
 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การศึกษาคร้ังนี้ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการกํ าหนดกรอบและประ เด็นการ ศึกษา  ท้ั งนี้ เพื่ อใหสอดคลองกับวัต ถุประสงค                      
โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

2.1 แนวคิดภูมิปญญาทองถ่ิน 

2.1.1 ความหมายของภูมิปญญาทองถิ่น 

ฉลาดชาย รมิตานนท (2537) กลาวถึง ภูมิปญญาทองถ่ินวา เปนมรดกทางวัฒนธรรม          
ท่ีสืบทอดกันมาแตอดีตจนกลายเปนวิถีชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชนตลอดมา ภูมิปญญา
ชาวบานเปนมรดกทางสังคมท่ีไดจากการเรียนรูโดยผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคม                
จนกลายเปนรากฐานสําคัญของชีวิตและสังคม ซ่ึงเปนพื้นฐานการดํารงชีวิตและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
วัฒนธรรมของสังคมที่มาจากรากเหงาของภูมิปญญาเปนส่ิงท่ีนําไปสูการปรับตัวของชุมชน          
ใหเขากับบริบททางสังคมวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมในทองถ่ินท่ีมีวิวัฒนาการตอเนื่อง  

ธวัช  ปุณโณทก (2531) ไดใหความหมายของภูมิปญญาทองถ่ินวา หมายถึง ความรู             
ของชาวบานท่ีเรียนรูและมีประสบการณสืบตอกันมาท้ังประสบการณโดยตรงดวยตนเอง               
และประสบการณทางออมดวยการเรียนรูจากผูอ่ืนหรือความรอบรูสะสม เหลานี้รวมเรียกวา               
ภูมิปญญา หากแตภูมิปญญานั้นไมไดหมายถึงเพียงการศึกษาในอดีต แตหมายถึงศักยภาพ             
ในการประสานความรูใหมๆ ประสบการณใหมๆ เพื่อเกิดทางเลือกใหม คือ ภูมิปญญายุคหนึ่ง   
สมัยหนึ่งยอมมีการเปล่ียนแปลงไปตามพัฒนาความรอบรูของสังคม 

เอกวิทย  ณ  ถลาง  (2544) กลาววา  ภูมิปญญาทองถ่ิน  หมายถึง  ความคิด  ความเช่ือ 
ความสามารถ ความจัดเจนท่ีกลุมชนไดจากประสบการณท่ีส่ังสมไวในการปรับตัวและดํารงชีพ              
ในระบบนิเวศ หรือสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม              
ท่ีไดพัฒนาสืบสานกันมา ภูมิปญญาเปนผลของการใชสติปญญาปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม                 
ในพื้นท่ีท่ีชุมชนน้ันตั้งหลักแหลงถ่ินฐานอยู โดยสามารถสรุปพัฒนาการของภูมิปญญาทองถ่ินได      
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คือ 1) เปนผลจากกระบวนการเรียนรูของชาวบานอยางเปนองครวม 2) ภูมิปญญาทองถ่ินใหมๆ                      
ท่ีรับจากภายนอกมิไดเขามาทดแทนภูมิปญญาส่ังสมไวท้ังหมด แตมีการทดสอบ เลือกเฟน 
ดัดแปลงใหสามารถแกปญหาหรือตอบสนองความตองการในการปรับตัวตามบริบทได                  
3) เปนการปรับตัวในรูปแบบการปรับเปล่ียนท่ียึดรากฐานภูมิปญญาส่ังสมอันมีอยูเดิมท่ีมีพลวัตร   
ในตัวเองอยูแลว 4) ภูมิปญญามีความหลากหลายตามสภาพแวดลอมและชาติพันธุ 5) ภูมิปญญา   
เปนการสะสมความรูและประสบการณอันยาวนานผานกระบวนการเรียนรูตามธรรมชาติ 

เสรี พงศพิศ (2536) กลาววา ภูมิปญญาทองถ่ิน (Local Wisdom) หรือภูมิปญญาชาวบาน 
(Popular Wisdom) เปนพื้นฐานความรูของชาวบาน หรือความรูของชาวบานท่ีเรียนรูและมี
ประสบการณสืบตอกันมาทั้งทางตรง คือ ประสบการณดวยตนเอง หรือทางออมซ่ึงเรียนรู           
จากผูใหญ หรือ ความรูท่ีสะสมสืบตอกันมา โดยแบงภูมิปญญาออกเปน 2 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะ        
ท่ีเปนนามธรรม ไดแก โลกทัศน ชีวทัศน ปรัชญาในการดําเนินชีวิต คุณคาและความหมาย          
ของทุกชีวิต 2) ลักษณะท่ีเปนรูปธรรม ไดแก การทํามาหากิน การเกษตร ศิลปวัฒนธรรม             
โดยสะทอนออกมาใน 3 ลักษณะคือ 1) เปนความสัมพันธระหวางคนกับคน 2) คนกับธรรมชาติ 
และ 3) คนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ 

2.1.2 ลักษณะของภูมิปญญาทองถ่ิน 

ประเวศ  วะสี (2530) ไดอธิบายวา ภูมิปญญาเกิดจากการสั่งสมการเรียนรูมาเปนระยะเวลา
ยาวนานมีลักษณะเช่ือมโยงกันในทุกสาขาวิชาไมแยกออกเปนวิชาๆ แบบเรียนท่ีเราเรียนวิชาวาดวย
เศรษฐกิจอาชีพความเปนอยูเกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรมจะผสมกลมกลืนเช่ือมโยงกัน สอดคลอง
กับอเนก นาคะบุตร (2536) ซ่ึงไดกลาววา “สังคมศาสตรท่ีเราเรียนไมมีมิติท่ีจะทําใหเรารูจักตนเอง         
และดําเนินชีวิตอยางสงบสุข ไมไดบอกใหรูอยางเทากัน ไมสามารถใชศาสตรตางๆ ใหอยูเหนือ
ตนเอง หรือเหนือโลกไดเลย แตภูมิปญญาชาวบานมีความหมายตอคําวาชีวิตท่ีชัดเจน และเช่ือมโยง
องคประกอบทุกองคประกอบท่ีแวดลอมชีวิต” 

เสถียร ฉันทะ (2542) กลาววาภูมิปญญาแบงไดเปน 2 ลักษณะคือ 1) ลักษณะท่ีเปนความรู 
ความสามารถ หรือแนวทางแกไขปญหา 2) ลักษณะท่ีเปนความเช่ือ ประเพณีหรือวัฒนธรรม และมี
การถายทอดจากรุนหนึ่งสูรุนหนึ่ง ซ่ึงการถายทอดหมายถึง วิธีการถายทอดความรูความเขาใจ   
ความเชื่อ จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง หรือจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่งดวยปากเปลาและ 
การปฏิบัติ ในการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินนั้นมีการถายทอดไดหลายรูปแบบและไดใชสติปญญา
ของตนส่ังสมความรู ประสบการณเพ่ือดํารงชีพมาตลอด และยอมถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคน
อีกรุนหนึ่งตลอดมาดวยวิธีการท่ีแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมของแตละทองถ่ินท้ังทางตรง
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และทางออม โดยอาศัยศาสนา ความเชื่อถือผีสางตางๆ รวมท้ังความเช่ือบรรพบุรุษเปนพื้นฐาน     
ในการถายทอด เรียนรู ศรัทธา สืบตอกันมาจากบรรพบุรุษในอดีตถึงลูกหลานในปจจุบัน ซ่ึง
สามารถจําแนกได คือ 1) วิธีการถายทอดภูมิปญญาแกเด็ก โดยท่ัวไปเด็กมีความสนใจชวงเวลาส้ัน
ในส่ิงใกลตัว กิจกรรมถายทอดตองงายไมซับซอน ดึงดูดใจเปนการสรางเสริมนิสัยและบุคลิกภาพ 
ซ่ึงมุงเนนจริยธรรมและคุณธรรม 2) วิธีการถายทอดภูมิปญญาแกผูใหญ ซ่ึงสามารถทําไดหลาย
รูปแบบ เชน ผานพิธีกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถ่ินตางๆ รวมท้ังการประกอบอาชีพตาม
อยางบรรพบุรุษ มีการถายทอดเช่ือมโยงประสานเหตุการณมาโดยตลอด 

สามารถ  จันทรสูรย (2536) กลาววา ภูมิปญญามีอยู 2 ลักษณะ คือ 

 1) ภูมิปญญาท่ีเปนนามธรรม เปนปรัชญาในการดําเนินชีวิต เปนเร่ืองเกี่ยวกับการ
เกิด แก เจ็บ ตาย เปนคุณคา และความหมายของทุกส่ิงในชีวิตประจําวัน 

 2) ลักษณะท่ีเปนรูปธรรม เปนเร่ืองเกี่ยวกับการทํามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม 
ศิลปะ ดนตรี หรืออ่ืนๆ ซ่ึงภูมิปญญาดังกลาวจะสะทอนความสัมพันธใน 3 ลักษณะ คือ 

2.1) ความสัมพันธระหวางคนกับส่ิงแวดลอมอยางใกลชิด 
2.2) ความสัมพันธระหวางคนในสังคม ชุมชน 
2.3) ความสัมพันธระหวางคนกับส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ส่ิงเหนือธรรมชาติ 

นิธิ   เ อียวศรีวงศ  (2536) ไดกลาววา  การศึกษาเ ร่ืองภูมิปญญาทองถ่ินจะมีกรอบ                       
ในการศึกษา คือ 

1) ความรูและระบบความรูภูมิปญญา เปนระบบความรูท่ีชาวบานมองเห็น
ความสัมพันธของส่ิงตางๆ อยางเปนระบบ 

2) การส่ังสมและการกระจายความรูภูมิปญญาเกิดจากการส่ังสม การกระจาย
ความรู ซ่ึงความรูไมไดลอยอยูเฉยๆ แตจะตองถูกนํามาบริการคนอ่ืน 

 3) การถายทอดความรูภูมิปญญาไมมีสถาบันการถายทอด แตมีกระบวนการ         
ท่ีสลับซับซอน 

 4) การสรางสรรคและการปรับปรุงระบบความรูของชาวบานไมไดอยูนิ่งอยูกับท่ี
แตปรับเปล่ียนตลอดเวลาโดยอาศัยประสบการณของชาวบาน 

ดังนั้นการส่ังสมภูมิปญญาเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนพรอมๆ กับการเรียนรู การส่ังสม
ความรู มี 2 ทาง คือ 

 1) การส่ังสมดวยตนเอง เรียนรูจากประสบการณตน การอยูรวมกันในสังคม 
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 2) มีผูถายทอดใหในรูปแบบวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต หรือจากตํารา ครูอาจารย
ซ่ึงภูมิปญญาเหลานี้จะถูกสะสมในตัวปราชญชาวบาน 

การถายทอดและการกระจายภูมิปญญาเปนรูปแบบการถายทอดภูมิปญญามีหลายรูปแบบ   
คือ แบบท่ีไมเปนลายลักษณอักษร การบอกเลา หรือผานพิธีกรรมทางศาสนา ทางประเพณีวิถีชีวิต 
รวมท้ัง การเช่ือมโยงความรูของตนเองกับแบบท่ีเปนลายลักษณอักษร เชน ไดรับการถายทอด     
จากศิลาจารึก ใบลาน สมุด ขอยหรือตําราตางๆ 

เสรี  พงศพิศ (อางแลว) กลาววา ภูมิปญญาเปนพื้นฐานของความรูชาวบานท่ีเรียนรู             
และมีประสบการณสืบตอกันมาทั้งทางตรงและทางออม ซ่ึงเรียนรูจากผูใหญหรือความรูท่ีสะสม 
สืบตอกันมา หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาภูมิปญญาทองถ่ินหมายถึง ทุกส่ิงทุกอยางท่ีชาวบานคิดไดเอง 
และมาใชในการแกปญหาเปนสติปญญา เปนองคความรูท้ังหมดของชาวบานท้ังกวางท้ังลึก            
ท่ีชาวบานสามารถคิดไดเอง ทําเองโดยอาศัยศักยภาพท่ีมีอยูแกปญหาการดําเนินชีวิตไดในทองถ่ิน
อยางสมสมัย และภูมิปญญามีอยู 2 ลักษณะคือ 

1) ลักษณะท่ีเปนรูปธรรม เปนโลกทัศน ชีวทัศน เปนปรัชญาในการดําเนินชีวิต
เปนเร่ืองเกี่ยวกับการเกิด การแก การเจ็บ การตาย คุณคาและความหมายทุกส่ิงในชีวิตประจําวัน 

2) เปนเร่ืองเกี่ยวกับเฉพาะดานตางๆ เชน การทํามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม 
ศิลปะดนตรีและอ่ืนๆ 

