
 
บทท่ี 5 

 
สรุป อภิปรายผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของบานและโรงเรียนในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชน           

มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความรูในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนบานใหมหมอก
จามและโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๙ 2) เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียน
เจาพอหลวงอุปถัมภ ๙ ในการจัดการ ส่ิงแวดลอมของชุมชน3) เพื่อศึกษาปญหา และแนวทางแกไข
ปญหาการมีสวนรวมของชุมชนบานใหมหมอกจาม และโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๙ ตอการ
จัดการส่ิงแวดลอมในชุมชน พื้นท่ีศึกษาบานใหมหมอกจาม หมู 8 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย 
จังหวัดเชียงใหม 

ในการศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาใชการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยางท่ีศึกษาไดแกตัวแทนครัวเรือน
หรือสมาชิกในครัวเรือนท่ีสามารถใหขอมูลได จํานวน 210 คน เพื่อศึกษาถึงความรูความเขาใจ          
การมีสวนรวม ปญหาอุปสรรคในการจัดการส่ิงแวดลอมรวมถึงคูความสัมพันธและความแตกตาง
ของความรูความเขาใจกับการมีสวนรวมในการวางแผนปรึกษาหารือ การดําเนินงานกิจกรรม
ส่ิงแวดลอม ติดตามประเมินผล ปญหาอุปสรรคในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชน กับผูใหขอมูล
หลัก จํานวน 10 คน ซ่ึงมีผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน อบต. ผูอํานวยการโรงเรียนมัคทายก 
พระสงฆ แกเหมืองฝาย ผูสูงอายุ หรือสมาชิกในบานท่ีมีความรูและเกี่ยวของของกับการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของชุมชน สามารถหรือลําดับเหตุการณหรือบอกประวัติความเปนมาเกี่ยวกับวิถีชีวิต  
การปฏิบัติตอส่ิงแวดลอม 

การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณรวมกับการสังเกต โดยใชการตรวจสอบ  
แยกแยะจัดหมวดหมู จัดลําดับความสัมพันธของขอมูล แลวนําเสนอแบบพรรณนา สวนขอมูลท่ีได
จากแบบสอบถามที่สรางข้ึนใชการตรวจสอบ จัดหมวดหมู ในรูปของการพรรณาและตารางโดย
การวิเคราะหดวยเคร่ืองมือทางสถิติ ซ่ึงอาศัยขอมูลเชิงปริมาณท่ีไดจากคะแนนในแบบสอบถามใน
เร่ืองของความรูความเขาใจ การมีสวนรวม     
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5.1 สรุปผลการศึกษา 
1) ระดับความรูความเขาใจในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนของชุมชนบานใหมหมอก

จามโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยพบวาความรูความเขาใจในการจัดการขยะอยูในระดับมาก
ซ่ึงมีความรูความเขาใจในเร่ืองการใชประโยชนจากขยะ เชน การนําเศษอาหาร ผัก ผลไมตาง ๆ 
สามารถทําปุยหมัก การใชถุงผาแทนถุงพลาสติก การหอขาวไปทํางานโดยใชปนโตแทนพลาสติก  
กิจกรรมแยกขยะ นอกจากนี้มีความรูความเขาใจในกิจกรรมแยกขยะ แตก็ยังขาดความรูความเขาใจ
ท่ีถูกตองในเร่ืองของวิธีการกําจัดขยะท่ีเปนเศษฟางในนาขาวเขาใจวาวิธีการเผาเปนวิธีท่ีถูกตองทํา
ใหเพิ่มปุยในดิน สวนในเรื่องการจัดการขยะ และการคัดแยกขยะ การหาสถานท่ีกําจัดขยะ 
ประชาชนกลับเห็นวาเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลแตเพียงหนวยงานเดียว     

ในเร่ืองความรูความเขาใจทรัพยากรมนุษยพบวา ประชาชนมีความรูความเขาใจอยูในระดับ
มาก เนื่องจากไดรับความรูจากทางโรงเรียนโดยผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีบูรณาการเขากับ
กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู รวมท้ังไดรับความรูจากหนวยงานของรัฐโดยผาน            
การฝกอบรม กิจกรรมโครงการตาง ๆ 

ความรูความเขาใจดานหมอกควัน ปาไม และนํ้าอยูในระดับปานกลาง พบวาประชาชนมี
ความรูความเขาใจ ในเร่ืองของสาเหตุการเกิดหมอกควันและผลกระทบท่ีไดรับจากหมอกควัน  
สวนความรูความเขาใจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเร่ืองปาไม น้ํา ประชาชน ไดรับความรูความ
เขาใจจากหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กรมปาไม โครงการหลวง และไดรวมปลูกปาพัฒนาแหลงตน
น้ําลําธารโดยใชภูมิปญญาสรางฝายชะลอน้ํา  

ผลการเปรียบเทียบความรูความเขาใจในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนพบวาโรงเรียนมี
ความรูความเขาใจมากกวาชุมชน 

2) ระดับการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนนอยกวาโรงเรียน เนื่องจาก
โรงเรียนมีโอกาสในการมีสวนรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพราะโรงเรียนเปนแหลง
พัฒนาการเรียนรู คุณธรรมจริยธรรมดานส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  

การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๙ ในการจัดการส่ิงแวดลอม
ของชุมชนบานใหมหมอกจาม การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการส่ิงแวดลอมของ
ชุมชนเร่ิมต้ังแตกระบวนการมีสวนรวมในการวางแผน การทําประชาพิจารณ การกําหนดเปาหมาย
พัฒนาดานส่ิงแวดลอม เสนอทางเลือกในการจัดการส่ิงแวดลอม เลือกวิธีการในการจัดการ
ส่ิงแวดลอม การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนอยูในระดับการมีสวนรวมมาก 

