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 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของภาคประชาชนใน
โครงการคลองสวยน้ําใสของเทศบาลแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี 2) เพื่ออธิบายกระบวนการ
ทางการเมืองและผลประโยชนที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม และ 3) เพื่อวิเคราะหความยั่งยืนของ
การจัดการสิ่งแวดลอมของโครงการ โดยใชวิธีศึกษาเชิงคุณภาพไดแก การสัมภาษณเชิงลึก การ
สนทนากลุม และการสังเกตการณ ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ
ดําเนินโครงการคลองสวยน้ําใสเปนเพียงรูปแบบและการคาดหวังผลประโยชนทางการเมือง 
ประชาชนมีสวนรวมในโครงการอยางจํากัดในระดับการใหขอมูลความคิดเห็นแตมีบทบาทใน
ขั้นตอนอื่นๆ นอยมาก การมีสวนรวมของประชาชนเกิดขึ้นจากการสั่งการโดยภาครัฐและการ
ดําเนินการของเทศบาลเปนสําคัญตั้งแตกระบวนการการมีสวนรวม ระดับการมีสวนรวม และ
เทคนิคที่ใชในการสรางการมีสวนรวม 
 ในดานกระบวนการการเมืองนั้น พบวา 1) นักการเมืองทองถ่ินยังขาดอุดมการณที่จะสราง
ประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง 2) การแสดงภาวะผูนําทางการเมืองไมชัดเจน และ 3) การ
ปฏิบัติงานยังไมไดนําหลักธรรมาภิบาลมาใชอยางครอบคลุม โดยพบวา คณะผูบริหารไดรับ
ผลประโยชนทางออมหลายประการในการดําเนินโครงการ และพบวาการจัดการสิ่งแวดลอมใน
โครงการคลองสวยน้ําใสยังไมเหมาะสม และไมยั่งยืนเนื่องจากมีจุดออนดานการบริหารโครงการที่
ไมเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 



ABSTRACT 
 
Title of Thesis   Politics of Participation in Local Authority’s Environmental 
    Management: A Case Study of Khlong Suay Nam Sai Project 
Author    Suttabot Surmark 
Degree    Master of Science (Environmental Management) 
Year    2011 
______________________________________________________________________________ 
 
 This study had three objectives: 1) to study people’s participation in environmental 
management of a municipality’s Khlong Suay Nam Sai project in Nonthaburi Province; 2) to 
explain political process and benefits concerning the participation; and 3) to analyze the 
sustainability of the environmental management in the project. Data were collected through in-
depth interviews, focus groups discussions and observations. The data were analyzed and 
interpreted by means of qualitative approach. The research found that the participation was only 
the political pattern and interests. The public were able to present their ideas, but the participation 
process, participation level and techniques were directed by government sector, especially the 
municipality’s administrators. 
 In terms of political process it was found that: 1) the local politicians did not have a 
strong will to contribute the benefits to the public; 2) the administrators could not fully perform 
their political leaderships; and 3) the performances of the administrators did not adhere to good 
governance principle as the administrators had conflicts of interest in the project. The research 
also revealed that the project could not solve the environmental problems in a sustainable way 
because the management of the project did not conform to the good governance principle. 
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 วิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลุลวงเปนอยางดีไดดวยความชวยเหลือและกรุณาอยางสูงจากผูมี
พระคุณหลายทาน ผูวิจัยซาบซึ้งและประทับใจในความเมตตาของทานทั้งหลายเปนอยางยิ่ง และ
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ส่ิงแวดลอมทุกทานที่ ไดถ ายทอดองคความรูของการจัดการสิ่ งแวดลอมมาเปนอยางดี 
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. จําลอง โพธ์ิบุญ ในจิตวิญญาณของความเปนอาจารยอยางยิ่ง
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การเขียนวิทยานิพนธเลมนี้ และขอขอบพระคุณ อาจารย ดร. จุฑารัตน ชมพันธุ ที่ไดใหคําแนะนําที่
ดีในการเขียนงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูใหขอมูลในการสัมภาษณทุกทานที่ก รุณาใหขอมูลอยาง
ตรงไปตรงมา และเปนประโยชนตอการวิจัยอยางมาก 
 ผูวิจัยขอขอบคุณ เพื่อนๆ จากคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
ทุกคน สําหรับน้ําใจที่คอยชวยเหลือในการทํางาน คอยติดตามความคืบหนา และเปนกําลังใจให
เสมอมา 
 ขอขอบคุณ นางสาว เขมจิรา อุปเทห ที่เปนกําลังใจและเปนแรงผลักดันใหผูเขียนตอสูกับ
ปญหา และอุปสรรคตางๆ ในการทํางานครั้งนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอคุณแม ผูมีพระคุณตอชีวิตผูวิจัยที่สุด ผูที่สรางครอบครัวที่
อบอุน ผูที่คอยหวงใยเปนกําลังใจทําใหผูวิจัยไมยอทอตออุปสรรคตางๆ รวมทั้งสนับสนุนกําลัง
ทรัพยใหกับการศึกษามาโดยตลอด  
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บทที่  1 

บทนํา 

1.1  ที่มาและความสําคัญ 

 เพียงชวงทศวรรษที่ผานมา หลายครั้งหลายคราที่สังคมไดรับรูถึงเหตุการณการรวมตัวของ
ประชาชนหรือชาวบาน เพื่อเรียกรองใหรัฐบาลแกไขปญหาความไมเปนธรรมที่ไดรับจากการ
ดําเนินการในหลายโครงการหรือกิจการที่มีความเกี่ยวพันกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ไม ว า จะ เปน เหตุ ก ารณขย ายพื้ นที่ สร า งนิ คมอุ ตสหกรรมมาบตาพุ ด  จั งหวั ดระยอง                    
(สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง และ วรากร นอยพันธ, 2552: 127-133) โครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ํา
เขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี โรงไฟฟาถานหินแมเมาะ จังหวัดลําปาง (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
และคณะ, 2552: 35-38, 41-43) และอ่ืนๆ อีกหลายโครงการ 
 การสลายมวลชนที่รวมตัวกันเหลานั้นจะปรากฏใหเห็นหลากหลายรูปแบบ บางก็ยุติลงได
โดยสันติวิธี บางก็ไมอาจยุติปญหาลงไดจนกลายเปนความขัดแยงและนําไปสูความรุนแรงสงผล
เสียหายตอประเทศชาติในที่สุด และในทามกลางขอเรียกรองตางๆ ดังกลาว หรือเหตุที่มาประทวง 
ประเด็นวาดวยเรื่อง “ขอใหเจาหนาที่ของรัฐเปดเผยขอมูล และใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ” จะเปนประเด็นที่ถูกหยิบยื่นใหแกรัฐบาลมาโดยตลอดไมวายุคสมัยใด ประเด็นการมี
สวนรวมของประชาชนไมเคยลาสมัยจากกลุมมวลชนเหลานั้นไดเลย แตประเด็นเหลานั้นไดรับการ
ตอบสนองมากนอยเพียงใดและทําไมการมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนประเด็นที่สําคัญในการ
ประทวง 
 เมื่อมองยอนไปสูทิศทางการจัดการสิ่งแวดลอมในอดีตที่ผานมา ภายใตแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหลายฉบับนับตั้งแตชวงเวลาของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2505-2509) เปนตนมา การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมนั้น 
เพิ่งจะปรากฎใหเห็นชัดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ตอเนื่องเรื่อยมาจนถึง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซ่ึงกําหนดแนวทางปฏิบัติแกหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
มุงเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐ ในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



2 

 

มากขึ้นโดยเฉพาะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) รัฐไดใหความสําคัญกับการเสริมสราง
และสนับสนุนประชาชนและชุมชนในทองถ่ิน  ให เขามามีสวนรวม  และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติไดอยางเปนขั้นตอนที่ชัดเจน โดยเร่ิมตนจากการปรับทัศนคติและปรับปรุงขีด
ความสามารถของหนวยงานของรัฐใหสามารถรวมมือและเกื้อหนุนชุมชนในทองถ่ินไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสรางโอกาสใหชุมชนและประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการและกิจกรรมการ
พัฒนาเปน 2 ระบบ ควบคูกันไปคือ ระบบการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการพัฒนารวมกับ
ภาครัฐและระบบการจัดกิจกรรมการพัฒนาใหม โดยใหประชาชนมีสวนรวมอยางสมบูรณและให
ภาครัฐเปนฝายสนับสนุนทาง นโยบาย มาตรการ และงบประมาณ (สํานักงานคณะกรรมการการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2539: 12, 135-142) 
 เหตุที่ประเทศไทยมีความตื่นตัวในเรื่องหลักการมีสวนรวมเหตุผลหนึ่งเนื่องมาจาก แนวคิด
อันเปนฉันทามติในการประชุมสหประชาชาติวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา (The United 
Nations Conference on Environment and Development) ที่นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล 
เมื่อป พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดลอมโลก ทําใหเกิด Agenda 21 หรือแผนปฏิบัติการ 21 โดย
ประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทยไดรวมลงนามรับรองเอกสารปฏิญญาริโอวาดวยส่ิงแวดลอมและ
การพัฒนา และแผนปฏิบัติการ 21 ซ่ึงถือไดวาเปนแผนแมบทของโลกเรื่องแผนปฏิบัติการ
ส่ิงแวดลอมโดยใหชุมชนในทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน (สมพร แสงชัย, 2550: 338) ดังนั้น เปนผลใหประเทศไทยตองปรับตัวในหลายๆ มิติให
สอดคลองกับกระแสโลก 
 เมื่อกาวเขาสูแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) รัฐไดเนนใหมีการพัฒนากลไกและ
กระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเชิงบูรณาการที่เนนการมีสวนรวมของ
ทุกฝาย โดย ปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนทองถ่ินและประชาชนใหมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ รับรองสิทธิชุมชน เเละใหมีสวนรวมในการพัฒนา อาทิ การออก
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พระราชบัญญัติปาชุมชน (กองเทพ เคลือบพณิชกุล และ ปริญญา 
อรจิราพงศ, 2545: 106-126) 
 เมื่อกาวเขาสูแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) แนวทางการพัฒนาในเชิง
ยุทธศาสตรเพื่อการอนุรักษ ฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและควบคุมดูแลคุณภาพสิ่งแวดลอมอยาง
จริงจังและตอเนื่อง ก็ยังคงเปนไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ดังกลาวขางตน 
(สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2549: 
14-18) โดยเฉพาะ ภาครัฐทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินจะตองปรับบทบาทจากผู
ควบคุมมาเปนผูประสานงานและอํานวยความสะดวก 
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 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังไดใหความสําคัญใน
เร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนดังปรากฏในหลายมาตรา อาทิ มาตรา 58 มาตรา 66 มาตรา 67 
มาตร 67 มาตรา 282 เปนตน 
 เหตุผลที่หลักการมีสวนรวมจําเปนตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เนื่องจากปญหาการลดลงของทรัพยากรและความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมเปนปญหาใน
ลักษณะที่มีผูเกี่ยวของหลายฝาย ทั้งสาเหตุและผลกระทบของปญหา การตัดสินใจของเจาหนาที่รัฐ
ที่นอกจากจะปฏิเสธการรับรูถึงสิทธิของประชาชนในการมีสวนรวมแลว ยังกอใหเกิดขอผิดพลาด
และสุดทายแลวผลกระทบทั้งหลายก็จะตกแก ประชาชน เพราะฉะนั้นการที่จะตัดสินใจดําเนินการ
ในเรื่องที่จะมีผลกระทบตอผูที่มีสวนเกี่ยวของหลายฝายไมวาจะเปนเรื่องของการขับเคลื่อนการ
พัฒนาหรือการจัดการสิ่งแวดลอม จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชหลักการมีสวนรวมของชุมชนในการ
ปฏิบัติงาน เพราะประชาชนในทองถ่ินคือ ผูที่รูปญหาและความตองการของทองถ่ินตนเองดีกวา
ผูอ่ืนและเปนผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรง (อรทัย กกผล, 2552: 15) ดังนั้นการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมทั้ง การรับรูการเปลี่ยนแปลง สาเหตุของปญหาและมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาและปองกันปญหาสิ่งแวดลอม จึงเปนแนวทางที่ไดรับการยอมรับและผลักดันวานาจะเปน
แนวทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและเปนการเพิ่มสมรรถนะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมของประเทศโดยรวมไดอยางยั่งยืน (ถวิลวดี บุรีกุล, 2548: 4-6) 
 อยางไรก็ตามนโยบายดังกลาวเปนเพียงแนวทางการเปลี่ยนแปลงไปสูภาคปฏิบัติ โดย
เจาหนาที่ของรัฐภายใตการบริหารปกครองของผูบริหารแตละ กระทรวง ทบวง กรม ทองถ่ิน ที่จะ
บัญชาใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่องเพียงใด โดยไมขัดแยงกับนโยบายอื่น
ของรัฐบาล การนําเอาหลักการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมลงสูภาคปฏิบัติยังเปนดุลพินิจ
ของผูบริหารที่ปรับเปลี่ยนใหมีความยืดหยุนไดตามความเหมาะสมและวิสัยทัศนของตนเอง มิใช
เปนพันธกรณีที่ตองยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด จึงสงผลใหหลักการมีสวนรวมของประชาชนอาจ
ถูกนํามาใชผิดเจตนารมณที่แทจริงเพื่อผลประโยชนบางประการของกลุมคนบางกลุม 
 แตไมวาหลักการของการมีสวนรวมจะถูกนํามาใชอยางถูกตองเครงคัดและเปนไปตาม
เจตนารมณหรือไมในปจจุบันการมีสวนรวมก็ไดกลายเปนหลักการที่ไดรับความนิยมกันอยาง
แพรหลายทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งในองคการของรัฐและเอกชน และเปนสวนหนึ่งของ
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน (สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง และ วรากรนอยพันธ, 2552: 3-7) 
นอกจากนั้นการมีสวนรวมไดมีการพัฒนารูปแบบในการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน
ขึ้นอยางหลากหลาย  ที่ประกอบไปดวยเทคนิควิ ธีการของการมีสวนรวม  อาทิ  การจัดตั้ง
คณะกรรมการภาคประชาชน การประชุมเพื่อหาฉันทามติ การอภิปรายกลุม การประชุมกลุม การ
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สํารวจความคิดเห็น และการทําประชาพิจารณ (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม, 2553: 155-166) และในขั้นตอนการมีสวนรวมตางๆ กัน ไดแก มีสวนรวมในการระบุ
ปญหาและสาเหตุ มีสวนรวมในการวางแผน มีสวนรวมในการดําเนินการ มีสวนรวมในการติดตาม
และประเมินผล (คะนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม, 2545: 3) แตละเทคนิคและขั้นตอนมีนัยของการกระจาย
อํานาจของภาครัฐและตอระดับการเขามามีสวนรวมของภาคประชาชนที่แตกตางกัน 
 ถึงแมวาในทางทฤษฎี การมีสวนรวมของภาคประชาชนจะมีความหลากหลายทั้งในเทคนิค
วิธีการและในขั้นตอนการมีสวนรวมแตในทางปฏิบัติกลับพบวา โครงการโดยสวนใหญที่มีความ
คลายคลึงกันมักจะมีเทคนิคในการเสริมสรางการมีสวนรวมและมีขั้นตอนการมีสวนรวมที่
เหมือนกัน อาทิ โครงการขยะมูลฝอยสวนมากใชเทคนิคการใหขอมูลขาวสารในการสรางการมีสวน
รวมและประชาชนมีสวนรวมอยูในระดับขั้นรับทราบขอมูลขาวสาร ตัวอยางเชน โครงการรณรงคนํา
มูลฝอยกลับมาใชใหม เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (เทศบาลเมืองปทุมธานี, 2551) 
โครงการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดพิษณุโลก (สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย, 2540) 
ในดานของโครงการจัดการมลพิษทางน้ําสวนมากมักใชเทคนิคการใหขอมูลขาวสารในการ
เสริมสรางการมีสวนรวมและสรางจิตสํานึกใหประชาชนอนุรักษแมน้ําลําคลอง ตัวอยางเชน 
โครงการฟนฟูคุณภาพน้ําคลองพรอมศรี 2 โครงการคลองสวยน้ําใสคลองบานปา โครงการคลอง
สวยน้ําใสคลองเจาเจ็ด-บางยี่หน (กรมควบคุมมลพิษ, 2553) และในดานของโครงการอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใชเทคนิคการใหขอมูลขาวสารรวมถึงรณรงคสรางจิตสํานึกใหอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและวาจางประชาชนใหดําเนินการปลูกปา ตัวอยางเชน โครงการรณรงค
อนุรักษส่ิงแวดลอม เทศบาลตําบลทาทองใหม จังหวัดสุราษฎรธานี (เทศบาลตําบลทาทองใหม, 
2552) โครงการปาชุมชนแมแฝก จังหวัดเชียงใหม (สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย, 
2547) 
 จากตัวอยางที่หยิบยกมา การมีสวนรวมของภาคประชาชนที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติและ
บริบทของการมีสวนรวมอาจไมมีความเปนอิสระตอกัน กลาวคือ การตัดสินใจของหนวยงาน
ภาครัฐตอการมีสวนรวมของภาคประชาชนอาจไมไดขึ้นอยูกับนัยของการกระจายอํานาจเพียงอยาง
เดียว การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมของภาครัฐอาจเปนไป
ตามปจจัยแวดลอม ทางเศรษฐกิจ-สังคม-การเมือง หรือกลไกเชิงสถาบันอื่นในบริบทของการมีสวน
รวม ดังนั้นการศึกษาการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางเปนอิสระจากบริบท การมีสวนรวมจึง
ไมสะทอนภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้น อีกทั้งผลการศึกษาดังกลาวอาจนํามาซึ่งขอเสนอแนะรูปแบบ
การมีสวนรวมที่ไมเหมาะสมสําหรับบริบทการมีสวนรวมที่ตางกัน 
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 การศึกษาในครั้งนี้จึงมุงศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพถึงการมีสวนรวมของภาคประชาชนที่เกิดขึ้น
ในบริบทเฉพาะของการจัดการสิ่งแวดลอม อันไดแก การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการ
คลองสวยน้ําใส ในเทศบาลแหงหนึ่ง ในจังหวัดนนทบุรี ที่ดําเนินการในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ผูวิจัยสนใจศึกษาโครงการดังกลาว เนื่องจากเปนโครงการทางดานสิ่งแวดลอมที่เทศบาล
ตําบลหรือภาครัฐไดเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนในโครงการและสามารถดําเนินโครงการ
จนสําเร็จบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคของโครงการและดําเนินโครงการอยางตอเนื่องเปนระยะ
เวลานาน ความสําเร็จดังกลาวนี้อาจเนื่องมาจากการมีสวนรวมของภาคประชาชนที่เหมาะสมกับ
ประชาชนเเละสอดคลองกับปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น 
 นอกจากนั้นพื้นที่ในการดําเนินโครงการมีความนาสนใจคือ เปนตําบลซึ่งอยูติดกับ
กรุงเทพมหานครและไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของชุมชนเมืองเนื่องจากพื้นที่เปนเขต
ปริมณฑล การคมนาคมสะดวกสบายและมีความอุดมสมบูรณ สงผลใหในตําบล มีจํานวนประชากร
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จะเห็นไดจากการขยายตัวของหมูบานจัดสรรและสถานประกอบการที่เกิดขึ้น 
จากชุมชนที่มีการเพาะปลูกเปนหลัก เชน นาขาว สวนทุเรียน สวนชมพู กลายเปนชุมชนเมือง 
ผลกระทบจากประชากรที่เพิ่มขึ้นนอกจากในมุมมองดานความเจริญแลวอีกมุมหนึ่งก็คือการกอเกิด
ของเสีย มลภาวะ อันเนื่องจากการอุปโภค –บริโภค ที่ขาดจิตสํานึกและวินัยในการดําเนินชีวิต ยอม
กอใหเกิดปญหาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตามมา เชน น้ําในคลองเนาเสียทั้งจากน้ําทิ้งและปฏิกูลมูล
ฝอย ลําคลองตื้นเขิน มีวัชพืชและขยะกีดขวางการไหลของน้ํา ทําใหเกิดความเดือดรอนแก
ประชาชนที่อาศัยอยูริมฝงคลอง และทัศนียภาพที่สวยงามถูกทําลาย 
 ปจจุบันมีเทศบาลอื่นๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกับเทศบาลแหงนี้เพิ่มขึ้น กลาวคือมีพื้นที่ติด
กับชุมชนเมืองและไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองจนทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมมี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น และเหตุที่เลือกศึกษาในโครงการคลองสวยน้ําใสเนื่องจาก เทศบาลตําบลแหงนี้
มีพื้นที่ติดริมแมน้ําเจาพระยาทําใหมีคลองซอยจํานวนมาก ซ่ึงที่พักอาศัยของชุมชนอยูติดกับลํา
คลองจึงทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม และเห็นวาโครงการในลักษณะนี้เปนโครงการทั่วไปที่ทุก
เทศบาลที่มีลักษณะคลายคลึงกันสามารถจัดทําไดไมยาก เปนประโยชนตอประชาชนและเปน
โครงการที่สามารถสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมไดโดยไมมีความซับซอนมาก 
 การศึกษาในครั้งนี้เพื่ออธิบายมูลเหตุตางๆ ที่มีความเกี่ยวของตอการมีสวนรวมของ
โครงการคลองสวยน้ําใสของเทศบาล ตามความเขาใจในเรื่องความสัมพันธเชิงเหตุและผลระหวาง
ปจจัยตางๆ ในบริบทการจัดการสิ่งแวดลอมกับการมีสวนรวม จะนําไปสูการพัฒนากรอบทฤษฎี
เกี่ยวกับการมีสวนรวมของภาคประชาชนในบริบทการมีสวนรวมตางๆ กัน ตลอดจนขอเสนอแนะ
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ในการกําหนดเทคนิคการสงเสริมการมีสวนรวมสําหรับการจัดการสิ่งแวดลอมที่มีความแตกตางกัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง โครงการสิ่งแวดลอมขององคการปกครองสวนทองถ่ิน 
 

