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ABSTRACT
 The  objectives  of  this  research  were  to  study  the  conservation  behavior  of  youths  
participating  in  a  natural  resource  and  environmental  conservation  camp  in  Kaengkrachan  
National  Park  and  to  determine  the  factors  affecting  their  behavior.  A  questionnaire  was  
used  to  collect  data  from  350  high  school  students  while  they  were  participating  in  the  
park’s  conservation  camps.  Descriptive  statistics,  correlation  analysis  and  multiple  regression  
analysis  were  used  to  analyze  the  survey  data.  Multiple  regression  analysis  indicated  that  
only  six  factors  influenced  conservation  behavior  in  the  camp,  including  knowledge  on  
conservation,  value  placed  on  natural  resources  and  the  environment,  and  pride  in  showing  
conservation  behavior,  and  they  accounted  for  39.60%  of  the  variance  in  the  behavior  
(F  =  8.941;  p-value  =  0.001;  r2  =  0.396).  The  same  analysis  indicated  only  three  factors  
influenced  conservation  behavior  in  their  everyday  life–namely,  the  need  to  reduce  global  
warming,  experience  in  participating  in  conservation  activity  within  school,  and  age,  and  these  
accounted  for  18.10%  of  the  variance  in  the  behavior  (F  =  3.009;  p-value  =  0.001;  r2  =  0.181).

Keywords: conservation  behavior,  youth,  natural  resource  and  environmental  
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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรอนุรักษ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรอนุรักษ์
ของเยำวชนที่เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในอุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน  โดย

นิพนธ์ต้นฉบับ
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ค�าน�า

 ในอดีตทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ในประเทศไทยมีอยู่อย่ำงสมบูรณ์  สำมำรถตอบสนอง

ควำมต้องกำรทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่อประชำกร

ซึ่งมีจ�ำนวนไม่มำกนักได้อย่ำงพอเพียง  แต่เมื่อจ�ำนวน

ประชำกรเพิ่มขึ้น  ควำมต้องกำรบริโภคทรัพยำกร

ธรรมชำตจิงึเพิม่ขึน้ด้วย  กำรขยำยตวัทำงเศรษฐกจิและ

ควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยกีเ็ป็นสองสำเหตทุีส่่ง

ผลกระทบให้คนในสงัคมมกีำรบรโิภคเกนิควำมจ�ำเป็น  

มีกำรน�ำทรัพยำกรธรรมชำติมำใช้กันมำกขึ้นอย่ำง

รวดเร็ว  เกินกว่ำที่พลังควำมสมดุลของธรรมชำติจะ

รับได้  กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ทุกภำคส่วนต้องกระท�ำและรณรงค์

ให้มกีำรด�ำเนนิกำรอย่ำงต่อเนือ่ง  กำรปลกูฝังให้ประชำชน

ตระหนักถึงปัญหำที่เกิดขึ้นต่อทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน  และกำรสร้ำงควำมส�ำนึก

ให้ประชำชนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อมให้เกิดควำมยั่งยืนเป็นสิ่งที่ส�ำคัญอยำ่งยิ่ง  

โดยเฉพำะเยำวชนซึง่เป็นอนำคตของชำตทิีจ่ะช่วยพฒันำ

ประเทศต่อไปในภำยภำคหน้ำ  ควรมีกำรปลูกฝังตั้งแต่

ยังเด็กให้มีจิตส�ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์  (เรืองไร,  2534)  

ซึง่กจิกรรมค่ำยอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม

กเ็ป็นกจิกรรมหนึง่ทีจ่ะช่วยพฒันำจติส�ำนกึและส่งเสรมิ

พฤติกรรมกำรอนุรักษ์ที่ถูกต้องให้แก่เยำวชนได้เป็น

อย่ำงดี  อย่ำงไรก็ดีงำนวิจัยที่บ่งชี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำร

เข้ำร่วมกจิกรรมค่ำยอนรุกัษ์ของเยำวชนยงัมอียูน้่อยมำก  

กำรศึกษำเพื่อให้ได้ค�ำตอบในส่วนนี้จึงมีควำมจ�ำเป็น

โดยผู้วิจัยเลือกอุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำนเป็นพื้นที่

ตวัอย่ำงในกำรศกึษำ  เนือ่งจำกเป็นอทุยำนแห่งชำตทิีม่ี

ทรัพยำกรธรรมชำติที่มีควำมส�ำคัญและหำยำก  ทั้งยัง

มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูง  เหมำะแก่กำรเป็น

แหล่งศกึษำหำควำมรู ้ และจดักจิกรรมนนัทนำกำรต่ำงๆ  

จึงเป็นอุทยำนแห่งชำติที่ได้รับควำมนิยมจำกสถำบัน

กำรศึกษำ  และหน่วยงำนต่ำงๆ  เข้ำมำจัดกิจกรรมค่ำย

เยำวชนอยูต่ลอดทัง้ปี  โดยทำงอทุยำนแห่งชำตมิเีจ้ำหน้ำที่

ดูแลในส่วนนี้โดยเฉพำะ  และมีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก  

