
 
บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันปญหาดานส่ิงแวดลอมเปนปญหาใหญของประเทศ การเพิ่มข้ึนของประชากร
เปนปญหาที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป การเพิ่มข้ึนของประชากรเปน
สาเหตุหนึ่งท่ีกอใหเกิดปญหาท่ีสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เม่ือปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับ
ส่ิงแวดลอมมีความเขมขนมากข้ึน กลาวคือ เม่ือประชากรเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว อัตราการนํา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชก็เพิ่มข้ึน ปญหาการขาดแคลนทรัพยากร ธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทรัพยากรประเภทที่ไมสามารถสรางเสริมข้ึนมาใหมได (non renewable resources) ก็เกิดข้ึน และยัง
มีปญหาอ่ืน ๆ ตามมาอีกมากมาย เปนตนวา ความตองการใชทรัพยากรน้ําจํานวนมากเพื่อจะแยกเอา
ทรัพยากรอยางอ่ืนมาใช ซ่ึงจะกอใหเกิดปญหาของเสีย และปญหามลพิษ (มนัส  สุวรรณ, 2539) แต
อยางไรก็ตามวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน ยอมหลีกเล่ียงไมไดท่ีจะไดรับผลกระทบจากการ
พัฒนา เพื่อใหชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ฉะนั้นหลักการสําคัญของการพัฒนาจะตองเปนการ
พัฒนาแบบยั่งยืน โดยมองจาก 1) ความหลากหลายทางวัฒนธรรม: การพัฒนาควรต้ังอยูบนพื้นฐาน
ของวัฒนธรรมพื้นบาน และ ภูมิปญญาทองถ่ิน 2) ความยั่งยืนทางสถาบัน: การตัดสินใจของชุมชน
และการจัดองคกรสังคมตองสอดคลองกับหลักการนิเวศวิทยาทองถ่ิน 3) การมีสวนรวม: การพัฒนา
ควรมาจากขางลางชุมชน ทองถ่ินมีสิทธิในการจัดการทรัพยากรของตนเอง 4) ความยุติธรรมทาง
สังคม ความม่ันคงของการดํารงชีวิต ตองครอบคลุมกลุมชนผูยากไรในปจจุบัน และคนรุนหลังใน
อนาคตอันยาวไกลและผลของการพัฒนาดังกลาว จะกอใหเกิดความเส่ือมโทรมทางส่ิงแวดลอม 
และทรัพยากรธรรมชาติ เปนผลผลิตรวมกันระหวางปจจัยหลายมิติท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง การแกไขปญหานี้ตองกระทําหลาย ๆ ดานหลายแนวทางพรอมกัน ซ่ึงจะตองปรับ
ความสัมพันธระหวางคนกับส่ิงแวดลอม เพื่อนําไปสูกระบวนการจัดการส่ิงแวดลอมกับชุมชนใหมี
ความสมดุล และกอใหเกิดความยั่งยืนกระแสของความตระหนักในเร่ืองส่ิงแวดลอมไดแผขยายไป
ท่ัวโลกท่ีไรพรมแดน              
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 สืบเนื่องมาจากปญหาส่ิงแวดลอมในโลกท่ีสําคัญ ๆ อาทิ ช้ันโอโซนของบรรยากาศถูก
ทําลายโดยน้ํามือมนุษยท่ีใชสารคลอโรฟลูออโรคารบอน (Chlorofluorocarbons: CFCs) ใน
ชีวิตประจําวัน อยูเปนจํานวนมาก ทําใหรังสีอุลตราไวโอเล็ตบี (UVB) สองทะลุมายังโลก และเปน
อันตรายตอสรรพสิ่งท่ีมีชีวิต นอกจากน้ียังทําใหเกิดภาวะการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิโลกท่ีเรียกวา 
ปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse Effect) อันเกิดจากกาซคารบอนไดออกไซดของการ  เผา
ผลาญเช้ือเพลิงท่ีนับวันจะทวีมากขึ้น ธารน้ําแข็งบริเวณข้ัวโลกเหนือเร่ิมละลาย และเพิ่ม
ระดับน้ําทะเลในมหาสมุทร แมกระท่ังปญหามลพิษทางน้ํา อากาศและกากสารพิษ ซ่ึงลวนเกิดจาก
พฤติกรรมของมนุษยท้ังส้ิน แหลงน้ําท่ีใชอุปโภคบริโภค อากาศที่ใชหายใจ ดินท่ีใชเพาะปลูกเร่ิม
ไมปลอดภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณท่ีมีการพัฒนามากเทาไร ปญหาก็ยิ่งรุนแรงมากเทานั้น  
ประเทศท่ีพัฒนาแลว (Developed Countries) และมีความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจ มักจะประสบกับ