1.2  คําถามในการวิจัย 
 
 1.2.1   มีกระบวนการการเมืองที่มีผลตอการมีสวนรวมหรือไมอยางไร 
 1.2.2  ผลการจัดการสิ่งแวดลอมโครงการคลองสวยน้ําใสในประเด็นของการมีสวนรวมของ
ประชาชนจะยั่งยืนหรือไมอยางไร 
 
1.3  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
 1.3.1  เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมของภาคประชาชนในโครงการ
คลองสวยน้ําใสของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ไดแก การมีสวนรวมในโครงการ กระบวนการของ
การมีสวนรวม และเทคนิควิธีการในการสงเสริมการมีสวนรวม 
 1.3.2  เพื่ออธิบายกระบวนการทางการเมืองที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมในการจัดการ
ส่ิงแวดลอม และศึกษาถึงผลประโยชนในกระบวนการการเมืองในการดําเนินงานโครงการคลอง
สวยน้ําใส  
 1.3.3  เพื่อวิเคราะหความยั่งยืนของการมีสวนรวมและผลผลิตการจัดการสิ่งแวดลอมของ
โครงการคลองสวยน้ําใส 
 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 
ขอบเขตการศึกษาประกอบดวย 4 หัวขอ ดังนี้ 
 
 1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหา  ประกอบดวย 
           1.4.1.1  โครงการคลองสวยน้ําใส 
            1)  ทีม่าของโครงการและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
            2)  รายละเอียดการดําเนินงานของโครงการ 
            3)  กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการ 
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            4)  เทคนิควิธีการในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการ 
            5)  ผลของการดําเนินโครงการที่มีตอผูมีสวนเกี่ยวของในโครงการทุกฝาย 
            6)  ผลการดําเนินโครงการภายหลังจากการดําเนินโครงการคลองสวยน้ําใส
เสร็จสิ้นลง 
            7)  ความเหมาะสมของโครงการตอปญหาสิ่งแวดลอมและความยั่งยืนของ
ผลการดําเนินงาน 
            8)  ความเหมาะสมของการมีสวนรวมและความยั่งยืนของการมีสวนรวมใน
การดําเนินโครงการ 
            1.4.1.2  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
             1)  ภาคการเมือง 
     (1)  บทบาทของภาคการเมืองตอโครงการ 
     (2)  ผลประโยชนที่ภาคการเมืองไดรับจากดําเนินโครงการ 
     (3)  วิธีการที่นักการเมืองทองถ่ินใชกลไกในทางการเมืองตางๆ ในการ
แสวงหาผลประโยชน 
     (4)  แรงจูงใจของภาคการเมืองในการจัดทําโครงการ 
     (5)  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดรูปแบบการมีสวนรวม 
     (6)  ความคิดเห็นและความคาดหวังตอคะแนนเสียงการเลือกตั้งที่ไดจาก
การดําเนินโครงการ 
             2)  ขาราชการประจํา 
     (1)  บทบาทของขาราชการประจําตอโครงการ 
     (2)  แรงจูงใจของขาราชการประจําในการดําเนินโครงการ 
     (3)  ผลประโยชนที่ขาราชการประจําไดรับจากการดําเนินโครงการ 
            1.4.1.3  ภาคประชาชน 
            1)  ผูที่มีสวนรวมและไมมีสวนรวมในโครงการ 
            2)  แรงจูงใจของภาคประชาชนในการเขามามีสวนรวมในโครงการ 
            3)  ผลประโยชนที่ภาคประชาชนไดรับจากโครงการ 
            4)  บทบาทของภาคประชาชนในโครงการ 
 
 
 



8 

 

  1.4.2  ขอบเขตดานพื้นท่ี 
 
   การศึกษาครั้งนี้ ใชพื้นที่ศึกษาในเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีซ่ึงมีพื้นที่ติดริมแมน้ํา
เจาพระยา 
 
  1.4.3  ขอบเขตดานเวลา 
 
   การศึกษาใชระยะเวลาระหวาง มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง กันยายน พ.ศ. 2554 และใช
ขอมูลโครงการ “คลองสวยน้ําใส” ในชวงปงบประมาณ พ.ศ.2553 
 
  1.4.4  ขอบเขตดานประชากร 
 
   ประชากรตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูมีสวนไดสวนเสียในโครงการ “คลองสวย
น้ําใส” ไดแก ภาคการเมือง ภาคขาราชการ และภาคประชาชน 
 

1.5  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
  1.5.1  มีการประยุกตใชกรอบแนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองในบริบทการจัดการสิ่งแวดลอม
และการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอมของประชาชนในทองถ่ิน 
  1.5.2  มีระเบียบวิธีการศึกษาการมีสวนรวมของภาคประชาชน และปจจัยดานการเมืองที่มี
ผลตอการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมทองถ่ิน 
  1.5.3  มีขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของภาคประชาชนในระดับทองถ่ิน รวมถึงผลผลิตที่
ไดจากการดําเนินงาน ปจจัยทางการเมืองที่มีผลตอการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการจัดการ
ส่ิงแวดลอม 
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1.6  นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 ในการศึกษาการเมืองของการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน : ศึกษากรณีโครงการคลองสวยน้ําใสนั้น มีนิยามศัพทเฉพาะที่เกี่ยวของกับการศึกษาดังนี้ 
 
 1.6.1  การมีสวนรวมของภาคประชาชน หมายถึง การที่หนวยงานของรัฐเปดโอกาสให
ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในดานการใหและรับรูขอมูลขาวสาร การให
ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การรวมตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเร่ิมนโยบาย การจัดทาํแผนงาน 
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น 
 
 1.6.2  กระบวนการของการมีสวนรวม หมายถึง ลําดับขั้นตอนในการสงเสริมการมีสวน
รวมใหประชาชน เชน มีสวนรวมในการวางแผน มีสวนรวมในการปฏิบัติ/ดําเนินการ มีสวนรวมใน
การจัดสรรผลประโยชน มีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล 
 
  1.6.3     เทคนิคการมีสวนรวม หมายถึง เทคนิคหรือวิธีการใดๆ  ที่ใช เปนเครื่องมือใน
กระบวนการของการมีสวนรวม เทคนิควิธีการเหลานี้ มีวัตถุประสงคแตกตางกันไป อาทิ จดหมาย
ขาว หอกระจายขาวชุมชนเปนเทคนิคการมีสวนรวมในการใหขอมูลขาวสาร การสนทนากลุมยอย 
การสัมภาษณรายบุคคลเปนเทคนิคการมีสวนรวมในการรับฟงความคิดเห็น และการจัดเวที
สาธารณะเปนเทคนิคการมีสวนรวมแบบปรึกษาหารือ เปนตน 
 
 1.6.4  การเมืองของการมีสวนรวม หมายถึง การใชหลักการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อ
แสวงหาอํานาจทางการเมือง หรือสรางโอกาสใหไดรับอํานาจจากสาธารณชน หรือปฏิบัติอยางใด
อยางหนึ่งโดยใชหลักการมีสวนรวมในการแสวงหาผลประโยชน หาเสียงสนับสนุนเพื่อใหได
อํานาจมาโดยชอบธรรม 
 



 

บทที่  2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

  ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อจะ
นํา ไปประกอบการสรางกรอบแนวคิดการวิจัย และใชรวมกับการอภิปรายผลการศึกษาคนควา โดย
มี รายละเอียดแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 
  1.  การจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
  2.  การมีสวนรวมของประชาชน 
  3.  การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  4.  การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน 
  5.  การเมืองกับการจัดการสิ่งแวดลอม 
  6.  ขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ศึกษา 
  7.  ขอมูลโครงการคลองสวยน้ําใส 
 

2.1  การจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 
  การจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ประกอบดวยเนื้อหาที่สําคัญสองประเด็นคือ การจัดการ
ส่ิงแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อที่จะเขาใจความหมายของการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
ผูวิจัยไดลําดับเนื้อหาที่เกี่ยวของเพื่อใหงายตอการเขาใจโดยเริ่มตนดวยการอธิบายความหมายของ
การจัดการสิ่งแวดลอมวาคืออะไร  ทําไมตองมีการจัดการสิ่งแวดลอม  องคประกอบและ
กระบวนการจัดการสิ่งแวดลอม จากนั้นจึงทําความเขาใจกับ การพัฒนาที่ยั่งยืนวามีที่มาอยางไร 
ความหมายวาอะไร  วัตถุประสงคเพื่ออะไร และสรุปความหมายของคําวาการจัดการสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืนรวมถึงแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
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  2.1.1  การจัดการสิ่งแวดลอม 
 “การจัดการสิ่งแวดลอม” มีผูใหความหมายไวมากมายซึ่งผูวิจัยสรุปความวา การจัดการ
ส่ิงแวดลอม คือ การดําเนินการอยางเปนระบบตอเนื่อง ในการสรางสภาพสิ่งแวดลอมที่ดีทําใหมี
การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและยั่งยืน และมีการควบคุมปองกันไมใหเกิดมลพิษหรือลด
มลพิษใหเหลือนอยที่สุดซ่ึงสอดคลองกับ (จําลองโพธิ์บุญ, 2550: 2; สุกาญจน รัตนเลิศนุสรณ, 
2550: 303) สาเหตุที่ตองมีการจัดการสิ่งแวดลอมนั้นเนื่องจากวา ปญหาสิ่งแวดลอมตางๆเกิดจาก
การพัฒนาในอดีตที่ผานมา ที่มุงเนนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงผลาญทรัพยากรที่ดีใหหมด
ไป  ระบายของเสียใสโลก  และประชากรโลกที่ เพิ่มมากขึ้นปญหาจึงยิ่ งทวีความรุนแรง              
(พระพรหมคุณาภรณ, 2549: 18-19, 39-46) โดยมีตัวช้ีวัดการพัฒนาที่สําคัญคือ ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศเปนหลักทําใหเกิดปญหาหลายประการ ไดแก (สมพจน กรรณนุช, 2551: 63-78)    
1) ชองวางระหวางคนจน/คนรวย เชน การขาดแคลนอาหาร สุขภาพเสื่อมโทรม การศึกษาต่ํา         
2) ทรัพยากรลดลง เชน ปาไม สัตวปา ดิน พลังงาน ทรัพยากรประมง แรธาตุ 3) มลพิษ เชน มลพิษ
ทางอากาศและเสียง มลพิษทางน้ํา มลพิษทางดิน การจราจรคับคั่ง ขยะอันตราย ทัศนียภาพที่ไมดี 
อาหารปนเปอน 4) ปญหาสิ่งแวดลอมในระดับโลก เชน ปญหาโลกรอนขึ้น (Global warming) และ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก (Climate Change) ช้ันโอโซนถูกทําลาย (Ozone Depletion) 
 จากสาเหตุที่ไดกลาวมาในขางตนจึงทําใหเราตองมีการจัดการสิ่งแวดลอมเกิดขึ้นโดยการ
จัดการสิ่งแวดลอมใหบรรลุตามวัตถุประสงคนั้น จําเปนตองมีองคประกอบสําคัญอยางนอย 3 สวน 
คือ นโยบายสิ่งแวดลอม แผนและโครงการสิ่งแวดลอม และการจัดองคกร งบประมาณ และ
บุคลากร (จําลอง โพธ์ิบุญ, 2550: 3; สุกาญจน รัตนเลิศนุสรณ, 2550: 303-305) 
 