เช่น  ที่พัก  สุขำ  ลำนกิจกรรม  และสิ่งอ�ำนวยควำม

สะดวกอื่นๆ  ไว้รองรับกิจกรรมค่ำยอนุรักษ์ทรัพยำกร

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงพอเพียง  (ฉลำด,  2547)

 ในกำรวิจัยครั้งนี้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ใน

กำรศึกษำไว้  2  ข้อ  คือ  1)  เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำร

อนุรักษ์ของเยำวชนที่เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในอุทยำนแห่ง

ชำติแก่งกระจำน  และ2)  เพื่อศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมกำรอนุรักษ์ของเยำวชนที่เข้ำร่วมกิจกรรม

เข้ำค่ำยอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ในอุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำนโดยผู้วิจัยได้ก�ำหนด

เกบ็ข้อมลูจำกเยำวชนทีเ่ข้ำร่วมกจิกรรมค่ำยอนรุกัษ์จ�ำนวน  350  คน  ด้วยแบบสอบถำมและวเิครำะห์ข้อมลูโดยใช้สถติิ
เชิงพรรณนำ  กำรวิเครำะห์สหสัมพันธ์  และกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุ  ผลกำรวิจัย  พบว่ำ  ปัจจัยที่มีควำมเกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมกำรอนุรักษ์ขณะเข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มี  6  ปัจจัย  
ได้แก่  ควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์  แรงจูงใจภำยในด้ำนกำรคิดว่ำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีควำมส�ำคัญ  และมี
ควำมรู้สึกภำคภูมิใจเมื่อได้แสดงพฤติกรรมกำรอนุรักษ์  เป็นต้น  โดยก่อให้เกิดควำมผันแปรในพฤติกรรมประมำณ
ร้อยละ  39.6  (F  =  8.941;  p-value  =  0.001;  r2  =  0.396)  และปัจจัยที่มีควำมเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกำรอนุรักษ์ใน
ชีวิตประจ�ำวันมี  3  ปัจจัย  ได้แก่  แรงจูงใจภำยในด้ำนควำมต้องกำรช่วยลดภำวะโลกร้อน  ประสบกำรณ์ในกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์ของโรงเรียน  และอำยุ  โดยก่อให้เกิดควำมผันแปรในพฤติกรรมประมำณร้อยละ  18.1  
(F  =  3.009;  p-value  =  0.001;  r2  =  0.181)

ค�าส�าคัญ: พฤติกรรมกำรอนุรักษ์  เยำวชน  ค่ำยอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  อุทยำนแห่งชำติ

 แก่งกระจำน
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สมมตฐิำนกำรวจิยัไว้ดงันี ้ คอื  อำย ุ ผลกำรเรยีน  แรงจงูใจ

ภำยใน  ประสบกำรณ์ด้ำนกำรเข้ำร่วมกจิกรรมกำรอนรุกัษ์  

ควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์  กำรเป็นสมำชิกชมรมอนุรักษ์  

กำรเปิดรับข่ำวสำรด้ำนกำรอนุรักษ์  กำรได้รับกำร

สนบัสนนุจำกคนแวดล้อม  บรรยำกำศในโรงเรยีน  และ

บรรยำกำศในแหล่งที่ไปเข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยอนุรักษ์  

ส่งผลต่อ  พฤติกรรมกำรอนุรักษ์ขณะเข้ำร่วมกิจกรรม

ค่ำยอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมใน

พื้นที่และพฤติกรรมกำรอนุรักษ์ในชีวิตประจ�ำวันของ

เยำวชน

อุปกรณ์และวิธีการ

 กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ใช้อุปกรณ์ในกำรเก็บรวบรวม

ข้อมูล  ได้แก่  1)  แบบสอบถำมที่สร้ำงจำกแนวคิด  

ทฤษฎี  และวัตถุประสงค์กำรวิจัย  และ2)  โปรแกรม

ส�ำเร็จรูปทำงสถิติ  โดยมีวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและ

วิเครำะห์ข้อมูลโดยสรุปได้  ดังนี้  1)  กำรเก็บรวบรวม

ข้อมูลทุติยภูมิโดยศึกษำข้อมูลพื้นฐำนและกิจกรรม

เข้ำค่ำยอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ของอุทยำนแห่งชำติ เพื่อคัดเลือกพื้นที่ศึกษำให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ  รวบรวม

แนวคิดและผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำค่ำย

อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของ

เยำวชน  แนวคิดเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์  พฤติกรรมกำร

อนุรักษ์ของเยำวชน  เพื่อก�ำหนดกรอบแนวคิดและ

สร้ำงเครื่องมือ  2)  กำรเก็บข้อมูลปฐมภูมิ  ศึกษำข้อมูล

เกี่ยวกับประชำกรที่ต้องกำรศึกษำ  และช่วงเวลำที่มี

กิจกรรมเข้ำค่ำยอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม  ประชำกรที่ท�ำกำรศึกษำ  คือ  เยำวชนที่ไป