ฉลาดชาย รมิตานนท (อางแลว) ไดอธิบายวาภูมิปญญาคือ “ความเชื่อ ความรูท่ีมีท้ังสติ      
และปญญาอันเปนเคร่ืองช้ีนําแกผูคนในสังคม (กอนท่ีความรูหรือภูมิปญญาสมัยใหมจะเขามา)      
วาการจะใชชีวิตอยางยั่งยืนถาวร คน ปา ภูเขา น้ํา ฟา (อํานาจเหนือธรรมชาติ) หญา สัตว แมลง        
ผูเปนเพื่อนรวมโลกนั้นสามารถทําไดอยางไร” โดยแบงระดับภูมิปญญาชาวบานออกเปน 2 ระดับ 
คือ 

1) ภูมิปญญาระดับชาวบาน “ สามัญสํานึก ” ซ่ึงไมใชเร่ืองงายแตเปน “วัฒนธรรม” 
ความรูในการทําการผลิต เทคนิคการปลูก การจับสัตว การหาอาหาร                        
  2) ภูมิปญญาชาวบานระดับความเช่ือท่ีปรากฏในตํานานปรัมปรา นิยายพื้นบาน 
สุภาษิต คําคม ดนตรี ศิลปะ พิธีกรรม เปนตน 

อีกท้ังยังไดกลาวถึงภูมิปญญาทองถ่ินวา เปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมาตั้งแต
อดีตอันยาวนานจนกลายเปนวิถีชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน ภูมิปญญาชาวบานเปนมรดก
ทางสังคมที่ไดจากการเรียนรู โดยผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคมจนกลายเปนรากฐานสําคัญ
ของชีวิตและสังคมอันเปนพื้นฐานของการดํารงชีวิตและการพัฒนาท่ียั่งยืน วัฒนธรรมทางสังคม            
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ท่ีมาจากรากเหงาของภูมิปญญาชาวบาน เปนส่ิงท่ีนําไปสูการปรับตัวของชุมชนใหเขากับบริบท     
ทางสังคมและวัฒนธรรม ส่ิงแวดลอมในทองถ่ินท่ีมีวิวัฒนาการอยางตอเนื่อง 

ยิ่งยง เทาประเสริฐ (2537) ไดกลาวถึง ภูมิปญญาในการดูแลรักษาสุขภาพวาภูมิปญญา     
ในการรักษาสุขภาพตนเอง  มีลักษณะเปนองครวมท้ังทางดานรางกาย จิตใจ สังคมและส่ิงแวดลอม          
จะไมแยกเปนอิสระเปนสวนๆ และสอดคลองกับความเช่ือและวิถีชีวิตประชาชนในทองถ่ิน               
ส่ิงเหลานี้มีการเคล่ือนไหว ปรับเปล่ียนอยูตลอดเวลาจึงควรพัฒนาศักยภาพท่ียังรวมสมัยข้ึนมา           
เปนทางเลือกในการดูและศักยภาพในทองถ่ิน เพราะภูมิปญญาชาวบานในการดูแลรักษาสุขภาพ
ตนเองมีจุดเดน คือ ราคาถูก หาไดงาย พึ่งพาตนเองอยูบนหลักของดุลยภาพในปจจุบันส่ิงท่ีนาวิตก 
คือ  ภู มิปญญาของชาวบานท่ีว านี้ กํ า ลังสูญหายไป  ดังนั้นจึ ง มีความจํ า เปน ท่ีตอง รักษา                       
ความหลากหลายของสังคมมนุษยหรือรักษาภูมิปญญาที่บรรดาสังคมมนุษยไดสรางสมกัน                
เปนเวลานาน ความจําเปนนี้มีมากพอกับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในการรักษา                     
ภูมิปญญาเหลานี้บุคคลท่ีสําคัญตอการคงอยู ของภูมิปญญาคือกลุมหมอพื้นบาน ซ่ึงในอดีต                
เคยมีความสําคัญตอสังคมในทองถ่ินมาก  แตในปจจุบันหมอพื้นบานไดลดจํานวนลง หมอชาวบาน
รุนเกาก็ไดตายจากไป 

สรุปไดวา  ภูมิปญญาทองถ่ิน  หมายถึง  ความรู  ความคิด  ความเชื่อ  ความสามารถ           
ความเจนจัด ท่ีกลุมชนไดจากการเรียนรู สังเกต การทดลอง ลองผิดลองถูกหรือการปฏิบัติท่ีส่ังสม
เปนประสบการณในการปรับตัวและดํารงชีพในระบบนิเวศ หรือสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ    
และส่ิงแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีไดมีการพัฒนาการ มีการถายทอด สืบสานตอกันมา 

2.2 แนวคิดส่ิงแวดลอมศึกษา 

2.2.1 ความหมายและจุดมุงหมายของส่ิงแวดลอมศึกษา 

ส่ิงแวดลอมศึกษาเปนคําท่ีแปลมาจากภาษาอังกฤษวา “ Environmental Education” โดยมี
การประชุมส่ิงแวดลอมศึกษาคร้ังแรกท่ีเมืองเนวาดา สหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเนนเนื้อหาส่ิงแวดลอม
ศึกษาในหลักสูตรโรงเรียน ซ่ึงการประชุมคร้ังนี้ทําใหเกิดเอกสารสําคัญหลายฉบับเพื่อเปนแนวทาง
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมศึกษา โดยในเอกสาร “กฎบัตรเบลเกรด – Belgrade Charter ” ในป พ.ศ. 2518 
ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของส่ิงแวดลอมศึกษาโดยสรุปวา ส่ิงแวดลอมศึกษาเปนกระบวนการท่ีทําให
เห็นคุณคา เกิดความตระหนัก และเขาถึงการอยูรวมกันของส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง โดยใหโอกาสทุกคนพัฒนาความรู เจตคติ ทักษะ การรูจักตัดสินใจเพ่ือให     
เกิดการเปล่ียนแปลงทัศนะคติและพฤติกรรมเพ่ือปองกันแกไขส่ิงแวดลอมใหดีข้ึน รวมท้ัง         
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สรางรูปแบบการดําเนินชีวิตเพื่อส่ิงแวดลอมในระดับบุคคล กลุมและสังคม (วินัย วีระวัฒนานนท, 
2532) แนวความคิดดังกลาวนี้ตอมาไดมีการพัฒนาเพื่อนําไปใชรูปแบบตางๆ ท้ังในเร่ืองกฎหมาย          
การเรียนการสอน และการพัฒนาแนวทางปฏิบัติตางๆ เพื่อส่ิงแวดลอม โดยจะมีการใหคําจํากัด
ความหรือกําหนดจุดมุงหมายตางๆ กันไป แตยังคงยึดแนวทางบางสวนตามจุดมุงหมายดั้งเดิม      
ของส่ิงแวดลอม ดังนี้ 

กฎหมายส่ิงแวดลอมศึกษา (Environmental Education Act) หรือกฎหมายสาธารณะ ฉบับท่ี 
91-516 ของสหรัฐอเมริกา ไดใหคําจํากัดความของส่ิงแวดลอมศึกษาวา เปนกระบวนการศึกษา
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงท่ีอยูโดยรอบท้ังท่ีเปนธรรมชาติและท่ีมนุษยสรางข้ึน 
และความสัมพันธระหวางประชากร มลภาวะ ทรัพยากร การคมนาคม เทคโนโลยี การวางผังเมือง
และชนบทกับส่ิงแวดลอมของมนุษย (Walter E. Steidle อางใน สมบูรณ ศาลยาชีวัน, 2526) 

วินัย วีระวัฒนานนท และ บานช่ืน สีพันผอง (2539) ใหคําจํากัดความของส่ิงแวดลอมศึกษา
วา “ส่ิงแวดลอมศึกษาเปนกระบวนการการศึกษาท่ีเนนความรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพ     
และส่ิงแวดลอมทางสังคม ปจจัยท้ังท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรมท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมและผลกระทบที่เกิดข้ึนตอมนุษย เพื่อสรางเจตคติ พฤติกรรม และคานิยมในอันท่ี   
จะรักษาหรือพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอม คุณภาพชีวิตของตนเอง และของมนุษยโดยสวนรวม” 

ลั ด ด า วั ล ย  กัณห า สุ ว ร รณ  ( 2535)  ได ให ค ว ามหมา ยขอ ง ส่ิ ง แ วดล อม ศึ กษ า                           
วาเปนกระบวนการท่ีทําใหเกิดคานิยมและรูถึงแนวคิดหลัก เพื่อพัฒนาทักษะและเจตคติท่ีจําเปน       
ท่ีจะทําใหเกิดความเขาใจและซาบซ้ึงถึงความสัมพันธระหวางมนุษยกับวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม
ท้ังทางดานกายภาพและชีวภาพ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา ส่ิงแวดลอมศึกษาเปนกระบวนการสอน              
ท่ีทําใหผูเรียนเกิดคานิยมในการรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม และใหความรูเกี่ยวกับแนวคิดหลัก                
เพื่อพัฒนาทักษะและเจตคติใหเขาใจและซาบซ้ึงถึงความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม                

ประสาน ตังสิกบุตร (อางแลว) อธิบายวา ส่ิงแวดลอมศึกษา คือ กระบวนการท่ีทําใหเห็น
คุณคา เกิดความตระหนัก และเขาใจถึงการอยูรวมกันของส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง ดวยการใหโอกาสทุกคนพัฒนาความรู เจตคติ ทักษะ การรูจักตัดสินใจ เพื่อให
เกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมเพ่ือท่ีจะปกปองและแกไขส่ิงแวดลอมใหดีข้ึน ตลอดจน
สรางรูปแบบการดําเนินชีวิตใหมเพื่อส่ิงแวดลอมท้ังในระดับบุคคล กลุม และสังคม  

โดยความหมายดังกลาวขางตน ไดอาศัยพื้นฐานหลักการของส่ิงแวดลอมศึกษาท่ีกําหนด
ข้ึนจากการประชุม ณ กรุงเบลเกรด เปนแนวทางปฏิบัติไวดังนี้ 1) พิจารณาส่ิงแวดลอมเปนองครวม 
2) เปนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต 3) เปนการใหการศึกษาท่ีจัดในลักษณะสหวิทยาการ             
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4) ตรวจสอบปญหาส่ิงแวดลอมจากทัศนะตางๆ ตั้งแตระดับทองถ่ิน ประเทศ ภูมิภาคจนถึงระดับ
โลก 5) เนนสถานการณส่ิงแวดลอมปจจุบัน 6) สงเสริมความรวมมือกันในการปองกันและแกไข
ปญหาส่ิงแวดลอม  7) การวางแผนเพ่ือการพัฒนาและความเจริญกาวหนาอยางรอบคอบ                    
8) เปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวม 9) เช่ือมโยงความตระหนัก ความรู ทักษะในการแกปญหา                    
10) คนหาสาเหตุท่ีแทจริงของปญหาสิ่งแวดลอม 11) เนนความซับซอนของปญหาส่ิงแวดลอม    
และความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาทักษะการคิด การแกปญหา 12) การเรียนรูหลากหลาย โดยเนน
กิจกรรมปฏิบัติ 

องคการสหประชาชาติ (อางใน เกษม จันทรแกว และประพันธ โกยสมบูรณ, 2525) 
กลาวถึง ความจําเปนของส่ิงแวดลอมศึกษาตอมนุษยเรา ดังนี้  

 1) ความจําเปนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษยใหดีข้ึน ส่ิงแวดลอมศึกษา    
เปนแนวทางที่จะเสริมสรางทัศนคติในการใชทรัพยากรที่ถูกตองอันจะนําไปสูคุณภาพชีวิต  

 2) ส่ิงแวดลอมศึกษาเปนหลักท่ีชวยเสริมสรางความเขาใจของประชาชนตอปญหา
ส่ิงแวดลอม และการอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยเปนแนวทางท่ีสอดคลองกับสภาพท่ัวไปและสภาพ
ส่ิงแวดลอมนั้นๆ 

 3) ส่ิงแวดลอมศึกษาเปนแนวทางที่ใหผูเรียนเขาใจในการสรางแนวความคิด         
ท่ีจะปองกันส่ิงแวดลอมมิใหเกิดมลพิษส่ิงแวดลอมข้ึน 

 4) ส่ิงแวดลอมศึกษามีวัตถุประสงคในการเพิ่มทักษะในการแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอม โดยเปนการแกไขเพื่อตนเอง และสวนรวม  

 5) ส่ิงแวดลอมศึกษาชวยเสริมสรางสมรรถภาพของประชาชนในการประเมิน
แผนการตางๆ เพื่อพัฒนาดาน สังคม การเมือง วัฒนธรรม และการศึกษา 