ปญหาเหลานี้ จึงจําเปนตองมีมาตรการปองกันและคุมครองส่ิงแวดลอมอยางเขมงวดกวดขัน           
เพื่อรักษาสุขภาพและอนามัยของคนในประเทศใหปลอดภัยจากปญหาส่ิงแวดลอม (กาญจนศักดิ์  
ผลบูรณ, 2543)  
 ประเทศไทยก็เชนเดียวกันไมสามารถหลีกเล่ียงจากปญหาดังกลาวได จึงควรตระหนักถึง
ปญหาสิ่งแวดลอมซ่ึงไดแผอิทธิพลครอบคลุมชีวิตความเปนอยูของพลเมืองมากข้ึนทุกขณะ        
ดวยความรวดเร็วจนยากท่ีทุกคนจะปรับตัวเขาหาสภาวการณไดทัน เพราะส่ิงแวดลอมกําลัง        
เส่ือมโทรม และมีมลพิษมากข้ึนทุกวัน ซ่ึงอันตรายหรือพิษจากส่ิงแวดลอม อาจแยกออกเปน 2 พวก  
คือ พวกท่ีเปนพิษตอรางกายโดยตรง กับอีกพวกหนึ่งเปนพิษท่ีมองไมเห็นแตสงผลตอ จิตใจของผูท่ี
อยูในส่ิงแวดลอมนั้นและมีผลทางออมตอรางกาย (สวัสดิ์  โนนสูง,2546) ดวยเหตุนี้จึงปฏิเสธไมได
เลยวาปญหาส่ิงแวดลอมเปนปญหาสําคัญของประเทศและจะเปนปญหายิ่งใหญท่ีสุดเทาท่ีมนุษยได
เคยเผชิญมา ดังนั้นพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 9 
(พ.ศ. 2545-2549) จึงใหความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
โดยใชหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน (Principle of Sustainable Development) ในการจัดการใหเกิด
สมดุลระหวางการใชประโยชนกับการอนุรักษฟนฟู  สงเสริมการนําทรัพยากรไปใชประโยชนใน
ระดับท่ียั่งยืน เพื่อชวยแกปญหาเศรษฐกิจของประเทศสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาที่พึ่งตนเองได 
ยกระดับชีวิตของคนไทยและสรางภูมิคุมกันใหกับชุมชนและประเทศ รวมท้ังเปนรากฐานท่ี
แข็งแกรงของการพัฒนาประเทศ โดยเนนการบริหารจัดการ ส่ิงแวดลอมท่ีอาศัยกระบวนการมีสวน
รวมของทุกภาคสวนในสังคม มุงเนนประสิทธิภาพการกํากับควบคุมท่ีมีประสิทธิผล มีความ
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โปรงใส สุจริต ตลอดจนมีการศึกษาวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2544 ) 
 สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในฐานะสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และมี
บทบาทสําคัญในการช้ีนําสังคมมาโดยตลอด ควรตระหนักและแสดงความรับผิดชอบตอปญหา
ส่ิงแวดลอมท่ีเปนวิกฤติการณอันสําคัญยิ่งของโลกปจจุบันและของประเทศ โดยการเปนท้ังผูให
ความรู เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมและเปนแบบอยางท่ีดีในการสราง
ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมเพ่ือการอนุ รักษและปองกันรักษาส่ิงแวดลอม        
นอกจากนี้ความต่ืนตัวตอปญหามลภาวะจากส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเองยังอยูใน
ระดับตํ่า และขาดการปฏิบัติอยางจริงจัง ดังนั้นสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจึงควรเปนหนวยงานสําคัญท่ี
ตองสรางระบบการจัดการส่ิงแวดลอมภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของตนเองเปนอันดับแรก  
เพื่อท่ีจะไดช้ีนําและปรับใชกับชุมชนสวนรวมตอไปได 
 ปจจุบันสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในทองถ่ินดวยรูปแบบท่ีหลากหลายเพ่ือใหทุกคนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตและใชชีวิตอยู
ในทองถ่ินไดอยางสงบสุข นอกจากนี้ สถานศึกษาข้ันพื้นฐานยังชวยยกระดับความเปนอยูของคน  
ชุมชนและสังคมใหพัฒนาไปดวยกันอยางสมดุล โดยเอ้ือตอการสนับสนุนให “คนมีความสุข  
ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติ และส่ิงแวดลอมยั่งยืน” ซ่ึงแสดงใหเห็นความสําคัญของการจัดการ        