เข้ำร่วมกิจกรรมเข้ำค่ำยอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ  

ณ  อุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน  ใช้จ�ำนวนเยำวชน

เฉลีย่ทีเ่ข้ำร่วมกจิกรรมในปีงบประมำณ  พ.ศ.  2550-2551  

ที่ทำงอุทยำนแห่งชำติจัดเก็บรวบรวมไว้  ซึ่งมีจ�ำนวน

ทั้งสิ้น  2,576  คน  มำก�ำหนดขนำดตัวอย่ำง  ใช้กำร

สุ่มแบบทั่วไป  โดยหำขนำดตัวอย่ำงตำมสูตร  Yamane  

(1973)  ได้ขนำดตัวอย่ำง  350  ตัวอย่ำง  ท�ำกำรส�ำรวจ

กลุ่มตัวอย่ำงระหว่ำงเดือนกรกฎำคม  พ.ศ.  2552  ถึง

เดือนมกรำคม  พ.ศ.  2553  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถำมกับเยำวชนที่เข้ำร่วมกิจกรรมเข้ำค่ำย

อนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม  ณ  อทุยำน

แห่งชำติแก่งกระจำน  พร้อมทั้งกำรสังเกตพฤติกรรม

กำรอนุรักษ์เยำวชนขณะประกอบกิจกรรมและบันทึก

ข้อมูล  เพื่อน�ำมำประกอบกำรอธิบำย  น�ำแบบสอบถำม

ที่ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของค�ำตอบแล้วมำวิเครำะห์

ข้อมลูและประมวลผลข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส�ำเรจ็รปู  

SPSS  โดยในกำรวิเครำะห์ข้อมูลนั้นใช้วิธีกำรทำงสถิติ

เชิงพรรณนำ  (descriptive  statistics)  กำรวิเครำะห์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  เพื่อทดสอบควำมสัมพันธ์

ของตัวแปร  และกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุ  (multiple  

regression  analysis)  เพื่อทดสอบควำมเกี่ยวข้องของ

ตัวแปร  โดยก�ำหนดนัยส�ำคัญทำงสถิติไว้ที่ระดับ  0.05  

(พวงรัตน์,  2540)

ผลและวิจารณ์

ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลของเยาวชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลลักษณะพื้นฐำน

ส่วนบุคคลของเยำวชนจ�ำนวนทั้งสิ้น  350  คน  พบวำ่

เป็นเพศหญิง  253  คน  และเพศชำย  94  คน  คิดเป็น

ร้อยละ  72.90  และ  27.10  ตำมล�ำดบั  มอีำยเุฉลีย่  15  ปี  

9  เดือน  (SD  =  1.60)  ส่วนใหญ่ศึกษำอยู่ระดับชั้น

มัธยมศึกษำปีที่  3  รองลงมำคือระดับชั้นมัธยมศึกษำ

ปีที ่ 4  และ  5  คดิเป็นร้อยละ  30.90,  23.10  และ  22.50  

ตำมล�ำดับ  ผลกำรเรียนเฉลี่ยของเยำวชนมีค่ำเท่ำกับ  

3.08  (SD  =  0.03)  เยำวชนมีกำรเปิดรับข่ำวสำรด้ำน

กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมผ่ำน

สื่อโทรทัศน์มำกที่สุด  รองลงมำคือ  รับข่ำวสำรจำก

ครู/อำจำรย์  คิดเป็นร้อยละ  85.10  และ  68.30  ตำม

ล�ำดับ  ได้รับกำรสนับสนุนเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์จำกครู/
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อำจำรย์มำกทีส่ดุ  รองลงมำเป็นพ่อแม่/ผูป้กครอง  คดิเป็น

ร้อยละ  84.30  และ  56.90  ตำมล�ำดับ  และสนับสนุน

โดยกำรชักชวนให้มำเข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมำกที่สุด  คิดเป็น

ร้อยละ  21.10  เยำวชนที่เข้ำร่วมเป็นสมำชิกชมรม

อนรุกัษ์ของโรงเรยีน  คดิเป็นร้อยละ  33.40  โดยเข้ำร่วม

ชมรมห้องพันธุ์ไม้มำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ  11.70  และ

เข้ำร่วมเป็นสมำชิกชมรมอนุรักษ์ของหน่วยงำนต่ำงๆ  

คิดเป็นร้อยละ  15.40  โดยเข้ำร่วมชมรมป่ำ  นำ  เล  ของ

หน่วยงำนองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล  อ�ำเภอบ้ำนลำด  

จังหวัดเพชรบุรี  และชมรมอนุรักษ์แม่น�้ำเพชรบุรี  

ของหน่วงงำนจังหวัดเพชรบุรีมำกที่สุด   คิดเป็น

ร้อยละ  16.50  เยำวชนที่มีประสบกำรณ์ในกำรเข้ำร่วม

กิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์ของโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ  

60.60  โดยเข้ำร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้มำกที่สุด  คิด

เป็นร้อยละ  31.10  และมีประสบกำรณ์ในกำรเข้ำร่วม

กิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์ของหน่วยงำนต่ำงๆ  คิดเป็น