 6) ส่ิงแวดลอมศึกษาสามารถทําใหประชาชนรวมทําการตัดสินใจบางอยางเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมเพื่อชุมชนและเพ่ือตนเองไดเปนอยางดี และถูกตองมากข้ึน 

 7) ส่ิงแวดลอมศึกษาเปนกระบวนการใหความรูท่ีทําใหเกิดความรูความสัมพันธ
ตอกันทางเศรษฐกิจ การเมือง และนิเวศวิทยาที่ดียิ่งข้ึน 

สอดคลองกับ รายงานเร่ืองส่ิงแวดลอมศึกษาในเอเชียและแปซิฟกของ UNESCO ท่ีได
กลาวถึงจุดมุงหมายของส่ิงแวดลอมศึกษาวา คือ การพัฒนาประชากรโลกใหมีความตระหนัก       
และใสใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม และปญหาท่ีเกี่ยวของ และมีความรู ทักษะ ทัศนคติ แรงจูงใจ       
และรวมมือกันแกไขปญหาในปจจุบัน และปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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จากคําจํากัดความท่ีไดกลาวมาขางตนจึงสามารถสรุปไดวา ส่ิงแวดลอมศึกษา หมายถึง 
กระบวนการใหความรูและความเขาใจในเ ร่ืองของระบบความสัมพันธระหวางมนุษย                   
กับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ท้ังท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและท่ีมนุษยสรางข้ึน โดยมี
ลักษณะท่ีเปนการศึกษาแบบบูรณาการดานสหวิทยาการ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและใหเกิด
ความตระหนักเกิดจิตสํานึกถึงผลจากความสัมพันธนั้นๆ ท่ีมนุษยจะพึงไดรับท้ังดานท่ีเปน
คุณประโยชนและเปนผลกระทบในเชิงลบ  

2.2.2 วัตถุประสงคของส่ิงแวดลอมศึกษา 

 Schmieder (1977) กลาววา วัตถุประสงคของส่ิงแวดลอมศึกษาของแตละพื้นท่ี   
อาจมีความแตกตางกันไปตามความทาทายดานส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในแตละพื้นท่ี แตจะมาจาก
พื้นฐานแนวความคิดท่ีคลายคลึงกัน ตอไปนี้เปนตัวอยางของวัตถุประสงคของส่ิงแวดลอมศึกษา     
ท่ีจะมีการเนนในงานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

วัตถุประสงคพื้นฐานของส่ิงแวดลอมศึกษาในการมองสังคมแบบองครวม ประกอบดวย 

 1) เพื่อพัฒนาจริยธรรมดานส่ิงแวดลอมสาธารณะ  หรือระดับชาติเกี่ยวกับ         
ความสมดุลทางนิเวศวิทยา และคุณภาพชีวิต 

 2) เพื่อพัฒนาประชาชนท่ีมีความเขาใจพ้ืนฐานในเร่ืองความสัมพันธของมนุษย
และปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม ใหเขาใจความจําเปนในการรักษาความสมดุลทางนิเวศวิทยา          
ใหมีความตระหนัก และใสใจ และมีแรงจูงใจในการแกไขปญหาส่ิงแวดลอม 

 3) เพื่อใหขอมูลท่ีทันสมัยและถูกตองเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมแกประชาชน เพื่อให
สามารถตัดสินใจใหเปนไปไดดีท่ีสุดในการใชประโยชนจากส่ิงแวดลอม 

 4) เพ่ือใหการกระตุนและการอบรมท่ีทําใหประชาชนไดเรียนรู และสามารถขยาย
ความรูและทักษะ ท่ีจะชวยสังคมแกไขปญหาท่ีสัมพันธกันในดานส่ิงแวดลอม และปองกันปญหา   
ท่ีจะเกิดข้ึน 

 5) เพื่อคนหาความสมดุลระหวางความตองการระยะส้ันและการใชประโยชน   
ระยะยาวเม่ือมีการตัดสินใจในเร่ืองส่ิงแวดลอม 

 6) เพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะท่ีวาประชาชนทุกคนเปนผูทําการตัดสินใจ           
ในเร่ืองส่ิงแวดลอม 
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วัตถุประสงคพื้นฐานของส่ิงแวดลอมศึกษาในการเรียนการสอน ประกอบดวย 

 1) เพื่อพัฒนาชุดของคุณคาพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของกับปฏิสัมพันธระหวางมนุษย          
กับธรรมชาติ 

 2) เพื่อพัฒนาการมีสวนรวมในการปรับปรุงส่ิงแวดลอมของมนุษย และคุณภาพ
ชีวิต 

 3) เพื่อเขาใจความสัมพันธระหวางความตองการของสังคม และปฏิสัมพันธ      
ของสังคมกับส่ิงแวดลอม 

  4)  เพื่อใหความรู เกี่ยวกับผลลัพธในอนาคตของปญหาและการตัดสินใจ              
ดานส่ิงแวดลอม 

 5) เพื่อใหเขาใจการพึ่งพาระหวางกันของส่ิงมีชีวิต 

 6) เพื่อใหรูจักคิดในเชิงวิเคราะหเพื่อหาหลักฐานและเพื่อทาทายแนวทางท่ีส่ิงตางๆ 
เปนอยู 

วัตถุประสงคของส่ิงแวดลอมศึกษาท่ีมาจากกฎบัตรเบลเกรด เปนที่ยอมรับในวงกวาง      
ในการนําไปใชจริง เนื่องจากเกิดผลลัพธในทางปฏิบัติอยางเปนข้ันตอน เปนระบบแบบแผน        
ซ่ึงประกอบดวย 

 1) ความตระหนัก (Awareness) เปนความสํานึก ความรูตัว ความเขาใจของบุคคล 
ท่ีมีตอส่ิงตางๆ ท่ีประสบในส่ิงแวดลอมขณะน้ันๆ ดังนั้น ความตระหนักจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือบุคคล
ไดรับการสัมผัสจากส่ิงเราในสภาวะแวดลอม เกิดการรับรูจนนําไปสูการเกิดความคิดรวบยอด      
การเรียนรูและความตระหนัก ตามลําดับ การเรียนรูและการตระหนักนําไปสูความพรอมท่ีจะแสดง
การกระทําหรือแสดงพฤติกรรมตอไป 

 2) ความรู (Knowledge) การมีความรูความเขาใจในดานตางๆ ของส่ิงแวดลอม   
ซ่ึงมีสวนสําคัญในการแกไขปญหาดานส่ิงแวดลอมและการอนุรักษ อีกท้ังยังเปนการกระตุนใหเกิด
ความรับผิดชอบตอการกระทําอันจะสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอีกดวย   

3) เจตคติ (Attitudes) ส่ิงแวดลอมจะดีข้ึนไดก็ตอเม่ือมีเจตคติท่ีดีตอส่ิงแวดลอม 
สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซ่ึงนําไปสู
ความรวมมือกันในการพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอมตอไป 

 4) ทักษะ (Skills) เปนการกระทําหรือการจัดกิจกรรมหรือสถานการณใหบุคคลได
มีการ เ รียนรู  ฝกฝนการใช ทักษะเพื่ อให เกิดความชํ านาญ  สามารถนํ าไปแกไขปญหา                      
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ในสถานการณตางๆ ทักษะจึงมีความจําเปนอยางยิ่งและขาดไมไดในการเปนวัตถุประสงค            
ของส่ิงแวดลอมศึกษา เนื่องจากหากมีความรูแตขาดซ่ึงทักษะก็ไมสามารถแกไขปญหาตางๆ ได 

 5) การมีสวนรวม (Participation) ปญหาทางดานส่ิงแวดลอมเปนปญหาท่ีมีความ
สลับซับซอน เพราะมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธกับกิจกรรมการดําเนินชีวิตของมนุษย ซ่ึงทุกคนลวน
มีสวนในการทําลายสภาพแวดลอม ดังนั้นการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมเปนปญหาท่ีทุกคนตอง        
มีจิตสํานึก และถือเปนหนาท่ีท่ีตองชวยกันรวมมือในการปองกันแกไขปญหาส่ิงแวดลอมในฐานะท่ี
ทุกฝายเปนผูมีสวนรวมสรางปญหาใหเกิดข้ึน  

การจัดการส่ิงแวดลอมศึกษา  ท่ียึด  “แผนปฏิบัติการ  21” เปนพื้นฐาน  ไดกําหนด
วัตถุประสงคของการจัดการส่ิงแวดลอมไว 5 ประการสําคัญ คือ 

 1) เพื่ อให เกิดความตระหนัก  คือ  ทําให บุคคลและกลุมบุคคลไวตอการ                            
เปล่ียนแปลงในสังคม ตั้งคําถามตอปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในสังคม รวมถึงความเขาใจใน
ผลกระทบของปญหาท่ีมีตอส่ิงแวดลอม  

 2) เพื่อใหเกิดความรู คือ ทําใหบุคคลและสังคมไดรับประสบการณและความรู      
ท่ีจะเขาใจถึงหลักการและแนวคิดในการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อนําไปใชพัฒนาส่ิงแวดลอมใหม่ันคง 

 3) เพื่อใหบุคคลและสังคมเกิดเจตคติ คือ การสรางคานิยมและความรูสึกหวงใย   
ตอสถานการณส่ิงแวดลอม รวมถึงการมีแรงจูงใจท่ีจะมีสวนรวมในการปรับปรุงและปกปองรักษา
ส่ิงแวดลอม          
  4) เพื่อใหบุคคลและสังคมมีทักษะ คือ การนิยามความหมาย การวิเคราะห               
การคาดการณลวงหนา การเตรียมการปองกันปญหาส่ิงแวดลอม รวมถึงการมีความสามารถในการ
จัดการเพ่ือแกปญหาส่ิงแวดลอม  

 5) เพื่อใหบุคคลและสังคมไดมีโอกาสและแรงจูงใจท่ีจะมีสวนรวม ในการ           
ทํากิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาอยางยั่ งยืนในทุกระดับ  ดวยวิ ธี คิดอยางสรางสรรค                     
มีความสามัคคี โดยคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมเปนหลักสําคัญ  

2.2.3 แนวทางปฏิบัติส่ิงแวดลอมศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติดานส่ิงแวดลอมศึกษาท่ีมีการกลาวถึง สวนใหญจะเปนการเรียน            
การสอนส่ิงแวดลอมศึกษาใหผูท่ีศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาตางๆ โดยการปฏิบัติดานส่ิงแวดลอม
ศึกษาจะบูรณาการเขากับหลักสูตรการเรียนการสอน หนังสือสะพานสีเขียว โดย กรมสงเสริม
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คุณภาพส่ิงแวดลอม (2544) ไดเสนอแนวทางปฏิบัติหลัก 3 ประการของส่ิงแวดลอมศึกษา                 
ท่ีนักการศึกษาระดับนานาชาติไดรวมวางหลักการ ดังตอไปนี้ 

 1) การเรียนรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม (Learning about the environment) คือการให
ผูเรียนมีความรูและความเขาใจการทํางานของระบบธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตลอดจนผลกระทบ
จากกิจกรรมของคนท้ังในระบบทองถ่ิน ประเทศ และโลก 

 2) การเรียนรูในส่ิงแวดลอม (Learning in the environment) คือ การใหผูเรียน        
มีประสบการณจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเองในธรรมชาติหรือสภาพแวดลอมโดยตรง ซ่ึงเปน   
การพัฒนาทักษะท่ีสําคัญในเร่ืองการฝกการตัดสินใจและการแกปญหา 

 3) การเรียนรูเพื่อส่ิงแวดลอม (Learning for the environment) คือ การนํา             
ส่ิงท่ีเรียนรูท้ังหมดสูความต้ังใจจริงในการปฏิบัติท่ีเปนคุณตอส่ิงแวดลอมและธรรมชาติในวิถีชีวิต
จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนภูมิ 2.1 องคประกอบหลักของส่ิงแวดลอมศึกษา 
ท่ีมา: กรมสงเสริมคุณภาพและส่ิงแวดลอม (2544) 

จากแนวทางปฏิบัติท้ัง 3 ประการ ไดมีการนําไปพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการเรียน          
การสอนส่ิงแวดลอมศึกษาหลายรูปแบบ โดยมีรูปแบบท่ีสําคัญ คือ  

 1) การจัดการเรียนการสอนส่ิงแวดลอมศึกษารวมหลักสูตร หรือรวมกลุมวิชา      
ทุกรายวิชาตลอดหลักสูตรท่ีใชอยูในระดับช้ัน (Cross-Curriculum Environmental Education)  

กระบวนการ 

 