สวนการดําเนินการการจัดการดานส่ิงแวดลอมเร่ิมต้ังแตการไดรับการอบรมความรู          
การเขาปฏิบัติตามกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม การใหงบประมาณสนบัสนุนดาน
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ทุนและแรงงานในการจัดการส่ิงแวดลอม การนําความรูจากการอบรมดานส่ิงแวดลอมไปใชใน
ชีวิตประจําวัน การปฏิบัติตามกฎของชุมชน รวมแกไขปญหาส่ิงแวดลอมตามวิธีการกิจกรรมที่
ชุมชนและโรงเรียนจัดให และท่ีหนวยงานอื่นจัดให การมีสวนรวมในการดําเนินการจัดการ
ส่ิงแวดลอมอยูในระดับการมีสวนรวมมาก 

การมีสวนรวมในการติดตามผลเร่ิมต้ังแตการมีสวนรวมแนะนําดานการจัดการส่ิงแวดลอม
ของชุมชนและโรงเรียน สวนรวมในการสังเกตการณจัดการกิจกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอม             
เปนกรรมการติดตามผลการจัดการพัฒนาส่ิงแวดลอม มีสวนรวมในการคัดเลือกคณะกรรมการใน
การจัดการส่ิงแวดลอม และ มีสวนรวมในการประชุมประเมินผลการดําเนินงานส่ิงแวดลอมของ
ชุมชน มีสวนรวมประเมินความเหมาะสมและผลของกิจกรรมกับผูนําชุมชน มีสวนรวมประเมิน
ความเหมาะสมและผล ท่ีไดรับของกิจกรรมกับเจาหนาท่ีรัฐและหนวยงานอ่ืน การมีสวนรวมชุมชน
และโรงเรียนในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนอยูในระดับปานกลาง 
   ปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนจะมีปญหาใน
ดานเวลาในการเขารวมกิจกรรมส่ิงแวดลอม ปญหาดานเศรษฐกิจ รายได อาชีพของครอบครัว
ปญหาพ้ืนฐานทางดานการศึกษาทําใหไดรับ ความรูจากการอบรมนอย ปญหาอุปสรรคในการมี
สวนรวมอยูในระดับปานกลาง  

สมมุติฐาน 1 ระดับความรูความเขาใจตอการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนและโรงเรียนเจา
พอหลวงอุปถัมภ ๙ มีความแตกตางกัน 

ระดับความรูความเขาใจตอการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนแตกตางกันกับโรงเรียน              
ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 อยางเช่ือถือได แสดงวาโรงเรียนมีระดับความรูความเขาใจในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางจากชุมชน เพราะโรงเรียนมีชองทางรับรูขาวสารมากกวาชุมชน และการเรียน
การสอนสามารถพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนจึงสงผลใหโรงเรียนมีระดับความรูความเขาใจแตกตาง
อยางเช่ือถือได 
 สมมุติฐาน 2 ความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจในการจัดการส่ิงแวดลอมกับการมี
สวนรวมของชุมชนและความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจในการจัดการส่ิงแวดลอมกับการมี
สวนรวมของโรงเรียนไมสัมพันธกัน 

 ความสัมพันธระหวาง ระดับความรูความเขาใจกับการมีสวนรวมของชุมชนและ
โรงเรียนไมมีความสัมพันธตอกัน ระดับความรูมากไมไดแสดงใหเห็นวา มีสวนรวมมาก หรือระดับ
ความรูนอยไมไดแสดงใหเห็นวา มีสวนรวมนอย ไมไดเกี่ยวกับความรูหรือการมีสวนรวม แตตอง
มองถึงจิตสํานึก ความตระหนัก กฎระเบียบในชุมชนการสืบทอดภูมิปญญาของชุมชน และพ้ืนฐาน
ทางจิตวิทยาตาง ๆ ของบุคคลภายในชุมชน ความรูของชุมชนหรือภูมิปญญาดังเดิมของชุมชน
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ทองถ่ินท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาผานกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมอันมีลักษณะมีลักษณะเปน
องครวม เช่ือมโยงความสัมพันธ ระหวางคน ส่ิงแวดลอม และส่ิงเหนือธรรมชาติดังนั้นความรูของ
ชุมชนจึงแฝงไปดวยระบบความเช่ือ ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม สะทอนออกมาในรูปของจารีต
ประเพณี ท่ีชุมชนยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา 
 

3) ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไขปญหาการมีสวนรวมการจัดการส่ิงแวดลอมของ
ชุมชนบานใหมหมอกจามปญหาอุปสรรคในการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนพบวา ปญหา
และอุปสรรคของการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนจะมีปญหาในดานเวลาในการ
เขารวมกิจกรรมส่ิงแวดลอม ปญหาดานเศรษฐกิจ รายได อาชีพของครอบครัว ปญหาพื้นฐาน
ทางดานการศึกษาทําใหไดรับความรูจากการอบรมนอย ชาวบานยังขาดความรูความเขาใจดาน
ส่ิงแวดลอม  ปญหาความขัดแยงทางดานความคิดเห็น  ขาดแกนนําหรือกลุมในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมอยางจริงจัง  และการขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ               
และองคการสวนทองถ่ิน การไมใหความรวมมือในกิจกรรมของการจัดการส่ิงแวดลอมในชุมชน
เกิดจากปญหาดานเวลาประชาชนไมมีเวลามารวมกิจกรรมดานส่ิงแวดลอม เนื่องจากตองมี
ภาระหนาท่ีตองทําในชีวิตประจําวันท่ีสําคัญกวาดานกิจกรรมดานส่ิงแวดลอม เร่ืองท่ีสําคัญกวาก็คือ
เร่ืองของการประกอบอาชีพ ทําใหมีรายไดเล้ียงครอบครัว  