ร้อยละ  17.40  โดยเข้ำร่วมกจิกรรมค่ำยอนรุกัษ์ทรพัยำกร

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมำกที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  

24.00

 ในกำรเข้ำร่วมกจิกรรมค่ำยอนรุกัษ์ทรพัยำกร

ธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม  ณ  อทุยำนแห่งชำตแิก่งกระจำน

ในครั้งนี้ส่วนใหญ่เยำวชนมีแรงจูงใจภำยใน  ซึ่งวัดจำก

ค่ำเฉลี่ยควำมส�ำคัญของเหตุผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรม

โดยเยำวชนทีค่ดิว่ำทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม

มีควำมส�ำคัญ  มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  4.72  (SD  =  0.54)  

รองลงมำคือ  ควำมต้องกำรช่วยลดโลกร้อน  มีค่ำเฉลี่ย

เท่ำกับ  4.60  (SD  =  0.63)  และมีควำมรู้สึกภำคภูมิใจ

เมื่อได้แสดงพฤติกรรมกำรอนุรักษ์  มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  

4.39  (SD  =  0.65)

 บรรยำกำศในโรงเรียนที่เป็นจริงตำมควำม

รู้สึกของเยำวชน  เห็นว่ำ  บริเวณอำคำรเรียนมีกำรปลูก

ต้นไม้และมีกำรจัดสิ่งแวดล้อมที่สวยงำม  มีค่ำเฉลี่ย

เท่ำกับ  4.41  (SD  =  0.68)  รองลงมำคือ  อำจำรย์มี

กิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะ

แสดงพฤติกรรมกำรอนุรักษ์  มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  4.17  

(SD  =  0.69)  และอำจำรย์มีส่วนร่วมกับนักเรียนใน

กำรท�ำกิจกรรมกำรอนุรักษ์  มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  4.16  

(SD  =  0.67)  

 บรรยำกำศในแหล่งที่เยำวชนไปเข้ำร่วม

กิจกรรมที่เป็นจริงตำมควำมรู้สึกของเยำวชน  เห็นว่ำ  

บริเวณโดยรอบมีกำรปลูกต้นไม้ตกแต่งทัศนียภำพที่

สวยงำม  มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  4.49  (SD  =  0.58)  รองลงมำ

คือ  เจ้ำหน้ำที่มีกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมี

ควำมกระตือรือร้นที่จะแสดงพฤติกรรมกำรอนุรักษ์  

มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  4.34  (SD  =  0.71)  และในพื้นที่มี

กำรส่งเสรมิกจิกรรมเกีย่วกบักำรอนรุกัษ์ให้กบัเยำวชน  

มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  4.33  (SD  =  0.68)

 เมื่อพิจำรณำถึงควำมรู้เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของเยำวชน  แยก

เป็นรำยข้อ  พบว่ำ  ข้อทีต่อบถกูมำกทีส่ดุ  คอื  ป่ำไม้เป็น

ทรัพยำกรที่ใช้แล้วหมดไปแต่สำมำรถสร้ำงทดแทนได้  

รองลงมำ  คือ  กำรเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนประชำกรเป็น

สำเหตหุนึง่ทีท่�ำให้ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม

เสื่อมโทรม  และพฤติกรรมของมนุษย์เป็นปัจจัยที่ส่ง

ผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทำงอ้อม

คิดเป็นร้อยละ  90.30,  88.30  และ  79.10  ตำมล�ำดับ  

กำรอนุรักษ์  หมำยถึง  กำรเก็บรักษำทรัพยำกรเพื่อให้

คงอยู่อย่ำงยั่งยืนถึงคนรุ่นลูกหลำนเป็นข้อที่เยำวชน

ตอบผิดมำกที่สุด  ซึ่งเป็นควำมหมำยที่ผิดแต่เยำวชน

ส่วนใหญ่ตอบว่ำถูก  โดยควำมหมำยของกำรอนุรักษ์

ที่ถูกต้อง  คือ  กำรใช้ประโยชน์อย่ำงมีเหตุผลและมี

กำรสร้ำงสรรค์  เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนสูงสุด  รองลงมำ  

คอื  กำรรไีซเคลิเป็นกำรน�ำทรพัยำกรทีใ่ช้แล้วมำดดัแปลง

เพื่อใช้ประโยชน์ใหม่  และกำรเผำหญ้ำหรือต้นไม้จะท�ำ

ให้เกิดก๊ำซคำร์บอนมอนนอกไซด์  ซึ่งทั้งสองข้อเป็น

ข้อควำมทีผ่ดิแต่เยำวชนตอบว่ำถกู  คดิเป็นร้อยละ  94.90,  

93.70  และ  88.30  ตำมล�ำดับ  โดยเยำวชนส่วนใหญ่มี

ระดับควำมรู้โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง  คิดเป็น

ร้อยละ  76.90  โดยมีค่ำคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ  12.01  

