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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมของนักเรียนและประชาชน 2) ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้วยค่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างทัศนคติให้นักเรียนและ

ประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และ 3) หาแนวทางการส่งเสริม

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเครือข่ายชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

ครั้งนี้ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนบ้านควนประหน้าเขา จ�านวน 35 คน ประชาชนในหมู่ 14  

(บ้านควนประหน้าเขา) ต.บางขัน  อ.บางขัน  จ.นครศรีธรรมราช และชุมชนใกล้เคียง  จ�านวน  30  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ได้แก่ แบบสอบถามการมส่ีวนร่วม มค่ีาความเชือ่มัน่ เท่ากบั .94 แบบสมัภาษณ์ผลทีไ่ด้รบัจากการอบรมค่ายการเรยีนรู ้และแบบ

สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. การมีส่วนร่วมในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของนักเรียนและประชาชน  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.88) 

 2. ผลการจดัค่ายการเรยีนรูเ้พือ่สร้างทศันคตใิห้นกัเรยีนและประชาชนในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมกบัการอนรุกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท�าให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในหมู่บ้าน/ชุมชน และมีความรู้

ความเข้าใจในการอนุรักษ์ป่าไม้ แหล่งน�้า และการบริหารจัดการขยะในชุมชน 

 3. แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเครือข่ายชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและ

ยั่งยืน โดยเกิดการก่อตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านควนประหน้าเขาภายใต้การมีส่วนร่วม

ของทุกฝ่ายในการปกป้องป่าไม้ แหล่งน�้า และการบริหารจัดการขยะ

ค�าส�าคัญ: การพิทักษ์สิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Abstract
  The research aimed to study a participation of students and the general public in protecting the 

human rights on natural resources and environment,  to promote an operational learning through a learning 

camp to create an attitude for students and the general public towards an economic and social develop-

ment and conservation of natural resources, and to examine the guidelines to conserve the natural  

resources and environments in a sustainable manner.  The samples in the study were 35 students of  

Khwuanpranakhao School and 30 people from nearby communities. The research instruments were a  

questionnaire with a confidence equivalent to .94, an interview and an observation format. Statistics used 

in data analysis were percentage, mean, and standard deviation. 
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  The research findings were as follows. 

 1. A participation of the students and the general public in the study in protecting the human rights 

concerning the natural resources and environment was found at a high level ( EMBED Equation.3  =3.88)

 2. The results obtained from the learning camp showed that the subjects had a better knowledge 

on an economic and social development in the communities and acquired more understanding on the 

conservation of forest and water sources and the management of the communal garbage. 

 3. The guidelines acquired led to the strength and sustainability of the community network. The 

committee was established to conserve the natural resources and environment.  All parties concerned 

participated in the conservation effort. 

Keywords:  Protection of Human Rights,  Conservation of Natural Resources and Environment. 

บทน�า

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550  หมวด 3  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 

67  ระบวุ่า “สทิธขิองบคุคลทีจ่ะมส่ีวนร่วมกบัรฐัและชมุชน

ในการอนุรักษ์ บ�ารุงรักษาและการได้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

และในการคุม้ครองส่งเสรมิ  และรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม

เพ่ือให้ด�ารงชพีอยูไ่ด้อย่างปกตแิละต่อเนือ่งในสิง่แวดล้อมที่

จะไม่ก่อให้เกดิอนัตรายต่อสขุภาพอนามยั  สวสัดภิาพ หรอื

คุณภาพชีวิตของตน ย ่อมได ้รับความคุ ้มครองตาม 

ความเหมาะสม (ฝ่ายวิชาการ 2550) และพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระบุว่า 

สิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

รัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันด�าเนินกิจกรรมเพื่อ

การอนรุกัษ์ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะ

การแก้ไขกฎหมายให้ประชาชนท่ีได้รับ ความเสียหายจาก

ภาวะมลพิษ สามารถรวมตัวกันฟ้องคดีเป็นกลุ่ม หรือให้

องค์กรเอกชน ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535  และส่งเสริมให้

ประชาชนและองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการพิทักษ์  

สิ่งแวดล้อมให้มากกว่าที่เป็นอยู่ รวมทั้งควรแก้ไขมาตรา 6 

แห่งพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิ และรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม 

พ.ศ. 2535 จาก " เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันส่งเสริม และ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชาติ บุคคลอาจมีสิทธิและ

หน้าที ่ดงัต่อไปนี ้"เป็น" เพือ่ประโยชน์ในการร่วมกันส่งเสรมิ

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชาติบุคคลมีสิทธิและ

หน้าที่ ดังต่อไปนี้" (ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ 2542)

 นอกจากน้ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ยังได้ก�าหนด

ยทุธศาสตร์การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

อย่างยั่งยืน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดความเข้มแข็ง 

ของชุมชนในกรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม ด้วยการรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนและบริหารจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาตใินท้องถิน่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม  

