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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค พัฒนาสื่อกิจกรรม ส่ือส่ิงพิมพและสื่อนิทรรศการ สําหรับสงเสริม
กิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาในพื้นที่วิจัย วิธีวิจัยใชการสํารวจชุมชน การออกแบบและสรางสื่อ
ส่ิงแวดลอมศึกษาสําหรับกลุมเปาหมาย และการใชส่ือกิจกรรม การออกแบบสื่อส่ิงพิมพประเภท 
โปสเตอร หนังสือ แผนพับ และนิทรรศการเคลื่อนที่ สําหรับการสื่อสารสาธารณะสําหรับปลูก
จิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม มีการทดสอบสื่อที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประชากรที่ศึกษาวิจัยไดแก
เยาวชน นักทองเที่ยวและประชาชนในชุมชนพื้นที่ แขวงทาขาม ชายทะเลบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม ส่ือกิจกรรม ส่ือส่ิงพิมพ  ส่ือ
นิทรรศการเคลื่อนที่  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นและการใชส่ือกิจกรรมแกเยาวชนในพื้นที่ สถิติที่ใชในการวิจัย 
ไดแก  คาความถี่ คารอยละ คา SD และ t-test ผลวิจัยมีดังนี้ 

1. การศึกษาประเภทของสิ่งแวดลอมในพื้นที่จัดประเภทได คือ ส่ิงแวดลอมธรรมชาติที่เปน
จุดเดนในพื้นที่คือปาชายเลน ส่ิงแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก พิพิธภัณฑทองถ่ินของ
กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดลอมที่เปนวิถีชีวิตชุมชน 
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2. การบูรณาการสื่อแกประชากรกลุมตัวอยางในพื้นที่วิจัย ผูวิจัยมีการสรางและออกแบบสื่อ 
4 ประเภท คือ แผนพับ หนังสือ โปสเตอรและนิทรรศการเคลื่อนที่ 

3. การใชส่ือกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน มีผลการ
ประเมินการทดสอบสื่อจากรายการประเมิน 24 ขอ   พบวากลุมตัวอยางมีคะแนนกอนและหลังการ
ไดรับความรูจากสื่อเปน 0.45 (SD = 0.18) และ 0.73 (SD = 0.09) แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P≤ 
0.05) 

 

คําสําคัญ: ส่ือส่ิงแวดลอมศกึษา/ ส่ือกิจกรรม/ โปสเตอร/ แผนพับ / นิทรรศการเคลื่อนที่ 
 

Abstract 
The development of environmental study media for Bang Khun Thain Sea Shore 

Communities, Bangkok Metropolitan has objectives to develop media event, printed media and mobile 
exhibition stand for promoting environmental study in the research area. The methodology used 
community survey, designed and constructed environmental study media (poster, book, brochure and 
mobile exhibition stand) for implanting the sample group to public awareness their environmental 
protection. The populations were the youth, tourist and local population. The process handled with 
media tested which researcher had constructed. Research tools were used questionnaire, media event, 
printed media and researcher constructed mobile exhibition stand. The statistics used in the study were 
frequency, percentage, mean SD and t-test. 

The results were as follows: 
 1. A study of the environment in the area, classifications are natural environment which 
dominant featured is the mangrove area.  Man-made environment, including local attractions  of the 
community are the Local Museum of Bang Khun Thian Bangkok Metropolitan  and  way of life in their 
communities. 
       2. An integrated  media for samples in the research  area  were four types of media ;  to create  
and design  book,  poster,  brochure,  and  mobile exhibition stand. 
       3. The using media events to raise awareness of the conservation community ;  after tested  
media by questionnaire the results of the test  media from  a  list of 24 items ; those  scored  before  and  
after  receiving the  knowledge of the media were 0.45 ( SD = 0.18 ) and 0.73 ( SD = 0.09 ) showed 
greater statistically significant ( P ≤ 0.05 ).   
 

