ศักยภาพและการสรางเครือขายอบต.
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม
The Capacity and Network Development of the Sub-district Administration Organization
towards the Participation of Environmental and Natural Resources Conservation
ดุษฎี เจริญสุข 1 ประยูร อัครบวร 2 พรธิดา วิเศษศิลปานนท 3 และ สุรินทรภรณ ศรีอินทร 4
Dusee Chareansuk1, Phayun Arkarabavon2, Porntida Visetsillapanon3, and Surinporn Sri-in

4

บทคัดยอ

การศึกษาศักยภาพและการสรางเครือขายอบต.ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบ
มีสวนรวม ใชวธิ ีวิจัยแบบผสมผสานระหวางวิธีวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม กลุม
ตัวอยางเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลและผูนําชุมชนในเขตตําบลโคกคราม จํานวน 134 คน การศึกษา
พบวาการวิจัยไดชวยใหเกิดการพัฒนาศักยภาพและสรางเครือขายสมาชิกอบต. ผูนําชุมชน ผูนําเยาวชนในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จากการดําเนินโครงการรวมกันระหวางนักวิจัย สมาชิก อบต. และ
ผูนําชุมชน กอใหเกิดการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น ความรวมมือระหวางผูบริหารสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล ผูนําชุมชน และผูน ําเยาวชน เกิดสัมพันธภาพทีด่ ี เกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เกิดทัศนคติที่ดีตอการทําเกษตรอินทรียบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น

ABSTRACT

The capacity and network development of the sub-district administration organization
towards the participation of natural resources conservation had using mixed method of quantitative
and participation action research in implementation the research with the 134 samples of the
members and community leaders in Tambon Kok-kram . The research result revealed the capacity
and the network development of members of sub-district administration, community and children
leaders on the environmental and natural resources conservation, also the development the local
wisdom, and the good relationship between them. They had better understanding on the environment
and natural resources conservation, positive attitude to the organic agriculture base on the King
Bhumipol ’s Philosophy of economic sufficiency including induced the public mind for the natural
resources conservation for all.
Key Words: The Capacity, Network, Environmental and Natural Resource Reservation, The Participation
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คํานํา

ปจจุบันปญหาความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในประเทศไทยทวีความรุนแรง
ขึ้นอยางมาก จนเขาสูขั้นวิกฤติในบางพื้นที่ ไมวาจะเปนปญหาทรัพยากรธรรมชาติลดนอยลงไป หรือปญหาการ
เกิดมลพิษจนเปนอันตรายตอสุขภาพและความเปนอยูของมนุษยโดยตรง ปญหาภัยแลง น้ําทวม การใชสารเคมี
ทางการเกษตร ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและน้ํา ซึ่งประเทศไทยมีความสําคัญในฐานะแหลงผลิต
อาหารของโลก ดังนั้นความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงสงผลตอการผลิตโดยเฉพาะ
ดานการเกษตรของไทย รวมทั้งประเด็นปญหาของสิ่งแวดลอมเหลานี้ ก็ไดมีการพูดถึงทั้งในระดับทองถิ่น
ระดับประเทศ และระดับโลก เพื่อที่จะแสวงหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาวอยางเรงดวน
ในชวงระยะหลายปที่ผานมา แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาเพื่อการดํารงอยูอยางยั่งยืนและเหมาะสม
กับสภาพแวดลอม (Green Revolution and Sustainable Development) โดยคํานึงถึงการพัฒนาที่ไมทําลาย