คะแนน  (SD  =  3.11)  จำกคะแนนเต็ม  25.00  คะแนน
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พฤติกรรมการอนุรักษ์ของเยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
 ผลกำรศกึษำพฤตกิรรมกำรอนรุกัษ์ของเยำวชน

ขณะเข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม  พบว่ำ  พฤติกรรมกำรอนุรักษ์ทำงบวก

ของเยำวชนขณะเข้ำร่วมกจิกรรมค่ำยอนรุกัษ์ทรพัยำกร

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีคะแนนเฉลี่ย

สงูสดุ  คอื  ทิง้ขยะลงในถงัขยะหรอืทีท่ีจ่ดัไว้ให้มคีะแนน

เฉลี่ยเท่ำกับ  1.75  (SD  =  0.45)  รองลงมำ  คือ  ปิดไฟ

ในที่พักแรมทุกครั้งหลังจำกกำรใช้งำนเสร็จ  มีคะแนน

เฉลี่ยเท่ำกับ  1.62  (SD  =  0.54)  และถอดปลั๊กเครื่อง

ใช้ไฟฟ้ำทุกครั้งหลังจำกใช้งำนเสร็จ  มีคะแนนเฉลี่ย

เท่ำกับ  1.48  (SD  =  0.57)  และพฤติกรรมกำรอนุรักษ์

ทำงบวกของเยำวชนขณะเขำ้ร่วมกิจกรรมคำ่ยอนุรักษ์

ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมในพืน้ทีท่ีม่คีะแนน

เฉลี่ยต�่ำสุด  คือ  แนะน�ำและตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมที่

ไม่เหมำะสมและไม่เป็นกำรอนุรักษ์  มีคะแนนเฉลี่ย

เท่ำกับ  1.13  (SD  =  0.56)  

 พฤติกรรมกำรอนุรักษ์ทำงลบของเยำวชน

ขณะเขำ้ร่วมกิจกรรมคำ่ยอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  คือ  

ใช้เหยื่อเช่น  อำหำร  ล่อสัตว์ให้เข้ำมำใกล้มีคะแนน

เฉลี่ยเท่ำกับ  1.61  (SD  =  0.59)  รองลงมำคือ  ขีดเขียน

ต้นไม้  หิน  ฯลฯ  ขณะอยู่ในพื้นที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ  

1.59  (SD  =  0.62)  และจบัสตัว์ขนำดเลก็  นก  และแมลง

ขณะอยู่ในพื้นที่  มีคะแนนเฉลี่ยเทำ่กับ  1.57  (SD  =  

0.64)  และพฤติกรรมกำรอนุรักษ์ทำงลบของเยำวชน

ขณะเข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีคะแนนเฉลี่ยต�่ำสุด  คือ  

ให้อำหำรสัตว์เพรำะสงสำรและเป็นกำรแสดงถึงควำม

เมตตำสัตว์  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ  1.02  (SD  =  0.64)  

เยำวชนได้คะแนนพฤติกรรมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมต�่ำสุด  21.00  คะแนน  สูงสุด  

52.00  คะแนน  โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ำกบั  37.67  คะแนน  

เยำวชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมกำรอนุรักษ์ในระดับสูง  

คิดเป็นร้อยละ  62.30

 ส่วนผลกำรศึกษำพฤติกรรมกำรอนุรักษ์ใน

ชวีติประจ�ำวนัของเยำวชนทีม่ค่ีำคะแนนเฉลีย่สงูสดุ  คอื  

ทิ้งขยะลงในถังขยะหรือที่ที่จัดไว้ให้  มีคะแนนเฉลี่ย

เท่ำกับ  1.70  (SD  =  0.49)  รองลงมำ  คือ  ปิดน�้ำ  ไฟ  

และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้ำทุกครั้งหลังจำกกำรใช้

งำนเสร็จแล้วมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ  1.57  (SD  =  0.54)  

และไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน�้ำมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ  

1.48  (SD  =  0.68)  พฤติกรรมกำรอนุรักษ์ในชีวิต

ประจ�ำวันของเยำวชนที่มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต�่ำสุด  คือ  

หลังจำกซักผ้ำแล้วน�ำน�้ำที่เหลือไปรดต้นไม้มีคะแนน

เฉลี่ยเท่ำกับ  1.09  (SD  =  0.67)  เยำวชนได้คะแนน

พฤตกิรรมกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม

ต�่ำสุด  5.00  คะแนน  สูงสุด  28.00  คะแนน  โดยมี

คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ  18.79  คะแนน  เยำวชนส่วนใหญ่

มีพฤติกรรมกำรอนุรักษ์ในระดับปำนกลำง  คิดเป็น

ร้อยละ  64.30  

 ในกำรศึกษำพฤติกรรมของเยำวชนทั้งขณะ

เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่และในชีวิตประจ�ำวัน  จะเห็นได้