Keywords: Environmental study media / Media event / Poster / Brochure / Mobile exhibition stand 
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บทนํา 

            แผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 11 ไดสราง
การมีสวนรวมเพื่อนําไปสูการกําหนดกรอบ
การพัฒนาประเทศมีการพิจารณาดานความทา
ทายและโอกาสของเศรษฐกิจไทย  มีประเด็น
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ดาน
โ อ ก า ส บน วิ ก ฤ ต ภ า ว ะ โ ล ก ร อ น ด า น
สถาปตยกรรมทางสังคมและดานประชาคม
ใหม เพื่อการอยูรวมกันอยางสงบสุข   
ปลอดภัย และมั่นคง เนนสรางความเขมแข็ง
ของโครงสราง และการบริหารจัดการของทุก
ภ า ค ส ว น ข อ ง สั ง ค ม แ ต ส ถ า น ก า รณ ที่
เปลี่ยนแปลง มีผลตอการพัฒนาประเทศ ที่
สําคัญไดแก การเปลี่ยนแปลงกฎกติกาใหม
ของโลก เกิดขั้วเศรษฐกิจหลายศูนยกลางใน
โลก เกิดสังคม  ผูสูงอายุในโลก เกิดภาวะโลก
รอนและวิกฤตความสมดุลของพลังงานและ
อาหาร (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2553) 

ปญหาสิ่งแวดลอมและสถานการณ
โลก โดยเฉพาะภาวะโลกรอนเปนความวิตก
ถึงผลกระทบกันทั่วไปแนวทางแกปญหาเรื่อง
นี้ตองใชวิ ธีใหความรูแกคนในชุมชนและ
นักทองเที่ยว เพราะเปนตัวการสําคัญที่กอให 
เกิดปญหากระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษาซึ่ง
หมายถึงกระบวนการใหความรูอยางมีระบบ
และแบบแผน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใช
เทคโนโลยีการศึกษานําความรูทางสิ่งแวดลอม
สูบุคคลทุกระดับเพื่อใหคงไว ซ่ึงคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมที่ดี (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2543) 

เขตบางขุนเทียนเปนเขตเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ มี
พื้นที่ติดกับอาวไทยเปนระยะทางประมาณ 4.7 
กิโลเมตร ทั้งยังมีปาชายเลนเหลืออยูทางทิศใต
ของกรุงเทพฯ  บางขุนเทียนแบงเขตการ
ปกครองยอยเปน 2 แขวง ไดแก  แขวงทาขาม
และแขวงแสมดํา (สํานักงานเขตบางขุนเทียน, 
2552)  พื้นที่ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน  มี
อาณาเขตติดตอชายฝงทะเลดานอาวไทยเปน
แนวยาว  ตลอดแนวเปนปาไมโกงกาง  ตอมามี
การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินเปนนากุง  ทําให
สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป  พื้นที่ชายฝง
ทะเลทั้ง 2,735 ไร ถูกสงวนไวใหประชาชนใช
ประโยชนรวมกัน  เพื่อการปลูกสวนปารักษา
สภาพแวดลอมและเปนพื้นที่พักผอนของ
ประชาชนทั่วไป  ตั้งแต พ.ศ. 2530  พบวามี
การกัดเซาะชายฝงอยางรุนแรง  ตลอดแนว
ชายฝง ไดสูญเสียพื้นที่ชายทะเลไปกวา 1,000 
ไร (สุรศักดิ์ วรภคบุญญา,2547) พื้นที่ชุมชน
ชายทะเลมีการกัดเซาะชายฝงมากกวา 3,320 
เมตร การกัดเซาะในชวง 21 ปแรกเฉลี่ย 10 
เมตรตอป แตในชวง 4 ปหลัง  (พ.ศ.2531-
2534)  เพิ่มขึ้นเปน 31.46  เมตรตอป  การ
ปองกันพื้นที่ชายฝงที่เหลืออยูโดยชาวชุมชน
ของกลุมเครือขายอนุรักษทะเลกรุงเทพฯและ
องคกรเอกชนที่ใหการสนับสนุนเรงทําการ
ฟนฟูการกัดเซาะชายฝง  ซ่ึงตองแกไขเรงดวน
เพื่อมิใหสูญเสียชายฝงที่เปนที่สาธารณะอีก
ตอไป 