สามารถอนุรักษ์และฟื้นฟูฐานทรัพยากรความหลากหลาย

ทางชีวภาพได้อย่างยั่งยืน (ฝ่ายวิชาการ 2550)

 ในสภาพป ัจจุบันความอุดมสมบู รณ ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดน้อยลง อันเกิดจาก 

การเพิ่มขึ้นของประชากรและกิจกรรมที่ส่งผล กระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อันได้แก่ กิจกรรม 

ทางอุตสาหกรรม กิจกรรมทางการเกษตร และกิจกรรม 

การบรโิภคของมนษุย์ ส่งผลให้มกีารใช้ ทรพัยากรธรรมชาติ

อย่างฟุ่มเฟือย ประชาชนขาดการ มีส่วนร่วมในการดูแล

รกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิไม่ค�านงึถงึสิง่แวดล้อมและก่อให้

เกิดมลพิษตามมา ดังจะเห็นได้จากการเกิดน�้าเสีย อากาศ

เป็นพิษจากการขยายตัวของชุมชน เสียงรบกวนจากการ

สร้างถนน เศษขยะและสารพิษ ล้วนเป็นผลมาจาก

กระบวนการ ผลิตในกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ทั้งสิ้น  

(นิวัติ เรืองพานิช 2546)

 ประเทศไทยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

โลกได้ให้ความส�าคญักบัปัญหาทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่

แวดล ้ อม เช ่ นกั น  มี ก า รแสวงหาวิ ธี ก า รอนุ รั กษ ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะการให้

ประชาชนมีส ่วนร ่วมในการจัดการด ้านการอนุรักษ ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล ้อม สอดคล้องกับ  
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.

2555-2559) ซ่ึงมุ่งบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ความส�าคัญ 

กับการอนุรักษ์ ฟ ื ้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2549)

 หมู่บ้านควนประหน้าเขา หมู่ที่ 14 ต�าบลบางขัน 

อ�าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหมูบ้านขนาด

เล็ก ตั้งอยู่ในชนบทห่างไกล  ได้รับผลกระทบจากแนวทาง

การพัฒนาประเทศไทยท่ีมุ่งพัฒนาจากระบบเศรษฐกิจ 

พื้นฐานทางการเกษตรไปสู ่ระบบเศรษฐกิจแบบกึ่ ง

อุตสาหกรรมได้ส่งผลให้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้ขยายตัวใน

หมู่บ้านและชุมชน มากขึ้นเป็นล�าดับโดยมีการรุกล�้าคลอง

สาธารณะ ท�าให้เกิดน�้าท่วมในปริมาณมากขึ้นทุกปี ขยะ 

เน่าเสีย ขาดการจัดการที่ถูกสุขลักษณะ สาเหตุเกิดจาก

การน�าเอาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่มาใช้อย่างมากในการ

พัฒนาเศรษฐกิจ โดยขาดจิตส�านึกร่วมกันที่จะบ�ารุงรักษา

หรือสงวนไว้ใช้อย่างยั่งยืน ท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติของ

ประเทศลดน้อยลงอย่างรวดเรว็ รวมทัง้เกดิความเสือ่มโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติ และยังส่งผลกระทบทางด้าน 

สิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากการก่อให้เกิดมลพิษในด้านต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน�้าเน่าเสียอันเนื่องมาจากการปล่อย  

สารเคมี ขยะ น�้าเสียจากบ้านเรือน  ท�าให้ประชาชนต้อง

เสี่ยงภัยจากภาวะมลพิษ ท้ังมลพิษในอากาศ ในน�้า ใน

อาหาร และความเสื่อมโทรมทางด้านสุขภาพจิต เป็นต้น 

นอกจากนี้ มีปัญหาประชาชนในชุมชนท้องถ่ินถูกละเมิด

สิทธิเสรีภาพจาก ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิด

ความเสยีหายทัง้ต่อสขุภาพอนามยั  สวสัดภิาพทางร่างกาย 

อาชพี รวมทัง้ความเดอืดร้อนด้านทีอ่ยูอ่าศยัอนัเนือ่งมาจาก

สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป จากปัญหาข้างต้น ถือได้ว่า

เป็นการละเมดิสทิธมินษุยชนด้านสิง่แวดล้อม  ซึง่ต้องอาศัย

การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนเพื่อด�าเนินการ

ตามกระบวนการที่ได้ระบุไว้ในมาตรา 67 แห่งรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550 แผนปฏิบัติการ

สทิธมินษุยชนด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม พระ

ราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 

2542  และยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

 ผู้วิจัยในฐานะเป็นสมาชิกของชุมชน ได้เล็งเห็น

สภาพปัจจุบัน ปัญหาการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถค้นหาและ

