที่ใดของหมู่บ้าน และมีวิธีการปลูกอย่างไรบ้าง ช่วงเวลาใด ได้ผลผลิต

เท่าไหร่ต่อครั้ง  

48. ประชากรบ้านเป้าหมายมีการปลูกพืชที่สร้างรายได้มีอะไรบ้าง มีจ านวนกี่หลังคาเรือน 

49. บริเวณท่ีปลูกพืชดังกล่าวอยู่ที่ใดของหมู่บ้าน และมีวิธีการปลูกอย่างไรบ้าง ช่วงเวลาใด ได้ผลผลิต

เท่าไหร่ต่อครั้ง  

50. ประชากรบ้านเป้าหมายมีการปลูกพืชที่สร้างรายได้มีอะไรบ้าง มีจ านวนกี่หลังคาเรือน 

51. เราใช้ปัจจัยอะไรในการปลูก ได้มาจากไหน และเราขายผลผลิตออกนอกชุมชนหรือภายในชุมชน ขาย

วิธีใด 

52. ปัจจุบันชุมชนมีปัญหาและอุปสรรคในการปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างไร 

53. ประชากรบ้านเป้าหมายมีการเลี้ยงสัตว์ที่สร้างรายได้มีอะไรบ้าง มีจ านวนกี่หลังคาเรือน 

54. บริเวณท่ีเลี้ยงสัตว์ชนิดดังกล่าวอยู่ที่ใดของหมู่บ้าน และมีวิธีการเลี้ยงอย่างไรบ้าง ช่วงเวลาใดท่ี

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง และได้ผลตอบแทนจากการเลี้ยงเท่าไหร่อย่างไร 

55. เราขายผลผลิตออกในหรือนอกชุมชน โดยวิธีใดบ้าง อย่างไร 

56. ปัจจุบันชุมชนมีปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจอย่างไร 

57. เราใช้ปัจจัยอะไรในการเลี้ยง ได้มาจากไหน 

58. ชุมชนมีการเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพอย่างไรบ้าง  

59. ชุมชนมีการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรชีวภาพอย่างไรบ้าง 

60. ชุมชนมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนทรัพยากรชีวภาพอย่างไร 

61. ชุมชนมีการบริหารงานด้านทรัพยากรชีวภาพโดยมีนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรชีวภาพ

อย่างไร 

62. ชุมชนมีกฎเกณฑ์ทรัพยากรชีวภาพอย่างไร 

63. ชุมชนมีการก าหนดโครงสร้างบทบาทหน้าที่เพ่ือการบริหารงานด้านชีวภาพอย่างไร 

64. ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านชีวภาพอย่างไร 

 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 



1. ท่านมีชุมชนต้นแบบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ใดบ้าง

ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด 

2. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรเพื่อให้ชุมชนมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ส าเร็จเหมือน

ชุมชนต้นแบบ 

3. ชุมชนของเราจะสามารถเป็นชุมชนที่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่ และจะท า

ได้อย่างไร 

4. ท่านมีข้อเสนอแนะอ่ืนๆ อย่างไรบ้าง 

 

แบบส ารวจข้อมูลแหล่งน้ าในชุมชน 

ชื่อแหล่งน้ า  จ านวนเนื้อที่ (โดยประมาณ) การใช้ประโยชน์ ปริมาณน้ าที่ใช้ต่อปี 
    

 
 
 

 

แบบส ารวจข้อมูลพื้นที่ป่าชุมชน 

ล าดับที่  ชื่อป่าชุมชน จ านวนเนื้อที่ (ไร่) 
   

 
 
 

 

แบบส ารวจทรัพยากรชีวภาพชุมชนประเภทพืชและเห็ดตามฤดูกาล 

ล าดับที่  ชื่อชนิดพืช จ านวน / ปริมาณ (กิโลกรัมต่อปี) ที่ 
คงเหลืออยู่ในปัจจุบัน (โดยประมาณ) 

ประโยชน์ 

มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
       
       

หมายเหตุ 



มาก หมายถึง จ านวนมากกว่า 5,000 กิโลกรัมต่อปี,  

ปานกลาง หมายถึง จ านวน 1,000 กิโลกรัมต่อปี แต่ไม่เกิน 5,000 กิโลกรัมต่อปี,  

น้อย หมายถึงจ านวน 500 กิโลกรัมต่อปี – 1,000 กิโลกรัมต่อปี และ 

น้อยมาก หมายถึง จ านวนไม่เกิน 500 กิโลกรัมต่อปี 

 

แบบส ารวจทรัพยากรชีวภาพชุมชนประเภทสัตว์ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อชนิดสัตว์ ปริมาณที่พบ การใช้ประโยชน์ที่ส าคัญ แหล่ง
ที่พบ ชื่อ