 
นโยบาย

สิ่งแวดลอม 

การจัดองคกร
งบประมาณ
บุคลากร 

แผนและ
โครงการ
สิ่งแวดลอม 

 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1  องคประกอบของการจัดการสิ่งแวดลอม 
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 การจัดการสิ่งแวดลอมจําเปนตองมีการดําเนินการเปนกระบวนการเชนเดียวกับการจัดการ
ในเรื่องอื่นๆ เชนกัน โดยเร่ิมจาก 1) การตรวจสอบและระบุปญหาและความตองการดาน
ส่ิงแวดลอม  2) การกําหนดนโยบายสิ่งแดลอมเพื่อใหมีแนวทางการดําเนินงานที่ ชัดเจน                   
3) การกําหนดแผนและโครงการดานสิ่งแวดลอม 4) การนําแผนและโครงการไปปฏิบัติ และ         
5) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตางๆ 
 เมื่อผูวิจัยไดอธิบายถึงความหมาย ที่มา องคประกอบ และกระบวนการของการจัดการ
ส่ิงแวดลอมแลว  ตอมาก็จะอธิบายถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับการจัดการ
ส่ิงแวดลอมเนื่องจากการพัฒนาอยางยั่งยืนเปนสวนหนึ่งของการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เปน
แนวทางที่ทําใหมั่นใจไดวาจะสรางสภาพสิ่งแวดลอมที่ดีในอนาคต ซ่ึงจะตองเกี่ยวของกับการ
เรียนรูอยางรอบคอบในจุดประสงคการพัฒนา การวางแผนการพัฒนา และผลกระทบจากการ
พัฒนาที่จะเกิดขึ้นโดยจะอธิบายถึง ที่มา ความหมายและวัตถุประสงคตามลําดับ 
 
 2.1.2  การพัฒนาอยางยั่งยืน 
 เมื่อมีคําวาการพัฒนาที่ยั่งยืนก็ยอมมีการพัฒนาที่ไมยั่งยืน การพัฒนาที่ผานมานั้นมุงแตการ
พัฒนาเพียงมิติเดียวคือเศรษฐกิจ จนทําใหเกิดผลรายตอธรรมชาติแวดลอมเปนการพัฒนาที่ไม
สมดุล ทําใหทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอและเกิดมลภาวะ ประกอบกับจํานวนประชากรที่เพิ่มมาก
ขึ้นยิ่งเปนตัวเรงใหปญหาทวีความรุนแรงและสงผลกระทบเปนวงกวางไปทั่วโลก เพราะฉะนั้น
จะตองพัฒนาใหเกิดความสมดุล มีผลยั่งยืน กลาวคือ เปนการพัฒนาที่เศรษฐกิจก็ดี ธรรมชาติ          
ก็อยูได (พระพรหมคุณาภรณ, 2549: 57) สอดคลองกับ จําลอง โพธิ์บุญ (2550: 9-10) ใหความเห็น
วา กิจกรรมของมนุษยที่เรียกวา “การพัฒนา” นั้น ไดกอใหเกิดผลในทางลบอยางมาก การพัฒนามัก
นําสูการทําลายทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ทําใหเกิดมลพิษอยางกวางขวาง ซ่ึงสงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษยและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆการเคลื่อนไหวเพื่อตอบสนองตอผลของการพัฒนาที่
ทําใหเกิดสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมและสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของมนุษยและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
นี้ เรียกวา การเคลื่อนไหวเพื่อการพัฒนายั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนมีจุดเริ่มตนที่สําคัญคือ ป 1972 ประเทศตางๆ113ประเทศ มาเขา
รวมการประชุมของสหประชาชาติ ที่ช่ือวาการประชุมสหประชาชาติวาดวยสภาพแวดลอมของ
มนุษย (United Nations Conference on the Human Environment) ที่กรุงสตอกโฮลม (Stockholm) 
ซ่ึงถือไดวาเปนการเริ่มยุคสภาพแวดลอมนานาชาติ (สมพร แสงชัย, 2550: 334-344) และในป 1983 
เลขาธิการองคการสหประชาชาติไดมอบหมายให Mrs. Gro Harlem Brundtland อดีตนายกรฐัมนตรี
ของนอรเวยเปนผูนําในการจัดตั้งคณะกรรมาธิการที่เปนอิสระเพื่อพิจารณาปญหาวิกฤตการณทาง
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ส่ิงแวดลอมที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา และเสนอแนวทางการพัฒนาและการ
จัดการปญหาดังกลาว ในป1987 คณะกรรมาธิการโลกวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนาไดตีพิมพ
รายงาน “Our Common Future” (The Bruntland Report) เสนอที่ประชุมองคการสหประชาชาติเพื่อ
พิจารณา และในสมัยการประชุมครั้งที่ 42 ไดมีมติเห็นชอบรายงานและสนับสนุนแนวทาง”การ
พัฒนาอยางยั่งยืน” ใหเปนหลักการในการดําเนินงานขององคการสหประชาชาติรัฐบาลทุกประเทศ
และภาคเอกชน ตอมาเมื่อครบ 20ป ในเดือน มิถุนายน1992 ก็ไดมีการประชุมสุดยอดในเรื่องของ
โลก (Earth Summit) ณ กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล มี 178 ประเทศเขารวม เปนการประชุม
คร้ังที่2 เรียกชื่อวา การประชุมสหประชาชาติวาดวยส่ิงแวดลอมกับการพัฒนา และไดมีการจัดทํา 
แผนปฏิบัติการสําหรับศตวรรษที่ 21 หรือ (Agenda 21) (พระพรหมคุณาภรณ, 2549: 53-57) 
 การพัฒนาอยางยั่งยืน คือ การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความจําเปนขั้นพื้นฐานของคน
รุนปจจุบัน โดยไมไปขัดขวางความสามารถคนในรุนตอๆ ไปในการที่จะไดรับสิ่งที่สนองความ
จําเปนพื้นฐานของเขาเหลานั้น “Sustainable Development is development that meets the needs of 
the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs” 
(จําลอง โพธ์ิบุญ, 2550: 10) แนวคิดพื้นฐาน 2 ประการของการพัฒนาอยางยั่งยืนคือ 1) การพัฒนา
ตองสามารถตอบสนองความจําเปนพื้นฐานของมนุษยได ซ่ึงความจําเปนพื้นฐาน ไดแก อาหาร 
เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และการมีงานทํา และตองใหความสําคัญกับผูที่ยากจนขาดแคลนเปนอันดับ
แรก 2) การพัฒนาไมไดมีขีดจํากัดที่ตายตัวตั้งแตขึ้นอยูกับเทคโนโลยีที่เราใช องคกรทางสังคม และ
ผลกระทบของทั้ง2สวนนี้ที่มีตอทรัพยากรสิ่งแวดลอม รวมทั้งความสามารถจัดการและปรับปรุงได
ทั้งเทคโนโลยีและองคกรทางสังคมใหเหมาะกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแนวทางใหมได 
 วัตถุประสงคของนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน (จําลอง โพธ์ิบุญ, 2550: 11-12) 
   1) คงไวซ่ึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
   2) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควรเปนไปอยางมีคุณภาพ 
   3) สามารถสนองความจําเปนขั้นพื้นฐานดานการมีงานทํา อาหาร พลังงาน น้ํา และ    
การสุขาภิบาล 
   4) มีจํานวนประชากรในระดับที่เหมาะสม 
   5) อนุรักษและเพิ่มฐานทรัพยากร 
   6) เลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและการจัดการความเสี่ยงของเทคโนโลยีที่นํามาใช 
   7) ในการตัดสินใจตองพิจารณาทั้งดานสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจควบคูกัน 
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  การพัฒนาอยางยั่งยืนจะบรรลุผลสําเร็จไดนั้นตองมีระบบสําคัญชวยสนับสนุน ดังนี้ 
   1) ระบบการเมืองที่เปดโอกาสใหประชาชนพลเมืองมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
(ถวิลวดี บุรีกุล, 2548: 1-14) 
   2) ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงและยั่งยืน อยูบนหลักการพึ่งตนเอง ซ่ึงสามารถสราง
ผลประโยชนและความรู (สมพจน กรรณนุช, 2551: 3-9) 
   3) ระบบสังคมที่สามารถแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดจากการพัฒนาได 
   4) ระบบการผลิตซ่ึงคํานึงถึงความยั่งยืนของระบบนิเวศ 
   5) ระบบเทคโนโลยีที่มีการวิธีการแกไข/ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
   6) ระบบนานาชาติที่ชวยสงเสริมรูปแบบการคา การเงิน และการคลังอยางยั่งยืน 
   7) ระบบบริหารที่มีความยืดหยุนและมีศักยภาพที่จะแกไขปรับปรุงตัวเอง เชน           
หลักธรรมาภิบาล (สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง และ สุจิตรา วาสนาดํารงดี, 2550: 13-15)   
 โดยสรุป การพัฒนาอยางยั่งยืนจะตองพิจารณาองคประกอบที่สําคัญ 3 ดาน พรอมกันไป 
คือ 1) ดานเศรษฐกิจ 2) ดานสังคมและความเสมอภาค และ 3) ดานระบบนิเวศหรือส่ิงแวดลอม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2  แนวคิดของการพัฒนาอยางยั่งยืน 
แหลงท่ีมา: จําลอง โพธ์ิบุญ, 2550: 12. 
 
  จากภาพที่ 2.2 จะเห็นไดวาการพัฒนาทั้ง 3 ดานนี้ควรมีความสมดุลกัน ถาหากการพฒันาใด
ไมคํานึงถึงองคประกอบทั้ง 3 ดาน ดังกลาวมานี้หรือเนนเพียงการพัฒนาดานใดดานหนึ่งก็จะ
กอใหเกิดปญหาหลายประการตามมา เชน ถาหากเนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจเพียงดานเดียวเปน
หลัก  ก็จะทําให เกิดปญหาสังคม  เชน  คนจนอพยพหลั่งไหลเขามาอยูในเมืองหรือแหลง
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อุตสาหกรรมเพื่อหางานทํา ทําใหเกิดปญหาอาชญากรรม ความแออัดและปญหาอื่นๆในดาน
ส่ิงแวดลอมก็ทําใหเกิดการใชทรัพยากรตางๆในปริมาณสูงเพื่อสนองกิจกรรมการผลิต เกิดปญหา
มลพิษตางๆในปริมาณสูงเพื่อสนองกิจกรรมการผลิต เกิดปญหามลพิษตางๆในเขตชุมชน เนื่องจาก
มีประชากรอยูอาศัยเปนจํานวนมาก เปนตน 
 
  2.1.3  การจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 การจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  คือ  การจัดการระบบนิเวศนที่อยูในสภาพอื่นๆ 
นอกเหนือจากสถานภาพสมดุลของธรรมชาติใหกลายเปนระบบนิเวศนที่อยูในสภาพสมดุล
ธรรมชาติ โดยอาศัยความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมระดับพื้นฐานผสมผสานกับความรูในระดับประยุกต
อยางบูรณาการเพื่อที่มนุษยจะไดรับปจจัยส่ีจากระบบนิเวศนที่ไดรับการจัดการอยางเพียงพอและ
ตลอดไป (สุกาญจน รัตนเลิศนุสรณ, 2550: 303) สอดคลองกับ ธวัชชัย ศุภดิษฐ (2552: 28) ที่ไดให
ความเห็นวา การจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนคือ การจัดการทรัพยากรที่มีอยูบนโลกเพื่อกอใหเกิด
ความยั่งยืนตอคุณภาพชีวิต โดยนํามาใชอยางชาญฉลาด ซ่ึงความยั่งยืนของชีวิตนั้นเกี่ยวของกับการ
ไดรับในสิ่งที่จําเปนตอการดํารงอยูของสิ่งมีชีวิต โดยการพัฒนาอยางยั่งยืนเปนแนวทางหนึ่งที่ทําให
มั่นใจวาจะสามารถสรางสภาพแวดลอมที่ดีในอนาคตไดอยางยาวนาน 
 แนวทางในการจัดการสิ่ งแวดลอมเพื่อให เกิดความยั่งยืน  คือ1) การบูรณะฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่เสื่อมโทรม 2) การถนอมรักษาเพื่อใหมีไวใชอยางยาวนาน 3) 
สงเสริม  โดยการใหความรูแกประชาชนเพื่อให เกิดจิตสํานึกในการปองกัน  และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สุริชัย หวันแกว, 2553: 19) และเขาใจในหลักการของผูกอ
มลพิษเปนผูจาย 4) การนําสิ่งอื่นมาใชทดแทน เชน นํากาซโซลฮอล หรือไบโอดีเซลมาใชแทน
น้ํามัน 5) ลดปริมาณของเสีย เชน Waste minimize หรือ Zero Waste (ธวัชชัย ศุภดิษฐ, 2552: 17-18) 
 ซ่ึงแนวทางในการจัดการสิ่งแวดลอมดังกลาวจะมีความสําเร็จ หรือมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลนั้นขึ้นอยูกับเครื่องมือที่ใชในการจัดการสิ่งแวดลอมโดยตองใชเครื่องมือในการบริหาร
จัดการแบบผสมผสาน (Intergration Management) คือ 
   1)  Command and Control (End-pipe resolution) (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 
2545:  8-21) 
    (1)  ออกกฎหมาย/มาตรฐานบังคับใช  (Law and Standard) เชน Ambient 
Standard, Emission Standard, Exposure Standard, Product Standard, Process Standard เปนตน ซ่ึง
กฎหมายตองมีคุณภาพ และการบังคับใชกฎหมายตองเขมงวดและเปนธรรม (บุญจง ขาวสิทธิวงษ, 
2549: 1-22) 
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    (2)  การติดตามตรวจสอบ (Monitoring) อยางสม่ําเสมอ 
    (3)  ความรวมมือและขอตกลงดานสิ่งแวดลอมในทุกภาคสวน รัฐ เอกชน  
ประชาชน องคกรตางๆ ทั้งในและตางประเทศ (จําลอง โพธ์ิบุญ, 2551: 1-23-1-25) 
    (4)  การใชเทคโนโลยีเขามาแกไขปญหาสิ่งแวดลอม. เชน เลือกใช
เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเทาที่หาได (Best Avilable Technology; BAT) โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   2)  Pollution Prevention 
    (1)  การควบคุมความตองการบริโภคทรัพยากร (สมพจน กรรณนุช, 2550: 
83-99) 
    (2)  ใชหลักเศรษฐศาสตรเขามาชวย เชน Carbon credit, Tax Emission, 
PPP, Emission Permit (สมพจน กรรณนุช, 2550: 148-163) 
    (3)  การจัดการสิ่งแวดลอม เชน ISO14001, EIA, SEA, CT, Waste 
Minimize เปนตน (จําลอง โพธ์ิบุญ, 2550: 120-149; สยาม อรุณศรีมรกต, 2543: 72-82) 
    (4)  การพัฒนาอยางยั่งยืน 
 