ความรูความเขาใจ 

เจตคติทักษะ 

มีสวนรวม 

การเรียนรู การเรียนรูเพ่ือสิ่งแวดลอม 

การเรียนรูเก่ียวกับ

สิ่งแวดลอม 

การเรียนรูใน

สิ่งแวดลอม 
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 2) การจัดการเรียนการสอนโดยใหเรียนรูจากประสบการณตรงจากธรรมชาติ     
และส่ิงแวดลอม การเรียนรูนี้ทําไดหลายรูปแบบแตควรเช่ือมโยงหรือสนับสนุนการเรียนรู                
นอกหองเรียน          
  3) การเรียนการสอนท่ีเนนการเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรูกับการปฏิบัติ วิถีชีวิต             
ในโรงเรียนควรเปนวิถีชีวิตที่สะทอนถึงแนวทางปฏิบัติตอส่ิงแวดลอมในทิศทางท่ีนักเรียนไดเรียนรู
จากบทเรียน 

 สรุปไดวา แนวทางปฏิบัติและส่ิงแวดลอมศึกษามี 2 ประการ คือ การเรียนรู
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม การเรียนรูในส่ิงแวดลอม และการเรียนรูเพ่ือส่ิงแวดลอม โดยแนวทางท้ังสาม
สามารถนํามาพัฒนาเช่ือมโยงการเรียนรูในหองเรียนกับสถานการณจริง  

2.2.4 ผลลัพธ จากส่ิงแวดลอมศึกษา 

เกษม จันทรแกว และประพันธ โกยสมบูรณ (2525) ไดกลาวถึงผลท่ีคาดวาจะไดรับ      
จากส่ิงแวดลอมศึกษาไวหลายประการ ดังนี้  

 1) พัฒนาทัศนคติและแรงจูงใจ โดยเฉพาะในการสรางสรรคส่ิงแวดลอมใหดีข้ึน 

 2) พัฒนาพฤติกรรมท่ีดีตอส่ิงแวดลอม โดยอาจสามารถชวยเหลือและปรับปรุง
สภาวะแวดลอมท่ีทรุดโทรม 

 3) เพิ่มความรอบรู และความสํานึกในการดําเนินการมิใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอม 

 4) เพิ่มสมรรถนะการยอมรับในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมท้ังทางตรง         
และทางออม 

 5) เพิ่มความรูสึกทางส่ิงแวดลอม คือ ความรับผิดชอบช่ัวดี ในการปองกัน         
และทําลายส่ิงแวดลอม 

 6) เพิ่มทักษะการอนุรักษธรรมชาติท้ังทางตรงและทางออม 

 7) เพิ่มสมรรถนะการตอบโตทางส่ิงแวดลอม หมายถึง เม่ือมีการทําดีหรือไมดี      
ตอส่ิงแวดลอมสามารถตอบโตอยางถูกตอง 

 8) พัฒนาแบบชีวิต ใหมีความสุขสบายเน่ืองจากสภาวะแวดลอมท่ีดี 

 9) เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาวัฒนธรรมของทองถ่ินใหมีอยูตลอดไป        
เพราะส่ิงแวดลอมสรางคนไมใหทําลาย 

 10) เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพโดยนําความรูไปปฏิบัติ 
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 11) ชวยปองกันทรัพยากรธรรมชาติ รูจักใชทรัพยากรอยางสมเหตุสมผล 

 12) พัฒนาความคิดแนวนิเวศนพัฒนาในการพัฒนาอะไร ตองคํานึงถึงความสมดุล
ของระบบนิเวศน 

 13) พัฒนาแนวความคิดการนําเทคโนโลยี ท่ี เหมาะสมมาใชกับทรัพยากร           
และการพัฒนาดานอ่ืนๆ มิใหเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอม 

 สรุปได ว า  กระบวนการสิ่ ง แวดล อม ศึกษา  เ ปนกระบวนการ ท่ีสร า ง                  
ความตระหนัก ความรู เจตคติ ทักษะ ใหแกบุคคลโดยใหเกิดจิตสํานึกท่ีดีตอส่ิงแวดลอมเพ่ือเห็นแก
ประโยชนสวนรวมเปนหลักและเปาหมายท่ีสําคัญเกิดการถายทอดจากรุนสูรุน ดังนั้น การวิจัยคร้ังนี้
จึงไดนําแนวคิดและวัตถุประสงคดานส่ิงแวดลอมศึกษาในประเด็นท่ีวา ส่ิงแวดลอมศึกษา           
เปนกระบวนการในการสราง ความรู ความตระหนัก เจตคติ รวมท้ังพัฒนาทักษะ และนําไปสู            
การมีสวนรวมในการปองกัน แกไข ปญหาส่ิงแวดลอม เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาความสัมพันธ
ดานส่ิงแวดลอมศึกษาท่ีเกิดข้ึนระหวางชุมชน 

2.3 แนวคิดการถายทอดความรู 

แนวคิดในเร่ืองนี้เกิดข้ึนภายใตขอเสนอทางวิชาการของนักพัฒนาหลายทาน ยกตัวอยาง
เชน กาญจนา  แกวเทพ (2528) ไดใหความเห็นวากระบวนการถายทอดความรู คือ การถายทอด
ความรูเปนกระบวนการทางสังคม ซ่ึงดําเนินอยูตลอดเวลาท่ีมนุษยมีการหายใจอยูมนุษยจะซึมซับ
เอาวัฒนธรรมและลักษณะตางๆ ของสังคมเขาไปไวในโครงสรางบุคลิกภาพของเขา การเรียนรู  
และการซึมซับนี้เกิดจากอิทธิพลของประสบการณและผานการทํางานตัวแทนสังคม หลังจาก     
ผานกระบวนการถายทอดความรูนี้ไปทีละข้ันตอน บุคคลจะเร่ิมยอมรับจนกระท่ังตัดสินใจกระทํา
ตามน้ัน การถายทอดความรู เปนกระบวนการตอเนื่องไปอยางไมมีวันส้ินสุดของบุคคลในสังคม 
โดยบุคคลจะไดรับการถายทอดความรูจากกลุมเพื่อน โรงเรียนและกลุมอางอิงซ่ึงเปนกลุมอางอิง           
มีความสําคัญ และมีอิทธิพลมากในปจจุบัน 

นิธิ  เอียวศรีวงศ (2531) ไดกลาวถึงการศึกษาและการถายทอดวา การที่มนุษยสามารถดํารง
เผาพงศได ก็เพราะมีการถายทอดความรูประสบการณท่ีส่ังสมมาเปนวัฒนธรรมท่ีสืบเนื่องมาชา
นาน ใหแกสมาชิกรุนใหมของสังคม ซ่ึงความรูและประสบการณท่ีถายทอดนั้นจะมีความละเอียด
ซับซอน โดยจะเก่ียวของกับการทํามาหากินและอุดมการณวัฒนธรรมของกลุม และรูปแบบในการ
ถายทอดนั้นจะตองมีความสอดคลองสัมพันธกับวิถีชีวิตของผูเรียนอยางใกลชิด เพื่อจะไดดําเนิน
ชีวิตของชุมชนรวมกันอยางเปนปกติ 
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จารุวรรณ ธรรมวัตน (อางแลว)ไดกลาวถึง การถายทอดภูมิปญญาพื้นบานวา มีการ
ถายทอดหลากหลายรูปแบบตามเนื้อหาและกลุมเปาหมาย เชน การถายทอดใหกับเด็กจะตองสนุก              
ไมซับซอน มีการละเลน ปริศนา คําทาย การเลานิทาน และการลงมือทํา แตการถายทอดใหกับ
ผูใหญนั้น จะใชวิธีการบอกเลา พิธีสูขวัญ พิธีพุทธศาสนาและพิธีกรรมตางๆ การประกอบอาชีพ ฯลฯ      
ซ่ึงทุกวิธีจะอิงแอบอยูกับความเช่ือ ความศรัทธาในอํานาจพุทธศาสนา เปนสําคัญ 

ถวิล  ธาราโภชน (2532) ไดสรุปความหมายไววา หมายถึง กระบวนการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก   
การเรียนรูและยึดถือปฏิบัติรวมกันไมวาจะเปนการพูดการประพฤติตามขนบธรรมเนียมประเพณี
การกิน การอยูตลอดจนความเช่ือคานิยมและทัศนคติ จะเปนแนวทางใหบุคคลสามารถปรับตัว    
ใหอยูในสังคมไดอยางสุขสบายรวมทั้งยังมีความหมายถึงการเรียนรูทางสังคม  (Social 
Learning)  ก า ร ถ า ย ท อ ด ท า ง วัฒนธรรม  ( Acculturation)  การรั บ เอ า เข าม าไว ข า ง ใน 
(Internalization) เพื่อเล่ียงความสับสน 

ดนัย  ไชยโยธา (2534) ไดอธิบายการถายทอดความรูวา เปนกระบวนการท่ีบุคคล            
เกิดการเรียนรูวิ ถีทางสังคมท่ีเขาอาศัยอยู  กระบวนการนี้จะทําไดก็ดวยบุคคลในสังคม                      
มีการติดตอส่ือสารกันในชีวิตประจําวัน โดยการปฏิสัมพันธซ่ึงมนุษยมีตอกันอยางไมขาดสาย  

ชูเกียรติ ลีสุวรรณ (2535) ไดกลาวถึง การถายทอดความรูไววา เปนวิธีการขัดเกลา            
ใหการศึกษา และการถายทอดจากรุนหนึ่งใหแกอีกรุนหนึ่ง ฉะนั้นบทบาทการศึกษาจึงเปน         
การถายทอดและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมนั่นเอง เชนเดียวกับการถายทอดความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ   
ในชนบท ซ่ึงมีการสืบทอดตอกันมาโดยเหตุผลดานทรัพยากรและสภาพการดํารงชีวิตในทองถ่ิน
เปนแรงจูงใจสําคัญในการเลือกท่ีจะเรียน ขณะเดียวกันความสําเร็จของบรรพบุรุษท่ีผานมา ก็เปน
แรงจูงใจสนับสนุนใหเกิดการถายทอดความรูสึกตอครอบครัว องคกรท่ีสําคัญท่ีทําหนาท่ีในการ       
ขัดเกลาถายทอดคือ ครอบครัว เพื่อนบาน ผูรูและวัด ซ่ึงระบบการถายทอดนี้มีการปรับเปล่ียน    
อยางคอยเปนคอยไป และไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพการณของสังคม
นั้นๆ     

การถายทอดและการเรียนรูมนุษยสามารถดํารงเผาพันธุได เพราะมีการถายทอดความรู  
และประสบการณท่ีส่ังสมมาเปนอารยธรรมที่สืบเนื่องมาชานานใหแกสมาชิกรุนใหมของสังคม   
ซ่ึงความรูและประสบการณท่ีถายทอดน้ันจะมีความละเอียดซับซอน โดยจะเกี่ยวของกับ              
การทํามาหากินและอุดมการณ  วัฒนธรรมของกลุม  และรูปแบบการถายทอดนั้นจะตอง                  
มีความสอดคลองสัมพันธกับวิถีชีวิตของผูเรียนอยางใกลชิด เพื่อวิถีแนวทางการดําเนินชีวิต           
ของชุมชนอยางเปนปรกติ (นิธิ  เอียวศรีวงศ, อางแลว) ซ่ึงการถายทอดความรู โดยเปนระบบนี้              
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จะเกิดข้ึนภายในทองถ่ิน ซ่ึงระบบการถายทอดความรูในทองถ่ินท่ีมีมาต้ังแตดั่งเดิมเร่ิมโดย          
การถายทอดความรูภายในครอบครัวโดยเร่ิมจากบาน  ตอจากนั้นจะมีโอกาสเรียนรูในวัด              
และมีการขยายโอกาสไปจนถึง การเรียนในโรงเรียน การเรียนรูในบานมีผูสอนเปนผูรู ท่ีมี        
ความเชี่ยวชาญและประสบการณในสาขานั้นท่ีอาจเปนบรรพบุรุษหรือผูรูอ่ืนๆ เนื้อหาท่ีถายทอด
เปนวิชาชีพท่ีมีการถายทอดมานานแลว การถายทอดความรูเปนการปฏิบัติไดเปนอยางดี ผูเรียนท่ีนํา
วิชาท่ีไดเรียนรูมาปฏิบัติเปนเวลานานก็สามารถถายทอดใหแกลูกหลานและผูสนใจอ่ืนตอไปได    
(ชูเกียรติ ลีสุวรรณ, อางแลว) การศึกษาสมัยกอนเปนเคร่ืองมือในการสืบทอดเจตนารมณของชุมชน
มิใหผูกขาดโดยสถาบันใดสถาบันหนึ่ง แตมีครอบครัวและวัดอันเปนสถาบันความเช่ือทางศาสนา          
มีบุคคลท่ีมีความชํานาญเฉพาะดานในชุมชนท่ีชวยกันสอน โดยผานการกระทําพิธีกรรมตางๆ       
ในการขัดเกลาทางสังคมของสมาชิกภายในชุมชนนาจะเกิดจากประสบการณในการดําเนินชีวิต       
ท่ีมีความสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติเพื่อการอยูรวมกันอยางเปนปกติสุขและทายท่ีสุดบทเรียน
ตางๆ ในการดําเนินชีวิตก็ควรท่ีจะมีการถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่งอยางตอเนื่อง     
การถายทอดในลักษณะนี้จัดไดวาเปนมรดกทางวัฒนธรรม 