แนวทางแกไขปญหาการมีสวนรวมตองสงเสริมใหมีความรูความเขาใจดานส่ิงแวดลอม
มากข้ึนโดยผานกระบวนการการใหความรูโดยการอบรมทางโรงเรียนรวมกับชุมชน รวมกิจกรรม 
ในหมูบาน ประชาชนทุกคนตองมีสวนรวมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมของชุมชน ตองรวมคิด 
รวมทํา และมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมของชุมชน เชนกิจกรรมในการปลูกปา
ในวันสําคัญ หนวยงานของรัฐจะตองเห็นความสําคัญดานส่ิงแวดลอมและใหการสนับสนุนใน
กิจกรรมดานส่ิงแวดลอมมากข้ึน และท่ีสําคัญ การมีกฎระเบียบในชุมชนเพื่อใหการปฏิบัติกิจกรรม
ท่ีรวมกันของคนในชุมชนมีความพรอมเพียงกัน ไมเอารัดเอาเปรียบกัน มีความยุติธรรม เสมอภาค 
ไมมีการยกเวนในการทํากิจกรรมรวมกัน จึงจําเปนตองมีกฎระเบียบของชุมชนพรอมกับการท่ีมี
ผูนําท่ีเขมแข็ง  ผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชนควรปฏิบัติอยางเครงครัด ผูนําควรจะมีความเอาจริง
เอาจังพรอมท่ีจะแกปญหาทุกดานในชุมชน ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในชุมชนตองมีผูประสาน
ความสัมพันธระหวางผูนําชุมชนท่ีไมเปนทางการกับผูนําท่ีเปนทางการพรอมประสานความคิดของ
คนในชุมชนระหวางคนรุนเกากับคนรุนใหมไมใหเกิดความแตกแยกสามัคคีกันในชุมชน      

 
 



 89 
 
 

5.2 ขอคนพบท่ีไดจากการศึกษา 
1. ประชาชนสวนใหญยังคงหวังพึ่งพิงและรอรับความชวยเหลือจากองคกรทองถ่ินโดย 

เฉพาะเร่ืองของการจัดการขยะ ซ่ึงในความเปนจริงแลว การคัดแยกขยะเปนหนาท่ีของประชาชนทุก
คนในหมูบานตองรวมใจกันทําและปฏิบัติใหเปนประจําอยางสมํ่าเสมอ ทองถ่ินจะรับบทบาท
หนาท่ีในการเก็บรวบรวมแลวทําลายเทานั้น 

2. งบประมาณเปนส่ิงสําคัญในการดําเนินงานท้ังเร่ืองของการมีสวนรวมและการจัดการ
ส่ิงแวดลอม ผูมีสวนเกี่ยวของควรดําเนินการเร่ืองนี้ใหโปรงใส กรณีการจายคาตอบแทนให
ประชาชนบางคร้ังไมจําเปนตองเปนเม็ดเงินแตควรจะเปนผลประโยชนท่ีประชาชนไดรับ ภายหลัง
จากการรวมมือทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกับชุมชนและโรงเรียน 

3. ประชาชนสวนใหญสืบเช้ือสายมาจากไทยใหญซ่ึงไมเหมือนกลุมชนเผาอ่ืนท่ีคนสวน
ใหญมองวาไมมีความรูไมเขาใจเร่ืองการส่ือสารและความรูดานอ่ืน ๆ แตชนเผาไทยใหญในบาน
ใหมหมอกจามเปนคนท่ีมีความรูจากถ่ินฐานเดิมท่ีอพยพเขามาแตไมมีวุฒิทางการศึกษาจึงไมมี
ปญหาเร่ืองของความรูความเขาใจใจการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนสวนการศึกษาดานภาษาไทย 
คนไทใหญบางกลุมก็สามารถอ่ืนและเรียนภาษาไทยเพ่ือใชในส่ือสารและยังพบอีกวาตัวอักษร 
ภาษาเขียนของไทใหญคลายกับภาษาเขียนของคนไทยในภาคเหนือ ทําใหมีความสามารถในการมี
สวนรวมการวางแผน การปฏิบัติงานกิจกรรมและการประเมินผลงานกิจกรรม  
 

5.3 อภิปรายผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาพบวาประชาชนจะมีความรูความเขาใจในการจัดการส่ิงแวดลอมของ

ชุมชนระดับปานกลาง ความรูท่ีไดรับสวนใหญจะไดรับจากส่ือตาง ๆ ส่ือท่ีสําคัญคือทางโทรทัศน  
วิทยุ หอกระจายขาวประจําหมูบาน หนังสือพิมพ จากประสบการณไดรับความรูจากการฝกอบรม
ใหความรูดานส่ิงแวดลอม และความรูความเขาใจในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนไดรับความรู
มาจากวิถีการดําเนินชีวิตท่ีปฏิบัติเปนประจํา 