ระบบนิเวศน ซึ่งเปนหวงโซอาหารของมนุษย โดยมีดัชนีชี้วัดจากการประเมินการคงอยูของธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และการมีแนวคิดที่มองวาการแกไขปญหามิควรถูกจํากัดเฉพาะในภาครัฐ เพราะมีขอจํากัด
นานาประการที่ทําใหไมสามารถดําเนินการปองกันและแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของปญหา
ความยากจน การขาดการศึกษา การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ตองการเพิ่มผลผลิตสูงสุด ขณะเดียวกันก็นําไปสูการ
กอมลพิษและการทําลายทรัพยากรธรรมชาติจนยากจะเยียวยา สงผลใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตมากขึ้น ซึ่งเกือบทุกรัฐบาลที่ผานมาไดมีความพยายาม
หาทางแกไขปญหาอยางตอเนื่องตลอดมา แตก็ประสบความสําเร็จเพียงระดับหนึ่ง
นอกจากนี้ ปญหาของสิ่งแวดลอมยังเปนปญหาที่มีความสัมพันธกับปญหาอื่นๆ ของสังคม ดังนัน้
แนวนโยบายในการแกไขปญหาทีเ่ หมาะสม จึงควรเปนนโยบายที่เปดโอกาสใหทุกคนในสังคม ไดเขามามีสวน
รวมในการพัฒนาสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะกอใหเกิดประโยชนแกสังคม กลาวไดวาปญหา
สิ่งแวดลอมเปนปญหาที่ทุกคนในสังคม จะตองรวมมือกันแกไขอยางจริงจัง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การประสาน
ความรวมมือกันเปนเครือขายเพื่อการทํางานเปนทีม และผสานระหวางชุมชนและองคกรทองถิ่นแบบมีสวนรวม
จึงเปนสิ่งที่จําเปนและควรทําการศึกษาวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาฐานราก ไดแก กลุมสมาชิก
เครือขายองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ใหเกิดความตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอมและเขามามีสวนรวมใน
การปองกันและแกไขปญหา เพื่อทําใหการจัดการสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพเกิดความยั่งยืน และประสบ
ผลสําเร็จมากยิ่งขึ้น
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพและสรางเครือขายแกนนําของอบต. ในการดูแล
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นแบบมีสวนรวม โดยไดเลือกทําการศึกษาเฉพาะ อบต.ซึ่ง
เปนองคกรระดับรากหญาที่ใกลชิดกับประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมี
สวนรวม ณ ตําบลโคกคราม อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ทีจ่ ะรวมกันดูแลสิ่งแวดลอมในทองถิ่นของตน
ใหดี และปองกันมิใหถูกทําลาย ซึ่งจะชวยใหสามารถลดงบประมาณในการกําจัดขยะ ลดปญหามลพิษทีม่ ีผลตอ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ การจัดการเรื่องน้ํา การดูแลดานสิ่งแวดลอม ชวยลดคาใชจายในการรักษาพยาบาลของ
ประชาชนที่เกิดจากการใชสารเคมี และโรคที่เกิดจากมลพิษตางๆ สงผลใหสามารถนํางบประมาณสวนนี้ไป
พัฒนาทางดานการศึกษา พัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และนําไปสูการพัฒนารูปแบบการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยใชชุมชนเขามามีสวนรวม รวมทั้งนําไปสูการพัฒนาระบบนิเวศเกษตรที่ไมทําลาย
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สิ่งแวดลอมและกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอันจะเปนประโยชนตอประชาชนในพื้นที่โดยตรง และสามารถนํา
รูปแบบการพัฒนาไปใชในพื้นที่อื่นๆ ไดตอไป
การตรวจเอกสาร
แนวคิดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เกษม จันทรแกว (2540:113) ไดกลาวถึงการอนุรักษไววา ธรรมชาติของทรัพยากร เมื่อถูกนํามาใชนั้นก็
จะเกิดความเสื่อมโทรม และ/หรือทรัพยากรรอยหรอ จนทําใหหายากหรืออาจสูญหายได ดังนั้นการอนุรักษจึงตอง
กําหนดหลักการใหชัดเจนเพื่อนําไปสูการสรางมาตรการและสรางแผนการอนุรักษตอไป โดยสรุปหลักการอนุรักษ
มี 3 ประการ ดังนี้
1. การใชแบบยั่งยืน ทรัพยากรทุกประเภท ทุกกลุมตองมีแผนการใชแบบยั่งยืน (Sustainable
Utilization) ซึ่งตองมีการวางแผนการใชตามสมบัติเฉพาะตัวของทรัพยากรพรอมทั้งมีการเลือกเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับชนิดของทรัพยากร
2. การฟนฟูสิ่งเสื่อมโทรมทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น เมื่อมีการใชแลวยอมเกิด
ความเสื่อมโทรมเพราะใชเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสม เก็บเกี่ยวมากเกินความสามารถในการปรับตัวของระบบ
จําเปนตองทําการฟนฟูใหดีเสียกอน เมื่อทรัพยากร/สิ่งแวดลอมนั้นๆ ตั้งตัวได จึงสามารถนํามาใชในโอกาสตอไป
3. การสงวนของหายากทรัพยากรบางชนิด มีการใชมากเกินไป หรือมีการแปรสภาพเปนสิ่งอื่นทําใหบาง
ชนิดของทรัพยากรหายาก ถาปลอยใหมีการใชเกิดขึ้นแลวอาจทําใหเกิดการสูญพันธุได จําเปนตองสงวนหรือเก็บ
ไวเพื่อเปนแมพันธุ หรือเปนตัวแมบทในการผลิตใหมากขึ้น
หลักการอนุรักษทั้งสามประการนี้ มีความสัมพันธตอกันและกัน กลาวคือตองใชรวมกัน ถาใชแลวมีสิ่งใด
ใชมากเกินไปจําเปนตองการสงวน หรือเก็บรักษาเอาไว ฉะนั้นหลักการทั้งสามประการจําเปนตองมีการ
ผสมผสานกันเสมอ
แนวคิดเครือขายทางสังคม
เครือขายทางสังคม คือ กลุม คน หรือองคกรในสังคมที่มีความสัมพันธทางสังคม มีการแลกเปลี่ยนขอมูล
มีการกระทํากิจกรรมรวมกัน (Starkey, 1997:14) มีการเชื่อมตอ (Bond) ระหวางกลุมคนที่มีความรับผิดชอบ
คลายๆ กัน รวมทั้งการสรางการเชื่อมโยง (Bridge) ไปยังกลุมคนที่มีความรับผิดชอบแตกตางกัน ซึ่งเปนการ
เริ่มตน ของประชาสังคม (Social Capital) ซึ่งมีตนทุนอันเกิดจาก ความไววางใจที่มีตอกัน ความเอื้ออาทร และ
การมีความเขาใจอันดีตอกัน ที่นําไปสูการกอเกิดเครือขายของการทํางานที่มีความรับผิดชอบที่หลากหลาย ระบบ
ของเครือขายจะชวยพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคคล โดยการรวมกันทํางานเปนทีมเพื่อนําไปสูการมี
เปาหมายของการทํางานรวมกัน
แนวคิดการมีสวนรวม
การมีสวนรวมเปนวิธีที่จะระดมประชาชนใหมีบทบาทในการพัฒนาไดดีที่สุด ดวยวิธีสรางจิตสํานึก
รับผิดชอบ ปลูกฝงใหเกิดความรัก ความหวงแหน มีความรูสึกเปนเจาของสาธารณสมบัติและบานเมืองรวมกัน
อุทิศเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม
องคการสหประชาชาติ (United Nations, 1975:4) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไววา การมีสวน
รวมเปนกระบวนการเกี่ยวกับการกระทํา และเกี่ยวของกับมวลชนในระดับตางๆ ดังนี้ ประการแรกในกระบวนการ
ตัดสินใจ ซึ่งตัดสินใจเกี่ยวกับจุดประสงคทางสังคมและการจัดสรรทรัพยากร และประการที่สองในการกระทําโดย
สมัครใจตอกิจกรรมและโครงการ และเนนวาการมีสวนรวมของประชาชนจะตองครอบคลุมถึงการที่ประชาชนมี
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สวนรวมในผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนา การที่ประชาชนมีสวนรวมชวยเหลือในการปฏิบัติตาม
โครงการ และการที่ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจตลอดกระบวนการพัฒนา

อุปกรณและวิธกี าร

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานร (Mix Methodology) ระหวางการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative research) และการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีสวนรวม (Participation Action Research:
PAR)
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ผูนําชุมชน ผูนําชาวบาน ผูนํา
สตรี และเยาวชนในเขตการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลโคกคราม อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
จํานวน 134 คน ผูวิจัยทําการเลือกพื้นที่ทําวิจัยเปนการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยติดตอ
ประสานงานกับองคการบริหารตําบลในพื้นที่อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสอบถามความพรอมและ
สรางความรวมมือกับทองถิ่นในการดําเนินการวิจัย สําหรับสาเหตุที่เลือก อบต.โคกคราม เนื่องจากนายกองคการ
บริหารสวนตําบลโคกคราม เปนผูมีวิสัยทัศนการพัฒนาดานสนับสนุนการพัฒนาคน การพัฒนาสิงแวดล
่
อม และ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวย 3 สวน ไดแก แบบสอบถาม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