ท้องถิ่น 
ชื่อ
สามัญ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
มาก 

อาหาร ยา ไม่ใช้ 

           
           

หมายเหตุ 

มาก หมายถึง จ านวนมากกว่า 500 ตัวต่อปี,  

ปานกลาง หมายถึง จ านวน 400 – 500 ตัวต่อปี  

น้อย หมายถึงจ านวน 300 – 400 ตัวต่อปี 

น้อยมาก หมายถึง จ านวนไม่เกิน 300 ตัวต่อปี 

 

แบบส ารวจการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาด้านทรัพยากรชีวภาพชุมชน  

ล าดับที่ สภาพปัญหาทรัพยากรชีวภาพของชุมชน 
 

สาเหตุของการเกิดปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบจัดล าดับประเด็นการจัดการทรัพยากรชีวภาพของชุมชน 

ปัญหาจากแบบส ารวจการค้นหา
ปัญหาและสาเหตุฯ 

 

คะแนนของเกณฑ์และค่าถ่วงน้ าหนัก ที่ใช้ในการจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหาเพื่อแก้ปัญหา 

รวมคะแนนทั้งหมด 
 

สรุปการจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา 

 เกณฑ์ที่ 1 
ระดับ

ความส าคัญ 
ก่อน/หลัง 
 

เกณฑ์ที่ 2 ระดับ
ความต้องการขอ
ความร่วมมือใน
การแก้ปัญหา 
 

เกณฑ์ที่ 3 ระดับ
ความยากในการ
แก้ปัญหาให้ลุล่วง 

 

เกณฑ์ที่ 4 ระดับ
ความสอดคล้อง

กับนโยบายภาครัฐ 
 

น ป ม น ป ม น ป ม น ป ม 
               
               

 

ค าอธิบายตาราง 

 ตารางแบบจัดล าดับประเด็นการจัดการทรัพยากรชีวภาพของชุมชนที่ต้องด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา โดยท าการคัดเลือก

เกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ใส่คะแนนและค่าถ่วงน้ าหนักของเกณฑ์แต่ละตัว แล้วน ามาหาค่าคะแนนรวมและจัดล าดับ

ความส าคัญของปัญหาก่อน-หลัง ตามล าดับ  

1. ก าหนดเกณฑ์การให้ค่าถ่วงน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ โดยพิจารณาความส าคัญของเกณฑ์ทั้งหมด  

(1) ระดับความส าคัญก่อน/หลัง ของปัญหา    ค่าถ่วงน้ าหนัก = 4 

(2) ระดับความต้องการขอความร่วมมือการแก้ปัญหา   ค่าถ่วงน้ าหนัก = 3 

(3) ระดับความยากในการแก้ปัญหาให้ลุล่วง   ค่าถ่วงน้ าหนัก = 2 

(4) ระดับความสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ   ค่าถ่วงน้ าหนัก = 1 



2. เกณฑ์ความรุนแรงของปัญหา ก าหนดให้ค่าถ่วงน้ าหนัก แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 

ระดับท่ี 1 ความรุนแรงน้อย (น) = 1 

ระดับท่ี 2 ความรุนแรงปานกลาง (ป)  = 2 

ระดับท่ี 3 ความรุนแรงมาก (ม) = 3 

3. ขั้นตอนการให้คะแนน 

(1) ให้คะแนนของแต่ละปัญหาตามเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ 

(2) น าคะแนนที่ให้ไว้ดังกล่าวมาคูณกับค่าถ่วงน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ 

(3) สรุปรวมคะแนนที่ได้ เพ่ือน ามาจัดเรียงล าดับความส าคัญของปัญหา ก่อน-หลัง ตามล าดับ 



ตารางจัดล าดับความส าคัญของปัญหาทรัพยากรชีวภาพของชุมชน 

ล าดับที่ ประเด็นปัญหาทรัพยากรชีวภาพ จากช่องที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตารางความต้องการของชุมชนเพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรชีวภาพของชุมชน 

ข้อเสนอความต้องการของชุมชนเพื่อแก้ปัญหา
ทรัพยากรชีวภาพของชุมชน 

ประเด็นปัญหาทรัพยากรชีวภาพของชุมชนตาราง
ช่องที่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



การพิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อชุมชน 

ปัจจัยภายในชุมชน จุดแข็ง (Strengths, S) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดอ่อน (Weakness, W) 

ปัจจัยภายนอกชุมชน โอกาส (Opportunities, O) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุปสรรค (Threats, T) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อชุมชน 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ค่าคะแนนการวิเคราะห์ 
จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) รวมคะแนน  คะแนนเฉลี่ย 
    

     
 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อชุมชน 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ค่าคะแนนการวิเคราะห์ 
โอกาส (O) อุปสรรค (T) รวมคะแนน  คะแนนเฉลี่ย 
    