2.2  การมีสวนรวมของประชาชน 
 
 2.2.1  ความหมายการมีสวนรวมของประชาชน 
 ความหมายการมีสวนรวมของประชาชนไดมีการกําหนดที่แตกตางกัน ตามบริบททาง
สังคมและการเมือง คะนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม และคณะ (2545) ใหความหมายการมีสวนรวมของ
ประชาชน (Public Participation) หมายถึง การกระจายโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง 
และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตางๆ รวมทั้ง การจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของ
ชาติ ซ่ึงจะสงผลตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชน โดยการใหขอมูล แสดงความคิดเห็น ให
คําแนะนําปรึกษารวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน 
 สวนถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2551) ใหความหมายวาการมีสวนรวมของประชาชนเปน
กระบวนการซึ่งประชาชน หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดงทัศนะ และเขารวมในกิจกรรม
ตางๆที่มีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน  รวมทั้งมีการนําความคิดเห็นดังกลาวไป
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ การมีสวนรวมของประชาชนเปน
การสื่อสารในระบบเปด กลาวคือ เปนการสื่อสารสองทาง ทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ 
ซ่ึงประกอบไปดวยการแบงสรรขอมูลรวมกันระหวางผูมีสวนไดเสียและเปนการเสริมสรางความ
สามัคคีในสังคม 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมผูวิจัยขอสรุปวา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การ
เปดโอกาสใหประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในดานการใหและรับรูขอมูล
ขาวสาร การใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การรวมตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเร่ิมนโยบาย 
การจัดทําแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม การวาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิบัติ 
การติดตามและประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
และถวิลวดี บุรีกุล, 2548; อรทัย กกผล, 2552) 
 
 2.2.2  กระบวนการการมีสวนรวม 
 กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน เปนกระบวนการสื่อสารสองทางที่มีเปาหมาย
โดยรวมเพื่อที่จะใหเกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและไดรับการสนับสนุนจากสาธารณชน ซ่ึงเปาหมาย
ของกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน  ก็คือ  การใหขอมูลตอสาธารณชนและให
สาธารณชนเสดงความคิดเห็นตอโครงการที่นําเสนอหรือนโยบายรัฐ และมีสวนรวมในการ
แกปญหาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกๆคน (Creighton, 2005 อางถึงใน วันชัย วัฒนศัพท, 
2543:19) การมีสวนรวมของประชาชนยังจัดเปนรูปแบบหนึ่งของแนวความคิดในการกระจาย
อํานาจจากสวนกลางสูสวนทองถ่ิน เพราะประชาชนในทองถ่ินคือผูที่รูปญหาและความตองการของ
ทองถ่ินตนเองดีกวาผูอ่ืน การมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนเปดกวางในความคิดเห็น โดยการ
ส่ือสารสองทางในประเด็นที่เกี่ยวของกับประชาชน ซ่ึงในแตละประเด็นนั้นไมสามารถใชเกณฑใด
เกณฑหนึ่งมาตัดสินใจไดเหมือนกัน 
 กระบวนการมีสวนรวม ม ี4 ขั้นตอน คือ (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2551) 
   1)  มีสวนรวมในการวางแผน ประกอบดวยการรับรู เขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการ
วางแผนและรวมวางแผนกิจกรรม 
   2)  มีสวนรวมในการปฏิบัติ/ดําเนินการ ประกอบดวยการเกี่ยวของกับการดําเนินการ
ในกิจกรรมตางๆและการตัดสินใจ 
   3)  มีสวนรวมในการจัดสรรผลประโยชน เปนการมีสวนรวมในการจัดสรร
ผลประโยชน หรือผลของกิจกรรมหรือผลของการตัดสินใจที่เกิดขึ้น 
   4)  มีสวนรวมในการติดตามประเมินผล 
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 2.2.3  การมีสวนรวมของประชาชนที่มีประสิทธิผล 
           2.2.3.1 การมีสวนรวมของประชาชนที่มีประสิทธิพลจะตองประกอบดวยปจจัย 
ดังตอไปนี้ (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2551) 
             1)  ขอมูลจากประชาชนสงผานไปยังผูเสนอนโยบาย หรือโครงการตางๆ 
เพื่อใหผูที่จะกําหนดนโยบาย หรือผูที่จะเสนอโครงการนั้นๆ ไดทราบถึงธรรมชาติและแนวคิดของ
สังคม 
             2)  ขอมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องที่เปนประเด็นสนใจจากผูเสนอโครงการ
สงผานไปยังประชาชน 
             3)  การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความเชื่อระหวางประชาชนกับผู
กําหนดนโยบายหรือผูเสนอโครงการ หรือระหวางประชาชนดวยกันเอง 
             4)  ขอมูลจากผูมีสวนไดเสียและประชาชนผูสนใจจะตองไดรับการนําเขาสู
กระบวนการตัดสินใจ 
           2.2.3.2 เงื่อนไขพื้นฐานของการมีสวนรวมของประชาชนมี 3 ประการคือ (นิรันดร 
จงวุฒิเวศย, 2527: 186) 
             1)  ตองมีอิสรภาพ หมายถึง มีอิสระที่จะเขารวมหรือไมเขาก็ได การเขารวม
ตองเปนไปดวยความสมัครใจ การถูกบังคับใหรวมไมวาจะเปนรูปแบบใดไมถือวาเปนการมีสวน
รวม 
             2)  ตองมีความเสมอภาค ประชาชนเขารวมในกิจกรรมใดจะตองมีสิทธิเทา
เทียมกับผูเขารวมคนอื่นๆ 
             3)  ตองมีความสามารถ ประชาชนหรือกลุมเปาหมายจะตองมีความสามารถ
พอที่จะเขารวมในกิจกรรมนั้นๆ หมายความวา ในบางกิจกรรมแมจะกําหนดวาผูเขารวมมีเสรีภาพ
และความเสมอภาคแตกิจกรรมที่กําหนดไวมีความซับซอนเกินความสามารถของกลุมเปาหมาย การ
มีสวนรวมยอมเกิดขึ้นไมได 
           2.2.3.3  ประเด็นที่ควรใชกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน 
           โดยแทจริงนั้นกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนอาจจะไมสามารถกระทํา
ไดในทุกๆประเด็น ดังนั้นจึงมีแนวทางเกี่ยวกับประเด็นที่ควรใชกระบวนการการมีสวนรวมของ
ประชาชนไดแก (วันชัย วัฒนศัพท, 2543: 43-45) 
              1)  การตัดสินใจและผลกระทบที่สําคัญ 
              2)  การตัดสินใจจะมีผลกระทบตอบางคนมากกวาคนอื่น 
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             3)  การตัดสินใจที่จะมีผลกระทบตอผลประโยชนบางคนหรือกลุมคนที่มี
อยูเดิม 
             4)  การตัดสินใจที่เกี่ยวของกับเรื่องที่มีความขัดแยงอยูกอนแลว 
             5)  ความจําเปนเพื่อใหมีการสนับสนุนตอผลการตัดสินใจ 
 
 2.2.4  ระดับขั้นการมีสวนรวม 
 จากการทบทวนวรรณกรรมตางๆ พบวา นักวิชาการตางๆ ไดมีการกําหนดระดับการมีสวน
รวมไวหลากหลาย แตในสาระสําคัญมีความคลายกันซ่ึงจะขอนําเสนอโดยสังเขปดังนี้ ระดับการมี
สวนรวมสามารถแบงเปนสองมิติ คือ 1) ระดับการมีสวนรวมในมิติของประชาชน และ 2) ระดับ
การมีสวนรวมในมิติของการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยรัฐ 
           2.2.4.1  ระดับการมีสวนรวมในมิติของประชาชน ในดานของระดับการมีสวนรวม
ในมิติประชาชนนั้น งานวิจัยสวนมากมักแบงระดับการมีสวนรวมตาม แนวคิดของ Cohen และ 
Uphoff (1980: 219-222) ซ่ึงไดจําแนกการมีสวนรวมเปน 4 ระดับคือ 1) การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ 2) การมีสวนรวมในการดําเนินการ 3) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน และ 4) การ
มีสวนรวมในการประเมินผล เชน งานของ สุเมธ ทรายแกว (2536) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการการมี สวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดอุดรธานี ไดใชรูปแบบนี้ในการแบงระดับการมี
สวนรวม 
           อยางไรก็ตามการแบงระดับการมีสวนรวมในมิตินี้ยังสามารถแบงไดอีก เชนการแบง
ระดับการมีสวนรวมแบบ 4 ขั้นตอนคือ 1) การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุ 2) การมี
สวนรวมในการวางแผน 3) การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติ 4) การมีสวนรวมในการติดตาม
และประเมินผล เชนงานของ พงษศักดิ์ ฉัตรเตชะ (2540) ศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน (2541) และ ศลิษา 
พึ่งแสงแกว (2537) 
           2.2.4.2  ระดับการมีสวนรวมในมิติของการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
โดยภาครัฐ ระดับการมีสวนรวมในมิติของการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยรัฐนั้น
มีหลายรูปแบบแตสวนใหญมีลักษณะที่คลายคลึงกัน เชน พัชรี สิโรรส และคณะ (2546: 1-5) ได
แบงระดับของการมีสวนรวมของชุมชนออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 1) การใหประชาชนมีสวนรวมใน
การรับรู รับทราบขอมูล ขอเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการที่มีผลกระทบตอประชาชน 2) การให
ประชาชนมีสวนรวมในการนําเสนอความคิดเห็นหรือใหขอมูล 3) การรวมมือปรึกษาหารือ 4) การ
ใหอํานาจแกประชาชนในการตัดสินใจ ซ่ึงในระดับนี้คือระดับสูงสุดของการมีสวนรวม 
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           การศึกษาของพัชรี สิโรรสและคณะ นั้นไดคลายคลึงกับการแบงระดับการมีสวน
รวมของ ถวิลวดี บุรีกุล (2552: 28-29) ที่ไดแบงระดับขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชนจาก
ต่ําสุดไปหาระดับสูงสุด 7 ระดับ และจํานวนประชาชนที่เขามามีสวนรวมในแตละระดับจะเปน
ปฏิภาคกับระดับของการมีสวนรวม กลาวคือ ถาระดับการมีสวนรวมต่ํา จํานวนประชาชนที่เขามามี
สวนรวมจะมาก และยิ่งระดับการมีสวนรวมสูงขึ้นเพียงใด จํานวนประชากรที่เขามามีสวนรวมก็จะ
ลดลงตามลําดับ ซ่ึงระดับการมีสวนรวมของประชาชนเรียงตามลําดับจากต่ําสุดไปหาสูงสุด ไดแก 
1) ระดับการใหขอมูล 2) ระดับการเปดรับความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย 3) ระดับการปรึกษาหารือ 
4) ระดับการวางแผนรวมกัน 5) ระดับการรวมปฏิบัติ 6) การรวมติดตามตรวจสอบ 7) ระดับการ
ควบคุมโดยประชาชน สรุประดับขั้นการมีสวนรวมของประชาชนได ดังปรากฏในภาพที่ 2.3 
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การควบคุมโดยประชาชน 

ระดับสูงสุดของการมีสวนรวม / แกปญหาที่ขัดแยงอยูท้ังหมด 
เชน การลงประชามติ 

การใหขอมูล 
เปนวิธีการท่ีงายที่สุดของการติดตอสื่อสารระหวางผูวางแผนโครงการและประชาชนเพื่อใหขอมูลแกประชาชนเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจของผูวางแผนโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ แตไมเปดโอกาสใหประชาชนแสดงขอคิดเห็น หรือเขามาเกี่ยวของใดๆ 

เชน การแถลงขาว การแจกขาว การแสดงนิทรรศการ การทําหนังสือพิมพใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม 

การเปดรับขอความคิดเห็นจากประชาชน 
ผูวางแผนโครงการเชญิชวนใหประชาชนแสดงความคิดเห็น เพื่อใหไดขอมูลมากขึ้นและเพื่อใหประเด็นในการ

ประเมินผลชัดเจนยิ่งขึ้น เชน การสํารวจ การบรรยายใหประชาชนฟงถึงกิจกรรม แลวรับขอคิดเห็น 

การปรึกษาหารือ 
การเจรจากันอยางเปนทางการระหวางผูวางแผนโครงการและประชาชน เพื่อประเมินความกาวหนา หรือ

ระบุประเด็น หรือขอสงสัยตางๆ เชน การจัดประชุม การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเปดกวางรับขอคิดเห็น 

การวางแผนรวมกัน 
การมีสวนรวมท่ีกวางขึ้น มีความรับผิดชอบรวมกันในการวางแผนและผลที่จะเกิดขึ้น ใช