ปจจุบันสํานักงานเขตบางขุนเทียนได
สงเสริมชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนใหเปน
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แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและเปนแหลงเรียนรู
ของเยาวชน นักทองเที่ยวและประชาชนทั่วไป 
ซ่ึงนําไปสูการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวของ
พื้นที่  (วันทนี สวางอารมณ, 2553) โดย
กิจกรรมการทองเที่ ยว เชิ งนิ เวศจะทําให
นักทองเที่ยวและประชาชนทั่วไปไดช่ืนชม
และเห็นคุณคาปาชายเลนของชุมชน เกิดความ
ตระหนักในการอนุรักษปาชายเลนไว  เพื่อเปน
แหลงอนุบาลความอุดมสมบูรณของสัตวน้ํา 
(วันทนี สวางอารมณ และพงษศักดิ์ นาค-
สุวรรณ, 2551)แตชุมชนยังขาดสื่อส่ิงแวดลอม
ศึกษาที่ดี เพื่อใช เปนสื่อการเรียนรู สําหรับ
เยาวชน นักทองเที่ยว และประชาชนที่เขาใช
ประ โยชน ในพื้ นที่  การวิ จั ย ค ร้ั งนี้ จึ ง มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสื่อส่ิงแวดลอมศึกษาที่
เหมาะกับบริบทของพื้นที่ไวใชประโยชนใน
เชิงสาธารณะตอไป 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory 
action research) ระหวางหนวยงานของรัฐคือ 
โรงเรียนในพื้นที่ องคกรทองถ่ิน และชุมชน 
โดยใชลักษณะการจัดเวทีการประชุม นักเรียน
นักศึกษา นักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ 
ใชการสํารวจความเปลี่ยนแปลงความคิดเชิง
อนุรักษ ส่ิงแวดลอมประชากรที่ศึกษาวิจัย
ไดแก   นักเรียน   นักศึกษา   นักทองเที่ยว   
ประชาชนในพื้นที่  และนักทองเที่ยวที่เขาไป

ทองเที่ยวในชุมชน เลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 30 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก สื่อ
สิ่ ง แ วดล อมศึ กษ าที่ ผู วิ จั ย ออกแบบและ
พัฒนาขึ้น แบบสอบถามประเมินความคิดเห็น
เกี่ยวกับสื่อส่ิงแวดลอมศึกษา การใชส่ือ
กิจกรรมดวยวิธีการฝกอบรมและการศึกษาดู
งานดานการอนุรักษปาชายเลนของเยาวชนที่
อยูในพื้นที่วิจัย 
            การวิจัยคร้ังนี้แบงไดเปน 3 ระยะคือ 
            ระยะที่ 1 เปนการศึกษาขอมูลเบื้องตน
ของชุมชนและสรางความเขาใจ ช้ีแจง
วัตถุประสงคของการศึกษา พรอมทั้งรวมกัน
วางแผนปฏิบัติในพื้นที่ ดังนี้ 
                      1.1. การทําความเขาใจกับ
ประชาคมเพื่อสรางความเขาใจ ช้ีแจง
วัตถุประสงคโครงการวิจั ยและวางแผน
ปฏิบัติการรวม กับกลุมเปาหมาย ซ่ึง
ประกอบดวย ครู ผูนําชุมชน เครือขายชาวบาน
ดานการอนุรักษ 
                      1.2. การสํารวจพื้นที่ของผูวิจัย
เพื่อศึกษาขอมูลเบื้องตนของชุมชน ปญหา
ส่ิงแวดลอมชุมชนการสอบถามจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ การศึกษาจากเอกสารหรือรายงาน
ที่เกี่ยวของตลอดจนขอมูลที่ไดจากองคกรหรือ
หนวยงานทองถ่ินในพื้นที่ 
            ระยะที่ 2 การนําขอมูลพื้นที่มาวิเคราะห 
เพื่อออกแบบสื่อส่ิงแวดลอมศึกษาบนขอมูล
บริบทของพื้นที่และผลวิจัยของคณะผูวิจัยที่
ทํางานวิจัยในชุมชนเพื่อนําไปสรางสื่อ 
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            ระยะที่ 3 ประเมินความคิดเห็นความ
เป ล่ี ยนแปลงท า งคว ามคิ ด เ ชิ ง อนุ รั กษ
ส่ิงแวดลอมหลังจากกลุม เปาหมายได รับ
ความรูจากสื่อรูปแบบตางๆที่ผูวิจัยสรางขึ้น
แลว 
 การทดสอบแบบสอบถาม 
            ทํ าการทดสอบแบบสอบถามกับ
ประชาชนและนักเรียน 30 รายที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง แลวนําแบบสอบถามมาปรับปรุงให
ถูกตองเหมาะสม จึงนําไปใชรวบรวมขอมูล
ตอไป 
 การวิเคราะหขอมูล 
             การวิเคราะหขอมูลแบงไดเปน 2 
ขั้นตอนคือ 
             1. ขอมูลจากการปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นตอผลของการ
รับสื่อซ่ึงใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดย
วิเคราะหเนื้อหาที่เกี่ยวของ (Content Analysis) 
              2. ขอมูลเชิงปริมาณใชแบบสอบถาม
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร
กลุมเปาหมายที่มีตอส่ือที่ผูวิจัยสรางขึ้น เก็บ
ขอมูลแลวทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 สถิติท่ีใชในการวิจัย 
            ขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามใช
สถิติรอยละ คาเฉลี่ยและ การแจกแจงความถี่
เปรียบเทียบการรับรู ส่ือวา สามารถทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางความคิดเชิงอนุรักษฯ กับ
ประชากรกลุมเปาหมายไดหรือไมอยางไร 
โดยการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและ t-test ที่ระดับ 
0.05 

            ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะห
เนื้อหา โดยวิเคราะหขอมูลควบคูไปกับการ
เก็บขอมูลภาคสนาม นําผลการวิเคราะหมา
ปรับรูปแบบสื่อในประเด็นที่มีปญหา 
 

ผลการวิจัย 
จากการดําเนินการสรางสื่อเพื่อการ

เผยแพรสิ่งแวดลอมศึกษาแลว ไดทดลองใช
แ บ บ ท ด ส อ บ กั บ ก ลุ ม ที่ ใ ก ล เ คี ย ง กั บ
กลุมเปาหมาย และนํามาปรับ ปรุงเพื่อทําการ
ประเมินผลการรับรูกอนและหลังการไดรับ
ความรูจากสื่อสิ่งแวดลอมศึกษาแลว เพื่อหา
ประสิทธิภาพทางการรับรูจากสื่อที่ผูวิจัยพัฒนา
ขึ้นดังนี้ 
            1. ผลการศึกษาประเภทของ
ส่ิงแวดลอมในพื้นที่ศึกษา แยกประเภทเปน
ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมที่มนุษย
สรางขึ้น และสิ่งแวดลอมกับมนุษย 
            2. การศึกษาปญหาสิ่งแวดลอมที่พบ
ไดแก ปญหามลพิษทางน้ํา ปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมสลายและหมดไป  
ปญหาการเพิ่มประชากรมนุษย ปญหา
ความกาวหนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 
            3. การศึกษาสื่อส่ิงแวดลอมศึกษา ใช
ค ว ามรู ท า ง วิ ท ย าศ าสตร ร ว มกั บศิ ลปะ 
ครอบคลุมถึงการใชเทคนิค วิธีการ และ
กิจกรรมที่พัฒนาคนใหเกิดจิตสํานึกหวงใยตอ
ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น 
            4. ผลการบูรณาการสื่อดําเนินการดังนี้   
วิเคราะหกลุมเปาหมาย วิเคราะหคุณลักษณะ
เฉพาะของสื่อ วิเคราะหเนื้อหาสาร กําหนด
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วัตถุประสงค กลุมเปาหมายสวนใหญไดรับ
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม จึงใชส่ือกระตุนให
รับรูเพื่อเตรียมการปองกันลวงหนากอนที่จะ
ไมสามารถแกไขได 
            5. ผลการนําทฤษฎีมาสูการปฎิบัติเปน
ทรัพยากรการเรียนรูประเภทบุคคล  ไดแก 
วิทยากร แหลงทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก ปา
ชายเลน กิจกรรมการปลูกปา สื่อสิ่งพิมพไดแก  
หนังสือ แผนพับ และโปสเตอร สื่อนิทรรศการ 

ไดแก ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่  ปฎิบัติการสราง
สื่อเปนรูปธรรมดังนี ้
             ส่ือกิจกรรม  มีวิทยากรบรรยายเรื่อง
สรางจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ
ชุมชน การชมนิทรรศการ อานหนังสือ  
กลุมเปาหมายบางสวนปฏิบัติการปลูกปาชาย
เลน  ทําใหเกิดความรักความเขาใจ นําไปสูการ
ปลูกจิตสํานึกการดูแลสิ่งแวดลอมที่ดีได 

 

 
 
 
 

 

 

 

              ภาพที่ 1 กิจกรรมสวนหนึ่งในการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของชุมชน 

              
 หนังสือ จัดทําหนังสือเรื่อง การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย
รวบรวมขอมูลตางๆมาเรียบเรียงใหเขาใจงาย   
ดึงดูดความสนใจดวยภาพประกอบ  ใชคนควา
เพิ่มเติมใหเขาใจมากขึ้นในการเรียนรูรายบุคคล  
ทุกคนสามารถนํามาศึกษาไดตลอดไป 
 