ผูศึกษาไดศึกษาความรูความเขาใจใน 4 ประเด็น คือ เร่ืองของการจัดการดานขยะ   
ดานทรัพยากรธรรมชาติเร่ืองปาไม น้ํา เร่ืองหมอกควัน เร่ืองของทรัพยากรมนุษย ประเด็นท่ีกลุม
ตัวอยางมีความเขาใจผิดมากเปนเร่ืองของการกําจัดเศษใบไม กิ่งไม ฟางขาว และหญาตาง ๆ โดย
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวาตองกําจัดโดยการเผาเทานั้น ซ่ึงในความเปนจริงแลว การเผา
เศษหญา ฟางแหงตาง ๆ จะทําใหเกิดหมอกควันและเกิดอันตรายตอสุขภาพของคนในชุมชนได 
การที่จะแกไขเร่ืองนี้คงตองอาศัยการใหความรูแกประชาชนบานใหมหมอกจามมีความรู ความ
เขาใจท่ีถูกตองซ่ึงสอดคลองกับสมศักดิ์  ศรีสันติสุข (2536) ไดอธิบายความหมายของความรูวา  
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จากการท่ีมนุษยตองประสบกับปรากฏการณท้ังธรรมชาติและสังคม กลาวคือมนุษยจะตองพึ่งพา
ส่ิงแวดลอมท้ังทางธรรมชาติและทางสังคม ซ่ึงมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษย           
มนุษยจึงตองเขาใจส่ิงแวดลอม และรูจักแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดท้ังท่ีมาจากส่ิงแวดลอมและสังคม 
คือมนุษยจะตองหาความรูตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจสาเหตุและการแกไขปญหาตาง ๆ                  
ตอปรากฏการณทางธรรมชาติ และสังคมความรูเปนปจจัยท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรูของคน กลุมคน 
ชุมชนและสังคมทําใหเพิ่มตามลําดับ เปนปจจัยท่ีอาศัยขอมูลความคิด วิจารณญาณท่ีเปนเหตุเปนผล
มาประกอบการไตรตรองเปรียบเทียบ ตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ แลวเกิดเปนความเขาใจ 
(อนุรักษ  ปญญานุวัฒน, 2548) กลาววาเม่ือประชาชนเกิดความเขาใจในเร่ืองส่ิงแวดลอมพวกเขา
เหลานั้นก็จะเปล่ียนความรู ความเขาใจนั้นเปนความตระหนัก รับรูสภาพปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนหาก
ไมชวยกันรักษาสภาพแวดลอม การมีความรูความเขาใจในเร่ืองส่ิงแวดลอมเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชน ซ่ึงตรงกับผลการศึกษา ปญหาและ
แนวทางแกไขปญหาการมีสวนรวม ในสวนของแนวทางการแกไขท่ีชุมชนเสนอใหหนวยภาครัฐ
และโรงเรียนใหความรูดานส่ิงแวดลอมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ความรูเร่ืองส่ิงแวดลอมของ
ชาวบานใหมหมอกจามมีความปานกลางสงผลใหการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมของ
ชุมชนอยางมีคุณภาพได  ดังท่ีมนัส  สุวรรณ และชูเกียรติ ลีสุวรรณ (2531) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การให
ความรูความเขาใจระดับตําบลในเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดนานและจังหวัด
ลําปาง พบวา ประชาชนโดยท่ัวไปมีความรูพื้นฐานเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ และใหความสําคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติตอชีวิตประจําวันคอนขางดี มีความตระหนักในปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมท่ีปรากฏในทองถ่ิน และมีความพรอมสูงในการมีสวนรวมเพื่อแกไขปญหา 

  ความรูความเขาใจของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชน
กรณีชุมชนบานใหมหมอกจามกลุมตัวอยางมีความเห็นวาการจัดการเรียนการสอนส่ิงแวดลอม
ศึกษาของโรงเรียนเปนส่ิงท่ีจําเปนและสําคัญท่ีจะสามารถพัฒนาคนได สอดคลองกับนโยบาย
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีถือวา งานส่ิงแวดลอมเปนภารกิจสําคัญท่ีตองเรงดําเนินการ ความรู
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมท่ีถูกตองและครบถวนยอมกอใหเกิดคานิยม ความคิดเห็น และทัศนคติท่ีดี
ตามมา สงผลใหมนุษยประพฤติตนในการที่จะแกไขและปองกันปญหาส่ิงแวดลอม (สํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษา, 2545,อางแลว) จากผลสรุปของวินัย  วีราวัฒนานนท (2539) เร่ืองวิธีท่ีนิยมใชใน
การสอนวิชาส่ิงแวดลอมศึกษาในปจจุบันพบวา ส่ิงแวดลอมศึกษามุงสรางความตระหนักตอปญหา  
และความสําคัญของส่ิงแวดลอมปรับปรุงพฤติกรรมหรือวิธีช้ีวัดความเปนอยูของมนุษยไมไดกอ
ปญหาตอส่ิงแวดลอมท้ังยังเปนการเรียนรูท่ีทําใหมนุษยไดรูจักการวางแผนการดําเนินชีวิตในระยะ
ยาวและการมีสวนรวมในการดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอมสามารถชวยสรางจิตสํานึก
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ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเยาวชนประชากรกลุมตัวอยางมีความรูความ
เขาใจในเร่ืองของส่ิงแวดลอม ดังท่ีประสาน  ตังสิกบุตร (2538) เสนอวา การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจตองดําเนินไปพรอมกับการอนุรักษคุณภาพส่ิงแวดลอม ใชกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษา  
ขยายความตระหนักส่ิงแวดลอมอยูระดับสูงคือ การใหความรู การสรางเสริมเจตคติและคานิยมท่ีดี  
การเกิดจริยธรรมทางส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริมการใชกระบวนการส่ิงแวดลอม
ศึกษา เปนเคร่ืองมือในการตัดสินใจ การมีสวนรวมรับผิดชอบเพื่อใหไดความรูและผลประโยชน  
ในการใชทรัพยากรและส่ิงแวดลอม   

ความรูความเขาใจดานการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนและโรงเรียนมีความ
แตกตางกัน คือโรงเรียนมีความรูมากกวาชุมชน เนื่องจากโรงเรียนเปนฐานการพัฒนาความรูดาน
ตาง ๆ ของหนวยงานของภาครัฐและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของพรอมท้ังสงเสริมการเรียนการสอน
ดานส่ิงแวดลอมศึกษา ความรูท่ีโรงเรียนไดรับจะเปนความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทันสมัยและนําเอาภูมิปญญาชาวบานนํามาบูรณาการจัดการเรียนรู แตความรูของชุมชนจะเปน
ความรูท่ี เปนภูมิปญญาชาวบานคือ ชุมชนสามารถรวมกันและชวยกันแกปญหาที่เกิดข้ึนกับชุมชน
นํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดเต็มศักยภาพทําใหเกิดการขาดกลยุทธหรือแกนนําท่ีจะสามารถ
หลอมรวมองคความรูหรือการจัดการไดอยางเปนรูปธรรมได แตยังขาดการรวมตัวดังท่ีอุทัย  ดุลย
เกษม (2540) ไดนําเสนอตนแบบอุดมคติของชุมชนเขมแข็งในสังคมไทย โดยอาศัยกรอบแนวคิด
ในเร่ืองความเปนชุมชนดังกลาวขางตนโดยมองวา “ลักษณะของชุมชนท่ีเขมแข็งซ่ึงเปนท่ีคาดหวัง
และเปนท่ีตองการ”คือ (1)ชุมชนท่ีมีสภาพรวมกันเปนปกแผนในทางกายภาพ รูปธรรมสมาชิกของ
ชุมชนท่ีมีศักยภาพท่ีจะรวมมือแกไขปญหาของชุมชนรวมท้ังมีอุดมการณ คานิยมรวมกัน ทําให
สมาชิกรูสึกตัววาเปนสวนหน่ึงของชุมชนมีความผูกพันกับสังคม (2) ชุมชนมีศักยภาพท่ีพึ่งตัวเอง
ไดในระดับสูงโดยมีทุน แรงงาน ทรัพยากร เพื่อยังชีพพื้นฐานของตนเอง หากมีการพึ่งพิงภายนอก 
ชุมชนจะตองมีอํานาจในการจัดการ เลือกสรร และการตัดสินใจในเร่ืองตางๆได (3) ชุมชนสามารถ
ควบคุมและจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึน ไดดวยตัวเองเปนสวนใหญ โดยอาศัยอํานาจความรู และ
องคกรของสังคมในชุมชนเปนกลไกการแกปญหา (4) ชุมชนตองสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเอง
ไดอยางตอเนื่อง โดยอาศัยกระบวนการความรูและสรางภูมิปญญาของตนเองในดานตาง ๆ  อุดมคติท้ัง 4 
ขอ สะทอนการคาดหวังวาชุมชนจะตองสามารถตอบสนองตอความตองการในชีวิตประจําวัน   
และสามารถชวยใหสมาชิกของชุมชนเผชิญปญหาและแกปญหาท่ีท่ีเกิดข้ึนได โดยการจัดองคกร
ทางสังคมของชุมชนจะตองเอ้ือใหสมาชิกของชุมชนมีศักยภาพดังกลาวเชนมีความรักสามัคคี                 
มีความสามารถท่ีจะสืบทอดภูมิปญญา และสรางสรรคภูมิปญญา ซ่ึงเปนการประยุคแนวคิดในเร่ือง
ความเปนชุมชนมากําหนดเปนอุดมคติอยางกวางๆสําหรับชุมชนไทย 
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 ในดานการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการส่ิงแวดลอมโดยชุมชนและ
โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๙ มีความแตกตางกันคือทางโรงเรียนมีสวนรวมในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมมากกวาชุมชนเนื่องจากโรงเรียนเปนกลุมเปาหมายของหนวยงานท่ีจะตองการพัฒนา
ความรูดานตาง ๆ รวมท้ังดานส่ิงแวดลอมโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาความรูโดยผาน
กิจกรรม โครงการ รวมท้ังเปนแบบอยางดานตางๆของชุมชนเปนเครือขายการเรียนรูอีกรูปแบบ
หนึ่งของการจัดการศึกษาของชุมชน เปนการเรียนรูท่ีทําใหชุมชนเขมแข็งข้ึนและรูทันตอการ
เปล่ียนแปลงภายนอก ซ่ึงตองอาศัยความรูท่ีหลากหลายจากองคกรอ่ืนท่ีเขามาประยุคใชทําใหการ
ไปมาหาสูระหวางชุมชน หรือองคชุมนจึงเปนส่ิงจําเปนและไดมาเปนพื้นฐานของเครือขายการ
เรียนรูเพราะประชาชนตองมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดานตาง ๆ ยอมรูดีวาชุมชนตองการอะไร
และจะตองใหอะไรกับชุมชนท่ีตนเองอาศัยอยู (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542)
การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนเร่ิมต้ังแต 1) การคนหาปญหาและสาเหตุ 2) การตัดสินใจ
เลือกแนวทางและการวางแผน 3) การดําเนินการจัดการส่ิงแวดลอมในระดับมาก 4) การประเมินผล
งานกิจกรรมการพัฒนา พบวา ในข้ันตอนท่ี 1 และ 2และ3 คือข้ันตอนการคนหาปญหาและการ
ตัดสินใจเลือกแนวทางวางแผน ดําเนินการประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานอยูในระดับมาก  
ซ่ึงณัฐวัฒน  วิเศษสุวรรณ (2550) กลาววา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดย
หลักการของการจัดการท่ีถูกตองแลว คนท่ีสัมพันธกับส่ิงแวดลอมนั้น ๆ หรือเจาของปญหานาจะมี
สวนรวมในการแสวงหาแนวทางการจัดการปญหาส่ิงแวดลอมของตนเอง แนวทางแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมในเมืองก็ไมสามารถแกไขปญหาส่ิงแวดลอมในชนบทไดถาไมใหชาวบานมีสวนรวม 
เชนเดียวกันผูเช่ียวชาญวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีก็ไมสามารถแกไขปญหาไดโดยลําพัง ตองให
ประชาชนผูประสบปญหาโดยตรงมารวมจัดการแกไขปญหาดวย ดังนั้นวิสัยทัศนใหมของการ
แกไขปญหาส่ิงแวดลอม คือการท่ีผูคนตาง ๆ ในสังคมเขามามีสวนรวมในกาจัดการแกไขปญหา 
และมีความหลากหลาย และยืดหยุนไปตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีและวัฒนธรรมนั้น ๆ ในชุมชน
ในข้ันตอนนี้ถึงแมวาหลัก ๆ แลว หนวยงานราชการหรือผูนําชุมชนจะเปนแกนหลักในการ
ดําเนินงาน ในข้ันตอนท่ี 2และ3 ก็เชนเดียวกันเพราะเม่ือประชาชนไดวางแผนและคนหาสาเหตุแลว 
จําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการดําเนินงานตอนั้นคือ การรวมกันดําเนินงานท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ใน
ข้ันตอนท่ี 1 เปนข้ันตอนท่ีสําคัญเนื่องจากการท่ีจะดําเนินงานโครงการในชุมชนจําเปนตองมีการทํา
ประชาคมในหมูบานกอนเพื่อใหทราบปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนการมีความรูความเขาใจในเร่ือง
ส่ิงแวดลอมเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชน 
โดยจากผลการคนควาแบบอิสระเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการปรับปรุง
ภูมิทัศนของฝายกวานพะเยาพบวาการรับรูขอมูลขาวสารที่ตางกันมีผลทําใหการมีสวนรวมของ
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ประชาชนอยูในระดับท่ีแตกตางกัน (ธัญญา  จันทรเกตุ,2548) ซ่ึงคลายกับการศึกษาของสมใจ  เข็ม
ทอง (2531) ท่ีพบวาความรูในเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรปาไมเปนตัวแปรสําคัญท่ีมีผลตอการ
เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษปาไม สวนข้ันตอนท่ี 4 
พบวาประชาชนมีสวนรวมอยูในระยะปานกลาง ท้ังนี้อาจเนื่องจากโครงการแตละอยางมีระยะเวลา
ในการดําเนินงานยาวนานและตลอดเวลาท่ีลงมือปฏิบัติ ประชาชนจะตองมีการบันทึกผลท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติ มีการเก็บขอมูลเปนระยะอยางตอเนื่อง มีการอภิปรายผล เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน
ท้ังหมด ที่อาจจะทําใหเกิดความยุงยากตอประชาชน เนื่องจากประชาชนบานใหมหมอกจาม
โดยเฉพาะกลุมตัวอยางสวนใหญจะเปนผูท่ีเขียนตัวหนังสือไทยและอานภาษาไทยไมได จึงทําใหมี
ปญหาเร่ืองการเขียน การอาน กรณีเดียวกันกับข้ันตอนท่ี 4 การติดตามและประเมินผล ซ่ึงข้ันตอนนี้
จะตองมีการกําหนดจัดระดับความสําคัญของเร่ืองติดตามและประเมินผล สรางตัวช้ีวัดท่ีบอกถึง
ความเปล่ียนแปลงจุดประสงคของโครงการ สรางเคร่ืองมือและตัวช้ีวัดในการติดตามและ
ประเมินผล การรวบรวมขอมูล วิเคราะห และนําเสนอขอมูล ตลอดจนการรายงานและเผยแพร
โครงการนั้น  