สําหรับประเด็นท่ีซับซอน และมีขอโตแยงมาก เชน กลุมที่ปรึกษา คณะวางแผน 

การรวมปฏิบัติ 
ดําเนินกิจกรรมรวมกัน 

การรวมติดตามตรวจสอบ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

มาก 

มาก 

นอย 

จํานวนประชาชน 
ท่ีเกี่ยวของ 

สูง 

ต่ํา 

ระดับของ 
การมีสวนรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3  แสดงระดับขั้นการมีสวนรวมของประชาชน 
แหลงท่ีมา: ถวิลวดี บุรีกุล, 2552: 28. 
   นอกจากนี้ การแบงระดับการมีสวนรวมในมิตินี้ยังสามารถแบงไดอีกเชน การแบง
ระดับการมีสวนรวมของพลเมืองแบบขั้นบันไดของ Arnstein (1969) ซ่ึงไดแบงระดับการมีสวน
รวมจากนอยไปมากคือ 1) ขั้นการควบคุม 2) ขั้นการรักษา 3) ขั้นการใหขอมูล 4) ขั้นการรับฟง
ความคิดเห็น 5) ขั้นการปรึกษาหารือ 6) ขั้นการเปนหุนสวน 7) ขั้นมอบหมายอํานาจ 8) ขั้นอํานาจ
พลเมือง 
   จะสังเกตไดวาการแบงระดับการมีสวนรวมนั้นในแตระดับมีนัยของการกระจาย
อํานาจของภาครัฐที่มีตอภาคประชาชน บทบาทของประชาชนจะเพิ่มขึ้นตามระดับการมีสวนรวมที่
สูงขึ้น 
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 2.2.5  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวม 
 ในเนื้อหาของปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมนั้นถือไดวาเปนคําถามการวิจัยที่ไดรับความ
นิยมอยางมากในอดีต จากการศึกษางานวิจัยสวนมากมีตัวแปรที่ใชในการวิจัยเหมือนกันและใหผล
การศึกษาที่สอดคลองกัน แตก็พบงานวิจัยบางงานที่ไดผลการศึกษาที่ขัดแยง ซ่ึงสามารถสรุปตัว
แปรที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวม และจัดแบงออกเปน 3 ดานหลัก คือ 1) ดานบุคคล/ชุมชน 2) ดาน
ความเกี่ยวของกับปญหาสิ่งแวดลอมที่จะมีผลตอการมีสวนรวม 3) ดานการจัดการ ซ่ึงปจจัยในแต
ละดานไดมีผูศึกษาไวดังนี้ 
  2.2.5.1 ดานสวนบุคคล/ชุมชน ปจจัยในดานนี้เปนปจจัยของแตละบุคคลที่มี
อิทธิพลตอการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม แบงเปน 3กลุมปจจัยหลักไดแก 
   1)  กลุมปจจัยพื้นฐาน เปนกลุมปจจัยที่งานวิจัยในอดีตทําการศึกษากัน
เปนจํานวนมาก เกี่ยวของกับสถานะของตัวบุคคล ซ่ึงมีอยูมาก แตไดหยิบยกมา 3 ปจจัยไดแก เพศ 
อายุ และระดับการศึกษา 
        (1)  เพศ เปนปจจัยที่งานวิจัยหลายช้ินทําการศึกษาวาเปนตัวแปรที่มี
อิทธิพลตอการมีสวนรวมหรือไม โดยพบวา เพศเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวม (ศุภราภรณ 
ธรรมชาติ, 2541: 113; ปราถนา ปรีชาลัย, 2545: บทคัดยอ) และในบริบทการมีสวนรวมที่แตกตาง
กัน ปจจัยเพศอาจสงผลตอระดับและขั้นตอนการมีสวนรวมได   ตัวอยางเชน ในกิจกรรมการมีสวน
รวมที่มีความเสี่ยงตออันตราย ตองใชกําลังแรงงานมาก ลักษณะภูมิประเทศที่เปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติงานทําใหจําเปนตองอาศัยสภาพรางกายที่เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติภารกิจ เพศชายจะมีสวน
รวมมากกวาเพศหญิง ( วรารัตน ตรีธนวัต:118, 2544; ชัยยันต กาวีวน, 2544: 112) แต ในกิจกรรมมี
สวนรวมที่เกี่ยวของกับจิตสํานึก หรือในกิจกรรมที่มีความละเอียดออน มีลักษณะงานที่เปนขั้นตอน 
และเกี่ยวกับครัวเรือน เพศหญิงจะมีสวนรวมมากกวาเพศชาย (นงเยาว หลีพันธ, 2537: 197; วิรัช 
ช่ืนชม, 2536: 170) แตในบางงานวิจัยก็ไดผลที่ขัดแยงวา เพศไมเปนปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม 
เชน (ศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน, 2541: บทคัดยอ) ในบริบทการมีสวนรวมของปาชุมชนซึ่งมีกลุม
ตัวอยางเปนสมาชิกองคกรปาชุมชนในการอนุรักษปาชุมชน 
        (2)  อายุ เปนสิ่งที่บงบอกถึงความมีประสบการณของมนุษย การเรียนรู 
การสั่งสมประสบการณ อายุที่แตกตางกันจะกอใหเกิดความแตกตางกันในการมีสวนรวมของ
ประชาชน ผูที่มีอายุมากกวาจะมีสวนรวมมากกวาผูที่มีอายุนอย กลุมตัวอยางที่อายุระหวาง 41-50 ป
และมีอายุ 60 ปขึ้นไปมีสวนรวมมากกวาประชาชนที่มีอายุ 20-30 ป ในการแกไขปญหาการกัดเซาะ
พื้นที่ชายฝงทะเล (วรารัตน ตรีธนวัต, 2544)  ซ่ึงสอดคลองกับ ศุภราภรณ ธรรมชาติ (2543) กลุม
ตัวอยางที่มีอายุมากกวา51ปมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงสูงสุด เนื่องจากบุคคลที่มีอายุ
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มากยอมมีวุฒิภาวะหรือมีความพรอมมากกวาคนที่มีอายุนอย รวมทั้งไดพบเห็นตัวอยางการทํางาน
และมีประสบการณในการเขารวมกิจกรรมทางสังคมมากอนผูที่มีอายุนอย นอกจากนี้ในบริบทการ
มีสวนรวมของสังคมชนบทมักใหความเชื่อถือผูอาวุโสหรือบุคคลที่สูงวัย (ดํารง พิเดช, 2548) ผูที่มี
อายุมากจึงเปนตัวอยางที่ดีหรือเปนผูนําในการเขารวมในการอนุรักษชายฝงแกคนที่มีอายุนอย 
        (3)  ระดับการศึกษา เปนปจจัยที่งานวิจัยในอดีตสวนมากใหความ
สนใจในการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธตอการมีสวนรวม  โดยแบงระดับการศึกษาเปน 
ระดับประถม ระดับมัธยมตน ระดับมัธยมปลาย และระดับอุดมศึกษา ระดับการศึกษาเปนปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการมีสวนรวม (กฤษณา เพ็ชรเจริญ, 2543: 117) ในกิจกรรมการมีสวนรวมการอุปโภค
ผลิตภัณฑฉลากเขียว ระดับการศึกษาที่ตางกันจะกอใหเกิดความเเตกตางของระดับการมีสวนรวม
ในทุกกิจกรรมคือ 1 รวมซื้อผลิตภัณฑฉลากเขียว 2 รวมใชผลิตภัณฑฉลากเขียว 3 รวมเสนอแนะ
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑฉลากเขียว 4 รวมชักชวน ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑฉลากเขียว กลุมตัวอยางเปนประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยได
อธิบายวาประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงกวาจะมีสวนรวมมากกวาผูที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา 
เนื่องจากผูที่มีความรูสูงยอมมีวิสัยทัศนที่กวางไกลและมีความตระหนักถึงความสําคัญของปญหา
ส่ิงแวดลอมในปจจุบันมากกวาผูที่มีความรูต่ํา  ซ่ึงสอดคลองกับ ชัยยันต กาวีวน (2544: 112) การมี
สวนรวมของประชาชนในกิจกรรมการควบคุมไฟปา วรรณา ยังเจริญ (2542: 220) ในกิจกรรมการ
จัดการมูลฝอยและน้ําเสียและ เพ็ญรพี ฝูงกล่ิน (2543: 105) ในกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนตอ
ปญหามลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟาแมเมาะ นอกจากนี้ระดับการศึกษายังมีผลตอบทบาทของ
รัฐบาลทองถ่ินในการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่
มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปจะมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม
มากกวาสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับ
ประถมศึกษา (พนิดา วิมานรัตน, 2543: 98) 
        อยางไรก็ดี อิทธิพลของปจจัยการศึกษาตอการมีสวนรวมนั้นขึ้นอยูกับ
บริบทของการมีสวนรวมเปนสําคัญ พงษศักดิ์ ฉัตรเตชะ (2540) ไดผลการวิจัยที่ขัดแยงวาระดับ
การศึกษาเปนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในบริบทการมีสวนรวมในพื้นที่ปา
อนุรักษ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากกลุมตัวอยางเปนสมาชิกในโครงการอนุรักษปา ไดเขารวมกิจกกรม
ตางๆดานสิ่งแวดลอมของโครงการทําใหมีความรูดานสิ่งแวดลอมและมีทัศนคติที่ดีจึงเปนสาเหตุให
ระดับการศึกษาเปนปจจัยที่ไมมีผลตอการมีสวนรวม 
   2)  กลุมปจจัยทางเศรษฐกิจ เปนกลุมปจจัยที่เกี่ยวของกับ ตัวเงินและ
ผลประโยชนทางการเงินฉะนั้น อาชีพจึงไมไดจัดอยูในปจจัยทางเศรษฐกิจ เนื่องจากอาชีพในบริบท
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การมีสวนรวมนั้นสะทอนถึงสถานะภาพทางสังคมมิไดสะทอนออกมาเปนตัวเลขรายได จากการ
ทบทวนงานวิจัยในอดีตไดหยิบยกมา 3 ปจจัย ไดแก รายได ความตองการมีงานทํา และ การไดรับ
ประโยชนจากสิ่งแวดลอม 
        (1)  รายได เปนปจจัยที่มีผลการศึกษาสวนทางกัน จากการทบทวน
งานวิจัยไดขอสังเกตวา ปจจัยดานรายไดจะมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมในบริบทของพื้นที่
เมืองเชนงานของ สัญชัย สูติพันธวิหาร (2539) วารุณี พิมพา (2545) และ ปรารถนา ปรีชาลัย (2545) 
แตหากเปนบริบทพื้นที่ปาปจจัยทางดานรายไดจะไมมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมเชน วีระวุฒิ 
เสียงใส (2546: 98) ศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน (2541) และสุทัศน กีฬาแปง (2544) สาเหตุที่มีความ
ขัดแยงกันเนื่องจากในพื้นที่เมืองนั้นปจจัยรายไดถือเปนปจจัยที่มีความสําคัญในการดํารงชีวิตใน
สภาวะที่คาของชีพสูงการไดมาซึ่งปจจัย4 จําเปนตองใชเงินเปนตัวแลกเปลี่ยน แตในพื้นที่ชนบท
ปจจัยรายไดมีความสําคัญในการดํารงชีวิตนอยกวาพื้นที่เมืองจึงสงผลใหปจจัยดานรายไดไมมีผล
ตอการมีสวนรวม 
        (2)  ความตองการมีงานทําและมีรายได เปนปจจัยเชิงลบตอการมีสวน
รวม (อรนุช ฤทธิ์จิตเพียร, 2540) โดยเฉพาะ กิจกรรมการมีสวนรวมในพื้นที่เมือง เนื่องจากประชาชนมี
ความจําเปนในการหาเลี้ยงปากทอง ตองตอบสนองความตองการพื้นฐานดานปจจัย4 ใหเพียงพอตอ
ความตองการในสภาวะที่คาครองชีพสูง จึงเปนสาเหตุที่ไมใหความสนใจในการมีสวนรวมในการ
จัดการสิ่งแวดลอม  
        (3)  การไดรับประโยชนจากสิ่งแวดลอม อาจกลาวไดวาเปนปจจัยหนึ่ง
ที่สําคัญตอการมีสวนรวมและเปนปจจัยเชิงบวก สะทอนใหเห็นไดจาก ผลการศึกษาที่เปนไปใน
ทิศทางเดียวกันจากงานในหลายพื้นที่ เชน (ปรารถนา ปรีชาลัย, 2545; พงษศักดิ์ ฉัตรเตชะ, 2540) 
ในบริบทการมีสวนรวมของพื้นที่เมืองและพื้นที่ปา และในกิจกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษ
พื้นที่ปาชุมชน (ศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน, 2541; สุทัศน กีฬาแปง, 2544) ที่เปนเชนนี้เนื่องจากการเขาไปมีสวน
รวมในกิจกรรมตางๆ จะกอใหเกิดประโยชนตอตนเองทําใหมีสวนไดรับประโยชนจากสิ่งแวดลอม 
ประชาชนก็จะตองการมีสวนรวมในสิ่งที่ตนเองจะไดรับประโยชน การไดรับประโยชนจาก
ส่ิงแวดลอมจึงเปนแรงจูงใจใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
   3)  กลุมปจจัยทางสังคม เปนกลุมปจจัยที่เกี่ยวของกับสถานะภาพทาง
สังคม ความมีหนามีตาไดรับการยอมรับและเชื่อมั่นจากสังคม ซ่ึงไดหยิบยกมา 5 ปจจัยไดแก อาชพี 
การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม การมีตําแหนงทางสังคม ระยะเวลาที่อยูอาศัยในพื้นที่ และการเห็น
แบบอยางจากการมีสวนรวมในพื้นที่อ่ืน 
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        (1)  อาชีพ ในบริบทการมีสวนรวมถือเปนปจจัยทางสังคม เนื่องจาก
ไมไดศึกษาในกรณีที่วาแตละอาชีพมีรายไดมากนอยเทาไหร แตศึกษาอาชีพเพื่อดูสถานะภาพทาง
สังคม จากการทบทวนวรรณกรรม กลาวไดวา อาชีพเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวม 
ประชาชนที่มีอาชีพแตกตางกันจะมีสวนรวมตอการจัดการสิ่งแวดลอมแตกตางกัน (วารุณี วัชรเสวี, 
2544: 75-78) เนื่องจากอาชีพเปนส่ิงที่แสดงถึงโอกาสในการที่จะไดรับขอมูลขาวสาร หรือการเขา
รับการอบรม การพบปะกับบุคคลอื่นบางทีอาจจะแสดงถึงการยอมรับทางสังคมดวย ศุภราภร 
ธรรมชาติ (2541: 116) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนทองถ่ินในการอนุรักษทรัพยากร
ชายฝง กรณีศึกษาอําเภอละงู จังหวัดสตูล พบวากลุมตัวอยางที่มีอาชีพรับราชกาล/รัฐวิสาหกิจจะมี
สวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงสูงสุด จะเห็นไดวาอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจเปนอาชีพ
ที่ประชาชนทองถ่ินเชื่อถือศรัทธาใหความไววางใจ จะเปนแบบอยางที่ดีใหกับประชาชนในทองถ่ิน
ไดปฏิบัติตาม รวมทั้งสามารถเปนผูนําและชักชวนประชาชนในทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรชายฝงใหมากกวาที่ผานมาซึ่งสอดคลองกับ (สัญชัย สูติพันธวิหาร, 2539) ใน
บริบทการมีสวนรวมของประชาชนตอปญหามลพิษทางน้ํา 
        (2)  การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม เปนปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงบวก
บวกตอการมีสวนรวม กลาวคือผูที่เปนสมาชิกกลุมทางสังคมจะมีสวนรวมและความตองการมีสวน
รวมมากกวาผูที่ไมเปนสมาชิกกลุมทางสังคม เชน (วารุณี พิมพา, 2545) บริบทการมีสวนรวมใน
พื้นที่เมือง และ (ศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน, 2541) บริบทการมีสวนรวมในพื้นที่ปาชุมชน 
        (3)  การมีตําแหนงทางสังคม เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ผลการวิจัยสวนมาก
ไดผลสอดคลองกันวา เปนปจจัยเชิงบวกตอการมีสวนรวม คือบุคคลที่มีตําแหนงในกลุมองคกรใน
ชุมชนจะมีสวนรวมและตองการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมมากกวาผูที่ไมมีตําแหนงใน
กลุมองคกรในชุมชน เนื่องจากผูที่มีตําแหนงในกลุมองคกรนั้นเปนผูที่บุคคลสวนใหญยอมรับและ
ชุมชนทําการเลือกขึ้นมาเพื่อเปนผูนําในการพัฒนาตางๆ และผูที่มีตําแหนงในกลุมองคกรในชุมชน
ยังแสดงถึงความเสียสละพรอมที่จะพัฒนาชุมชนใหดีขึ้น ในกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน
ในการควบคุมไฟปา กลุมตัวอยางที่มีตําแหนงทางสังคมจะมีสวนรวมในการควบคุมไฟปามากกวา
ผูที่ไมมีตําแหนงทางสังคม (ชัยยันต กาวีวน, 2544: 112)  เนื่องจากผูที่มีตําแหนงทางสังคมมีบทบาท
หนาที่ที่จะตองพัฒนาแกไขปญหาของชุมชน เปนผูนําในการดําเนินกิจกรรมตางๆตลอดจน
ประสานงานทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน และผูที่มีตําแหนงในชุมชนเปนผูที่ประชาชนสวน
ใหญใหความเคารพนับถือและเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการนําประโยชนมาสู ชุมชน            
(สมชาย วิริภิรมยกูล, 2543: 115) และในบริบทการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่เมือง ผูที่มีตําแหนง
เปนกรรมการชุมชนมีระดับการมีสวนรวมและความตองการมีสวนรวมสูงสุด (นิสภัทร นวลกําแหง, 
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2542: 87) ซ่ึงอาจเปนเพราะผูที่เปนคณะกรรมการชุมชนที่ถูกประชาชนคัดเลือกมานั้นเปนผูที่มีความ
ตั้งใจในงานพัฒนาชุมชนมาโดยตลอดและมีความกระตือรือรนในการที่จะพัฒนาสูง และกรรมการ
ฝายตางๆของชุมชนนั้นมีโอกาสเขารวมรับการอบรมหรือกิจกรรมกับกลุมองคกรภายนอกมากกวา
ชาวบานที่ไมไดเปนกรรมการชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับ (ปรารถนา ปรีชาลัย, 2545; วรารัตน ตรีธนวัต, 
2544) ซ่ึงไดผลการศึกษาวา ตําแหนงทางสังคมเปนปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงบวกตอการมีสวนรวม
ผูที่ดํารงตําแหนงผูนําชุมชนมีสวนรวมมากกวาประชาชนกลุมอ่ืน 
        (4)  ระยะเวลาที่อยูอาศัยในพื้นที่ เปนปจจัยที่มีการศึกษากันมากมาย
และผลการวิจัยเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนที่แตกตางกันมีผลใหการ
มีสวนรวมของประชาชนแตกตางกัน ผูวิจัยจึงคาดวาบุคคลที่อาศัยอยูในชุมชนมาเปนระยะเวลานาน
จะมีสวนรวมและตองการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมมากกวาผูที่เขาอยูอาศัยไดไมนาน 
เนื่องจากประชาชนที่อยูมานานจะมีความรักและความผูกพันกับพื้นที่มากกวาผูที่อาศัยอยูในพื้นที่
ไดไมนาน  ตัวอยางเชน (อํานวย สุวรรณรักษ, 2544: 119) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของพยาบาล
ในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลศิริราช โดยพบวา พยาบาลที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศิริราชนานจะมีสวนรวมในการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมสูงกวากลุมที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวา ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ 
(อุดม แยมชื่นพงศ, 2537: 127) ในกิจกรรมการมีสวนรวมของคณะกรรมการสภาตําบลในการ
อนุรักษแหลงน้ําแมน้ําทาจีน นอกจากนั้นยังสอดคลองกับงานการมีสวนรวมในพื้นที่เมือง (จิตติ 
รอดบางยาง, 2539: 142) 
        (5)  การเห็นแบบอยางจากการมีสวนรวมในพื้นที่อ่ืน จากการศึกษา
งานวิจัยในอดีตพบวาเปนปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงบวกตอการมีสวนรวม เนื่องจากเมื่อประชาชน
เห็นตัวอยางจากพื้นที่อ่ืนที่มีการมีสวนรวม และประสบความสําเร็จ สามารถแกปญหาในพื้นที่ได
หรือจัดสรรผลประโยชนไดอยางเปนธรรม ก็ยอมเปนตัวอยางที่ดีใหกับพื้นที่ชุมชนอื่น เมื่อ
ประชาชนเห็นวาการมีสวนรวมนั้นเปนประโยชน มีตัวอยางชุมชนที่ประสบความสําเร็จจากการมี
สวนรวม ก็จะทําใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติตาม (อรนุช ฤทธ์ิจิตเพียร, 2540) ในกิจกรรมการมี
สวนรวมในการจัดการมลพิษ ซ่ึงไดแบบอยางจาก การมีสวนรวมในการแกปญหามลพิษจาก
โรงไฟฟาแมเมาะ 
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  2.2.5.2  ดานความเกี่ยวของกับปญหาสิ่งแวดลอมที่จะมีผลตอการมีสวนรวม ปจจัย
ในดานนี้เปนปจจัยที่เกี่ยวกับความรู ทัศนะคติตอปญหาสิ่งแวดลอมและการมีสวนไดเสียจากการ
จัดการสิ่งแวดลอม โดยแบงเปน2 กลุมปจจัยหลักไดแก 
   1)  กลุมปจจัยดานความรูและการรับรู เปนกลุมปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ความรูดานสิ่งแวดลอมซ่ึงมีอิทธิพลตอการมีสวนรวม ไดแก ความรูดานสิ่งแวดลอม การรับรู
ขาวสารดานสิ่งแวดลอม ทัศนะคติดานสิ่งแวดลอม และการเขารวมกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม 
         (1)  ความรูดานสิ่งแวดลอม เปนปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงบวกตอ
การมีสวนรวม ความรูกอใหเกิดความแตกตางกันในเรื่องระดับการมีสวนรวม เปนปจจัยที่มี
ความสัมพันธเชิงบวกตอการมีสวนรวม (ดวงนภา สิทธิธรรม, 2544: 79) ผูวิจัยคาดวาบุคคลที่มี
ความรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมสูงกวาจะมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมมากกวาผูที่มีความรู
เกี่ยวดานสิ่งแวดลอมต่ํากวา เนื่องจากผูที่มีความรูในเรื่องใดๆก็ตาม ยอมจะสงผลใหเห็นถึง
ความสําคัญของสิ่งนั้น และในกรณีปญหาสิ่งแวดลอมถาบุคคลมีความรูหรือมีความเขาใจเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม ยอมจะเห็นความสําคัญในการที่จะแกปญหา และเขามามีสวนรวมในการจัดการ
ส่ิงแวดลอม ตัวอยางเชน สมชาย วิริภิรมยกูล (2543: 117) การมีสวนรวมในบริบทของปาชุมชน 
ดวงจันทร สุทธาโรจน (2539: บทคัดยอ) ในบริบทการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ
ประชาชนในเขตหามลาสัตวปาและ ความรูทําใหมีความคิดเห็นที่ดีตอผลิตภัณฑฉลากเขียวซ่ึงความ
คิดเห็นที่ดีมีผลตอการมีสวนรวมในเชิงบวก (ปริย เคลือบทอง, 2540: บทคัดยอ) 
         (2) การรับรูขาวสารดานสิ่งแวดลอม การไดรับขาวสารที่แตกตาง   
กันจะกอใหเกิดความแตกตางกันในระดับการมีสวนรวม (ศุภราภรณ ธรรมชาติ, 2541: 120) ใน
กิจกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง การเปดรับขาวสารดานสิ่งแวดลอมมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับการมีสวนรวมในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมบุคคลที่ไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมมากกวาจะมีสวนรวมมากกวาผูที่ไมไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
(พิมพรรณ พันธศรี, 2542: 79) เนื่องจากผูที่ไดรับขอมูลขาวสารนั้นจะเปนผูที่จะไดรับการกระตุน
ทําใหเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของปญหาตางๆที่เกิดขึ้นจากการทําลายสิ่งแวดลอม 
         (3)  ทัศนคติดานสิ่งแวดลอม ทัศนคติที่แตกตางกันยอมทําใหการมี
สวนรวมแตกตางกัน สมชาย วิริภิรมยกูล (2543: 118) พบวา ทัศนคติเกี่ยวกับปาชุมชนแตกตางกัน
ทําใหการมีสวนรวมในการจัดการปาชุมชนแตกตางกัน อธิบายไดวา ทัศนคตินั้นเปนความเชื่อของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ซ่ึงไม เหมือนกัน  บางครั้งอาจเกิดจากการประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่งจาก
สภาพแวดลอมที่เปนอยู เมื่อบุคคลไดรับประสบการณที่ดีจากสิ่งนั้นก็จะมีทัศนคติที่ดี ตรงกันขาม
หากไดรับประสบการณที่ไมดีจากสิ่งนั้น ก็จะมีทัศนคติที่ไมดี จึงทําใหเกิดความแตกตางกันในการ
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จัดการปาชุมชน ผูที่มีทัศนคติที่ดียอมที่จะมองเห็นความสําคัญของปญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้นหรือ
เกิดขึ้นแลวและพรอมที่จะใหความรวมมือในการแกไขและปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น ผูที่มีทัศนคติ
ที่ดีตอส่ิงแวดลอมจะมีการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมสูงกวาผูที่มีทัศนคติที่ไมดี เชน
กฤษณา เพ็ชรเจริญ (2543: 125) ในบริบทการมีสวนรวมในการอุปโภคผลิตภัณฑฉลากเขียวและ
สอดคลองกับ จิตติ รอดบางยาง (2539: 145) ในบริบทการมีสวนรวมในการแยกขยะมูลฝอย 
         (4)  การเขารวมกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม เปนปจจัยที่มีความสัมพันธ
เชิงบวกตอการมีสวนรวม  เนื่องจากการเขารวมกิจกรรมนั้นจะทําใหไดรับความรูดานสิ่งแวดลอม 
ยอมสงผลใหเห็นความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอม และกิจกรรมจะเปนตัวกระตุนใหเกิดความ
ตระหนักวาตนเองตองมีสวนรวมในการแกปญหา (วารุณี พิมพา, 2545) 
   2)  กลุมปจจัยดานการมีสวนได เสีย  เปนกลุมปจจัยที่ เกี่ยวของกับ
ผลประโยชนและผลกระทบโดยตรงตอประชาชน ไดแก การประสบปญหาดานสิ่งแวดลอม สิทธิ
ของการเปนผูอยูในพื้นที่ ขนาดพื้นที่ถือครอง และเขตที่อยูอาศัย 
         (1)  การประสบปญหาดานสิ่งแวดลอม เปนปจจัยที่มีผลการศึกษาไป
ในทิศทางเดียวกันวา การประสบปญหาดานสิ่งแวดลอมเปนปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงบวกตอการ
มีสวนรวม ตัวอยางเชน วรารัตน ตรีธนวัต (2544) บริบทการมีสวนรวมในพื้นที่ชายฝงทะเล ซ่ึง
สอดคลองกับ อรนุช ฤทธิ์จิตเพียร (2540) บริบทการมีสวนรวมในพื้นที่เมือง และสุเมธ ทรายแกว 
(2536) บริบทการมีสวนรวมในพื้นที่ชนบท อาจเนื่องมาจากเมื่อประชาชนเปนผูที่ไดรับผลกระทบ
จากปญหาสิ่งแวดลอมโดยตรงยอมทําใหเกิดความเขาใจในปญหาที่เกิดขึ้นอยางแทจริงและสงผล
ใหเกิดแรงจูงใจในการเขามามีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม 
         (2)  สิทธิของการเปนผูอยูในพื้นที่ อรนุช ฤทธ์ิจิตเพียร (2540) พบวา
หากประชาชนมีสิทธิของการเปนผูอยูในพื้นที่ ซ่ึงเปนผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจะเปนปจจัยเชิง
บวกที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวม 
         (3)  ขนาดพื้นที่ถือครอง ขนาดพื้นที่ถือครองเปนปจจัยที่มีความสัมพันธ
เชิงบวกตอการมีสวนรวม เนื่องจากผูที่มีขนาดพื้นที่ ถือครองมากยอมไดรับผลกระทบและ
ผลประโยชนมากตามขนาดของพื้นที่ ผูมีสวนไดเสียมากยอมมีแรงกระตุนในการมีสวนรวม
มากกวาผูที่มีสวนไดเสียนอย (ปรารถนา ปรีชาลัย, 2545; พงษศักดิ์ ฉัตรเตชะ, 2540) 
         (4)  เขตที่อยูอาศัย ปรีชา ศรีเพชร (2547) ไดกลาววาเขตที่อยูอาศัยเปน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมเชิงบวก เนื่องจากประชาชนที่มีเขตที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่ที่มี
ปญหาสิ่งแวดลอมซึ่งไดรับผลกระทบ หรืออยูในเขตที่จะไดรับประโยชนจากสิ่งแวดลอมก็จะทําให
เกิดแรงจูงใจในการเขามามีสวนรวมซึ่งสงผลตอระดับการมีสวนรวม 
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  2.2.5.3  ดานการจัดการ ปจจัยในดานนี้เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
ซ่ึงมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมรวมถึงศักยภาพของผูจัดใหเกิดการมีสวนรวม แบงเปน2 กลุมปจจัย
หลัก ไดแก 
   1)  กลุมปจจัยดานความสามารถของผูนํา จากการทบทวนงานวิจัยพบวา
เปนอีกกลุมหนึ่งที่งานวิจัยใหความสนใจในการศึกษาแตยังคงมีงานวิจัยนอยกวากลุมปจจัยในดาน
อ่ืนๆ ไดหยิบยกมา 2 ปจจัยไดแก ศักยภาพของผูนําชุมชน และความศรัทธาตอผูนําชุมชน 
        (1)  ศักยภาพของผูนําชุมชน เปนปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับ
การมีสวนรวมในการแกไขปญหาส่ิงแวดลอม จากการศึกษาของ วรารัตน ตรีธนวัต (2544: 
บทคัดยอ) เร่ือง ศักยภาพกับการมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
ทะเลตั้งแตปากแมน้ําเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ถึงปากแมน้ําปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ ซ่ึงพบวา
ศักยภาพของผูนําชุมชนตามทัศนะของประชาชนมีความสัมพันธเชิงบวกกับการมีสวนรวมในการ
แกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล และ เอกณรงค ขวดแกว (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การมี
สวนรวมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอม บานสันทรายพัฒนา จังหวัดเชียงใหม พบวาแกนนําที่
เขมแข็งมีความสามารถมีบทบาทสําคัญที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดลอม
ของหมูบาน 
        (2)  ความศรัทธาตอผูนําชุมชน เปนปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงบวกตอ
การมีสวนรวมโดยเฉพาะในบริบทการมีสวนรวมในพื้นที่ตางจังหวัด จากการศึกษาของ ปรีชา ศรี
เพชร (2547: บทคัดยอ) เร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะขององคการบริหาร
สวนตําบล ศึกษากรณี พื้นที่รอบกวานพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวา ความศรัทธาตอ
ผูนําชุมชนเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะ 
   2)  กลุมปจจัยดานเทคนิควิธีการ จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม ปจจัยทางดานเทคนิควิธีการถือไดวาเปนปจจัยที่มี
การศึกษานอยเมื่อเทียบกับปจจัยในดานอื่นๆ ปจจัยในดานนี้ที่หยิบยกมา ไดแก ความสะดวกสบาย
ในกระบวนการมีสวนรวม การติดตอกับเจาหนาที่รัฐ และการสนับสนุนทางสังคม 
        ( 1)   ความสะดวกในกระบวนการมีส วนร วม  เปนป จจั ยที่ มี
ความสัมพันธเชิงบวกตอการมีสวนรวมเนื่องจาก หากกิจกรรมการมีสวนรวมที่กําหนดไวมีความ
ซับซอน ยุงยาก และไมมีความสะดวกสบายก็จะสงผลใหประชาชนไมตองการที่จะเขามามี        
สวนรวม จากการศึกษาของ สุเมธ ทรายแกว (2536) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการการมี สวนรวมของ
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ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดอุดรธานี พบวา เปนปจจัยที่มีอิทธิพลในเชิง
บวกตอการมีสวนรวม 
        (2)  การติดตอกับเจาหนาที่รัฐ จากการศึกษาของ วีระวุฒิ เสียงใส (2546: 
บทคัดยอ) เร่ืองการมีสวนรวมของกํานันและผูใหญบาน ในการปองกันและปราบปรามการทําลาย
ทรัพยากรปาไม พบวา การติดตอกับเจาหนาที่รัฐในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธเชิง
บวกตอการมีสวนรวม นอกจากนี้  สุทัศน กีฬาแปง (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอ
การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการ พัฒนาปาชุมชน อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึง
ไดผลการศึกษาที่สอดคลองกัน ทั้งนี้อาจกลาวไดวา การติดตอกับเจาหนาที่รัฐจะชวยใหประชาชนมี
ความรูความเขาใจและตระหนักถึงการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมที่ถูกตอง 
        (3)  การสนับสนุนทางสังคม เปนปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับ
การมีสวนรวม (ศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน, 2541: บทคัดยอ; สุเมธ ทรายแกว, 2536: บทคัดยอ) เนื่องจาก
ทําใหประชาชนไดรับการพัฒนาความคิด ใหความรูดานสิ่งแวดลอม ปลูกจิตสํานึก สรางความ
ตระหนักตอปญหาและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม 
 