และการจัดเวทีประชาคม มีรายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ซึ่งเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Likert Scale) โดยสอบถามกับสมาชิกอบต. กรรมการหมูบาน ผูนําชุมชน
ผูนําสตรี ชาวบาน เยาวชนที่เขารวมการประชุม จํานวน 134 คน เพื่อประเมินความรู ทัศนคติ และความตระหนัก
ตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) รวมทั้งการวิเคราะหสภาพปญหา จุดแข็ง และ
จุดออนของตําบลโคกคราม (SWOT Analysis) ตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุมผูบริหาร สมาชิกอบต. ผูนําชุมชน ผูนําสตรี ชาวบาน และ
เยาวชน จํานวน 134 คน เพื่อแนะนําโครงการวิจัย สรางการมีสวนรวม และสรางหุนสวนการทํางาน (Partnership
Development) ระหวางทีมนักวิจัยกับผูนําทองถิ่น และใหผูเขารวมประชุมนําเสนอโครงการเพื่อการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของตําบลโคกคราม (จํานวน 1 ครั้ง)
2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือขายแกนนํา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานของแตละ
โครงการ (Knowledge Management) การวิเคราะหความเขมแข็ง โอกาส ปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
สรุปการติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation) ทั้งในระหวางการดําเนินงาน และภายหลังการดําเนิน
โครงการเสร็จสิ้นแลว 6 เดือน (จํานวน 3 ครั้ง)
2.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ตัวแทนผูบ ริหารองคการบริหารสวนตําบล ตัวแทนแกนนําสมาชิก
อบต. และตัวแทนผูนําชุมชน จํานวน 20 คน เพื่อพัฒนาโครงการของอบต.และชุมชน เพื่อนําไปสูการอนุรักษ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมเพื่อสรางการมีสวนรวม และแบงความรับผิดชอบในการ
ติดตามดูแลและประเมินผลโครงการ ระหวางแกนนําของสมาชิกเครือขายในแตละภาคสวน (จํานวน 1 ครั้ง)
3. การจัดเวทีประชาคม (Village Meting) เพื่อนําเสนอขอมูล ขอสรุป และขอเสนอเพื่อการพัฒนาตอ
ประชาคมตําบล ผูบริหารองคกรภาครัฐ และเอกชนในทองถิ่น เครือขายแกนนํา ผูนําชุมชน และประชาชนที่สนใจ
รวมทั้งจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายในการจัดทําแผนพัฒนาอบต. (จํานวน 1 ครั้ง)
การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม โดยสอบถามกับ
กลุมตัวอยาง ทั้งกอนและหลังการดําเนินงานวิจัย สถิติที่ใช ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของกลุมตัวอยางทั้งกอนและหลังการวิจัย
2. การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Work Shop)
เทคนิคการระดมสมอง (Brain Storming) อภิปรายกลุม (Group Discussion) และการเรียนรูโดยใชสื่อตัวแบบ
จากการเกิดปญหาสิง่ แวดลอม และการจัดการสิ่งแวดลอมจากภูมิปญญาทองถิ่น

ผลการวิจัยและวิจารณ

สวนที่ 1 สภาพทั่วไปของตําบลโคกคราม
ตําบลโคกคราม แบงเขตการปกครองเปน 12 หมูบาน มีพื้นที่ประมาณ 31 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูทางทิศ
เหนือ ของที่วาการ อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี มีประชากรจํานวน 9,543 คน มีจํานวนครัวเรือน 1,475 ครัวเรือน
ความหนาแนนเฉลี่ย 307.83 คน/ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุมมีทรัพยากรดินและน้ํา
สมบูรณเหมาะสมสําหรับการเพาะปลูก มีแมน้ําทาจีนไหลผาน มีคลองชลประทานหลายสาย มีถนนสุพรรณกรุงเทพฯ สาย 340 ผาน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม
สวนที่ 2 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย (51.4%) ซึ่งมีจํานวนใกลเคียงกับเพศหญิง (48.6%) มีอายุระหวาง
46 – 55 ป (32.7%) มีเพียง 0.9% เทานั้นที่มีอายุต่ํากวา 25 ป มากกวาครึ่งหนึ่งมีการศึกษาระดับประถมศึกษา
(51.4%) มีสถานภาพสมรสแลว (77.6%) สถานภาพทางสังคมเปนกลุมองคกรบริหารสวนทองถิ่น (71.0%)