ด�าเนนิการแก้ไข ฟ้ืนฟแูละปรบัปรงุได้ จงึด�าเนนิการวจิยัเชงิ

ปฏิบัติการ (Action Learning) ขึ้น

  แนวคิดทฤษฎี 

 ผู้วิจัยใช้แนวคิดในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ

ทรพัยากรธรรมชาต ิและแนวทางในการด�าเนนิการเพือ่การ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ของ  ชัชพล 

ทรงสุนทรวงศ์ (2546)  โดยมีหลักการอนุรักษ์ 3 ประการ  

ได้แก่  1) ต้องใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด 2) ประหยัดของที่

หายาก และ 3) หาวธิฟ้ืีนฟส่ิูงแวดล้อมทีไ่ม่ดหีรอืเส่ือมโทรม

ให้ดีขึ้น

 ส่วนแนวทางในการด�าเนินการ ได้แก่ 1) ให้การ

ศึกษาแก่นักเรียนและประชาชน 2) ออกกฎหมายควบคุม 

3) แบ่งเขตพื้นที่ตามประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 4) 

การใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีข้ามาช่วย 5) จดัตัง้ชมรม

หรอืสมาคมการอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ 

6) การโฆษณาทางสื่อสารมวลชน และ 5) ตั้งหน่วยงานที่

รับผิดชอบโดยตรง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์สิทธิ

มนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ

นักเรียนและประชาชน 

 2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้วยค่าย

การเรียนรู ้เพื่อสร้างทัศนคติให้นักเรียนและประชาชน 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมกับการอนุ รั กษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 3. เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเครือข่ายชุมชนให้

เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed 

method) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

 การวิจัยเชิงปริมาณ 

 โดยการการศกึษาข้อมลูการพทิกัษ์สทิธมินษุยชน

ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และสภาพปัจจบุนั

ปัญหาด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมของหมูบ้่าน

ควนประหน้าเขา
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 ประชากร 

 ประชากร ได้แก่  1) นักเรียนโรงเรียนบ้านควน

ประ ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 98 คน และ 2) ประชาชน

ในหมู่ 14 (บ้านควนประหน้าเขา) ต.บางขัน  อ.บางขัน  

จ.นครศรีธรรมราช และชุมชนใกล้เคียง  จ�านวน  218  คน 

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านควนประ ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 35 

คน ได้มาจากการสุ ่มแบบเจาะจง และ 2) ประชาชน 

ในหมู่ 14 (บ้านควนประหน้าเขา) ต.บางขัน อ.บางขัน  

จ.นครศรธีรรมราช และชมุชนใกล้เคยีง  จ�านวน 80 หลงัคา

เรือน จ�านวนกลุม่ตวัอย่าง 30 คน ใช้วธิคีดัเลอืกกลุม่ตวัอย่าง

แบบเจาะจง 

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 เชิงปริมาณ คือ ระดับความรู ้ความเข ้าใจ 

ในการมีส ่วนร ่วมในการพิทักษ ์สิทธิมนุษยชนด ้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 เชิงคุณภาพ ได้แก่

 1. ระดับความรู ้ความเข ้าใจในการพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมจากผลการเข้าค่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างทัศนคติ

 2. แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเครือข่ายชุมชนให้เกิด 

ความเข้มแข็งและยั่งยืน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เชิงปริมาณ  ใช้แบบสอบถามการมีส่วนร่วมใน

การพิทักษ์สิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมใน

การพิทักษ์สิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดล้อม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

5 ระดับมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .94

 เชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต 

จากการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ โดยการอบรมค่ายการเรียนรู้

 1. แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับผลท่ีได้รับจากการ

อบรมค่ายการเรียนรู ้เพื่อสร้างทัศนคติให้นักเรียนและ

ประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 2. แบบสงัเกตการปฏบิตักิิจกรรมเพือ่การอนรุกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายชุมชน

บ้านควนประหน้าเขาและชุมชนใกล้เคียง

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง

คณุภาพด้วยตนเอง  โดยใช้การสอบถาม การสมัภาษณ์และ

การสังเกตกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล แล้วบันทึก

ข้อมูลโดยสรุปเพื่อน�ามาประมวลผลต่อไป

 2. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ

การ (Action Learning) ในขั้นตอนต่างๆ เพื่อรายงานผล

การวิจัยต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. น�าข้อมูลที่รวบรวมได้จากการด�าเนินงานใน

แต่ละกิจกรรมมาตรวจสอบความถูกต้อง และจัดรวบรวม

เป็นหมวดหมู่ตามขอบเขตการวิจัย 

 2. ศึกษาและท�าความเข้าใจข้อมูลที่รวบรวมมา

ทั้งหมดหลายๆ รอบ (Read and Re-Read) เพื่อหาความ

สัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านั้นในการก�าหนดทิศทาง (Trend) 

การวิเคราะห์แปรผลตามกรอบการวิจัย ข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  และการสนทนากลุ่ม  