ความสัมพันธระหวาง ระดับความรูความเขาใจกับการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียน
ไมมีความสัมพันธตอกัน ระดับความรูมากไมไดแสดงใหเห็นวา มีสวนรวมมาก หรือระดับความรู
นอยไมไดแสดงใหเห็นวา มีสวนรวมนอย ไมไดเกี่ยวกับความรูหรือการมีสวนรวม แตตองมองถึง
จิตสํานึก ความตระหนัก กฎระเบียบในชุมชนการสืบทอดภูมิปญญาของชุมชน และพื้นฐานทาง
จิตวิทยาตาง ๆ ของบุคคลภายในชุมชน ความรูของชุมชนหรือภูมิปญญาดังเดิมของชุมชนทองถ่ินท่ี
ปฏิบัติสืบทอดกันมาผานกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมอันมีลักษณะมีลักษณะเปนองครวม 
เช่ือมโยงความสัมพันธ ระหวางคน ส่ิงแวดลอม และส่ิงเหนือธรรมชาติดังนั้นความรูของชุมชนจึง
แฝงไปดวยระบบความเช่ือ ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม สะทอนออกมาในรูปของจารีตประเพณี ท่ี
ชุมชนยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาสอดคลองกับของ อมรวิชช  ราครทรรพ (2543) กลาวถึงศักยภาพ
ของชุมชนท่ีสําคัญ คือ  