            นิทรรศการ  จัดทํานิทรรศการเคลื่อนที่  
เพื่อเคลื่อนยายไปใหความรูในจุดตางๆของ
ชุมชนนี้ไดทําการรวบรวมความรู  ความคิดและ
ขอมูลตางๆ  ผสมผสานกันจึงทําใหเขาใจงายขึ้น 
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ภาพที่ 2  ภาพสวนหนึ่งในชดุนิทรรศการเคลื่อนที่ 

 
 
 แผนพับ  ออกแบบพับไม ซับซอน  
อานงาย  สวยงาม  ลําดับเนื้อหา ไดเหมาะสม  
กราฟฟกที่ใช ประกอบ สอดคลองกับเนื้อหา 
 โปสเตอร กําหนดความคิดรวบยอด  
กอนออกแบบ ไดแก   กลุมเปาหมาย  อักษร  

ภาพ  เนื้อหา สวนหัวเร่ืองใหญที่สุด  ชัดเจน  
สรุปใจความสําคัญเปนหัวขัอหลัก มี
ภาพประกอบ ครอบคลุมเนื้อหา 

 

 
 
 
 
 
    
 
 
 

   

    ภาพที่ 3 แผนพับ ปกหนาและหลัง 
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สรุปผล 

              จากแบบสอบถามกอน (Pretest) การ
ไดรับความรูจากสื่อ และหลัง (Posttest) การ
ไดรับความรูจากสื่อส่ิงแวดลอมที่พัฒนาขึ้น 
ไดผลดังนี้ 
              คะแนนกอนและหลังการรับความรู
จากสื่อ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p 
< 0.05) โดยคะแนนหลังการรับความรูจากสื่อ 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.73 และสวนเบี่ยงเบนเทากับ 
0.09 สวนคะแนนกอนรับความรูจากสื่อ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 0.45 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.18 โดยรวมความตางระหวางคะแนน
กอนรับความรูจากสื่อ และหลังมีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 0.28 สวนเบี่ยงเบนเทากับ 0.15 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
             เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุมเปาหมาย
ดังนี้ 
             1. มีความรูความเขาใจในเรื่องการ
อนุรักษธรรมชาติไดดี 
             2. มีจิตสํานึก ตอการพัฒนาสิ่งแวดลอม
ในชุมชน 
             3. รูปญหาที่เกิดกับสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน 
             4. มองการณไกล ตระหนักรู และมี
จิตสํานึกในการอนุรักษ อยางยั่งยืน 
             5. เกิดความคิดในการใชส่ือรณรงค
เพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 
 

ขอเสนอแนะ 
            1. อบต. และเขตบางขุนเทียน ควร
สนับสนุนการใหความรูเร่ืองสิ่งแวดลอมกับ
ชุมชน 
            2. ควรสนับสนุนใหมีกิจกรรมที่ปลูก
จิตสํานึกรักษาสิ่งแวดลอมในชุมชนอยาง
สม่ําเสมอ 
            3. ควรพัฒนาสื่อประเภทอื่นเพิ่มขึ้นให
สอดคลองกับปญหาสิ่งแวดลอมทุกดานที่พบ
ในชุมชน 
            4. ควรมีการลงทะเบียนนักทองเที่ยวที่
เขามาทองเที่ยวในชุมชนและแจกสื่อแผนพับ
หรือหนังสือเพื่อศึกษาใหรับรูความสําคัญของ
ส่ิงแวดลอม 
            5. ค ว ร ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร ใ ช ส่ื อ ที่
ผูวิจัยพัฒนาใหอยางตอเนื่อง อาจแบงคนใน
พื้นที่ตามความสนใจหรือตามวัยเชน กลุม
เยาวชน กลุมแมบานหรือนักทองเที่ยว เพื่อ
รวมมือกันสรางกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ในชุมชนนี้ 
           6. ควรหมุนเวียนแสดงนิทรรศการ
เคลื่อนที่ที่พัฒนาขึ้นรวมใหความรูในกิจกรรม
อนุรักษรูปแบบตางๆ และ หมุนเวียนแสดงใน
ที่ชุมชนตางๆ ตลอดจนสถานที่ทองเที่ยวตางๆ 
           7. ควรเลือกตั้งผูนําชุมชน เพื่อรวบรวม
ผูมี อุดมการณ รักทอง ถ่ินของตนเอง เพื่ อ
สนับสนุนใหทุกครอบครัวรวมปลูกจิตสํานึก
บุคคลในครอบครัวใหมีตวามรู เ ร่ืองการ
อนุรักษ ธรรมชาติในชุมชนจากรุนปจจุบันสู
รุนหลังตอๆไป 
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