กระบวนการเรียนรูของชุมชนเปนกระบวนการท่ีมีรากฐานจากประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน     
ซ่ึงไมไดแยกการเรียนรูกับวิถีชีวิต การเรียนรูและการปฏิบัติเนื้อหา อีกท้ังกระบวนการเรียนรู        
ยังเปนหนึ่งเดียว ซ่ึงกระบวนการดังกลาวเกิดจากทองถ่ินเพื่อความเหมาะสมกับทองถ่ินและชวยให
บุคคล ชุมชนสามารถดําเนินชีวิตอยูไดโดยมีองคประกอบสําคัญ คือ ภูมิปญญาพื้นบาน   

อภิญญา สุมา และคณะ (2540) ไดใหความหมายของการถายทอดความรูของชุมชน         
วาหมายถึง กระบวนการรวม (Total process) กระบวนการหน่ึงซ่ึงเปนแหลงท่ีไดอาศัย                        
ในการพัฒนาบุคลิกภาพของตน และเปนแหลงที่ชุมชนอาศัยเรียนหรือฝกฝนการเปนสมาชิก   
ขอ งส ัง ค ม  ( Social actor)  ที ่ก ล า ว ว า เ ป น กระบวนการรวม  เพราะกระบวนการนี้                     
รวมกระบวนการหลายอยางเขาไวดวยกัน เชนกระบวนการเรียนรูภาษา บรรทัดฐานของสังคม 
ความเช่ือ อาชีพ และเทคโนโลยีตางๆ เปนตน ซ่ึงมีวิธีการถายทอดความรู  2 ประเภท คือ การอบรม
โดยตรง (Direct socialization) เปนการถายทอดท่ีเปนทางการมีการกําหนดเนื้อหาวิธีการไว         
เปนการแนนอน และการอบรมโดยออม (Indirect socialization) เปนการถายทอดท่ีไมเปนทางการ       
เกิดจากการไดเห็นไดฟงตามธรรมชาติ 

อนุรักษ ปญญานุวัฒน (2548) กลาวถึง กระบวนการเรียนรูและการถายทอดของชุมชน     
วา เปนวิธีการที่ชุมชนสามารถแลกเปล่ียนเรียนรูกันระหวางสมาชิกชุมชนและบุคคลภายนอก          
ท่ีอาศัยส่ือและวิธีการท่ีหลากหลายชนิด ไมแยกขาดจากความสํานึกสาธารณะ การเรียนรูของชุมชน
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ท่ีจะทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของ  ความรับผิดชอบ  การยอมรับผูกพัน  โดยอาจจําแนก
องคประกอบได คือ 1) ตัวบุคคล กลุมบุคคล และชุมชน จําแนกออกเปน2 กลุมสําคัญ คือ                
ผูถายทอดและผูรับขอมูลท่ีจะนําไปวิเคราะห สังเคราะหจนกลายเปนความรู หรือตางฝาย             
ตางทําหนาท่ีท้ังผูถายทอดและผูเรียนรูจากการรับการถายทอดความรูท่ีตางคนตางผลักดันกัน        
ทําหนาท่ีในการรับและให 2) เนื้อหาความรู อาจจําแนกตามประเภทขององคความรูหลักและองค
ความรูยอย  หรือประเภทกลุมวิชาความรูและประเด็น  เชน  องคความรู ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จําแนกเปน ดิน น้ํา ปา และวัฒนธรรม เปนตน 3) เปาหมาย   
ในการถายทอด ชุมชนควรเปนผูกําหนดและตัดสินใจเลือกสรรเอง 4) วิธีการถายทอดและเรียนรู   
ใชภาษาและวิธีการท่ีเขาใจงาย เชน การเลาเร่ือง การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู การปฏิบัติ               
ในชีวิตประจําวันการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนตน 5) บทบาทหนาท่ีของเนื้อหาความรูท่ีมี   
การถายทอดในชุมชน ทําหนาท่ีเปนกลไกในการเช่ือมโยงสัมพันธภาพของคนในชุมชนในทางบวก
หรือทางลบและการปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม 

Brundage & Mackeracher (1980) เสนอรูปแบบของการถายทอดความรู 3 แบบ คือ      

 1) การถายทอดความรูแบบควบคุมช้ีนํา (Directing) ชวยใหผูเรียนไดรับทักษะ   
และความรูเฉพาะท่ีจําเปนในการทํากิจกรรม โดยผูสอนใหขอมูลเกี่ยวกับการเรียนเน้ือหาวิชา        
ในระยะอันส้ัน ผูเรียนไมตองเสียเวลาคนควาดวยตนเอง เหมาะสําหรับผูตองการเรียนรูสูง          
สรางความเช่ือม่ันและคุณคาใหแกตนเอง  

 2) การถายทอดความรูแบบอํานวยความสะดวก (Facilitating) เหมาะสําหรับ
ผูเรียนคนควาความหมายใหม เกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค เจตคติ และวิธีปฏิบัติการจากส่ิงท่ีเรียนรู
เปนการผสมผสานส่ิงท่ีผูเรียนเคยเรียนมากอนเขากับส่ิงท่ีเรียนใหม เหมาะสําหรับผูเรียนท่ีตองการ
เปนสวนหนึ่งของกลุม เปนการถายทอดความรูที่ชวยใหผูเรียนพัฒนามโนภาพแหงตน  

 3) การถายทอดความรูแบบรวมมือกัน เปนกระบวนการเรียนการสอนท่ีผูเรียน
ผูสอนรวมกันแสวงหาความรู และความคิดริเร่ิมสรางสรรค ผูสอนตองทําตัวเปนผูเรียนคนหนึ่ง      
มีสิทธ์ิเทาเทียมผูเรียน 

สรุปไดวา การถายทอดความรูเปนกระบวนการถายทอดท่ีมีการส่ังสมประสบการณ      
เปนการถายทอดความรูท่ีเปนทักษะ ทัศนคติ ความรูในการจัดการวัฒนธรรม ความเชื่อ ฯลฯ        
การถายทอดความรูมีการปรับเปล่ียนและพัฒนาตลอดเวลา เพ่ือใหสอดคลองกับ การเปล่ียนแปลง
ของสังคมและส่ิงแวดลอมในปจจุบัน 
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2.4 แนวคิดเก่ียวกับผูนําและบทบาทของผูนํา 

2.4.1 ความหมายของผูนํา 

การที่ ผูนําจะนําพา  กลุม  หรือองคกร  ไปสูจุดมุงหมายท่ีปรารถนาคงมิใช เฉพาะ                 
ใชความสามารถท่ีโดดเดนหรืออํานาจส่ังการเพียงอยางเดียว ผูนําจึงจะตองใชภาวะผูนําในการสราง
บรรยากาศในการรวมงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน ซ่ึงช้ีใหเห็นถึงผลตอบแทนท่ีไดรับ           
ใหความยุติธรรม ความเสมอภาค และสงเสริมสนับสนุนแนวคิดของผูตามหรือทีมงานดวย            
ซ่ึงส่ิงเหลานี้ลวนแลวแตมีสวนสงเสริมสนับสนุนการทํางานรวมกันในองคกรท้ังส้ิน ภาวะผูนํา      
ท่ีแข็งแกรงจึงเปรียบเสมือนพลังความสามารถในการจูงใจใหผูตามปฏิบัติงานของผูนํานั่นเอง ดังท่ี   
กิติพันธ รุจิรกุล (2525) ไดใหทรรศนะไววา การใชภาวะผูนําเปรียบเสมือนหลักชัยในการ
ดําเนินงาน โดยเฉพาะผูใตบังคับบัญชาและตอผลของงานในสวนรวม ความสามารถและลักษณะ
ของภาวะผูนํามีสวนสัมพันธอยางใกลชิดกับ ปริมาณ คุณภาพ และคุณคาขององคกรท่ีจะสะทอน   
ใหเห็นถึงประสิทธิภาพของตน และใหหนวยงานนั้นมีประสิทธิผล 

กมล รักสงวน (2532) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําไววา ภาวะผูนําทําใหเกิด        
ความแตกตางระหวางความสําเร็จกับความลมเหลว ดังศิลปะแหงการเปนผูนําของหานเฟยจ่ือ        
บท “วิถีแหงผูนํา” ซ่ึง ปกรณ ลิมปนุสรณ (2534) ไดแปลไววา จงชวยใชปญญาความฉลาดของผูอ่ืน
นํางานสูสําเร็จ นั้นคือการใชความเปนผูนํากระตุนใหผูอ่ืนไดคิด ไดแสดงทรรศนะความเห็นออกมา
อยางเต็มความสามารถ แลวนําเอาคําแนะนําและความเห็นเหลานั้นมาวินิจฉัยเลือกตัดสินส่ังการ          

 ยงยุทธ เกษสาคร (2545) กลาวถึง ผูนํามีความสามารถในการทํางานแมจะไมมีความรูสูง      
แตถาหากไมสามารถรวมงานกับผูรวมงานได ทานก็จะไมสามารถนําองคการนั้นไปสูความสําเร็จ
ได ดังนั้นภาระหนาท่ีของผูนําจึงมิไดจํากัดอยูเพียงเฉพาะภารกิจหนาท่ีประจํา ภาวะการเปนผูนํา
และการมีทักษะในการจูงใจผูรวมงานก็นับไดวามีความสําคัญเชนเดียวกัน ผูทําหนาท่ีเปนผูนํา      
ไมจําเปนตองมีความรู และมีความเช่ียวชาญในเทคนิคเฉพาะดานแตอยางใด ขอสําคัญคือ ตองรูจัก
ใช รูจักวิธีดําเนินการท่ีจะเอาความรูความสามารถของผูอ่ืนมาใชใหเกิดประโยชน  

สุเทพ สุนทรเภสัช (2521) กลาววา ผูนําชุมชน คือ ผูท่ีมีความคิดหรือการกระทําตลอดจน
ชีวิตความเปนอยูท่ีมีอิทธิพลหรือความสามารถโนมนาวใหคนอ่ืนปฏิบัติตามไดหรือเปนผูนํา         
ในการสรางความเจริญใหแกชุมชนจนไดรับการเลือกตั้งหรือแตงต้ัง จากสมาชิกสวนใหญใหทํา
หนาท่ีผูนําอยางเปนทางการ เปนตัวแทนของชุมชนในกิจการตางๆ ท่ีไดรับมอบหมายเปนกรณีไป 
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อารมณ พาพันธ (2529) กลาววา องคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด ในการพัฒนาชนบท คือ 
องคประกอบเชิงมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนําซ่ึงมีบทบาทหลายประการในการพัฒนาชนบท 

กิติ ตยัคคานนท (2532) กลาววา ผูนําคือผูท่ีมีศิลปะท่ีสามารถมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน         
และนําบุคคลเหลานั้นไป โดยไดรับความไววางใจและเช่ือใจอยางเต็มท่ี อีกท้ังยังไดรับความเคารพ 
นับถือ ความรวมมือ และความมั่นใจจากผูใตบังคับบัญชาอยางจริงใจ 

จิตจํานง กิติกีรติ (2532) กลาววา ผูนําคือบุคคลท่ีชวยใหผูอ่ืนหรือชุมชนไดมีการตกลงกัน
และพยายามหาทางใหประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายที่วางไว พฤติกรรมของผูนําทองถ่ิน           
จะมีอิทธิพลเหนือประชาชนในทองถ่ินนั้น  อันจะกอใหเกิดการรวมมือกันทํางาน  โดยมุง
ความสําเร็จของชุมชนเปนสําคัญ  

  สัมพันธ เตชะอธิก และคณะ (2537) กลาววา ผูนํา หมายถึง บุคคลซ่ึงเปนท่ียอมรับ         
ในแงคิดของการคิดดีกับปฏิบัติจริงตามส่ิงท่ีพูด  อันจะกอใหเกิดความเช่ือถือแกชาวบาน                
ท้ังในชุมชนและภายนอกชุมชน   

ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ  (2543) การดํารงชีวิตรวมกันเปนกลุมชุมชนมนุษย 
จําเปนตองมีการประสานงานกัน  มีสัมพันธ ท่ีดีตอกัน  อยูรวมกันเพ่ือสรางสรรค ส่ิงตางๆ                
ใหเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีและบรรลุถึงประโยชน และความสําเร็จท่ีเปนจุดหมายโดยผานทุกข
และอุปสรรคทั้งปวงใหได ตองอาศัยการรวมแรงรวมใจระหวางกันเปนสําคัญ เคร่ืองมือและส่ือ      
ท่ีสําคัญอยางหน่ึงในการชวยประสานกลุมคนตางๆ ใหรวมแรงรวมใจกันทํางานใหบรรลุผลได     
คือ ผูนํา  

ยงยุทธ  เกษสาคร (2545) กลาววาผูนําคือ ผูท่ีมีบุคลิกลักษณะคุณสมบัติเดนกวาผูอ่ืน        
ในกลุมและมีอิทธิพลมากกวาบุคคลอ่ืนๆ ในหนวยงาน ท้ังสามารถสรางความมีประสิทธิภาพ      
และประสิทธิผลใหเกิดข้ึนแกหนวยงานนั้นได ดังนั้นผูนําจึงหมายถึงบุคคลหน่ึงซ่ึงรับบทบาท
ผูบริหาร ประสานประโยชนในกลุมเสมือนเปนสัญลักษณทางกลุม ซ่ึงมีอิทธิพลและอํานาจสามารถ
บังคับบัญชาบุคคลในกลุมใหปฏิบัติงานจนบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกาํหนด 

ประเวศ วะสี (2530) ไดอธิบายไววา ผูนําทองถ่ิน คือ ผูท่ีสามารถกอใหสังคมมีจุดมุงหมาย
รวมกัน และรวมพลังกันปฏิบัติใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมาย ในกระบวนการชุมชน          
ท่ีสมาชิกรวมกันคิดรวมกันทําจะทําใหเกิดผูนําตามธรรมชาติ ข้ึนเสมอ ผูนําตามธรรมชาติ             
จะมีลักษณะฉลาดเปนคนเห็นแกสวนรวม เปนคนติดตอส่ือสารกับผูคนรูเร่ืองและเปนท่ียอมรับ  
ของสมาชิกโดยอัตโนมัติทําใหการทํางานในองคกรราบร่ืน มีความสุขและมีประสิทธิภาพ ผูนํา   
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ตามธรรมชาติในกระบวนการชุมชนจะมีหลายคนทั้งหญิงและชายตามธรรมชาติของความ
เหมาะสม การมีผูนําหลายคนชวยประกันความยั่งยืนตางจากการมีผูนําเดียวท่ีแมจะดีก็มีความเปน
อนิจจังไมยั่งยืน  

ในสวนของ เสถียร เหลืองอราม (2519) และ พัฒน บุญยรัตพันธ (2517) ไดใหความหมาย
ของผูนําทองถ่ินไวคลายกันวา ผูนําทองถ่ินหมายถึง ผูท่ีมีบุคลิกภาพเดนเปนพิเศษ ประกอบกับ        
มีความสามารถพิเศษในชุมชนหรือทองถ่ินนั้นๆ ซ่ึงในกลุมชนแตละกลุมยอมประกอบไปดวย
บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพ ความรู ความสามารถหรือทักษะท่ีแตกตางกันออกไป ดวยเหตุนี้สถานการณ    
ท่ีบีบตัวขึ้นจึงผลักดันใหสมาชิกของกลุมบางคนกลายเปนผูนําและบางคนกลายเปนผูตาม 

จีรพรรณ กาญจนจิตรา (2538) และเชิดชาย เหลาหลา (อางใน วิทยา ดํารงเกียรติศักดิ์, 
2522) ไดจัดประเภทของผูนําทองถ่ินซ่ึงจําแนกตามลักษณะโครงสรางผูนําไดเปน 2 ประเภทคือ 

 1) โครงสรางผูนําอยางเปนทางการ โดยลักษณะตําแหนงของผูนําท่ีมีอยูในชุมชน
แบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ ตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน  แพทยประจําตําบล และคณะกรรมการ
ตางๆ ขององคกรชุมชน เชน กลุมเกษตรกร กลุมชาวนา กลุมสตรี กรรมการหมูบาน กรรมการ     
สภาตําบล กรรมการองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงตําแหนงเหลานี้เปนไดโดยการเลือกต้ัง แตงตั้ง 
และประกาศเปนทางการใหทราบ 

 2) โครงสรางผูนําอยางไมเปนทางการ ไดแก ผูเฒา ผูแก หรือสมาชิกอาวุโสท่ีสุด
ของครอบครัวขยาย อดีตพระภิกษุ สามเณร ผูมีฐานะม่ังค่ัง ผูมีชื่อเสียง และผูมีความรูความสามารถ
พิเศษจนไดรับการยกยอง 

 ซ่ึงในโครงสรางแตละแบบนั้นสามารถแบงประเภทของผูนําไดอีก 2 แบบ        
ตามความเห็นของ สมบูรณ ศาลยาชีวิน (อางใน นําชัย ทนุผล  และสุนิลา ทนุผล, 2533) คือ 

 1) ผูนําประเภทคํานึงสมาชิกเปนสวนใหญ หรือผูนําประเภทเนนสัมพันธ  
(Human relation oriented) ผูนําประเภทนี้มักสรางแรงจูงใจใหสมาชิกยอมรับและปฏิบัติตาม
นโยบายของกลุม สรางความสามัคคีกลมเกลียวกันภายในกลุม เห็นอกเห็นใจสมาชิก ฟงขอคิดเห็น
จากกลุมและเปดโอกาสใหสมาชิกไดรวมวางแผนโครงการ 

 2) ผูนําประเภทคํานึงถึงงานเปนใหญ หรือผูนําประเภทเนนงาน (Task oriented) 
ผูนําประเภทนี้จะเปนผูนําความคิดใหมๆ มาใชแสดงความคิดเห็นและทรรศนะตนอยางชัดแจง     
ใหลูกนองทราบ อธิบายแผนงานท่ีตนตั้งใจใหสมาชิกเขาใจ และตองการความรวมมือกับสมาชิก
เพื่อใหงานนั้นๆ สําเร็จลง ผูนําประเภทนี้เปนบุคคลท่ีไมชอบความไรสาระ มักมีการเร่ิมตนงาน        
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ท่ีรวดเร็ว มีการกําหนดตารางทํางานและตรวจสอบความกาวหนาของงานเสมอ สมาชิกอาจจะ      
ไมชอบวิธีการท่ีผูนําประเภทนี้ใชในการทํางานแตกลุมจะใหความเคารพนับถือ 

จากการศึกษาผูนําท้ังสองแบบ Bales (อางใน สมบูรณ ศาลยาชีวิน, 2526) พบวาผูนํา
ประเภทเนนงานมักถูกเลือกข้ึนมาก เพราะเปนผูท่ีมีความคิดอานดี มีความสนใจในงาน ทํางานตอสู 
บุกเบิก เพื่อผลงานของกลุมแตมักจะเปนผูท่ีสมาชิกของกลุมไมชอบ สวนผูนําประเภทเนนสัมพันธ
มักเปนผูท่ีสมาชิกชอบพอ เปนคนรักษาสัมพันธภาพระหวางตนกับสมาชิก เปนผูใหกําลังใจ        
และวินิจฉัยขอขัดแยงตางๆ ของสมาชิกไดดี 

ดังนั้น เม่ือมีการกลาวถึงผูนํา ไมวาจะเปนผูนําองคการ หรือผูนําชุมชนทองถ่ินแลวจะตอง
พิจารณาถึงอํานาจ ซ่ึงสามารถที่จะจําแนกประเภทของผูนําไดหลายแบบ เชน แบงประเภท          
การไดมาซ่ึงอํานาจตามบทบาทการแสดงออกของผูนํา แบงประเภทของการใชอํานาจ แบงประเภท
จากการยอมรับในอํานาจ เปนตน 

สรุปไดวา ผูนําชุมชนเปนผูสรางความเจริญใหแกชุมชนและสามารถโนมนาวใหคนอ่ืน
ปฏิบัติตามส่ิงตางๆ ประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายท่ีวางไว เปนบุคคลที่มีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น
ในกลุม หรือมีบทบาทสําคัญในการนํากลุมไปสูเปาหมายท่ีวางไว เปนผูท่ีสมาชิกยอมรับนับถือ 
และใหความเช่ือฟง ปฏิบัติตาม สามารถใหความชวยเหลือผูอ่ืนในส่ิงท่ีผูอ่ืนรองขอรวมทั้งเปน      
จุดรวมของแนวความคิด และมีอิทธิพลตอแนวความคิดของมวลสมาชิกของกลุม องคกรตางๆ     
หรือชุมชน 

2.4.2 บทบาทของผูนํา 

Click, Luther &.Urwick (1973) ไดกลาวถึงหนาท่ีของผูนํา คือ เปนผูบริหารองคการ     
อยางแทจริง เปนสัญลักษณขององคกร สรางความกระจางพรอมเหตุผลในการดําเนินงาน          
สรางบรรยากาศแหงความคิดเห็นใหเปนอันเดียวกัน 

Chester I. Barnard (อางใน กวี วงศพุฒ, 2539) ไดระบุหนาที่ของผูนําไววา เปนผูช้ี
จุดมุงหมาย เปนผูนําหนทาง เปนผูใชเคร่ืองมือในการดําเนินการ และจะเปนแกนกลาง เปนหัวใจ
ของการทํางานทุกอยาง 

เกศินี ปายะนันท (2537) กลาววา ผูนําชุมชนจะเปนผูท่ีมีบทบาทตางๆ ในชุมชนของตน คือ 
เปนผูสนใจริเ ร่ิมกิจกรรมตางๆ  ในดานแนวความคิดและการปฏิบัติ เพื่อทองถ่ินสวนรวม               
เปนผูตัดสินไกลเกล่ียกรณีพิพาทรักษาความสงบเรียบรอยของทองถ่ินโดยสวนรวม เปนผูนําในการ
แกปญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานการณตางๆ ของทองถ่ิน เปนผูติดตอกับสังคมภายนอกมากกวาบุคคลอ่ืน 
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ซ่ึงมักจะเปนผูไดรับการสนับสนุนเช่ือถือจากหนวยงานตางๆ โดยตรง ซ่ึงทําใหทองถ่ินมีโอกาส
เผยแพรและกระจายขาวสารทางดานตางๆใหแกคนในทองถ่ินไดกวางขวางข้ึนเปนตัวอยาง           
ในการชักจูงใหบุคคลอื่นปฏิบัติตาม ในลักษณะพฤติกรรมท่ีผูนําทองถ่ินนั้นพึงปรารถนา             
เปนผูรับผิดชอบทุกขสุขของคนในทองถ่ิน รวมท้ังการวางแผนการพัฒนาทองถ่ินเพื่อใหสังคม
ทองถ่ินดําเนินไปไดอยางราบร่ืนและมีคุณภาพ เปนผูใหความชวยเหลือและบริการดานตางๆ         
แกบุคคลในทองถ่ินไดมากกวาบุคคลอ่ืน 

สรุปไดวา บทบาทผูนําชุมชน เปนผูท่ีใหการศึกษา เปนผูบริหาร เปนผูสรางความสัมพันธ
ในกลุม เปนผูเช่ือมประสานงานชุมชน เปนแกนกลาง และเปนหัวใจของชุมชนเพื่อใหชุมชน
ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานภายใน และภายนอกชุมชน 

2.5 แนวคิดผูหญิงกับส่ิงแวดลอม 

งานศึกษาเกี่ยวกับผูหญิงกับส่ิงแวดลอมไดรับความสนใจมากข้ึน ในกระแสการพัฒนา       
ท่ีเนนการพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลัก แตเดิมนักเศรษฐศาสตรไดละเลยไมใหความสําคัญตอบทบาท
ของผูหญิงในการผลิต Boserupไดสรุปผลกระทบดานลบตอผูหญิงจากการสงเสริมการเกษตร    
แผนใหมท่ีไดเปล่ียนแปลงแบบแผนการแบงงานทําระหวางเพศซ่ึงบทบาทของผูหญิงในการเกษตร
เพื่อยังชีพถูกแทนท่ีโดยบทบาทของผูชายในการผลิตเพ่ือขาย ซ่ึงทําใหผูชายไดรับประโยชน       
จ ากก า ร เ กษตรแผนใหม  ง านของ  Boserup จึ ง มีส วน สํ า คัญ ท่ี คํ านึ ง ถึ ง มิ ติ ห ญิ งช า ย                            
ในกระบวนการพัฒนา ซ่ึงการพัฒนาตอมาจึงเนนความเทาเทียมระหวางเพศ ผูหญิงจึงถูกดึงเขาไป
ในงานพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลัก และไดมีโอกาสเขาถึงการศึกษาอบรมและทุน (Braidotti, 1994) 
แมวาผูหญิงจะมีสวนรวมและไดรับผลประโยชนจากการพัฒนามากข้ึน แตระบบเศรษฐกิจ          
ในโครงสรางมีผูชายเปนใหญ ทําใหผูหญิงตกเปนรอง เม่ือเทียบกับผูชาย จึงมีการปรับแนวทางใหม
ท่ีเพิ่มอํานาจตอรองแกผูหญิง   ท่ีจะเปล่ียนแปลงความสัมพันธระหวางเพศใหเกิดความเทาเทียมกัน
ของผูหญิงในการพัฒนาเศรษฐกิจ  

การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีผานมา ไดสงผลกระทบตอความเส่ือมโทรมดานส่ิงแวดลอม
(Environment degradation) เชน การตัดไมทําลายปา เกิดมลภาวะความแหงแลงทําใหผูหญิง      
ไดรับผลกระทบทางสุขภาพ เพราะผูหญิงตองเปนฝายจัดหาน้ําเพื่อดื่มบริโภค เก็บฟนเพื่อมาใช   
เปนพลังงาน ดูแลสวนครัว และดูแลสัตวเล้ียงในกรณีท่ีสามีละทิ้งงานเกษตรกรรม เพื่อแสวงหางาน
ในเขตเมือง ผูหญิงจึงตองรับผิดชอบมากข้ึนและบ่ันทอนความสามารถในการยังชีพของผูหญิง
(Green 1998, Rao 1993 และ Lock 1999 อางใน กวี วงศพุฒ, 2539) ขณะเดียวกันการเคล่ือนไหว
คัดคานการทําไมเชิงพาณิชยของขบวนการ Chipko ท่ี Garhewal Himalayas ประเทศอินเดีย สมาชิก
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สวนใหญเปนผูหญิงไดโอบกอดตนไมปองกันไมใหถูกตัดโคน ไดกลายเปนสัญลักษณท่ีแสดงถึง
ความสัมพันธระหวางผูหญิงกับส่ิงแวดลอม (Mellor, 1997) ผลสําเร็จของการเคล่ือนไหวดังกลาว
ไดกระตุนใหเกิดความสนใจเกี่ยวกับผูหญิงและส่ิงแวดลอมในทางการศึกษาและการพัฒนามากข้ึน 

Braidotti (อ า งแล ว )  เสนอแนวความ คิด ผูห ญิงกับ ส่ิ งแวดล อมในมุมมองของ                    
นักเศรษฐศาสตร พบวา การแบงงานตามเพศในระบบผูชายเปนใหญ ผูหญิงจะมีบทบาทในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ จึงไดรับประโยชนและสัมพันธอยางใกลชิดธรรมชาติส่ิงแวดลอม เชน 
อาหาร ไมฟน แตงานความรับผิดชอบผูหญิง เปนบทบาทในการผลิตซํ้า (Reproduction) ไมมีคุณคา
ทางเศรษฐกิจ แตในมิติทางวัฒนธรรมจะมองผูหญิงเปนผูใกลชิดกับธรรมชาติอยางแทจริง การแบง
งานของผูหญิงไดสะสม ความรูเกี่ยวกับกระบวนการธรรมชาติและสืบทอดไปยังรุนตอไป ดังนั้น
ความสัมพันธผูหญิงกับธรรมชาติจึงกลมกลืนกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและเกื้อกูลกัน 

Maria Mies (อางใน Braidotti, อางแลว) ไดเนนใหความสําคัญกับบทบาทของผูหญิง      
ในฐานะเปนผูผลิตซํ้าวาเปนบทบาทสําคัญตอความอยูรอดของครอบครัว ซ่ึงนอกจากผูหญิง          
จะเขาใจในธรรมชาติมากกวาผูชาย ผูหญิงยังมีความเปนธรรมชาติอีกดวยเพราะเธอเปนผูใหกําเนิด
ชีวิต  

Shiva (อางใน Visvanthan, 1997) เห็นวา ความสัมพันธระหวางผูหญิงกับส่ิงแวดลอม
จะตองเช่ือมโยงกับทางเลือกในการพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งกับระบบการเกษตรเพ่ือยังชีพท่ี
เหมาะสมกับผูหญิงในชนบทท่ียากจน กําลังประสบกับวิกฤตการพัฒนาและส่ิงแวดลอม ท่ีจะตอสู
เพื่อความอยูรอดในชีวิตประจําวัน  

Merchant (1992) เสนอแนวความคิดของผูหญิงกับส่ิงแวดลอมกระแสหนึ่งท่ีไดรับความ
สนใจในปจจุบัน คือ แนวคิดสตรีนิเวศนิยม (Eco-feminism) ผูท่ีใชคํานี้คือ นักเขียนชาวฝร่ังเศส     
ช่ือ Francoise d Eaubonne ใชกับผูหญิงท่ีตองการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศเพื่อปกปองโลก นั่นคือ 
การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศจะนํามาซ่ึงการจัดการความสัมพันธข้ึนใหมระหวางเพศหญิงกับชาย    
และระหวางมนุษยกับธรรมชาติ 

แนวคิดสตรีนิยมสวนใหญเปนมุมมองของผูหญิงผิวขาวจากประเทศทางเหนือท่ีเปน
ประเทศพัฒนา ซ่ึงละเลยปญหาความสัมพันธระหวางประเทศทางเหนือกับทางใตซ่ึงเปนประเทศ    
ท่ีกําลังพัฒนา อันเปนความสัมพันธท่ีสงผลตอระบบนิเวศและผูหญิงในประเทศทางใต Mellor  
(อางแลว) ไดเสนอแนวคิดสตรีนิเวศนิยมจากมุมมองของประเทศทางใต ( Eco-feminism: a South 
perspective) สรุปไดวา การนําเขาการพัฒนาจากประเทศทางเหนือมาสูประเทศทางใตนั้น              
เปนการพัฒนาไม เหมะสม  เชน  การเกษตรเชิงเดี่ยว  (Monoculture) สงผลตอการสูญเสีย                    
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ความหลากหลายของพันธุพืช พันธุสัตว ตลอดจนวัฒนธรรมและชีวิตของประชาชน ทัศนะ
หลักการของการพัฒนาแบบนี้กอใหเกิดความรุนแรงตอธรรมชาติและผูหญิง  การเกษตร
อุตสาหกรรมท่ีเนนดานพันธุวิศวกรรม การผลิตเชิงพาณิชยไดทําลายความหลากหลายในโลก
ธรรมชาติ  รวมคุณคาและการยังชีพอันเปนวิ ถีชีวิตของผูหญิง  ดังนั้นการพัฒนาในระบบ               
ชายเปนใหญแบบตะวันตกท่ีผูชายมีฐานะเหนือกวากระบวนการผลิตไดทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีเปนรากฐานการยังชีพของผูหญิงในประเทศทางใต ขอเสนอของนักนิเวศนิยมสตรีนั้นตองการ
ฟนฟูคุณคาและประสบการณของผูหญิงในสังคมแบบชายเปนใหญ และยังนําเสนอแนวทาง        
การพัฒนาทางเลือกท่ีมีความเปนธรรมตอธรรมชาติและสตรี (ไชยรัตน  เจริญสินโอฬาร, 2549) 

ไชยรัตน ยังไดสรุปแนวคิดสตรีนิยมนิเวศ ออกเปน 3 แนว คือ 

แนวทางแรก สตรีนิยมนิเวศแนววัฒนธรรม (Cultural Eco-feminism) เปนแนวคิด
ท่ี เ ช่ือในส่ิง ท่ี เ รียกว า  ธรรมชาติของผูหญิง  เห็นว า ผูหญิงมีความใกล ชิดกับธรรมชาติ                  
เหมือนธรรมชาติ เนื่องจากถูกกดข่ีปดกั้นจากผูชาย อันเปนผลโดยตรงจากสังคมจากชายผูเปนใหญ 
เพราะวาสตรีมีวัฒนธรรมเฉพาะของตนท่ีทําใหรูจักและเขาใจธรรมชาติมากกวาผูชาย วัฒนธรรม
คุณคาแบบสตรีจึงตางไปจากผูชาย ในขณะท่ีผูชายมีความคิดแบบกาวราว แขงขัน หลงตัวเอง        
และคิดแบบจัดลําดับสูงต่ํานั้น ผูหญิงกลับมีคุณคาวิธีคิดแบบรวมมือชวยเหลือ เอาใจใส และมี  
ความรัก ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน วิธีคิดแบบผูหญิงจะนําไปสูการอนุรักษและการอยูรวมกัน        
กับธรรมชาติ ฉะนั้น ถาตองการพัฒนาแบบยั่งยืนก็ตองแทนดวยวิธีคิดและคุณคาแบบผูหญิง      
เพราะผูหญิงจะไมทําลายธรรมชาติ 

แนวทางที่สอง  สตรีนิยมนิเวศแนวสังคม  (Social Eco-feminism) แนวคิดนี้         
ใหความสําคัญในมิติทางสังคมมากกวาเร่ืองของวัฒนธรรมหรือธรรมชาติ เนื่องจากเห็นวา ส่ิงท่ี
เรียกวาผูหญิง หรือ ความเปนผูหญิง หรือแมแต ธรรมชาติของผูหญิง ตางก็เปนเพียงการสราง      
ทางสังคมประเภทหนึ่งเทานั้น จึงล่ืนไหลเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ไมมีแกนแทในความหมาย          
ท่ีแนนอนตายตัวเกี่ยวกับประเด็นความแตกตางหลากหลาย สตรีนิยมนิเวศแนวสังคมเช่ือวา         
การยอมรับในความแตกตางระหวางผูชายกับผูหญิงมิใชเปนการยอมรับในแบบเดิมท่ียกใหผูชาย
เหนือกวาผูหญิงแตตองการช้ีใหเห็นความแตกตางระหวางผูชายกับผูหญิงมิใชเปนการยอมรับ       
ในแบบเดิมท่ียกใหผูชายเหนือกวาผูหญิง แตตองช้ีใหเห็นถึงความแตกตางเหลานี้ไมจําเปนตอง        
มีความหมายดอยกวา การที่มองวาผูหญิงดอยกวาผูชายเปนการตีความของผูชายเทานั้น สําหรับ
ผูหญิงในโลกท่ีสามเสนอวาผูหญิงควรเขามามีบทบาทในการใชทรัพยากร เชน ท่ีดิน การใช
ประโยชนในทรัพยากรที่ดิน เนื่องจากสตรีคือรากฐานของการผลิตท้ังในบานและการเกษตร 
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 แนวทางท่ีสาม สตรีนิยมนิเวศวิพากษ (Critical Eco-feminism) เปนแนวคิด          
ท่ีแสดงถึงความเช่ือมโยงกับระบบชายเปนใหญและครอบงําธรรมชาติโดยการวิพากษวิธีคิด       
แบบแยกคูตรงขาม (Dualism) คือการแยกระหวางเหตุผลกับธรรมชาติซ่ึงนักสตรีนิยมนิเวศยุคแรก     
มักจะมองเหตุผลวาเปนเอกลักษณเชิงวัฒนธรรมท่ีสลับซับซอน กลาวคือ เปนเอกลักษณท่ีถูกสราง
ข้ึนมาชูความเปนผูกระทําของมนุษย โดยเฉพาะเพศชาย ชนช้ันกลาง ผิวขาว ขณะเดียวกันก็ทําให
การเปนผูกระทําของธรรมชาติหมดไป การแยกคูตรงขามระหวางเหตุผลกับธรรมชาติ กระทํา        
ในหลายรูปแบบ เชน ผูชาย (เหตุผล) ผูหญิง (ธรรมชาติ) เหตุผล (เหตุผล) / อารมณ(ธรรมชาติ)        
มีตอสาธารณะ (เหตุผล) สวนตัว (ธรรมชาติ) ผนวกกับวิธีคิดแบบตะวันตก อะไรท่ี สูงสง จะถูกจัด
ไวในท่ีท่ีเปนเหตุผล สวนอะไรท่ีไมดี จะถูกจัดไวในสวนของธรรมชาติ ทําใหเกิดการจัดการ         
ไมเทากัน ความแตกตางท่ีสรางข้ึนมีลําดับความสูงตํ่า (Hierarchy) ไมเทากัน ส่ิงท่ีอยูเบ้ืองหลัง      
ของวิธีคิดแบบคูตรงขาม คือ การทําใหคูตรงขามอยูฉากหลัง ท้ังๆ ท่ีตองอาศัยคูตรงขามในการ
สรางอัตลักษณของตน ผูหญิงจึงถูกจัดวางไวหลังฉากของผูชาย หรือถูกวางไวชายขอบ เพื่อเชิดชู
ความเปนผูชายใหแข็งแกรงข้ึน แตเอกลักษณดังกลาวเปนเพียงการสรางสังคมแบบหน่ึง ไมใชเปน
ธรรมชาติลวนๆ รวมท้ังยอมรับในความซับซอนของความแตกตางในฐานะท่ีเทาเทียมกัน 