คุณคาทางวัฒนธรรมท่ีพบในชุนชน มีความสําคัญยิ่ง ตอการถายทอดองค
ความรูหรือภูมิปญญาพื้นถ่ินมีการถายทอดทางครอบครัว วัฒนธรรมการปรับตัวเปล่ียนแปลงสภาพ
ชีวิตสูเศรษฐกิจพอเพียง ทัศนคติในการดําเนินชีวิตอยางเรียบงาย คุณคาทางวัฒนธรรมท่ีพบในชุน
ชน มีความสําคัญยิ่งตอการถายทอดของการถายทององคความรูหรือภูมิปญญาชาบานประสานกับ
แนวคิดใหม เพื่อใหอยูรอดในสภาวะการเปล่ียนแปลงทางสังคมและลักษณะความสัมพันธท่ีเปน
จุดเดนเอ้ือตอการพัฒนาก็คือ กลุมคนท่ีมีอุดมการณรวมกันทํากิจกรรมรวมกัน ภูมิปญญาท่ีอยูใน
ชุมชนเปนกลไกท่ีมีความสําคัญยิ่ง ตอศักยภาพของชุมชนนั้น ๆ เกิดจากการส่ังสมและถายทอดผาน
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กระบวนการเลือกสรรและปรับใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอม ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในชุมชน 
มีความสําคัญยิ่งตอการทํางานรวมกันในชุมชนชาวบานสามารถหาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใน
ทองถ่ินใชประโยชนได โดยมีการควบคุมการใชประโยชนจากทรัพยากรของชุมชนนั้นๆ 

ปญหาและแนวทางแกไขการมีสวนรวมของชุมชนบานใหมหมอกจามและโรงเรียนเจาพอ
หลวงอุปถัมภ ๙ พบวาปญหาและอุปสรรคสําคัญของการมีสวนรวมคือปญหาดานเวลาในการรวม
กิจกรรม ปญหาดานเศรษฐกิจรายไดของครอบครัว ดานการศึกษา ดานความรู และปญหาดานความ
ขัดแยงทางดานความคิดเห็นและดานเล้ียงชีพ เนื่องจากสวนใหญประชาชนมีอาชีพรับจาง  
เศรษฐกิจของครอบครัวโดยรวมคอนขางยากจน จึงใชเวลาสวนใหญกับการหาเลี้ยงชีพ นอกจากนี้
ยังขาดงบประมาณจากภาครัฐสนับสนุนซ่ึงเปนปญหาประชาชนและภาครัฐสอดคลองกับเจิมศักดิ์  
ปนทอง (2526) ไดกลาววาเจาหนาท่ีและระบบราชการเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนไว 2 ดานคือปญหาเกี่ยวกับตัวประชาชนเองถึงความเปนปจเจกบุคคล ปญหาเกี่ยวกับตัว
ของเจาหนาท่ีและระบบราชการ ปญหาการมีสวนรวมของประชาชนจึงมีลักษณะดังนี้ คือนโยบาย
ในระบบราชการมักจะมาจากเบ้ืองบน การจัดสรรงบประมาณนํามาจากสวนกลางคํานึงถึงเฉพาะ
กิจกรรมท่ีสวนกลางกําหนด ระบบราชการและเจาหนาท่ีระดับตาง ๆ ขาดการประสานงานและ
ปฏิบัติเฉพาะนโยบายหลักของหนวยงาน มีความสัมพันธแบบผูใหญ ผูนอย มักจะเช่ือวาตนเองมี
ฐานะสูงกวา เจาหนาท่ีราชการชอบทํางานสํานักงาน ระบบราชการใชการใหคุณใหโทษ ทําตัวให
พอใจแกผูบังคับบัญชา มิไดปฏิบัติงานเพ่ือชาวชนบทอยางแทจริง 

ในดานแนวทางในการแกไขการมีสวนรวมของชุมชน และโรงเรียนในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมมีดังนี้ 1) หนวยงานภาครัฐควรสนับสนุนท้ังดานงบประมาณและส่ือการเรียนรู 
หนวยงานของรัฐจะตองเห็นความสําคัญดานส่ิงแวดลอมและใหการสนับสนุนในกิจกรรมดาน
ส่ิงแวดลอมมากข้ึน 2) ชุมชนจัดทําแผนงานพัฒนาส่ิงแวดลอม 3) โรงเรียนและชุมชนจัดต้ัง
กรรมการพัฒนาจัดการส่ิงแวดลอมในชุมชน 4) จัดทําประชาวิจารณ หาแนวทาง ระดมความคิด
รวมกันเพื่อแนวความคิดท่ีหลากหลายและทุกคนมีสวนรวม 5) จัดตารางการอบรมหรือการปฏิทิน
การปฏิบัติงานตรงกับวันหยุดการทํางานของชุมชน เชน วันศีล ชุมชนรวมกันออกกฎระเบียบและ
ปฏิบัติอยางเครงครัด 