ส่ิงแวดลอมใหยั่งยืน ปญหาสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญเกิดข้ึนเปน 2 ลักษณะ คือ ทรัพยากรธรรมชาติลด
นอยลงและภาวะมลพิษ ท้ังนี้สาเหตุเนื่องมาจากการเพิ่มของประชากร ความกาวหนาทางวิทยาการ  
การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเนนการเพิ่มผลผลิตทําใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม
มากกวาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ซ่ึงลวนแตมีผลกระทบท่ีเปนอันตรายตอ
คุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และการดํารงชีวิตของประชาชนทุกคนโดยตรง (กนก  จันทรทอง
,2538) ปญหาส่ิงแวดลอมเปนปญหาท่ีตองเรงแกไข การใหการศึกษาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมเปน
มาตรการหนึ่งท่ีชวยไดเพราะการศึกษาเปนส่ิงท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีพึง
ปรารถนาท้ังในดานความรู ความคิด สติปญญา การศึกษาจึงเปนกระบวนการท่ีเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม เจตคติ และเสริมสรางคานิยมของคนไปสูการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมได  
ซ่ึงปญหาสิ่งแวดลอมเกิดจากคน ดังนั้นการแกปญหาจึงตองใชคนเปนศูนยกลางและการศึกษาเปน
มาตรการที่สําคัญท่ีสุดในการแกปญหา เพราะจะชวยปลูกฝงความรู ความเช่ือ เจตคติและคานิยมซ่ึง
เปนปจจัยสําคัญของการตัดสินใจและการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ของคน และวินัย วีระวัฒนานนท  
(2532) กลาววา การศึกษาในเร่ืองส่ิงแวดลอมจะชวยใหบุคคลสามารถคิดและตัดสินใจในการ
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แกปญหาส่ิงแวดลอมรวมกันไดอยางถูกตอง เพราะทุกคนเปนผูสรางปญหาส่ิงแวดลอม ไมทางตรง
ก็ทางออมและปญหาส่ิงแวดลอมเปนปญหาท่ีกระทบถึงทุก ๆ คนโดยตรงอีกดวย 
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานถือวางานส่ิงแวดลอมเปนภารกิจสําคัญท่ีตองเรงดําเนินการใน  
ทุกระดับ โดยกําหนดเปนนโยบาย ความเช่ือ จุดเนน และส่ิงละอันพันละนอยท่ีทุกหนวยงาน            
ในสังกัดพึงปฏิบัติ จากแนวทางปฏิรูปทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2539-2550        
มีจุดมุงหมายสูงสุด เพื่อใหประชาชนชาวไทยมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
และพัฒนาประเทศใหสามารถอยูในสังคมโลกเปนอยางเปนสุข ความรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมท่ี
ถูกตองและครบถวนยอมกอใหเกิดคานิยมความคิดเห็นและทัศนคติท่ีดีตามมา ซ่ึงสงผลใหมนุษย
ประพฤติตนในการที่จะแกไขและปองกันปญหาส่ิงแวดลอม ดวยเหตุนี้แผนการศึกษาแหงชาติจึงได
กําหนดหลักการในขอ 2 เพื่อใหประชาชนไดเรียนรูคานิยมส่ิงแวดลอมไววาในฐานะที่มนุษยเปน
สวนหน่ึงของธรรมชาติและจะตองอยูรวมกันกับธรรมชาติอยางกลมกลืนและเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน  
มนุษยจะตองตระหนักถึงการใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม โดยไมทําลาย
ส่ิงแวดลอม และในแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดนโยบายและมาตรการในการพัฒนา 
การศึกษาหมวดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคล ในขอ2.5ไวโดยใหปลูกฝงความเขาใจ และพัฒนา   
คานิยมท่ีถูกตองท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนการใชและ
อนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอม (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา,2545)   