  2.2.6  เทคนิคในการมีสวนรวมของประชาชน 
  ในการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนพบวามีหลากหลายเทคนิคที่ใชในการสรางการมี
สวนรวมใหแกประชาชนซึ่งสรุปไดดังนี้ (วันชัย วัฒนศัพท, 2543: 169-189) 
   1)  เทคนิคการใหขอมูลขาวสาร ประกอบดวย การบรรยายสรุป การปดประกาศ
นิทรรศการ สารคดีตางๆ การสงรายงานดานเทคนิคที่สําคัญหรือเอกสาร การแถลงขาว ใบแทรก
หนังสือ ขาวแจก การนําเสนอตอประชาคม และกลุมทํางานทางเทคนิค จัดแถลงขาว การประกาศ 
การบริการสาธารณะตางๆ เปนตน 
   2)  เทคนิคการมีสวนรวม เมื่อประชาชนไดรับขาวสารในขั้นตอนตอไปคือ จัดเวที
หรือมาตรการเพื่อใหสมาชิกของสาธารณชนสามารถแสดงความรูสึกของเขา แสดงความคิดเห็น 
หรือความหวงกังวลกับเรา ซ่ึงมีเทคนิคหลายๆ อยางที่สามารถทําได คือ กลุมที่ปรึกษา คณะทํางาน 
สนทนากลุม สายดวน สัมภาษณ การประชุมการรับฟงความคิดเห็น และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เชน การประชาพิจารณ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนตน 
  นอกจากนี้พัชรี สิโรรส และคณะ (2546: 3-1, 4-1, 5-1) ไดเสนอเทคนิคในการมีสวนรวม
ของประชาชน ซ่ึงแบงออกเปน3 สวนดังนี้ 
   1)  เทคนิคการใหขอมูลขาวสาร ไดแก เอกสารขอเท็จจริง จดหมายขาว รายงาน
การศึกษา การจัดทําวีดีทัศน การจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร การแถลงขาว เวทีนําเสนอขอมูล การ
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ส่ือสารผานวิทยุกระจายเสียง การจัดสัมมนาวิชาการใหแกส่ือมวลชน หอกระจายขาวชุมชน ทัศนะ
ศึกษาเยี่ยมชมโครงการ การนําเสนอ การชี้แจงใหประชาชนทราบในการประชุมของทางการ 
   2)  เทคนิคการมีสวนรวมในการรับฝงความคิดเห็น ไดแก การสัมภาษณรายบุคคล 
การสนทนากลุมยอย การแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซด การสํารวจความคิดเห็น สายดวน-สายตรง 
การทําประชาพิจารณ 
   3)  เทคนิคการมีสวนรวมแบบปรึกษาหารือ ไดแก เวทีสาธารณะ การพบปะแบบไม
เปนทางการ คณะทํางานเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 
  2.2.7  ประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชน ไดแก (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2551)  
   1)  คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น 
   2)  ใชตนทุนนอยและลดความลาชาลง 
   3)  การสรางฉันทามติ 
   4)  การนําไปปฏิบัติงายขึ้น 
   5)  การหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาที่เลวรายที่สุด 
   6)  การคงไวซ่ึงความนาเชื่อถือและความชอบธรรม 
   7)  การคาดการณความหวงกังวลและทัศนคติของสาธารณชน 
   8)  การพัฒนาภาคประชาสังคม 
 