สรุปไดวา แนวคิดการวิพากษทําใหเกิดการต่ืนตัวในดานส่ิงแวดลอมของผูหญิงไดทําให
เกิดขบวนการเคล่ือนไหวโครงการพัฒนาเกี่ยวกับผูหญิงและส่ิงแวดลอมเปนจํานวนมาก รวมท้ัง
การศึกษานิเวศวิทยาการเมืองท่ีเกี่ยวกับประเด็นหญิงชาย ในเงื่อนไขการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ 
การเมือง วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม จากระดับโลกสูทองถ่ิน ไดสงผลกระทบตอผูหญิงและผูชาย 
ในฐานะเปนผูมีสวนไดสวนเสีย กระแสการเปล่ียนแปลงดานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม อันสงผล
กระทบตอครอบครัวและชุมชน ท้ังดานการแบงงานกันทําระหวางเพศ การตอสูดิ้นรนของผูหญิง
ในการเขาถึงและควบคุมทรัพยากรเพื่อความอยูรอด ความยั่งยืนของการประกอบอาชีพและระบบ
นิเวศ  ดังนั้น  แนวคิดนิ เวศวิทยาการเมืองสตรีจึงเปนแนวทางการตรวจสอบความหมาย                 
ของส่ิงแวดลอมทางองคความรู เพื่อความอยูรอด  สิทธิในทรัพยากร  ส่ิงแวดลอม  รวมถึง
กระบวนการเคล่ือนไหวดานส่ิงแวดลอม 

2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

เรไร ไพรวรรณ (2548) ศึกษาเร่ืองการถายทอดภูมิปญญาชาวบาน: กรณีศึกษาชุมชนในเขต
ธนบุรี พบวาการถายทอดภูมิปญญาชาวบานท้ังสามสาขา ประกอบดวยสาขาศิลปกรรมสาขา
หัตถกรรม สาขาอุตสาหกรรม ประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 องคประกอบดังนี้ คือ 1) วิธีการ
ถายทอดประกอบดวยการถายทอดดวยวาจาคือการบอกเลา อธิบาย 2) การถายทอดดวยการสาธิต   
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คือการแสดงใหเห็นดวยการปฏิบัติหรือการทําใหดูเปนแบบอยางเพ่ือใหผูรับการถายทอดไดเห็น
และเขาใจไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึนและสามารถปฏิบัติตามได และ 3) การถายทอดดวยลายลักษณอักษร  
ในเนื้อหาจะมีการถายทอดเนื้อหาจากงายไปหายากตามลําดับข้ันตอนโดยคํานึงถึงความสามารถ
ของผูรับและความพรอมดานเวลา มีการถายทอดเนื้อหาใหสอดคลองกับความตองการของผูรับ    
ในเนื้อหาแทรกเร่ืองภาษา และกิริยามารยาทและมีการประเมินผลเปนระยะๆ 

มลฤดี อภิโกมลกร (2541) ศึกษาเร่ืองภูมิปญญาทองถ่ินกับความหลากหลายทางชีวภาพ: 
กรณีศึกษาพื้นท่ีตําบลแมมอก อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชภูมิ
ปญญาทองถ่ินในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพดานทรัพยากรปาไม ศึกษาระดับความรู
และระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพดานทรัพยากร
ปาไมและศึกษาปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคม ความรูและการมีสวนรวมในการอนุรักษ      
ความหลากหลายทางชีวภาพดานทรัพยากรปาไม กลุมตัวอยาง คือ หัวหนาครัวเรือน เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยการใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ  การศึกษาพบวา มีการใชภูมิปญญาในการจัดการ
และมีวิธีการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพดานทรัพยากรปาไมหลายประการ เชน การบวช
ตนไม  การจัดการเหมืองฝาย  การทําแนวกันไฟ  เปนตน  ชาวบานมีความรู  ความเขาใจ                  
เร่ืองการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพดานทรัพยากรปาไมในระดับปานกลาง และพบวา
ชาวบานท่ีมีรายไดและปจจัยทางสังคมตางกันทําใหระดับความรูความเขาใจการอนุรักษ            
ความหลากหลายทางชีวภาพดานทรัพยากรปาไมตางกัน 

ทัศนีย สุรววณา (2548) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธดานส่ิงแวดลอมศึกษาระหวางชุมชน     
กับศูนย ศึกษาธรรมชาติเอกชนในชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาลักษณะกิจกรรม                
ดานส่ิงแวดลอมศึกษาความสัมพันธและผลที่เกิดจากความสัมพันธดานส่ิงแวดลอมศึกษาระหวาง
ชุมชนกับศูนยศึกษาธรรมชาติเอกชนในชุมชน ในพ้ืนท่ีหมูบานแมเลา ตําบลปาแป อําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหมกับศูนยศึกษาธรรมชาติปางแฟน วิธีการศึกษาท่ีใชคือ การวิจัยเชิงคุณภาพ           
เก็บรวบรวมโดยการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม มีกลุมผูใหขอมูลหลักจํานวน 17 คน 
สามารถศึกษาไดดังนี้ ลักษณะกิจกรรมส่ิงแวดลอมศึกษาระหวางชุมชนกับศูนยศึกษาธรรมชาติ
เอกชนในชุมชนสวนใหญจะมีลักษณะเปนการสรางความรู ความตระหนัก พัฒนาทักษะ และสราง
เจตคติท่ีดีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ความสัมพันธระหวางชุมชนกับศูนย
ศึกษาธรรมชาติเอกชนเปนความสัมพันธระหวางผูนําชุมชน แกนนําชุมชน เยาวชน โรงเรียน      
และหนวยงานในชุมชน ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน ไดแก การพัฒนาความรู ความตระหนัก เจตคติ ทักษะ 
และการสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชน  
เกิดแกนนําเยาวชนและแกนนําชุมชนดานการอนุรักษ และไดพัฒนาทักษะกระบวนการนํา         
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ดานส่ิงแวดลอมศึกษา ผลกระทบตอชุมชนและศูนยศึกษาธรรมชาติเอกชน กับหนวยงาน           
หรือองคกรดานส่ิงแวดลอมดานตางๆ  ภายหลังจากการทํากิจกรรมดานส่ิงแวดลอมรวมกัน 

นิรุตน อุปนันท (2549) ศึกษาถึง กระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาเกี่ยวกับการคัดขยะ            
และบําบัดน้ําเสียสําหรับกลุมสตรีแมบานในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย พบวา
กระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและบําบัดน้ําเสีย มีประสิทธิภาพในเร่ือง    
การคัดแยกขยะ เทากับ81.37/87.67 สวนการบําบัดน้ําเสียมีประสิทธิภาพ เทากับ 87.75/93.76       
และผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูหลังใชกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษามีคาสูงกวากอนการใชกระบวนการ
ส่ิงแวดลอมศึกษา ซ่ึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และรอยละ           
ของคะแนนเฉล่ียในแตละระดับความรูทางส่ิงแวดลอมศึกษา คือ ความรูความเขาใจ ทัศนคติ         
ความสํานึก การโตตอบและทักษะ/ปฏิบัติ มีคาสูงกวาเกณฑท่ีผู เช่ียวชาญกําหนด ปจจัยท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูตามกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาเก่ียวกับการคัดแยกและบําบัดน้ําเสีย
สําหรับกลุมสตรีแมบาน พบวา ปจจัยประชากรทางดานอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได จํานวน
สมาชิกในครอบครัวระยะเวลาที่อาศัยอยูในเขตเทศบาล และการรับรูขาวสารความรูดานขยะและน้ํา
เสียของกลุมสตรีแมบาน ไมมีความสัมพันธตอผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูเร่ืองการคัดแยกขยะและบําบัด
น้ําเสียอยางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สําหรับความคิดของกลุมสตรีแมบานท่ีมีตอการฝกอบรม     
ในรูปแบบกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษาต้ังแตเร่ิมตนจนส้ินสุดกระบวนการ กลุมสตรีแมบาน  
สวนใหญมีความเห็นดวยตอความเหมาะสมขององคประกอบและการดําเนินกิจกรรมตางๆ อยูใน
ระดับท่ีสูงคิดเปนคาเฉล่ียรอยละ 97.31 

ประสาน ตังสิกบุตร และคณะ (อางแลว) ศึกษาเร่ืองกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา               
กับการพัฒนาชุมชน กรณีปาชุมชนบานหัวทุง หมูท่ี 14 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม พบวา จุดเร่ิมตนของการรวมตัวกันในการรวมอนุรักษพื้นท่ีปาชุมชน เกิดจากการไดรับ
ผลกระทบจากความเส่ือมโทรมของปา มีสาเหตุมาจากการใหสัมปทานปาไม ดวยเหตุนี้จึงจัดต้ัง
คณะกรรมการปาชุมชน เพื่อการอนุรักษ ฟนฟู และการใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดวยการ
ตระหนักในมิติคุณคา และระบบสิทธิหนาหมูเปนฐานการจัดต้ังกฎระเบียบปาชุมชน มีการใช
ความรูทองถ่ินประกอบกับความมีจิตสํานึก ความตระหนัก เจตคติ ทักษะ และการมีสวนรวม         
ของชุมชนอันเปนทุนทางสังคมบูรณาการรวมกันเปนระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหเกิด               
ความยั่งยืนภายใตการคํานึงถึงความพอเพียง ท้ังนี้ยังไดสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนดวยการ
สรางเครือขายทางสังคมและเครือขายองคความรูท้ังภายในชุมชน ประกอบดวย กลุมแมญิงฮักถ่ิน 
กลุมสมุนไพร กลุมเยาวชน และภายนอกชุมชน ดวยการเขารวมเครือขายปาชุมชน 59 เครือขาย 
สมัชชาองคกรเหมืองฝายโครงการจัดการลุมแมน้ําปงตอนบน เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนขาวสาร
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ขอมูลระหวางกัน นําความรูไปใชเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงาน การรวมกันแกไขปญหา
ทรัพยากรปาชุมชนในพ้ืนท่ี และการสรางอํานาจตอรองใหกับชุมชน  

ดวงพร ครุฑสวาง (2551) ศึกษาเร่ืองกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาสําหรับการจัดการ     
คัดแยกขยะมูลฝอยภายในโรงเรียนสีกัน กอนท้ิงออกชุมชน ถนนทรงประภา เขตดอนเมือง กรุงเทพ 
พบวา กลุมตัวอยางเปนกลุมนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 และ 4 สวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 12-18 
ป พบวา นักเรียนท่ีผานการฝกอบรมมีความตระหนัก ความรูความเขาใจ ทักษะและเจตคติเกี่ยวกับ
ปญหาขยะมูลฝอยท่ีเกิดสูงข้ึนกวากอนรับการเขาฝกอบรม คูมือฝกอบรมส่ิงแวดลอมศึกษา              
ท่ีสรางข้ึนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับกลุมเปาหมายและปญหาเปนบทฝกอบรมท่ีนาสนใจ
และมีประโยชนสามารถนําความรูท่ีไดไปใชในกิจกรรมแกไขเฝาระวังปญหาขยะมูลฝอยได       
เปนอยางดี คูมือการฝกอบรมเร่ือง การจัดการแยกขยะมูลฝอย จะชวยพัฒนาจิตสํานึกส่ิงแวดลอม
ของนักเรียนใหเกิดการแกปญหาท่ียั่งยืน 

จะเห็นไดวา การใชภูมิปญญาทองถ่ินของชาวบานท่ีผานการเรียนรูและประสบการณ     
เปนปจจัยสําคัญในการจัดการปญหาพรอมท้ังสามารถใชภูมิปญญาทองถ่ินในการอนุรักษ         
ความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงการใชกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาในการแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมดวยการสรางความรูความเขาใจ ทัศนคติ และการสรางจิตสํานึกใหกับคนในชุมชน    
ท้ังผูใหญและเด็กเพื่อนําความรูท่ีไดไปใชพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงาน การรวมแกไขปญหา
ทรัพยากรในชุมชนภายในชุมชนยังไดสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนดวยการสรางเครือขาย       
ทางสังคม และเครือขายองคความรู  

 
 
 
 
 
 
 
 