ว่ำรูปแบบของพฤติกรรมที่เยำวชนได้ปฏิบัติที่มีควำม

เหมอืนกนั  คอื  กำรทิง้ขยะลงในถงัขยะหรอืทีท่ีจ่ดัไว้ให้  

ซึง่เป็นพฤตกิรรมพืน้ฐำนทีเ่กดิจำกกำรบอกกล่ำวตกัเตอืน  

จำกผู้ปกครอง  ครู/อำจำรย์  กำรรณรงค์จำกหน่วยงำน

ต่ำงๆ  และจำกสื่อโฆษณำต่ำงๆที่พบเห็นได้บ่อยครั้ง  

และเป็นพฤติกรรมที่ง่ำยต่อกำรปฏิบัติทั้งขณะอยู่ใน

พื้นที่ที่เข้ำร่วมกิจกรรมและในชีวิตประจ�ำวันทั้งที่

บ้ำนและโรงเรียน  จึงเป็นพฤติกรรมที่เยำวชนปฏิบัติ

บ่อยครั้งเมื่อเทียบกับพฤติกรรมอื่นๆ  แต่พฤติกรรม

ด้ำนลบทีเ่ยำวชนปฏบิตัน่ิำจะเกดิจำกควำมไม่รูห้รอืรูเ้ท่ำ

ไม่ถึงกำรณ์ของเยำวชนซึ่งโรงเรียนและหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องควรให้ควำมรู้ที่ถูกต้องกับเยำวชน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ของ
เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
และในชีวิตประจ�าวัน
  ในกำรศึกษำปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรม

กำรอนรุกัษ์ขณะเข้ำร่วมกจิกรรมเข้ำค่ำยอนรุกัษ์ทรพัยำกร
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ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่  ผู้วิจัยได้ท�ำกำร

ทดสอบสมมติฐำนโดยใช้กำรวิเครำะห์สหสัมพันธ์  

ผลกำรศึกษำ  พบว่ำ  มี  15  ปัจจัย  จำกจ�ำนวน  21  ปัจจัย

ทีม่คีวำมสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมกำรอนรุกัษ์ขณะเข้ำร่วม

กิจกรรมเข้ำค่ำยอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ  คือ  

ผลกำรเรียน  แรงจูงใจภำยในด้ำนควำมสนใจในเรื่อง

กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ควำม

ต้องกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม  กำรคิดว่ำทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อมมีควำมส�ำคัญ  ควำมต้องกำรที่จะน�ำควำมรู้

และประสบกำรณ์ที่ได้ไปแนะน�ำแก่ผู้อื่น  กำรมีควำม

รู ้สึกภำคภูมิใจเมื่อได้แสดงพฤติกรรมกำรอนุรักษ์  

ควำมต้องกำรทรำบถึงประโยชน์ที่ได้จำกกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ควำมต้องกำร

แสดงพฤติกรรมใหม่ๆ  ที่ไม่เคยท�ำหรือไม่ค่อยได้ท�ำ  

ควำมต้องกำรให้ตนเองทนักระแสกำรอนรุกัษ์ในปัจจบุนั  

ควำมต้องกำรช่วยลดภำวะโลกร้อน  ควำมต้องกำรได้รบั

กำรชืน่ชมจำกผูอ้ืน่  ควำมรูด้้ำนกำรอนรุกัษ์  ประสบกำรณ์

ด้ำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรอนุรักษ์ของโรงเรียน  

บรรยำกำศในโรงเรียน  และบรรยำกำศในแหล่งที่ไป

เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยอนุรักษ์  โดยมีค่ำสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เพียร์สัน  (r)  เท่ำกับ  0.101,  0.158,  0.227,  

0.391,  0.212,  0.269,  0.159,  0.123,  0.107,  0.157,  

-0.151,  0.463,  0.135,  0.098  และ  0.186  ตำมล�ำดับ  

โดยปัจจัยที่มีระดับควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำร

อนุรักษ์ขณะเข้ำร่วมกิจกรรมเข้ำค่ำยอนุรักษ์ทรัพยำกร

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สูงสุด  คือ  ควำมรู้

ด้ำนกำรอนุรักษ์  ในขณะที่แรงจูงใจภำยในด้ำนควำม

ต้องกำรได้รับกำรชื่นชมจำกผู้อื่น  มีควำมสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมกำรอนุรักษ์ขณะเข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ในทิศทำง

ตรงกันข้ำม  ดังแสดงใน  Table  1

 เมื่อท�ำกำรทดสอบปัจจัยที่มีควำมเกี่ยวข้อง

กับพฤติกรรมกำรอนุรักษ์ขณะเข้ำร่วมกิจกรรมค่ำย

อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่  

โดยใช้กำรวิเครำะห์ถดถอยพหุ  พบว่ำ  มีเพียง  6  ปัจจัย  

จำกจ�ำนวน  21  ปัจจัย  ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม

กำรอนุรักษ์ดังกล่ำว  คือ  ควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์มี

ควำมเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกำรอนุรักษ์ขณะเข้ำร่วม

กจิกรรมค่ำยอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม

ในพื้นที่สูงสุด  รองลงมำเป็นแรงจูงใจภำยในด้ำนกำร

คดิว่ำทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมมคีวำมส�ำคญั  

มคีวำมรูส้กึภำคภมูใิจเมือ่ได้แสดงพฤตกิรรมกำรอนรุกัษ์  

บรรยำกำศในแหล่งที่ไปเข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยอนุรักษ์