รายไดตอเดือน 5,000 บาทหรือต่ํากวา (46.7%) รายไดเฉลี่ยตอเดือน 8,151 บาท รายไดสูงสุดตอเดือน 60,000
บาท และต่ําสุดตอเดือน 1,000 บาท ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (47.7%)
เกือบทั้งหมดเคยไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอันตรายของมลพิษทางสิ่งแวดลอม (99.1%) สวนใหญเห็น
วาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมและถูกทําลาย (90.7%) รองลงมาเห็นวาปกติดี (7.5%) และมี
เพียง 1.9% ที่เห็นวาไมมีอะไรนาเปนหวง กลุมตัวอยางไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประเภทของอันตรายดาน
มลพิษทางน้ํา เปนอันดับแรก (31.7%) รองลงมา คือ ดานมลพิษทางอากาศ (29.5%) และอันดับสุดทาย คือ
ดานมลพิษของดิน (13.7%) สําหรับสื่อที่ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอันตรายของมลพิษ พบวาไดรับจากโทรทัศน
เปนอันดับแรก (36.7%) รองลงมา คือหนังสือพิมพ (20.7%) เมื่อพิจารณาถึงผูมีหนาที่ในการอนุรักษและแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม กลุม ตัวอยางเห็นวา อันดับแรก คือประชาชนทุกคน (72.7%) รองลงมา คือเจาหนาที่ของรัฐ
(12.9%) และอันดับสุดทาย คือผูประกอบการ (6.5%)
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สวนที่ 3 สภาพปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของตําบลโคกคราม
จากการประเมินสภาพปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมกับสมาชิกและผูนํา
ชุมชนของอบต. พบวามีสภาพปญหา ดังนี้ 1) ขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภคปละบริโภคโดยเฉพาะในฤดูแลง
2) ปญหาน้ําทวม สาเหตุจากความตื้นเขินของแมน้ํา การตัดไมทําลายปา การตั้งถิ่นฐานของชุมชนในพื้นที่ไม
เหมาะสม ขาดการวางผังการกอสราง ระบบปองกันน้ําทวมและการระบายน้ําที่ดี 3) เกิดไฟปาในฤดูแลงเกือบ
ทุกป สาเหตุเนื่องจากการเตรียมที่ทํากินของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการจุดไฟเพื่อหาของปาและลาสัตว
นอกจากนี้ยังมีการบุกรุกแผวถางปาเพือ่ ทําไรเลื่อนลอยอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการทําลายสภาพปาตนน้ําลําธาร 4)
ประชากรในพื้นที่มีความยากจน และขาดการศึกษาโดยเฉพาะครัวเรือนที่อยูหางไกล 5) ดินขาดความอุดม
สมบูรณ สงผลใหผลผลิตทางเกษตรนอยลงไมเพียงพอตอการบริโภค 6) แหลงน้ําและคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม
เนื่องจากการใชสารเคมีในพื้นที่ การพังทลายของดินจากการกัดเซาะหนาดิน ทําใหเกิดการตกตะกอนในแมนําลํา
คลอง รวมทั้งมีการทิ้งขยะลงสูแหลงน้ํา มีการระบายน้ําทิ้งจากชุมชน อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
สวนที่ 4 ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กอนการจัดกิจกรรมฝกอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จากการศึกษาความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กอนการจัดกิจกรรมการฝกอบรม พบวากลุมตัวอยางมีระดับความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภาพรวม อยูใ นระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.92) เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานผลปรากฏดังนี้
1. ระดับความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานขยะอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย = 3.20)
2. ระดับความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานการเกษตรแบบยั่งยืนอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.89)
3. ระดับความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานแหลงน้ํา อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.67)
สวนที่ 5 ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ภายหลังการจัดกิจกรรมฝกอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จากการศึกษาระดับความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม
รวมทั้งการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายหลังการจัดกิจกรรมการฝกอบรม ในกลุมทดลอง
ศึกษาโดยการวิเคราะห Paired Samples t-test พบวาการจัดกิจกรรมฝกอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงผลใหระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของกลุมทดลองในภาพรวมสูงขึ้น (คาเฉลี่ย = 2.96) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 เมื่อพิจารณาเปนรายดานผลปรากฏดังนี้
1. ระดับคะแนนความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติดานขยะ พบวา กลุมทดลองมีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น
ภายหลังการเขารวมกิจกรรม (คาเฉลี่ย = 3.23) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
2. ระดับคะแนนความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติดานแหลงน้ํา พบวา กลุมทดลองมีระดับคะแนนเฉลี่ย
สูงขึ้นภายหลังการเขารวมกิจกรรม (คาเฉลี่ย = 2.65) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
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3. ระดับคะแนนความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติดานการเกษตรแบบยั่งยืน พบวา กลุมทดลองมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นภายหลังการเขารวมกิจกรรม (คาเฉลี่ย = 3.00) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความ
เชือ่ มั่นรอยละ 99
ผลการศึกษาดังกลาว อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมฝกอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ไดมีการจัดกิจกรรมที่มุงสรางเสริมความรู ความเขาใจรวมทั้งแนวคิดตางๆ เพื่อยกระดับความ
ตระหนักทางดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
สวนที่ 6 ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพและเครือขายอบต.
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม
การดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม นําไปสูการพัฒนาศักยภาพและเกิดเครือขายของ อบต.
ผูนําชุมชน และเยาวชนตอการใหความรวมมือดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งมี
ความรูเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ทั้งในเรื่องของปญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change) ปญหาโลกรอน (Global Warming) การเกิดมลพิษของสิ่งแวดลอม
(Environment Pollutions) เชน อากาศเสีย น้ําเสีย ปญหาขยะ ปญหาสารพิษและการปนเปอน ในดิน ในอาหาร
ซึ่งสงผลกระทบตอตัวมนุษยเองอยางหลีกเลี่ยงไมได กอใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้ง
สงเสริมใหเกิดจิตสํานึกสาธารณะ (Public Mind) ที่จะรักษาและหวงแหนมิใหทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นถูก
ทําลาย การตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่จะทําใหคุณภาพชีวิต
ของมนุษยดีขึ้น ทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) นั่นคือการมีทรัพยากรธรรมชาติที่มี
คุณภาพดีและมีเพียงพอสําหรับคนในยุคตอไป
กระบวนการวิจัยและพัฒนาทําใหเกิดการขับเคลื่อนทางดานสิ่งแวดลอมระหวางคณะกรรมการอบต.
ผูนําชุมชน ซึ่งสวนใหญเปนเกษตรกร และผูนําเยาวชน ใหเขามาเปนเครือขายของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจากการเขารวมกิจกรรมในโครงการที่อบต. ผูนําชุมชน และนักวิจัย ไดรวมกันพัฒนาขึ้น จํานวน
3 โครงการ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเครือขายอบต. ไดสงผลทําให
เกิดสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้
1. เกิดเครือขายการประสานงานและการวางแผนงานระหวางอบต. ผูนําและสมาชิกโรงเรียนชาวนา
ที่ดําเนินการและขยายผลการทําปุยชีวภาพ โดยไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารของอบต.
2. เกิดการริเริ่มโครงการดานการรณรงคเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอบต.