ผ่านการบนัทกึข้อมลูภาคสนาม  โดยในการบนัทกึข้อมลูนัน้ 

ผู้วิจัยได้บันทึกข้อมูลย่อยๆ ในแต่ละประเด็นที่ส�าคัญ และ

เขียนบันทึกข้อมูลโดยละเอียด อีกครั้งหนึ่งเมื่อส้ินสุดการ

สมัภาษณ์แต่ละครัง้ และข้อมลูเหล่านีไ้ด้น�ามาเสนอโดยการ

พรรณนาอย่างละเอยีดและใช้วธิวีเิคราะห์เนือ้หา (Content 

Analysis) แล้วน�ามาหาข้อสรุปอย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล

อิงกรอบแนวคิดทฤษฎี แล้วน�าเสนอในเชิงการบรรยาย 

(Narrative  Form)

สรุปผลการวิจัย

 จากการวิเคราะห์ข ้อมูลในการวิจัยในครั้งน้ี 

สามารถสรุปสาระส�าคัญของผลการวิจัยได้ดังนี้

 1. ผลการวิเคราะห์ระดับความรู้ความเข้าใจใน

การมี ส ่ วนร ่ วม ในการพิทั กษ ์ สิ ทธิ มนุ ษยชนด ้ าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนและ

ประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.88)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

คือ ด ้านการรวมกลุ ่มเพื่อแก ้ ไขป ัญหาและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นตนเองตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (  = 4.06) รองลง

มาคือ ด้านการรวมตัวกันเพื่อด�าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2542 (  = 3.86) และ

ด ้านสิทธิของบุคคลที่ จะมีส ่วนร ่วมในการอนุรักษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (  = 3.63)  ตามล�าดับ ดังตารางที่ 1, 

2 และ 3

ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวม

5 
 
ข้อมูล แล้วบันทึกข้อมูลโดยสรุปเพ่ือน ามาประมวลผล
ต่อไป 

2.  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากการเรียนรู้เชิง
ปฏิบัติการ (Action Learning) ในข้ันตอนต่าง ๆ เพ่ือ
รายงานผลการวิจัยต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 1. น าข้อมูลที่รวบรวมได้จากการด าเนินงานใน
แต่ละกิจกรรมมาตรวจสอบความถูกต้อง และจัด
รวบรวมเป็นหมวดหมู่ตามขอบเขตการวิจัย  

2. ศึกษาและท าความเข้าใจข้อมูลที่รวบรวม
มาทั้งหมดหลายๆ รอบ (Read and Re-Read) เพ่ือหา
ความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่าน้ันในการก าหนดทิศทาง 
(Trend) การวิเคราะห์แปรผลตามกรอบการวิจัย ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  และการ
สนทนากลุ่ม  ผ่านการบันทึกข้อมูลภาคสนาม  โดยใน
การบันทึกข้อมูลน้ัน ผู้วิจัยได้บันทึกข้อมูลย่อยๆ ในแต่
ละประเด็นที่ส าคัญ และเขียนบันทึกข้อมูลโดยละเอียด 
อีกครั้งหน่ึงเมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง และข้อมูล
เหล่าน้ีได้น ามาเสนอโดยการพรรณนาอย่างละเอียดและ
ใช้วิธีวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แล้วน ามา
หาข้อสรุปอย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผลอิงกรอบแนวคิด

ทฤษฎี แล้วน าเสนอในเชิงการบรรยาย (Narrative  
Form) 

 
สรุปผลการวิจัย 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในครั้งน้ี 

สามารถสรุปสาระส าคัญของผลการวิจัยได้ดังน้ี 
1.  ผลการวิเคราะห์ระดับความรู้ความเข้าใจ

ในการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนและ
ประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.88) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ  
ด้ า นก า ร ร วม ก ลุ่ ม เ พ่ื อ แก้ ไ ขปั ญ หา แล ะ พัฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ินตนเองตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ( X = 4.06) 
รองลงมาคือ  ด้านการรวมตัวกันเพ่ือด าเนินกิจกรรมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมตาม
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2542 
(X = 3.86) และด้านสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม
รั ฐ ธร รม นูญแห่ ง ร าชอาณาจัก ร ไทย  ( X= 3.63)  
ตามล าดับ ดังตารางที่ 1, 2 และ 3 

 
 

ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวม 
 

การมีส่วนร่วมในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความคิดเห็นภาพรวม 

X  S.D. แปลผล 
สิทธิของบุคคลที่จะมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตาม รธน. 50 

 

3.63 
 

0.91 
 

มาก 

การรวมตัวกันเพ่ือด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตาม พรบ.คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

 

3.86 
 

0.81 
 

มาก 

การรวมกลุ่มกันเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถ่ินของตนเองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 

 