ควำมต้องกำรทรำบถึงประโยชน์ที่ได้จำกกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  และควำมต้องกำร

ได้รับกำรชื่นชมจำกผู้อื่น  ตำมล�ำดับ  โดยทั้ง  6  ปัจจัย  

ก่อให้เกิดควำมผันแปรในพฤติกรรมประมำณร้อยละ  

39.6  (F  =  8.941;  p-value  =  0.001;  r2  =  0.396)  ดงัแสดง

ใน  Table  2

 ส�ำหรบัผลกำรวเิครำะห์ปัจจยัทีม่คีวำมสมัพนัธ์

กับพฤติกรรมกำรอนุรักษ์ในชีวิตประจ�ำวัน  พบว่ำ  มี  

14  ปัจจัย  จำกจ�ำนวน  21  ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับ

พฤตกิรรมกำรอนรุกัษ์ในชวีติประจ�ำวนั  อย่ำงมนียัส�ำคญั

ทำงสถิติ  คือ  อำยุ  แรงจูงใจภำยในด้ำนควำมสนใจใน

เรื่องกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

ควำมต้องกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ควำมต้องกำรที่จะน�ำควำมรู้

และประสบกำรณ์ที่ได้ไปแนะน�ำแก่ผู้อื่น  กำรมีควำม

รู ้สึกภำคภูมิใจเมื่อได้แสดงพฤติกรรมกำรอนุรักษ์  

ควำมต้องกำรทรำบถึงประโยชน์ที่ได้จำกกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ควำมต้องกำร

แสดงพฤติกรรมใหม่ๆ  ที่ไม่เคยท�ำหรือไม่ค่อยได้ท�ำ  

ควำมต้องกำรให้ตนเองทันกระแสกำรอนุรักษ์ใน

ปัจจุบัน  ควำมต้องกำรช่วยลดภำวะโลกร้อน  ควำม

ต้องกำรได้รบักำรชืน่ชมจำกผูอ้ืน่  ควำมรูด้้ำนกำรอนรุกัษ์  

ประสบกำรณ์ด้ำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรอนุรักษ์

ของโรงเรียน  บรรยำกำศในโรงเรียน  และบรรยำกำศ

ในแหล่งที่ไปเข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยอนุรักษ์  โดยมีค่ำ

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เพยีร์สนั  (r)  เท่ำกบั  0.180,  0.212,  

0.182,  0.242,  0,212,  0.207,  0.121,  0.189,  0.210,  0181,  
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Table 1 Person’s correlation coefficient of factors correlated with conservation behavior 
 while participating in a natural resource and environmental conservation camp 
 in Kaengkrachan National Park.
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-0.098,  0.147,  0.232  และ  0.198  ตำมล�ำดบั  โดยปัจจยั

ที่มีระดับควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรอนุรักษ์ใน

ชีวิตประจ�ำวันสูงสุด  คือ  ควำมต้องกำรที่จะน�ำควำมรู้

และประสบกำรณ์ที่ได้ไปแนะน�ำแก่ผู้อื่น  ดังแสดงใน  

Table  3

 เมื่อท�ำกำรทดสอบปัจจัยที่มีควำมเกี่ยวข้อง

พฤติกรรมกำรอนุรักษ์ในชีวิตประจ�ำวันโดยใช้กำร

วเิครำะห์ถดถอยพห ุ พบว่ำ  มเีพยีง  3  ปัจจยัจำกจ�ำนวน  

Table 2 Results of multiple regression analysis testing the influence of some factors on 
 conservation behavior in camp.

21  ปัจจัย  ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมดังกล่ำว  คือ  

แรงจงูใจภำยในด้ำนควำมต้องกำรช่วยลดภำวะโลกร้อน  

และประสบกำรณ์ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนกำร

อนุรักษ์ของโรงเรียนมีควำมเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม

กำรอนุรักษ์ในชีวิตประจ�ำวันสูงสุด  รองลงมำเป็นอำย ุ 

โดยทั้ง  3  ปัจจัย  ก่อให้เกิดควำมผันแปรในพฤติกรรม

ประมำณร้อยละ  18.1  (F  =  3.009  ;  p-value  =  0.001  ; 

 r2  =  0.181)  ดังแสดงใน  Table  4
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Table 3 Correlation coefficient of factors correlated with conservation behavior in 
 everyday life.