เขาสูโรงเรียน โดยมีเปาหมายการดําเนินงานที่เด็กและเยาวชน
3. เกิดการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกอบต. ผูนําชุมชน ผูนําเยาวชน โดยพบวา การพัฒนาโครงการ
ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของกลุมตัวอยางแบบมีสวนรวม ทั้งในการเขียนโครงการ
การดําเนินโครงการ การทดลอง และการประเมินผลโครงการ ซึ่งตองอาศัยฐานความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น
(Local Wisdom) การพัฒนาความรู ความเขาใจดานสิ่งแวดลอม (Knowledge Development) การมี
สัมพันธภาพที่ดีในกลุม (Good Relationship) ชวยใหการบริหารงานและโครงการดานสิ่งแวดลอมมีความชัดเจน
มากขึ้น และสามารถทําไดจริง การมีความรู ความเขาใจตอสาเหตุของการเกิดปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางชัดเจนมากขึ้น และนําไปสูการตระหนักถึงความสําคัญของผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลและสมาชิก ที่จะตองสรางความรูความเขาใจใหเกิดขึ้นกับประชาชน โดยเฉพาะการ
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อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบองครวม (Holistic Approach) ทั้งทางดานการใชชีวิตประจําวัน
ทางดานเศรษฐกิจสังคม และอาชีพ รวมกับการพัฒนาทางดานกายภาพ และการแกปญหาความยากจนอื่นๆ
โดยไมเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สรุปและเสนอแนะ

จากสภาพปญหาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอบต.โคกคราม พบวา
สวนใหญประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจดานสิ่งแวดลอมที่ถูกตอง ทําใหไมไดรับความรวมมือจากประชาชน
รองลงมาคือ ปญหาสารพิษจากยาฆาแมลงและปุย ปญหาน้ําเสีย อากาศรอนและมีความแหงแลงมากกวาอดีต
ปญหาการจัดเก็บขยะ และการทิ้งขยะลงในแมน้ําลําคลอง รวมทั้งการขาดการบริหารจัดการที่ดีและทันตอ
เหตุการณในการจัดการกับปญหามลภาวะของสภาพแวดลอม เชน คุณภาพของน้ํา ดินเสื่อมคุณภาพ การจัดการ
กับขยะ ซึ่งโครงการวิจัยไดชวยเสริมศักยภาพดานความรู ความเขาใจดานสิ่งแวดลอมทั้งในเรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ภาวะโลกรอน (Global Warming) ปญหามลภาวะสิ่งแวดลอมจากการใช
ยาปราบศัตรูพืช การพัฒนาศักยภาพดานการจัดการขยะ (Management Strategy) โดยใชวิธีการระดมสมอง
(Brain Storming) และการมีสวนรวม ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการของอบต. ในการจัดทําโครงการ
นํารอง (Pilot Project) รวมกับผูนําชุมชน และเยาวชน เขามาสูกระบวนการสรางเครือขาย (Network) จากการมี
กิจกรรมและการสรางความตระหนักรวมกัน เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและลดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม
แบบมีสวนรวม ซึ่งการมีกิจกรรมรวมกันจะสงผลตอการพัฒนาความรูดานสิ่งแวดลอม(Knowledge
Development) การสรางสัมพันธภาพที่ดี (Good Relationship) การพัฒนาเครือขายทางสังคม (Social
Network Development) การใหความรวมมือ (Collaboration) การสรางความเขาใจ (Understand) ซึ่งจะ
นําไปสูการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนตอไป
ขอเสนอแนะ
1. องคการบริหารสวนตําบล ควรมีโครงการพัฒนาบุคลากร/ผูเ ชี่ยวชาญดานการจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับ อบต.อยางเรงดวน เพื่อใหสามารถเปนที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงผูนําชุมชน
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดทันกับสถานการณ
2. ควรมีนโยบายการจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนรูปธรรม สงเสริม
ใหเกิดการพัฒนาโครงการที่นําไปสูการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นแบบมีสวนรวมบน
พื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนใหสามารถดําเนินงานไดดวยตนเอง (Self-Help Group)
และลดการพึ่งพิงหนวยงานภายนอก
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