4.06 
 

0.93 
 

มาก 

รวม 3.88 0.88 มาก 
  ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นของนักเรียน 
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6 
 
 

การมีส่วนร่วมในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความคิดเห็นของนักเรียน 

X  S.D. แปลผล 
สิทธิของบุคคลที่จะมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม รธน. 50 

 

3.89 
 

0.83 
 

มาก 

การรวมตัวกันเพ่ือด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตาม พรบ.คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

 

3.69 
 

0.87 
 

มาก 

การรวมกลุ่มกันเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ินของตนเอง  ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11  พ.ศ.2555-2559 

 

4.20 
 

0.76 
 

มาก 

รวม 3.96 0.82 มาก 
 
   ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นของประชาชน 
 

การมีส่วนร่วมในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ความคิดเห็นของประชาชน 

X  S.D. แปลผล 
สิทธิของบุคคลที่จะมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม รธน. 50 

 

3.43 
 

1.00 
 

ปานกลาง 

การรวมตัวกันเพ่ือด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตาม พรบ.
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

 

4.03 
 

0.76 
 

มาก 

การรวมกลุ่มกันเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ินของตนเอง  ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 

 

3.93 
 

1.11 
 

มาก 

รวม 3.80 0.96 มาก 
 

2.  ผลการวิเคราะห์จากการจัดค่ายการเรียนรู้
เพ่ือสร้างทัศนคติให้นักเรียนและประชาชนในการพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม ใ นชุ ม ช นกั บ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า 

2.1 ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในหมู่บ้านและชุมชน ได้เรียนรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับการรักษาและใช้สิทธิหน้าที่ความเป็น
พลเมืองอย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นพลเมืองดีของ
สังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชี วิต 
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติด้วยความ
รับผิดชอบอย่างเต็มที่ตามบทบาททางสังคมที่ตนด ารง
อยู่ ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี เศรษฐกิจ และ
สังคม รวมทั้งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่ก าหนดไว้ 

เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น มีจิต
สาธารณะและกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม  โดยผลักดันให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบการศึกษาที่
สร้างประชาชนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เป็น
ก าลังส าคัญที่จะสร้างชาติไทยให้เจริญก้าวหน้าและ
สังคมสันติสุข 

2.2 ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้,แหล่งน้ า) และสิ่งแวดล้อม 
(การบริหารจัดการขยะในชุมชน) พบว่า มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ว่า มีสิทธิในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยที่รัฐต้อง



วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 12(1): ม.ค.-มิ.ย. 256064

ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นของประชาชน

6 
 
 

การมีส่วนร่วมในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความคิดเห็นของนักเรียน 

X  S.D. แปลผล 
สิทธิของบุคคลที่จะมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม รธน. 50 

 

3.89 
 

0.83 
 

มาก 

การรวมตัวกันเพ่ือด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตาม พรบ.คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

 

3.69 
 

0.87 
 

มาก 

การรวมกลุ่มกันเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ินของตนเอง  ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11  พ.ศ.2555-2559 

 

4.20 
 

0.76 
 

มาก 

รวม 3.96 0.82 มาก 
 
   ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นของประชาชน 
 

การมีส่วนร่วมในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ความคิดเห็นของประชาชน 

X  S.D. แปลผล 
สิทธิของบุคคลที่จะมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม รธน. 50 

 

3.43 
 

1.00 
 

ปานกลาง 

การรวมตัวกันเพ่ือด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตาม พรบ.
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

 

4.03 
 

0.76 
 

มาก 

การรวมกลุ่มกันเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ินของตนเอง  ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 

 

3.93 
 

1.11 
 

มาก 

รวม 3.80 0.96 มาก 
 

2.  ผลการวิเคราะห์จากการจัดค่ายการเรียนรู้
เพ่ือสร้างทัศนคติให้นักเรียนและประชาชนในการพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม ใ นชุ ม ช น กั บ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า 

2.1 ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในหมู่บ้านและชุมชน ได้เรียนรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับการรักษาและใช้สิทธิหน้าที่ความเป็น
พลเมืองอย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นพลเมืองดีของ
สังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชี วิต 
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติด้วยความ
รับผิดชอบอย่างเต็มที่ตามบทบาททางสังคมที่ตนด ารง
อยู่ ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี เศรษฐกิจ และ
สังคม รวมทั้งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่ก าหนดไว้ 

เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น มีจิต
สาธารณะและกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม  โดยผลักดันให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบการศึกษาที่
สร้างประชาชนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เป็น
ก าลังส าคัญที่จะสร้างชาติไทยให้เจริญก้าวหน้าและ
สังคมสันติสุข 

2.2 ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้,แหล่งน้ า) และสิ่งแวดล้อม 
(การบริหารจัดการขยะในชุมชน) พบว่า มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ว่า มีสิทธิในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยที่รัฐต้อง