     
 

ประเด็นปัญหาเป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าหมาย 

ประเด็นปัญหาตามการ
จัดล าดับความส าคัญ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ เป้าหมาย 

    
 

เป้าประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน 

เป้าประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน 
     

 

แผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดโครงการ ผลผลิตโครงการ 

แผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดโครงการ ผลผลิต
โครงการ 

     
 

 

 

 

 

 



โครงการ แหล่งขอสนับสนุนงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ แหล่งขอสนับสนุน
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ภายใน
หมู่บ้าน 

อปท. จังหวัด 2562 2563 2564 

         
 

 

4.2 ผลการสร้างรูปแบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูง อ าเภอ

แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

   

 

 
 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมเพื่อเพิ่มระดับคุณภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน 



 
 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมเพื่อเพิ่มระดับคุณภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน (น้ าดื่ม) 
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6. แบบสรุปการด าเนินการวิจัย 
วัตถุประสงค ์ วิธีการด าเนินการวิจัย การออกแบบการวิจัย ผลการด าเนินงาน 

วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

เคร่ืองมือ ประชากร/กลุ่ม
ตัวอย่าง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

เพื่อศึกษาสภาพ 
และปัญหาการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนบนพ้ืนท่ี
สูง 
 

1.1 ส ารวจสภาพและปญัหาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนบ้านโป่งดอยช้าง 

1.2 ศึกษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.3 ประสานผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน 

คณะกรรมการหมู่บา้น ประธานกลุ่ม
ต่างๆ ในชุมชน และผู้น าในดา้นการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.4 ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อศึกษา
สภาพและปัญหาการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนในเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

1.5 สร้างทีมแกนน า (Core team) จาก
ตัวแทนกลุ่มที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อ
เป็นผู้ประสานงานและทีมงานในการ
ปฏิบัติการในพ้ืนท่ี สร้างพื้นที่การ
เรียนรูร้่วมกัน 

  แบบ
สัมภาษณ์ โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์
และการ
สังเกตการณ ์

 ลงพื้นที่
ส ารวจ 

ตัวแทนครัวเรือน 
จ านวน 100 หลังคา
เรือน 

การบรรยายเชิง
พรรณนา  สถิติ
พื้นฐาน ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ได้ข้อมลูสภาพ และปญัหาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 
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ข้อมูล 
เคร่ืองมือ ประชากร/กลุ่ม

ตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.6 วิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพและปญัหา
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน 

เพื่อสร้างรูปแบบ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนบนพ้ืนท่ี
สูง อ าเภอแม่สะ
เรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
 

2.1 ศึกษาข้อมูลเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากการประชุมระดม
ความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน และสร้างเกณฑ์ช้ีวัด
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน 
2.2 สรา้งเกณฑ์ช้ีวัดการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน 
2.3 ตรวจสอบความเหมาะสมของเกณฑ์ช้ี
วัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน 
2.4 ปรับปรุงแกไ้ขเกณฑ์ช้ีวัดการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนจากค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบ
สัมภาษณ์แบบ
มาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ 
ระเบียบวิธีวิจยัแบบ
ผสมผสาน (Mix 
Methodology)  

 แบบ
สัมภาษณ์ โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์
และการ
สังเกตการณ ์

 ลงพื้นที่
ส ารวจ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย
ประกอบด้วย ผู้น า
ชุมชน ตัวแทนกลุ่ม
อาชีพ ปราชญ์ด้าน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ต าบลบ้านกาศ 
อ าเภอแม่สะเรียง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จ านวน 13 หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ 15 คน 
รวมทั้งสิ้น 195 คน 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
การวิเคราะห์
แบบจ าลอง
ความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้น
ด้วยโปรแกรม 
LISREL วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content 
Analysis) การ
สังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วม และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก 

-ก าลังด าเนินการ- 
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ข้อมูล 
เคร่ืองมือ ประชากร/กลุ่ม

ตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

2.5 ทดลองใช้เกณฑ์ช้ีวัดการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน 
2.6 น าเกณฑ์ช้ีวัดที่ผ่านการทดลองใช้ไปวัด
ระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน ประเมิน และ
วิเคราะหร์ะดับการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน 
2.7 ออกแบบกิจกรรมเพื่อยกระดบัคุณภาพ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน 
2.8 วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงาน 

 



7. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานวิจัย (รวมทั้งปัญหาด้านสถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุ 

อุปกรณ์ บุคลากร การบริหารการวิจัย ฯลฯ) 

- 

8. ค าแนะน าและข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับงานวิจัย 

- 

 

(นายสุรินทร์ มหาวรรณ์) 

หัวหน้าโครงการ 

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 