 ปญหาส่ิงแวดลอมเปนปญหาสําคัญและไดเปล่ียนแปลงไปตามความเจริญกาวหนา        
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและวิถีการดํารงชีวิตของมนุษย ปญหาส่ิงแวดลอมนี้
นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน จําเปนตองใชความรู ความพยายามแกปญหาและรณรงคให   
ทุกคนตระหนักถึงความจําเปนและภัยอันตรายท่ีจะตามมาในอนาคต รวมท้ังใหชวยกันดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอมใหอยูในสภาพท่ีดีตลอดไป โดยเฉพาะเยาวชนในสถานศึกษาควรไดรับการศึกษา 
อบรมและปลูกฝงใหมีจิตสํานักในการรักษาส่ิงแวดลอม และปฏิบัติตอส่ิงแวดลอมอยางเหมาะสม       
ดังนั้นโรงเรียนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัดบรรยากาศและส่ิงแวดลอมในโรงเรียนให
สะอาด รมร่ืน สวยงาม ปลอดภัย สงเสริมการพัฒนาของนักเรียนทุก ๆ ดาน ใหเหมาะสมกับวัยและ
สรางอุปนิสัยท่ีดีติดตัวเพื่อนําไปใชในสังคมภายนอกตอไป 
 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2542) ไดกลาวถึงสาเหตุของสังคมไทยใน
ยุคปจจุบันวา ระบบสถาบันและโครงสรางการบริหารทางเศรษฐกิจและการเมืองยังมี กระบวนทัศน
การพัฒนาแบบเกา ท่ีมีลักษณะรวมศูนยอํานาจการบริหารและการตัดสินใจอยูในสวนกลางและเนน
ความรับผิดชอบของภาครัฐเปนหลัก  ประกอบกับโครงสรางการบริหารงาน แผนดินท่ีคอนขาง
ซับซอน ท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน มีผลทําใหขาดการกระจายอํานาจการบริหาร
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และการตัดสินใจไปสูระดับชุมชนและทองถ่ินอยางจริงจัง ขณะท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังถูก
จํากัดขีดความสามารถ ประชาชนและชุมชนไมไดรับโอกาสใหมี สวนรวมในการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2544) จึงทําใหชุมชนขาดความแข็งแกรงไมสามารถยืนหยัดดวยตัวเองได และจากการที่
ชุมชนเปนหัวใจของการตอสูกับภาวะวิกฤตท่ีเกิดข้ึนจึงจําเปนท่ีจะตองใหความสําคัญอยางมาก 
เพราะการทํางานของหนวยงานภาครัฐแตเพียงลําพังไมสามารถชวยชุมชนแกปญหาท้ังหมดได 
ชุมชนในพื้นท่ีเทานั้นท่ีสามารถตามทันสภาพการณและเขาใจถึงความตองการของตนไดอยาง
แทจริง วิทยากร  เชียงกูล (2540) ไดกลาววา ชุมชนเปรียบเสมือนรากฐานท่ีสําคัญของสังคม            
เม่ือรากฐานผุกรอนก็อาจเปนสาเหตุใหสังคมลมสลายไปไดในท่ีสุด ดังนั้น การจะสรางความ
เขมแข็งใหเกิดข้ึนในชุมชนไดนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําใหชุมชนน้ัน ๆ ไดมีการสราง
ความสัมพันธกับผูอ่ืน ท้ังภายในและภายนอกชุมชน เพราะชุมชนเกิดข้ึนไดจากการรวมตัวของ
บุคคลซ่ึงไมสามารถอยูคนเดียวไดตลอดไป จําเปนตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 
 การใหชุมชนเขามามีสวนรวมเปนเร่ืองท่ีดี เพราะคนในพ้ืนท่ีจะรูสึกวาปญหาท่ีประสบ
นั้นสามารถแกไขได ใหทุกฝายในทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในลักษณะท่ีเปน          
การรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบ รวมประเมินและรวมพัฒนา  
(Participation and Collaboration) จากประสบการณของคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่งชาวบานไดพบ
วิธีการแกปญหาเพื่อหาทางออกในการพ่ึงตนเอง โดยไมตองอาศัยความชวยเหลือจากสังคมภายนอก
ชุมชน กระบวนการเรียนรู ในชุมชนทําใหสมาชิกของชุมชนมีการตอบสนองตอปญหาต าง  ๆ                           
ท่ีเกิดข้ึน มีการปรับตัวใหเขากับกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมท่ีเปนไปอยาง