2.3  การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
 สําหรับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น     
จําลอง โพธ์ิบุญ (2544: 7) ไดสรุปไวดังนี้ หมายถึงการที่ประชาชนในสังคมมีความรวมมือรวมใจกัน
พัฒนาความสามารถของตนในการควบคุม การใช การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและรักษา
ส่ิงแวดลอมเพื่อประโยชนทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน โดยมีสวนรวมตั้งแตการ
กําหนดประเด็นปญหา หาสาเหตุของปญหา รวมทั้งการดําเนินการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของ
ชุมชนดวย 
 นอกจากนี้ยังพบวา ถาสมาชิกขององคกรชุมชนมีความกระตือรือรนใหความสนใจและ
รวมมือในการจัดทําแผนสิ่งแวดลอม แตไมไดรับการสนองตอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ก็จะทํา
ใหความสนใจในความรวมมือเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอมนอยลงไป การมีสวนรวมของชุมชนใน
การวางแผนสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงเปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามา
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มีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชน
มากมาย เชน เกิดการยอมรับโครงการมากขึ้น ประชาชนรูสึกผูกพันเปนเจาของโครงการ การ
บริหารและการดําเนินโครงการมีประสิทธิภาพ ประชาชนไดรับประโยชนจากโครงการมากขึ้น 
และเปนการเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนอีกดวย สรุปไดดัง ภาพที่ 2.4 
 

การมีสวนรวม
ของประชาชน 

ขีดความสามารถ
ของประชาชนจะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ป ร ะ โ ย ชน จ า ก
โครงการมากขึ้น 

ประชาชน
ยอมรับโครงการ

มากขึ้น 

ประชาชนรูสึก
ผูกพันเปน

เจาของโครงการ

การบริหารและ
ดําเนินโครงการจะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

องคกร
ปกครองสวน

ทองถิ่น 

  ผลลัพธที่เกิดขึ้น 

ปจจัยนําเขา  
ภาพที่ 2.4  ประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนสิ่งแวดลอมขององคกร 
      ปกครองสวนทองถ่ิน 
แหลงท่ีมา: ปรับปรุงจากกรมการปกครองและสํานักงานความรวมมือดานสิ่งแวดลอมและการ 
       พัฒนาแหงประเทศเดนมารก, 2541: 7. 
 
 2.3.1  แนวทางการสรางการมีสวนรวมและสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 จําลอง โพธ์ิบุญ (2550: 21-23) ไดศึกษาถึงการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม และไดสรุปและไดเสนอแนะไวดังนี้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อตอบสนองความตองการทั้งในปจจุบันและอนาคตของประชาชนไดอยางตอเนื่อง ภาครัฐที่มี
หนาที่ดูแลและรับผิดชอบในการจัดใหมีการใชทรัพยากรอยางเหมาะสม จะตองติดตาม เฝาระวัง 
ปองกันและแกไขปญหาของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และใหมีการใชทรัพยากรใน
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อัตราที่จะไมทําใหเกิดการเสื่อมโทรมของแหลงทรัพยากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในหลาย
กรณีแมวาการฟนตัวตามธรรมชาติของแหลงทรัพยากรในภูมิภาคตางๆ จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วแตก็
ยังไมทันกับการเปลี่ยนแปลงของแหลงทรัพยากรอันเนื่องมาจากการนําเอาเทคโนโลยีการผลิตที่
ทันสมัยมาใชเพื่อการแขงขันทางธุรกิจ ดังนั้นความรับผิดชอบตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมเพียงแคแกปญหาทางสิ่งแวดลอมไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพเทานั้นไม
เพียงพอ แตควรที่จะสามารถปองกันมิใหเกิดปญหานี้ดวย แตการจัดการปญหาทางสิ่งแวดลอม
ทั้งหมดจะปลอยไวใหหนวยงานทางราชการและเจาหนาที่เปนผูติดตามดูแลอยางในอดีตที่ผานมา
ไมไดอีกแลว เพราะปญหาการลดลงของทรัพยากรและความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมมีหลาย
ฝายที่เกี่ยวของและสุดทายแลวผลกระทบทั้งหลายจะตกอยูแกประชาชนนั่นเอง ดังนั้นการเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทั้งรับรูการเปลี่ยนแปลง นาจะเปนแนวทางที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดและเปนการเพิ่มสมรรถนะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ
โดยรวมอยางดียิ่ง กลยุทธสําคัญที่จะชวยสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนคือ 
   1)  การศึกษาทําความเขาใจถึงวัฒนธรรม แนวคิด และวิถีชีวิตของคนไทย 
   2)  การสรางความรู ความเขาใจแกประชาชนในประเด็น ปญหาและแนวทางการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   3)  การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหาและความ
ตองการของชุมชน และกําหนดแนวทางการพัฒนา 
   4)  การกระจายทรัพยากรอํานาจและความรับผิดชอบในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมแกชุมชน 
  นอกจากนี้ จําลอง โพธ์ิบุญ (2545: 4-36) ไดศึกษาถึงการสรางความเขมแข็งของชุมชนใน
การจัดการสิ่งแวดลอม โดยไดนําแนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเทศบาลแหลม
ฉบังมาศึกษา พบวา การสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอมทางเทศบาลมี
บทบาทดังนี้ 
   1)  มีนโยบาย/แผน ดานการสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอม 
   2)  มีผูรับผิดชอบในการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
   3)  มีการจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอเพื่อใชในการดําเนินการดานการสราง
ความเขมแข็งใหชุมชน 
   4)  ผูบริหารของเทศบาลเอาใจใสและใหความสําคัญกับการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอมเปนอยางสูง 
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   5)  ผูปฏิบัติงานดานการเสริมสรางความเขมแข็ง/สงเสริมบทบาทของชุมชนมีความ
รับผิดชอบมุงมั่นในการดําเนินงาน 
   6)  มีกิจกรรมสรางความเขมแข็งของชุมชนอยางสม่ําเสมอ 
   7)  ผูบริหารและเจาหนาที่ของเทศบาลรับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหชุมชน/
กลุมตางๆมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม 
  แนวทางเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมยั่งยืน  สามารถแบงออกเปน แนวทางของภาครัฐและแนวทางสําหรับประชาชน ดังนี้
   2 .3 .1 .1   แนวทางเสริมสร างการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมยั่งยืนของภาครัฐ 
         1)  ใหประชาชนในชุมชนที่จะไดรับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ
พัฒนาตางๆของรัฐไดรับรูขอมูลขาวสาร และมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยการเปดเผยนโยบาย
และวัตถุประสงคในการดําเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนเผยแพรขอมูลทุกแงมุมที่ไดจากการศึกษา
โครงการดังกลาวตอสาธรณชนอยางตอเนื่อง 
         2)  เปดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตอโครงการขนาดใหญ
ที่มีผลกระทบตอสภาพแวดลอม และประชาชนโดยสวนรวม กอนที่จะมีการตัดสินใจดําเนินการ
อยางหนึ่งอยางใด ทั้งยังจะชวยลดความขัดแยงในสังคมลงดวย 
         3)  สนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม โดยกระจายอํานาจใหแกชุมชน เชน คณะกรรมการหมูบาน สภาองคการบริหาร
สวนตําบล หรือองคกรที่มีสวนไดเสียตอทรัพยากรนั้นๆโดยตรง ใหการรับรองสิทธิชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนยอมรับกฎกติกาตางๆที่ชุมชนเปนผูกําหนด
ขึ้นตราบที่กฎและกติกาเหลานั้นไมขัดตอกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ตลอดจนใหการสนับสนุนดานการเงินตามความจําเปนของประชาชนที่ทําการ
อนุรักษดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเหลานั้น 
        4)  ในการปฏิรูปที่ดิน รัฐควรจะดําเนินการบนหลักการที่ใหชุมชนมีสวน
รวมในการตัดสินใจและดําเนินการ รวมทั้งใหมีการออกเอกสารรับรองสิทธิในที่ทํากินทั่วประเทศ
โดยเร็วพรอมกับมีการจําแนกที่ทํากินและเขตปาออกจากกันอยางชัดเจน 
        5)  เรงรัดพิจารณาพระราชบัญญัติปาชุมชนที่รับรองสิทธิในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยชุมชนและยอมรับความหลากหลายในแบบแผนตลอดจน
จารีตประเพณีที่ชุมชนยึดถือและปฏิบัติ ทั้งในการอนุรักษและการใชประโยชน 
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        6)  จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อความรวมมือทางดานสิ่งแวดลอมระหวาง
รัฐบาล องคกรเอกชน และประชาชนเพื่อเปนสื่อในการนําเสนอปญหาสิ่งแวดลอม และกําหนด
โครงการและแผนปฏิบัติการสิ่งแวดลอมเพื่อทําโครงการรวมกันระหวางรัฐบาล องคกรเอกชน และ
ประชาชนอยางเปนรูปธรรม 
        7)  สรางจิตสํานึกในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคาดวยการ
บรรจุเร่ืองการอนุรักษส่ิงแวดลอมไวในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ 
        8)  การเผยแพรขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธเปนจุดออนสําคัญของ
ภาครัฐ ดังนั้นจึงควรประสานความรวมมือใหความสนับสนุนและสงเสริมภาคเอกชน ส่ือมวลชน 
สถาบันการศึกษาและองคกรพัฒนาเอกชนดานตางๆที่มีอยูในทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการให
ความรูแกประชาชนเพื่อใหเกิดความเขาใจหาทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมิใหเปนสวนหนึ่งของ
การเกิดปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน 
        9)  หากจะใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ก็ตองมีการทบทวนกระบนการออกกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายใหมีความเหมาะสมควบคู
ไปกับการปฏิรูปกฎหมายสิ่งแวดลอมที่บังคับใชอยูในปจจุบันใหมีสหสัมพันธกันมากขึ้น ใน
ขณะเดียวกัน ระบบกฎหมายไทยเองอาจรับแนวคิดเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ตัดสินใจทั้งในระดับราชการฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารดวยก็ได แตส่ิงเหลานี้จะพึงบังเกิดไดก็
ตอเมื่อกลุมพลังประชาชนตองรวมมือรวมใจผลักดันความตองการในการมีสวนรวมนี้ใหเปนจริง
โดยกระบวนการทางรัฐสภาและรัฐบาลตอไป 
   2.3 .1 .2   แนวทางเสริมสร างการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมยั่งยืนสําหรับประชาชน 
        1)  สรางจิตสํานึกใหผูที่เกี่ยวของโดยการหาพันธมิตรเพิ่มเติม ลดการ
เผชิญหนา 
        2)  สรางองคกรชาวบานใหเขมแข็ง เรงพัฒนาความสามารถในการ
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรอยางจริงจัง ขยายเครือขายของการอนุรักษไปทั่วทุกภาคและทุกประเทศ 
        3)  จัดตั้งสมัชชาสิ่งแวดลอมในระดับตางๆเทาที่มีศักยภาพที่เปนจริง
ตั้งแตระดับอําเภอ จังหัด และภาค เปนตน ใหมีบทบาทหนาที่ในการกําหนดมาตรการติดตามการ
แกไขปญหาของรัฐบาลและกรณีที่มีปญหาเรงดวน มีบทบาทในการใหประชาชนมีสวนรวมในหาร
ศึกษาเคราะหตลอดทั้งการเจรจาเพื่อคล่ีคลายปญหา 
        4)  ชวยกันติดตามการดําเนินการสิ่งแวดลอมของผูแทนราษฎร(สส.) และ
พรรคการเมือง เพื่อจะทราบวา สส. และพรรคการเมืองใดใสใจในเรื่องสิ่งแวดลอมอยางแทจริง 
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2.4  การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน 
 
 ในสวนของการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชนถือไดวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญเพราะ
เปนเรื่องที่สงผลตอความเปนอยูของประชาชนโดยตรง ผูวิจัยไดทบทวนเนื้อหาที่เกี่ยวของโดย
เรียงลําดับดังนี้ ความหมายของการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน  สถานการณส่ิงแวดลอม
เมืองและชุมชนในปจจุบัน  แนวทางการบริหารจัดการเมืองที่ดี และแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอม
เมืองและชุมชน 
 
 2.4.1  ความหมายของการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน การจัดการสิ่งแวดลอมเมือง
และชุมชน” (Urban Environmental Management) หมายถึงกระบวนการในการสรางสรรคอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหสภาพแวดลอมภายในเมืองและชุมชนดีขึ้นเปนที่นาพอใจ มีการใชทรัพยากรอยาง
ประหยัด เหมาะสม และยั่งยืน ตลอดจนพยายามที่จะลดหรือกําจัดมลพิษตางๆใหหมดไปหรือ
นอยลง (จําลอง โพธ์ิบุญ, 2544: 5-1-5-29) นอกจากนี้ในการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน
จะตองมีการนําหลักการและกลยุทธตางๆไปประยุกตใชอยางเหมาะสมและใหมีความสอดคลองกับ
สถานการณของปญหา ตลอดจนความตองการของประชาชนที่อาศัยอยูในเมืองและชุมชนโดยอาศัย
ความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในระดับพื้นฐานผสมผสานกับความรูในระดับประยุกตอยางบูรณาการ 
(สุกาญจน รัตนเลิศนุสรณ, 2550: 303) ซ่ึงกลยุทธหนึ่งที่สามารถนํามาประยุกตใชเพื่อใหการจัดการ
ส่ิงแวดลอมเมืองและชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไดแก กลยุทธการพัฒนาที่ยั่งยืน (จิรากรณ คชเสนี 
และ นันทนา คชเสนี, 2552: 1-7) 
 
  2.4.2  สถานการณสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน สํานกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมบรรยายสถานการณการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชนใน
ปจจุบันไวดังนี้ (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2553) 
  การขยายตัวของเมืองที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ และประชากรที่
เพิ่มขึ้น ประกอบกับระบบการจัดการเมือง ที่ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ไดกอใหเกิดปญหา
ส่ิงแวดลอมเมือง จึงไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการสิ่งแวดลอมเมืองแบบมีสวนรวม ซ่ึงมีการจัดทํา
ตัวช้ีวัดสิ่งแวดลอมเมือง 2 หมวด คือหมวดสีน้ําตาลที่ตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน และหมวดสี
เขียวที่เนนการปองกันมากกวาการแกไข พื้นที่ในหลายจังหวัดไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
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ส่ิงแวดลอมเมือง แตยังขาดการติดตามและประเมินผล สําหรับสภาวะแวดลอมของเมืองใหญเต็มไป
ดวยปญหา จํานวนชุมชนแออัดที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการกูยืมเงินเพื่อการสรางบาน ติดตั้งไฟฟา และ
น้ําประปา 
  การจัดลําดับเมืองที่นาอยู 40 เมือง ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ที่พิจารณาจากการถวงน้ําหนัก
ตัวช้ีวัดในดานตางๆ ดังนี้ เศรษฐกิจ การศึกษา กฎหมายและกฎระเบียบ ราคา/คาเชาที่อยูอาศัย การ
สาธารณสุขและสุขาภิบาล ดานสิ่งแวดลอมการคมนาคมและการสื่อสาร และนันทนาการ กรณีของ
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และเชียงใหม ไดรับการคัดเลือกเปนเมืองนาอยูของป พ.ศ.2543 อยู
ในลําดับที่17 และ 13 
 