 2. ผลการวิเคราะห์จากการจัดค่ายการเรียนรู ้

เพื่อสร้างทัศนคติให้นักเรียนและประชาชนในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมในชุมชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า

  2.1 ความรูค้วามเข้าใจในการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในหมูบ้่านและชมุชน ได้เรยีนรูแ้ละเข้าใจเกีย่วกบั

การรักษาและใช้สิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมืองอย่างถูกต้อง

และเหมาะสม เป็นพลเมืองดีของสังคม มีคุณธรรม 

และจรยิธรรมในการด�าเนนิชีวติ ตระหนกัถงึบทบาทหน้าที่

ทีจ่ะต้องปฏบิตัด้ิวยความรบัผดิชอบอย่างเตม็ทีต่ามบทบาท

ทางสงัคมทีต่นด�ารงอยู ่ให้สอดคล้องกบัวฒันธรรมประเพณี 

เศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ังสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 

ที่ก�าหนดไว้ เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น 

มีจิตสาธารณะและกระตือรือร้นท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมใน 

การแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม โดยผลักดันให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบการศึกษาท่ีสร้าง

ประชาชนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นก�าลัง

ส�าคญัทีจ่ะสร้างชาตไิทยให้เจรญิก้าวหน้าและสงัคมสนัตสิขุ

  2.2 ความรู ้ ความเข ้ าใจในการอนุรักษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้,แหล่งน�้า) และสิ่งแวดล้อม  

(การบรหิารจดัการขยะในชมุชน) พบว่า มคีวามรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห ่ งชาติ  พ .ศ .  2542 ว ่ า  มีสิทธิ ในการอนุรักษ ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม โดยทีร่ฐัต้องส่งเสรมิให้

ประชาชนรวมตัวกันด�าเนินกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  2.3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้านและชุมชนให้เกิดประโยชน์ กลุ่ม 

เป้าหมายได้เรียนรู้ถึงการอนุรักษ์ป่าและน�้าด้วยการสร้าง

ฝายในรูปแบบต่าง ๆ และการบริหารจัดการขยะ

  2.4 ป ัญหาหรืออุปสรรคในการอนุรักษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้านและชุมชน 

กลุ่มเป้าหมายได้วิเคราะห์และสรุปปัญหาหรืออุปสรรคใน

การร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้ แหล่งน�้า และส่ิงแวดล้อม เช่น  

การไม่มีความรู้ในจัดการป่าต้นน�้า การอนุรักษ์แหล่งน�้า 

เป็นต้น

  2.5 ความต้องการในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้านและชุมชน กลุ ่ม 

เป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย ประชาชนและนักเรียน ได้ระบุ

ความต้องการในการอนุรักษ์ป่าไม้ แหล่งน�้า การรักษา 

สิ่งแวดล้อม

 3. แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้วยเครือข่ายชุมชนให้เกิด 

ความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยผู้วิจัยได้สังเกตการปฏิบัติ

กิจกรรมเพื่ อการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมการซ่อมแซมฝายของหมู ่บ้าน 

การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะในบ้านเรือนและชุมชน 

พบว่า นักเรียนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กิจกรรมเพื่ อการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ แนวทางการจัดกิจกรรม ผลเสีย

ของการไม่อนุรักษ์ ประโยชน์ การปกป้องพิทักษ์สิทธิ 

มนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ป่าไม้,  
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แหล่งน�้า, การบริหารจัดการขยะ) ส่งผลให้เกิดการก่อตั้ง

คณะกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บ้านควนประหน้าเขา ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิก

องค์การบรหิารส่วนต�าบล ภมูปัิญญาชาวบ้าน นกัเรยีนและ

สถานศึกษา และมีการจัดตั้งภาคีเครือข่ายชุมชนบ้านควน

ประหน้าเขาและชุมชนใกล้เคียงเพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้  

แหล่งน�้า และการบริหารจัดการขยะ

อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการศกึษาการมส่ีวนร่วมในการพทิกัษ์สิทธิ

มนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

นกัเรียนและประชาชน การส่งเสรมิการเรยีนรูเ้ชงิปฏบิตักิาร

ด้วยค่ายการเรียนรู ้เพื่อสร้างทัศนคติให้นักเรียนและ

ประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และ การหาแนวทาง

การส่งเสรมิการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

ด้วยเครือข่ายชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ดังผล

การวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยขออภิปรายผลในประเด็นส�าคัญๆ  

ดังต่อไปนี้

 1. ผลการศกึษาการมส่ีวนร่วมในการพทิกัษ์สทิธิ

มนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

นักเรียนและประชาชน พบว่า นักเรียน มีความตระหนักถึง

ความส�าคญัของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม การส่ง

เสริม และสร้างจิตส�านึกให้แก่ประชาชนในการร่วมกัน

อนุรักษ์และพิทักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมีความรู้ความเข้าใจใน