รวดเร็วและซับซอน การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนดานส่ิงแวดลอม จึงเนน
ความสําคัญอันดับแรก ท้ังนี้เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน เพราะส่ิงแวดลอมเปนปญหาซ่ึงนับเปน
ภาวะวิกฤตของโลกท่ีกอใหเกิดปญหาดานอ่ืน ๆ ตามมาทําใหการปองกันมลพิษจากส่ิงแวดลอมเปน
ภาวะวิกฤตท่ีสําคัญของโลกในปจจุบันและของประเทศ ดังนั้นโรงเรียนจึงตองตระหนักและแสดง
ใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอสังคมโดยการพัฒนารูปแบบการจัดส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมเพื่อแกไข
ปญหาส่ิงแวดลอมดังกลาว 
 ดวยเหตุผลดังกลาว ผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนกับ
โรงเรียนเพื่อพัฒนาดานส่ิงแวดลอม เพื่อเปนแนวทางสําหรับโรงเรียนในการอนุรักษส่ิงแวดลอมอัน
เปนรากฐานหรือแกนในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนดวยการมีสวนรวมของชุมชน ซ่ึงชุมชนท่ี
ผูวิจัยคัดเลือกคร้ังนี้คือ ชุมชนบานใหมหมอกจาม เหตุท่ีเลือกศึกษาชุมชนบานใหมหมอกจามเพราะ
บานใหมหมอกจามเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง ท่ีมีการอนุรักษปองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
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ส่ิงแวดลอม มีองคกร ชุมชนรวมกันรับผิดชอบ มีบทบาทในการจัดการส่ิงแวดลอมมานานกวา 40 ป   
มีการวางกฎระเบียบและขอบเขตการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไวอยางชัดเจน
ในเร่ืองของการดูแลปาชุมชน มีระบบความคิด ความเช่ือและพิธีกรรมท่ีสนับสนุนการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีการเช่ือมโยงกับชุมชนภายนอก มีความเปนพลวัต อยูใน
สภาวการณท่ีมีการเปล่ียนแปลงท้ังภายในภายนอกชุมชนตลอดเวลา ชุมชนรูจักผสมผสานระหวาง
ภูมิปญญาและการจัดการท่ีมีอยูเดิม กับแนวคิดใหม ความรูใหมและการจัดการแบบใหมท่ีมาจาก
ภายนอก แลวนํามาพัฒนาความเขมแข็งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ
ชุมชน เปนอีกชุมชนหนึ่งท่ีประสบปญหาส่ิงแวดลอมเนื่องจากการเพิ่มข้ึนของประชากร จากเดิม 
227 คนในปพ.ศ. 2506 มาเปน 3,260 คน ในปพ.ศ. 2550 จากจํานวนประชากรที่เพิ่มมากข้ึนทําให
เกิดปญหาดานส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและ ทรัพยากรมนุษย เชน ทําใหเกิดปญหาเร่ืองของขยะ
เพิ่มมากข้ึน ปญหาเร่ืองน้ําไมเพียงพอตอ การอุปโภคบริโภค การบุกรุกพื้นท่ีปาเพื่อทําไรเล่ือนลอย 
การทําลายปาตนน้ํามาทําเปนท่ีอยูอาศัย การทําลายและเผาปาทําใหเกิดปญหาหมอกควัน จึงทําให
เปนจุดท่ีนาสนใจวา โรงเรียนและชุมชนไดมีการจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึนเหลานี้อยางไร ชุมชน
โรงเรียนและชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมในชุมชนมากนอยเพียงใด  
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมมีผลตอการมีสวนรวมอยางไร มีสวนรวมในการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมภายในชุมชนอยางไร บุคลากรในโรงเรียนและในชุมชนที่มีปจจัยสวนบุคคล
บางประการแตกตางกันจะมีความรู และมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมแตกตางกันอยางไร 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1)  เพื่อศึกษาระดับความรูความเขาใจในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนบานใหมหมอก
จามและโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๙ 