สวนในดานขอเสนอแนะแนวทางแกไขการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการ
จัดการส่ิงแวดลอมคือชุมชนตองจัดทําแผนการพัฒนาส่ิงแวดลอม หนวยงานภาครัฐสนับสนุนดาน
งบประมาณและส่ือการเรียนรู ทางโรงเรียนและชุมชนรวมกันจัดต้ังกรรมการพัฒนาส่ิงแวดลอมใน
ชุมชน จัดทําประชาพิจารณ หาแนวทางรวมกันเพื่อไดแนวความคิดท่ีหลากหลายและทุกคนมีสวน
รวม จัดตารางอบรมหรือปฏิทินการปฏิบัติงานตรงกับวันหยุดการทํางานของชุมชน เชน วันศีล          
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(วันพระ) ในหมูบานประชาชนทุกคนตองมีสวนรวมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมของชุมชน ตอง
รวมคิด รวมทํา และมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมของชุมชน เชนกิจกรรมใน
การปลูกปาในวันสําคัญ การมีกฎระเบียบในชุมชนเพื่อใหการปฏิบัติกิจกรรมท่ีรวมกันของคนใน
ชุมชนมีความพรอมเพียงกัน ไมเอารัดเอาเปรียบกัน มีความยุติธรรม เสมอภาค ไมมีการยกเวนใน
การทํากิจกรรมรวมกัน จึงจําเปนตองมีกฎระเบียบของชุมชนพรอมกับการท่ีมีผูนําท่ีเขมแข็ง ผูนํา
ชุมชนและสมาชิกในชุมชนควรปฏิบัติอยางเครงครัด ผูนําควรจะมีความเอาจริงเอาจังพรอมท่ีจะ
แกปญหาทุกดานในชุมชน 
 
5.4 ขอเสนอแนะ 

1.  ควรมีการใหความรูเร่ืองส่ิงแวดลอมผานส่ือการกระจายเสียงในหมูบานโดยใหมี
คณะกรรมการรับผิดชอบ และนําเสนอเร่ืองราวอยางตอเนื่องและเพิ่มเนื้อหาสาระเร่ืองส่ิงแวดลอม
ใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน นอกจากนี้ในโรงเรียนก็ควรมีกิจกรรมหรือหลักสูตรท่ีดําเนินงานเร่ือง
ส่ิงแวดลอมโดยตองใหผูปกครองของเด็กนักเรียนรวมกิจกรรมดวย 

2.  นอกจากกิจกรรมรวมงานระหวางบานและโรงเรียนแลวควรใหวัดเขามามีสวนรวมดวย  
จากการสัมภาษณคณะกรรมการหมูบานอยางไมเปนทางการ พบวากิจกรรมตาง ๆ ที่ทําในชุมชน
สวนมากจะเปนกิจกรรมทําโดยยังไมไดใหผูนําทางศาสนาเขามารวม ซ่ึงสามารถนําผูนําทางศาสนา
เขามารวมไดจะทําใหประชาชนไดรับรูขาวสารตาง ๆ มากยิ่งข้ึน และหลากหลายกลุมมากข้ึน 

3.  ความรูความเขาใจดานส่ิงแวดลอมนับเปนปจจัยสําคัญรวมกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนดังนั้นรัฐและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ควรสงเสริมและพัฒนาการเรียนเร่ืองส่ิงแวดลอมให
เพิ่มมากข้ึน โดยลักษณะเปนการใหความรู ดวยกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษา 

4.  การประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงการปรับปรุงการจัดการส่ิงแวดลอมใหเปน
ชุมชนนาอยู และเพื่อใหทราบถึงประโยชนท่ีจะไดรับและขอจํากัดดานงบประมาณในการ
ดําเนินงาน เชน การจัดการเร่ืองขยะของชุมชน 

5.  คณะกรรมการหมูบาน ครู ผูนําทางศาสนา ควรมีบทบาทในการควบคุมตรวจสอบการ
สรางปญหาดานส่ิงแวดลอมมากยิ่งข้ึน มีการประชาสัมพันธและรณรงคใหประชาชนตระหนักถึง
ปญหาส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะปญหาดาน ปาไมลดลง ขยะ และอากาศเปนพิษจากหมอกควันท่ีเกิด
จากการเผาขยะใบไม  

6.  การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมจะสําเร็จไดตอเม่ือประชาชนได
เขามามีสวนรวมทกข้ันตอน  ต้ังแตรวมศึกษาปญหา การตัดสินใจ การวางแผน  โครงการ                     
การปฏิบัติงานและติดตามผล เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ถาประชาชนเขามามีสวนรวมใน
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กระบวนการสําคัญนี้ โครงการทุกโครงการไมวาจะเปนโครงการท่ีโรงเรียนทํารวมกับชุมชนหรือ
โรงเรียนรวมกับวัด ฯลฯ ชุมชนบานใหมหมอกจามก็จะเปนชุมชนท่ีนาอยูบนพื้นฐานความตองการ
ของประชาชนโดยแทจริง 

7.  การสรางอุดมการณและปลูกฝงทัศนคติท่ีถูกตองใหแกประชาชนเพื่อใหยอมรับ
ขอเท็จจริงท่ีวาความสําเร็จทุกอยางนอกเหนือจากความชวยเหลือของทองถ่ิน องคกรจากภาครัฐตาง  ๆ                     
ในชุมชนแลวประชาชนตองมีสวนรวมในความสําเร็จของตนดวย 
 
5.5 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1. ปรับปรุงรูปแบบการใหความรูเร่ืองส่ิงแวดลอมใหกับประชาชนในหมูบาน 
2. พัฒนาแกไขปรับปรุงขอบกพรองหรือปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการการมีสวน

รวมของประชาชน 
3. นําเสนอผลการศึกษากับองคกรทองถ่ิน สวนราชการท่ีเกี่ยวของเพื่อรวมกันวาง

แผนการดําเนินงานเร่ืองการจัดการส่ิงแวดลอมในโอกาสตาง ๆ ไปโดยเนนใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

4. สนับสนุนการดําเนินนโยบายส่ิงแวดลอมศึกษาในสถานศึกษา และกระจายลงสูชุมชน
ไดถามีโอกาส 

 