ด ้ านการรวมกลุ ่ มกัน เพื่ อแก ้ ไขป ัญหาและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเองตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559  

อยู่ในระดับมาก ด้านสิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมในการ

อนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ตามรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 อยู่ในระดับมาก 

และด้านการรวมตัวกันเพื่อด�าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 อยู่ใน

ระดบัมาก ส่วนประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจ ด้านการรวม

ตัวกันเพื่อด�าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 อยู่ในระดับมาก ด้านการ

รวมกลุม่กนัเพ่ือแก้ไขปัญหาและพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ

ในท้องถิ่นของตนเองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิฉบบัที ่11 พ.ศ. 2555-2559 อยูใ่นระดบัมาก ส่วน

ด ้านสิทธิของบุคคลที่จะมีส ่วนร ่วมในการอนุรักษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วันวิสา  เยือกเย็น (2555) 

ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในเขตเทศบาลเมือง

หัวหิน อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า มีความ

รู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อยู ่ในระดับปานกลาง การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน ล�าดับแรกคือ การ

รับผลประโยชน์ รองลงมาคือ การร่วมด�าเนิน กิจกรรม การ

ตดิตาม ประเมนิผล และการตดัสินใจเป็นล�าดบัสุดท้าย ส่วน

ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ พบว่าประชาชน ต้องการ

ให้เทศบาลจดัหาทีท่ิง้ขยะให้เหมาะสม และ มรีถขยะมาเกบ็

ตามก�าหนด ต้องการให้มกีารวางแผน ทีแ่น่นอนและมคีวาม

กระตือรื อร ้น ในการท� างาน จัดกิ จกรรมอนุรั กษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นระยะ

 2. ผลการส่งเสริมการเรียนรู ้ เชิงปฏิบัติการ  

(Action Learning) ด้วยค่ายการเรยีนรูเ้พือ่สร้างทศันคติให้

นักเรียนและประชาชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พบว่า 

ผู ้เข ้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู ้ ความเข้าใจการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมในหมู่บ้านและชุมชน ได้เรียนรู้และ

เข้าใจเกีย่วกบัการรกัษาและใช้สทิธหิน้าทีค่วามเป็นพลเมอืง

อย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นพลเมืองดีของสังคม  

มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด�าเนินชีวิต ตระหนักถึง

บทบาทหน้าทีท่ีจ่ะต้องปฏิบตัด้ิวยความรบัผิดชอบอย่างเตม็

ที่ตามบทบาททางสังคมที่ตนด�ารงอยู ่ให้สอดคล้องกับ

วัฒนธรรมประเพณี เศรษฐกิจและสังคม เข้าใจถึงวิธีการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้, แหล่งน�้า) และ 

ส่ิงแวดล้อม (การบริหารจัดการขยะในชุมชน) รวมท้ังมี 

ความรู ้ ค ว าม เข ้ า ใจ เกี่ ย วกั บ สิทธิ ในการอนุ รั กษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สามารถ

ระบปัุญหาหรอือปุสรรคในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งได้วิเคราะห์

และสรุปปัญหาหรืออุปสรรคในการร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้  

แหล่งน�้าและสิ่งแวดล้อม เช่น การไม่มีความรู้ในจัดการป่า



วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 12(1): ม.ค.-มิ.ย. 256066

ต้นน�้า การอนุรักษ์แหล่งน�้า เป็นต้น ท่ีเห็นเด่นชัดคือ  

มีความต้องการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ 

สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านและชุมชน โดยได้ระบุความต้องการ

ในการอนุรักษ์ป่าไม้ แหล่งน�้า การรักษาสิ่งแวดล้อมใน 

รูปแบบทีส่ามารถปฏบิตัไิด้ด้วยการร่วมกนัซ่อมแซมฝายของ

หมู่บ้าน การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะในบ้านเรือนและ

ชุมชน  

 3. แนวทางการสนับสนุน ส่งเสริมการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเครือข่ายชุมชน

บ้านควนประหน้าเขาและชุมชนใกล้เคียงให้เกิดความเข้ม

แข็งและเกิดความยั่งยืน โดยนักเรียน และประชาชนม ี

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ของ 

การจัดกิจกรรม แนวทางการจัดกิจกรรม ผลกระทบที่ไม่มี

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประโยชน์

การอนุ รักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม   

การปกป้องพิทักษ์สิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (ป่าไม้ แหล่งน�้า และการบริหารจัดการ

ขยะ) ของเครอืข่ายชมุชน ซึง่ส่งผลให้เกดิการมส่ีวนร่วมของ

ทุกฝ่าย ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน 

สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

นักเรียนและสถานศึกษา ในรูปแบบคณะกรรมการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านควนประหน้าเขา 