2)  เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๙ ในการจัดการ 
ส่ิงแวดลอมของชุมชนบานใหมหมอกจาม 

3)  เพื่อศึกษาปญหา และแนวทางแกไขปญหาการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมของ
ชุมชนบานใหมหมอกจาม  
1.3 คําถามงานวิจัย  

1.  ชุมชนยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมหรือไมอยางไร   
2.  การจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของจะตอง

รวมมือดําเนินการอยางไร  
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1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. ขอบเขตดานพื้นท่ีท่ีศึกษาเปนหมูบานไทยใหญท่ีประชากรสวนใหญไดรับสัญชาติไทย
แลว ไดแก ชุมชนบานใหมหมอกจาม ตําบลทาตอน แมอาย จังหวัดเชียงใหมกับโรงเรียนเจาพอ
หลวงอุปถัมภ ๙ ชุมชนต้ังอยูใกลบริเวณพื้นท่ีโครงการหลวงหมอกจาม และ อยูในเขตการปกครอง
ขององคการบริหารสวนตําบลทาตอน โดยมีเกณฑการเลือกคือ ชุมชนบานใหมหมอกจามเปน
ชุมชนท่ีมีประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต คงความเปนเอกลักษณของคนไทยใหญ เปนชุมชนท่ีมีความ
เขมแข็ง และยังเปนชุมชนไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกหลายหนวยงานอาทิ มูลนิธิ
โครงการหลวงฯ กรมปาไม กรมวิชาการเกษตร เปนตน 

2. ขอบเขตดานเนื้อหา ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาถึง 
2.1 บริบทของพ้ืนท่ีศึกษา 

2.1.1 ลักษณะทางดานกายภาพ 
- ท่ีต้ังอาณาเขต ขอบเขตการปกครอง 

                                     - ลักษณะภูมิประเทศ 
                                     - ลักษณะภูมิอากาศ 
                                     - ทรัพยากรน้ําและแหลงน้ํา 
                                     - ทรัพยากรปาไมและสัตวปา 

2.1.2 ลักษณะทางดานประชากร สังคมและวัฒนธรรม 
         - โครงสรางของประชากร (จํานวน อายุ เช้ือชาติ) 
         - ลักษณะทางเช้ือชาติ ภาษา ศาสนา  
         - การศึกษา 
         - วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและความเช่ือ 
         - โครงสรางพื้นฐานของชุมชน (ถนน ไฟฟา ประปา โทรศัพท ฯลฯ) 
         - การรวมกลุมในชุมชน 

                          - ปญหาความขัดแยงในการใชทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในชุมชน 
2.1.3 ลักษณะทางดานเศรษฐกิจ 
          - การประกอบอาชีพ 
          - สภาพเศรษฐกิจในครัวเรือน 