Table 4 Results  of multiple regression analysis testing the influence of some factor to  
 conservation behavior in everyday life.
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สรุป

 ผลกำรศกึษำพฤตกิรรมกำรอนรุกัษ์ของเยำวชน  

พบว่ำ  เยำวชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมกำรอนุรักษ์ขณะ

เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ในระดับสูง  โดยมีคะแนนเฉลี่ย

เท่ำกับ  37.67  คะแนน  จำกคะแนนเต็ม  54.00  คะแนน  

ส่วนพฤตกิรรมกำรอนรุกัษ์ในชวีติประจ�ำวนัทีม่ค่ีำคะแนน

เฉลี่ยสูงสุด  คือ  ทิ้งขยะลงในถังขยะหรือที่ที่จัดไว้ให้

เช่นเดียวกัน  เยำวชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมกำรอนุรักษ์

ในชวีติประจ�ำวนัในระดบัปำนกลำง  โดยมคีะแนนเฉลีย่

เท่ำกับ  18.79  คะแนน  จำกคะแนนเต็ม  30.00  คะแนน  

ในส่วนผลกำรศกึษำปัจจยัทีม่คีวำมสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม

กำรอนรุกัษ์ขณะเข้ำร่วมกจิกรรมเข้ำค่ำยอนรุกัษ์ทรพัยำกร

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่  ได้แก่  ผลกำรเรียน  

แรงจูงใจภำยในด้ำนควำมสนใจในเรื่องกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ควำมต้องกำร

มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิง่แวดล้อม  คดิว่ำทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมมี

ควำมส�ำคญั  ควำมต้องกำรทีจ่ะน�ำควำมรูแ้ละประสบกำรณ์

ทีไ่ด้ไปแนะน�ำแก่ผูอ้ืน่  กำรมคีวำมรูส้กึภำคภมูใิจเมือ่ได้

แสดงพฤติกรรมกำรอนุรักษ์  ควำมต้องกำรทรำบถึง

ประโยชน์ที่ได้จำกกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม  ควำมต้องกำรแสดงพฤติกรรมใหม่ๆ  

ที่ไม่เคยท�ำหรือไม่ค่อยได้ท�ำ  ควำมต้องกำรให้ตนเอง

ทันกระแสกำรอนุรักษ์ในปัจจุบัน  ควำมต้องกำรช่วย

ลดภำวะโลกร้อน  ควำมต้องกำรได้รับกำรชื่นชมจำก

ผู้อื่น  ควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์  ประสบกำรณ์ด้ำนกำร

เข้ำร่วมกิจกรรมกำรอนุรักษ์ของโรงเรียน  บรรยำกำศ

ในโรงเรียน  และบรรยำกำศในแหล่งที่ไปเข้ำร่วม

กิจกรรมค่ำยอนุรักษ์  ส่วนปัจจัยที่มีควำมเกี่ยวข้อง

พฤติกรรมกำรอนุรักษ์ดังกล่ำว  ได้แก่  ควำมรู้ด้ำน

กำรอนุรักษ์แรงจูงใจภำยในด้ำนกำรคิดว่ำทรัพยำกร

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีควำมส�ำคัญ  มีควำมรู้สึก

ภำคภมูใิจเมือ่ได้แสดงพฤตกิรรมกำรอนรุกัษ์  บรรยำกำศ

ในแหล่งทีไ่ปเข้ำร่วมกจิกรรมค่ำยอนรุกัษ์ควำมต้องกำร

ทรำบถึงประโยชน์ที่ได้จำกกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  และควำมต้องกำรได้รับ

กำรชื่นชมจำกผู้อื่น

 ในขณะทีผ่ลกำรศกึษำปัจจยัทีม่คีวำมสมัพนัธ์

กับพฤติกรรมกำรอนุรักษ์ในชีวิตประจ�ำวัน  ได้แก่  อำยุ  

แรงจูงใจภำยในด้ำนควำมสนใจในเรื่องกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ควำมต้องกำร

มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิง่แวดล้อม  ควำมต้องกำรทีจ่ะน�ำควำมรูแ้ละประสบกำรณ์

ที่ได้ไปแนะน�ำแก่ผู้อื่น  กำรมีควำมรู้สึกภำคภูมิใจเมื่อ

ได้แสดงพฤตกิรรมกำรอนรุกัษ์  ควำมต้องกำรทรำบถงึ

ประโยชน์ที่ได้จำกกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม  ควำมต้องกำรแสดงพฤติกรรมใหม่ๆ  

ที่ไม่เคยท�ำหรือไม่ค่อยได้ท�ำ  ควำมต้องกำรให้ตนเอง

ทนักระแสกำรอนรุกัษ์ในปัจจบุนั  ควำมต้องกำรช่วยลด

ภำวะโลกร้อน  ควำมต้องกำรได้รับกำรชื่นชมจำกผู้อื่น  

ควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์  ประสบกำรณ์ด้ำนกำรเข้ำร่วม

กจิกรรมกำรอนรุกัษ์ของโรงเรยีน  บรรยำกำศในโรงเรยีน  

และบรรยำกำศในแหล่งทีไ่ปเข้ำร่วมกจิกรรมค่ำยอนรุกัษ์  

ส่วนปัจจัยที่ควำมเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกำรอนุรักษ์

ดังกล่ำว  ได้แก่  แรงจูงใจภำยในด้ำนควำมต้องกำร

ช่วยลดภำวะโลกร้อน  ประสบกำรณ์ในกำรเข้ำร่วม

กิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์ของโรงเรียน  และอำยุ
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