มีการด�าเนินการจัดตั้ง ภาคีเครือข่ายชุมชนบ้านควน 

ประหน้าเขาและชมุชนใกล้เคยีงเพือ่การอนรุกัษ์ป่า แหล่งน�้า 

และสิ่งแวดล้อม  มีแนวการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงทีพ่ึง่ตนเองในการพฒันาและอนรุกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความเข้มแข็ง

และยัง่ยนื ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของวฒุชิยั พริณุสนุทร 

(2554)  ที่ได้ศึกษาปัจจัยทางการบริหารท่ีมีผลต่อการ

จัดการป่าชุมชนของคณะกรรมการป่าชุมชนในพื้นที่

ส�านกังานป่าไม้เขตขอนแก่น กล่าวว่า ป่าชมุชนถอืได้ว่าเป็น

ป่าเศรษฐกจิของชมุชนท้องถ่ิน ผลติผลจากป่า เช่น ฟืน ถ่าน 

อาหารป่า ตลอดจนสมุนไพร ไม้พื้นบ้าน ฯลฯ สามารถ

อ�านวยประโยชน์ให้กับชุมชนได้อย่างต่อเน่ือง เป็นการลด

ภาระค่าครองชพีของราษฎร  รวมทัง้เป็นการสร้างความเข้ม

แขง็ของชมุชนท้องถ่ิน  เนือ่งจากมกิีจกรรมทีต้่องด�าเนนิงาน

ร่วมกันอยู่อย่างต่อเนื่อง การด�าเนินงานจัดการป่าชุมชนได้

รับการขานรับจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภายใน

ประเทศและต่างประเทศ  โดยเห็นว่าการจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชน ควรเน้นให้องค์กรชุมชนเป็น 

ผูด้�าเนนิการ เนือ่งจากเป็นผูท้ีอ่ยูใ่กล้ชดิกบัป่า และมวีถิชีวีติ

ที่เกี่ยวข้องและผูกพันกับป่า โดยมีหน่วยงานของภาครัฐ 

องค์กรท้องถิน่ องค์กรพฒันาเอกชน และสถาบนัการศกึษา

เป็นผู ้สนับสนุนกิจกรรมการด�าเนินงาน ซึ่งน่าจะเป็น

แนวทางทีเ่หมาะสมของรปูแบบในการจดัการทรพัยากรป่า

ไม้เพื่อความด�ารงอยู่ของพื้นที่ป่าควบคู่ไปกับความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรให้องค์กรต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่เป็นก�าลงัเสรมิในการท�ากจิกรรม ของภาคเีครอื

ข่ายชุมชนบ้านควนประหน้าเขาและชุมชนใกล้เคียงเพื่อ 

การอนุรักษ์ป่า แหล่งน�้าและสิ่งแวดล้อม

 2. ควรมกีารผลกัดนัความรูท้ีเ่ป็นของชมุชน โดย

เฉพาะความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากป่าแหล่งน�้า   

การบริหารจัดการขยะ เข้าสู่สถานศึกษาในท้องถิ่น เช่น 

โรงเรียนในระดับประถมศึกษา รวมทั้งผลักดันให้เกิด

หลักสูตรท้องถิ่น โดยน�าความรู้เรื่องการท�าฝายภูมิปัญญา

ท้องถิน่ และก่อให้เกดิกจิกรรมของสถาบนัการศึกษาขึน้โดย

ร่วมกับชุมชน

 3. ควรแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานท้ัง

ภาครัฐและเอกชน ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้เชิง

ปฏิบัติการ (Action Learning) ด ้านการอนุรักษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์

สทิธมินษุยชนด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของ

นักเรียนและประชาชนในระดับต�าบลและบริบทที่กว้างขึ้น

เพื่อบูรณาการในการแสวงหาหรือส่งเสริมการเรียนรู้เชิง

ปฏบิตักิารด้วยค่ายการเรยีนรูเ้พือ่สร้างทศันคตใิห้ทกุฝ่ายใน

พื้นที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 2. ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้วยรูปแบบที่หลาก

หลายเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ครอบคลุม

กิตติกรรมประกาศ

 รายงานการวจิยัฉบบันีส้�าเรจ็ได้ด ีเนือ่งจากได้รบั

ทนุวจิยัจากโครงการเสรมิสร้างจติส�านกึพลเมอืงเพือ่ส่งเสรมิ
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ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ปี 2555 และได้รับความ

กรณุา ให้ค�าปรกึษา และช่วยเหลอืแนะน�าแก้ไขข้อบกพร่อง

ต่างๆ อย่างดยีิง่จาก รศ.ดร.ไมตร ี จนัทรา ทีป่รกึษาโครงการ

วจิยั ท�าให้ผูว้จิยัได้รบัแนวทางในการศกึษาค้นคว้าหาความ

รู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง ในการท�าวิทยานิพนธ์

ครั้งนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งมา 
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