                                     - การใชท่ีดินและการถือครองท่ีดิน 
2.1.4 ประวัติความเปนมาของชุมชน 
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2.2 ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางท่ีศึกษา 
2.3 การใชทรัพยากรธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมของชุมชน 

- การตัดไมทําลายปา (การลดลงของพื้นท่ีปา) 
- ปญหาการลดลงของแหลงน้ํา 
- ปญหาขยะ 
- ปญหาน้ําเสีย 
- ปญหาฝุนควัน ฯลฯ  
- ปญหาทางสังคม 
- ปญหาเยาวชน วัยรุน ยาเสพยติด 

2.4 ความรูความเขาใจในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนบานใหมหมอกจาม และ
โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๙ 

2.4.1 ความรูความเขาใจส่ิงแวดลอมเร่ืองของการจัดการดานขยะ 
2.4.2 ความรูความเขาใจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเร่ืองของปาไม น้ํา 
2.4.3 ความรูความเขาใจส่ิงแวดลอมเร่ืองหมอกควัน 
2.4.4 ความรูความเขาใจในเร่ืองทรัพยากรมนุษย 

2.5 การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๙ ในการจัดการส่ิงแวดลอม
ของชุมชนบานใหมหมอกจาม 

2.5.1 กระบวนการมีสวนรวมในการวางแผนการคนหาสาเหตุของปญหาตลอดจน
แนวทางแกไข 

2.5.2 การมีสวนรวมในการดําเนินการส่ิงแวดลอม 
2.5.3 การมีสวนรวมในการติดตามผล 
2.5.4 ปญหาอุปสรรคในการมีสวนรวม 

 2.6 ปญหา และแนวทางแกไขปญหาการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชน
บานใหมหมอกจาม 
 
 3. ขอบเขตดานประชากร 

 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยเลือกประชากรเปาหมายคือ  ประชาชนท่ีอาศัยอยูในบานใหมหมอกจาม 
หมู 8 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 515 หลังคา ท่ีประชากรสวนใหญเปน
คนไทยใหญ (ไดรับสัญชาติไทยแลว) โดยผูวิจัยพิจารณาสุมตัวอยางใหเหมาะสมกับงานวิจัย 
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4. ขอบเขตดานระยะเวลา  
การศึกษาคร้ังนี้ใชระยะเวลาในการดําเนินการ 9 เดือน ต้ังแตเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือน

มิถุนายน 2551 
 

1.5 สมมุติฐานในการวิจัย 
สมมุติฐาน 1 ความรูความเขาใจตอการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนและโรงเรียนเจาพอ

หลวงอุปถัมภ ๙ มีความแตกตางกัน 
สมมุติฐาน 2 ความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจในการจัดการส่ิงแวดลอมกับการมี

สวนรวมของชุมชนและความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจในการจัดการส่ิงแวดลอมกับการมี
สวนรวมของโรงเรียน ไมมีความสัมพันธกัน 
 
1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 

การจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชน หมายถึง การจัดการปญหาส่ิงแวดลอม (ขยะ หมอกควัน) 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ปาไม น้ํา) และการจัดการทรัพยากรมนุษย (ปญหาการวางงาน 
ปญหาเยาวชน) ของชุมชนบานใหมหมอกจาม ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

 การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียน หมายถึง การมีสวนรวมคนหาปญหาและสาเหตุ
ของปญหา ในการวางแผนดําเนินกิจกรรม และปฏิบัติงาน และการมีสวนรวมในการติดตามผล 
ระหวางชุมชนบานใหมหมอกจาม ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม กับโรงเรียนเจาพอ
หลวงอุปถัมภ ๙ 

ศักยภาพของชุมชน หมายถึง ความสามารถของชุมชนในการจัดการปญหาส่ิงแวดลอม 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม น้ํา และการจัดการทรัพยากรมนุษย ของชุมชนบานใหม
หมอกจาม 

 
 