  2.4.3  แนวทางการบริหารจัดการเมืองที่ด ี
  ในการบริหารจัดการเมืองที่ดีนั้นฝายบริหารตองทํางานเปนทีม มีความเปนประชาธิปไตย 
มีการรับฟงความคิดเห็นกันและกัน ถือนโยบายไปสูการปฏิบัติในแนวเดียวกัน สรางการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน นอกจากนั้นยังสรางสัญลักษณของการสื่อสาร เพื่อกระตุนสํานึกและเปนเครื่องมือ
การบริหารงาน เชน (เชาวฤทธิ์ สาสาย, 2545: 27) 
   1)  สรางคุณคาความหมายของตนไมขึ้นมาสื่อสาร กับประชาชน กับชุมชนในการ
รวมกันจัดการสิ่งแวดลอม อาทิ เนนย้ําวา ตนไมเปนตัวกรองอากาศ เปนตัวดูดสารพิษ เปนตัวสราง
ความรมร่ืน ลดปริมาณของคารบอนมอนออกไซด ตนไมใหญๆหนึ่งตนสําหรับความเย็นเทากับ
แอร 5 ตัน เปนตน 
   2)  สรางความหมาย ขยะใหม ใหมองเห็นวาคือทรัพยากรที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจและ
คือตัวทําลายระบบสุขภาพที่แทจริง 
   3)  สรางกระบวนการเรียนรูและมีสวนรวม ผานเวทีประชาสังคมในชุมชนตางๆ
เพื่อใหตระหนักในการจัดการปญหาและรวมกันเสนอทางออก 
   4)  แนวแนที่จะบริหารงานโดยเนนประโยชนประชาชนเปนจุดมุงหมาย เพราะ 
อะไรก็ตามที่ทําแลวประชาชนไดประโยชน หรือทําแลวชวยแกปญหาเดือดรอน ตองทําทันที แมวา
จะติดขัดกับระเบียบกฎเกณฑบางเรื่องก็ตาม 
   5)  ทําลายหรือมองขามเงื่อนไขที่เปนอุปสรรคการบริหารจัดการ ซ่ึงหมายถึงเทศบาล
ตองยืดหยุนได 
   6)  บริหารโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง ระเบียบกฎเกณฑเปนเครื่องมือ ดังนั้น
โครงการแตละโครงการ เทศบาลไมไดมองวามันถูกตองหรือไมในระเบียบกฎเกณฑ แตมองวาทํา
แลประชาชนไดประโยชนอยางไร ถาทําแลวไดประโยชนเทศบาลตองหาชองทางทําใหสําเร็จ 
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   7)  เทศบาลตองลงมาทํางานอยางใกลชิดกับปญหา ยิ่งเทศบาลมองเห็น ยิ่งเขาใจวา
อะไรแกได อะไรแกไมได และตองทําอยางไร อะไรตองพยายามที่จะศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 
สรุปแนวทางการบริหารจัดการเมืองที่ดีได ดังปรากฎในภาพที่ 2.5 
 

ขยะสิ่งแวดลอม 
เปนตัวสื่อสารกระตุน 

สรางสํานึกตอ
สิงแวดลอม สรางระบบการ

จัดการสุขภาพ

สราง
ประชาธิปไตย สรางชุมชน

เขมแข็งและ

สรางระบบบริหาร
จัดการที่ดีเนน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.5  แนวคิดการบริหารจัดการเมืองที่ดี 
แหลงท่ีมา:   สมบัติ เหสกุล และคณะ, 2547: 66. 
 
  ในมิติการบริหารจัดการเมืองมีกระบวนการผลิตทั้งในเชิงแผนงาน นโยบาย เครื่องมือการ
บริหารออกมามากมาย ที่สําคัญสามารถนําความรูดานเทคโนโลยีมาคนหาความรูใหม และมาเปน
เครื่องมือในการบริหารงานในการสรางชุมชนเขมแข็งดวย เชน 
   1)  เขาใจสภาพโครงสรางทางภูมิศาสตรของเมือง ตองพึ่งพา ปกปองรักษาและตอง
เกื้อกูลเพื่อใหอยูกับสิ่งแวดลอมนั่นไดอยางยั่งยืนในทามกลางการเจริญเติบโตของเมือง 
   2)  กระบวนการบริหารงานที่เนนงานวิจัย หรือนําองคความรูจากงานวิจัยมาเปน
เครื่องมือในการบริหารงาน นอกจากสรางวัฒนธรรมการบริหารงานอยางมืออาชีพแลว ยังเปนกระ
บนการลดทอน หรือแกปญหาความขัดแยงภายใน สรางการยอมรับองคกรความรูที่ศึกษาออกมา
อยางเปนระบบ เปนวิทยาศาสตรได 
   3)  มองเห็นพลังจากกระบวนการมีสํานึกของทุกๆภาคสวน ทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ
และภาคประชาสังคม และสรางกระบนการเรียนรูรวม อาทิ ใหเจาหนาที่ซ่ึงเปนกลไกบริหารรวมทํา
วิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อไปสูความรวมมือแกไขปญหาผลกระทบจากการเติบโตเปนเมือง 
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   4)  การบริหารภาพลักษณการจัดการสิ่งแวดลอมเปนพิษ ซ่ึงเปนปญหาที่สรางความ
วิตกแกชุมชนมาเชื่อมรอยสรางกระบนการรวมกัน ทั้งพลังภายในชุมชนและองคกรพันธมิตรอื่นๆ 
   5)  ความกลาของฝายบริหารที่จะริเร่ิมนําโครงการใหมๆเขามาสูชุมชนที่ซ่ึงมีวิถีชีวิต
ที่หลากลหายอยางเดนชัด 
   6)  การจัดสรรงบประมานจํานวนหนึ่งสรางงานวิจัยรวมกับชุมชน โดยเปนการ
วาจางองคกรพัฒนาเอกชนเขามามีสวนรวมในการใหคําปรึกษาและสรางกระบนการทางสังคม
ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนไปพรอมกับพัฒนาบุคลากรของเทศบาลและชุมชนใหมีคามรูและ
เขาใจการพัฒนา 
   7)  ปญหาในเชิงการบริหารจัดการ ไดแก ปญหาในการจัดการในเชิงกลไก อาทิ การ
ผลักดันเจาหนาที่เทศบาลไปรับรูขอมูลปญหา และสรางกระบวนการตื่นตัวพรอมเขาไปแกปญหาอยางมี
สวนรวมกับชุมชนในโครงการวิจัย ซ่ึงหมายความวา กลไกที่เขาไปจัดการปญหาจะตองมีองค
ความรูกอนนั่นเอง 
   8)  แหลงความรูมีหลายแหง ไดแก การศึกษาดูงาน ประสบการณสวนบุคคลในความ
สนใจตอส่ิงแวดลอม การคนหาขอมูลจากระบบเครือขายขอมูลขาวสาร (Internet) 
   9)  การใชการวิจัยเปนเครื่องมือในการสรางกระบนการการมีสวนรวมและการ
ส่ือสาร 
   10)  ฝายบริหารเทศบาลตองมีความรู มีคามชํานาญเฉพาะดาน ซ่ึงกอใหเกิดวิสัยทัศน
ที่ยาวไกลตลอดจนการคิดกลไกแกปญหาทั้งในทางเทคนิคและในทางการบริหารไดดีมี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะในดานการบริหารจัดการเมืองในเชิงวิทยาศาสตร อาทิ การแกปญหาขยะ
โดยวิธีชีวเคมี ในการสรางสวนเพื่ออากาศหรือลดมลพิษทางอากาศ 
   11  มีความรูในขอกฎหมาย ซ่ึงตองนําความรูดานนี้มาประกอบกับการบริหารจัด
การเมืองก็เดนชัดมาก สุดทายคือตระหนักถึงยุคสมัยที่โลกกําลังส่ือสารถึงกัน โดยนําระบบ ICT 
(Information Communication Technology) มาเปนกลไกการบริหารอีกดวย ทําใหเกิดกระบวนการ
ส่ือสารสองทางและทั่วถึงภาคประชาชนมากขึ้น 
  นอกจากนี้ แนวทางการจัดการเมืองใหเกิดผลสําเร็จและมีความยั่งยืนควรดําเนินการดังนี้ 
   1)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเนนที่จะสรางเปาหมายการทํางานจากผลลัพธที่
ตองการภายใตการใชทรัพยากรขององคกรและการพัฒนาบุคลการขององคกรใหเกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด ตอบสนองความตองการของประชาชนทองถ่ินไดตามเปาหมายที่กําหนดไวจากการปรับ
เปาประสงคและเปาหมายของการทํางาน จากกิจกรรมที่มีจํานวนมากไปสูกิจกรรมที่ตอบสนอง
เปาหมาย มียุทธศาสตรรวมกันหลายกิจกรรม และใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เนนการใช
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เงื่อนไขขอจํากัดและบริบททางสังคมเปนความรูในการพัฒนา สูเปาประสงคการมีสวนรวม
ตัดสินใจเพื่อการพัฒนาที่ดีที่สุด 
   2)  การเพิ่มประสิทธิภาพอยางแรกขององคกร คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
องคกรเกิดความรูมากขึ้นและนําความรูนั้นมาใชในการพัฒนาการทํางานและถายทอดสูสังคม
โดยรวม การพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดใชกระบวนการเรียนรูจากการทํางาน ประกอบกับการสราง
การมีสวนรวมจากภาคประชาชนในกระบวนการเรียนรูเดียวกัน และการนําเอาความรูจากบุคคล
ของสถาบันวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศเขามาผสมผสานกับการทํางาน โดยเฉพาะการ
ขอความชวยเหลือทางวิชาการที่มีนักวิชาการมาทํางานรวมกันกับองคกรระยะยาว อยูรวมกับ
กระบวนการสรางความรูเดียวกัน 
   3)  การพัฒนาชองทางการทํางานใหมๆจากโอกาสของการกระจายอํานาจทาง
การเงินการคลังจากรัฐบาลกลาง และการถายโอนอํานาจการดําเนินกิจกรรมภายในพื้นที่การ
ปกครอง ดวยการสรางการบริหารจัดการงบประมาณ อยางมีสวนรวมภายในองคกรเดียวกัน 
   4)  สุดทาย คือ การสรางแหลงความรูอยางเปนระบบ โดยเริ่มจากฐานความตองการ
ที่จะไดความรูสูการนําไปใชและการประยุกตและสามารถปรับใชกับสถานการณตางๆ 
 
  2.4.4  แนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน 
  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (2553) ไดเสนอแนว
ทางการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชนวา ควรมีการควบคุมการเจริญเติบโตทางกายภาพที่
เหมาะสม  สะทอนเอกลักษณเมือง และสอดคลองกับศักยภาพ  ในการรับรองของเสียของ
ส่ิงแวดลอม โดยผานการออกแบบผังเมือง กฎระเบียบการใชที่ดิน ประกาศพื้นที่คุมครอง ซ่ึงตอง
อาศัยการประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน และกลยุทธการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อให
การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน เปนไปอยางนาอยูและยั่งยืน 
  จําลอง โพธ์ิบุญ (2544: 5-1, 5-29) กลาววาในการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชนใหเกิด
ประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพคือ ทําใหเมืองและชุมชนมีสภาพแวดลอมที่ดี ปราศจากปญหา
ส่ิงแวดลอมหรือมีปญหาสิ่งแวดลอมนอยที่สุด มีการใชทรัพยากรตางๆอยางเหมาะสม และยั่งยืน 
ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี จะตองมีกระบวนการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองที่เปนระบบ ครบวงจรการ
จัดการ ดังนี้ 
   1)  ตรวจสอบและกําหนดประเด็นปญหา/ความตองการดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงอาจทําไดหลาย
วิธี เชน การศึกษาจากรายงานและเอกสารตางๆ การรับฟงจากสมาชิกชุมชนและผูที่เกี่ยวของ เปน
ตน 
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   2)  จัดลําดับความสําคัญของประเด็นดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะตองมีการกําหนดเกณฑ
พิจารณาใหเหมาะสมเพื่อใหไดลําดับความสําคัญที่ถูกตองและเปนที่ยอมรับของทุกฝายและ
หลังจากลําดับความสําคัญของปญหาแลวควรประชุมหรือตกลงรวมกันวา จะเลือกปญหา/ความ
ตองการจํานวนกี่ประเด็น เพื่อนําไปดําเนินการิเคราะหและดําเนินการแกไข/พัฒนาตอไป 
   3)  การวิเคราะหปญหา/ความตองการ โดยการวิเคราะหปญหาจะพิจารณาจากสาเหตุ
ที่กอใหเกิดปญหา และผลกระทบจากปญหา สวนการวิเคราะหความตองการจะพิจารณาจากเหตุผล
และประโยชน 
   4)  กําหนดแนวทางแกไขปญหา/การพัฒนา ซ่ึงจะพิจารณาจากสาเหตุ ผลกระทบ 
เหตุผล และ ประโยชนของประชาชนเปนหลัก รวมทั้งควรเปดโอกาสใหประชาชนไดรมแสดง
ความคิดเห็นอยางทั่วถึงกวางขวาง 
   5)  จัดทําแผน/โครงการ โดยแผนการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองที่ดีควรมีการกําหนด
องคประกอบของแผน ซ่ึงไดแก วิสัยทัศน (Visions) เปาประสงค (Goals) กลยุทธ (Strategies) 
มาตรการ(Measures) และโครงการ(Projects) ไวอยางชัดเจนและครอบคลุม 
   6)  การพิจารณาตัดสินใจแผน/โครงการ อาจทําไดโดยการศึกษาความเหมาะสมและ
ความเปนไปไดของแผน/โครงการที่จะดําเนินการวา สามารถชวยแกไขปญหาหรือสนองความ
ตองการไดหรือไม ประชาชนในชุมชนใหการยอมรับ/สนับสนุนหรือไม แผน/โครงการนั้นมีจดุแขง็ 
จุดออน โอกาส และขอจํากัดใดบางที่จะเปนสวนสนับสนุนหรือเปนอุปสรรคของการดําเนินงาน
ตามแผนหรือโครงการนั้น ตลอดจนผลประโยชนตอบแทนตอสวนรวมมีมากนอยเพียงใด 
   7)  การนําแผน/โครงการไปปฏิบัติ จะตองมีการกําหนดหนวยงาน กลุมบุคคลหรือ
บุคคลผูรับผิดชอบโครงการดวย ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการประสานงานที่ตอเนื่อง มีการควบคุมตรวจสอบ 
การดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ 
   8)  การติดตามตรวจสอบและประเมินผลแผน/โครงการ โดยการติดตามตรวจสอบ
จะทําใหทราบวาแผน/โครงการมีความกาวหนาอยางไร เปนไปตามแผนที่วางไวหรือไม มีปญหา
อุปสรรคอยางไรบาง สวนการประเมินผลโครงการเปนการวิเคราะหการดําเนินงานตามแผน/
โครงการวาบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม มากนอยเพียงใด 

 
 
 
 



42 

 

2.5  การเมืองกับการจัดการสิ่งแวดลอม 
 
  การเมืองเปนปจจัยที่มีความสําคัญและเกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยิ่งผูวิจัยได
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของในประเด็นการเมืองกับการจัดการสิ่งแวดลอมโดยทําความเขาใจ
ตั้งแต ความหมายของการเมือง การเมืองของสิ่งแวดลอม การเมืองของสิ่งแวดลอมในยุคใหมและ
การเมืองสีเขียว 
 
  2.5.1  ความหมายของการเมือง 
 
  อริสโตเติล (Aristotle) บิดาของสาขาวิชารัฐศาสตร ใหความเห็นวา การเมืองเปนเรื่องของ
สาธารณะ (Public) เปนเรื่องเกี่ยวกับสังคมระดับรัฐ ซ่ึงสัมพันธกับบุคคลในทุกระดับ อางถึงใน   
(จิรโชค วีระชัย และคณะ, 2538: 22) การเมือง คืออํานาจและอิทธิพลซ่ึงสามารถทําใหผูอ่ืนกระทํา
ในสิ่งที่เราตองการ (สมพร แสงชัย 2534: 1-3) โดยที่ผูอ่ืนอาจตองการกระทําหรือไมตองการกระทํา
ก็ตามก็ได ประเด็นสําคัญคือการตอบสนองความตองการของเรา ก็ถือวาเปนชัยชนะทางการเมือง 
ถาผูอ่ืนมีความตองการจะกระทําอยูแลวคือ มีความตองการตรงกับเรา ความตองการของเราไดรับ
การตอบสนองเชนกัน แตถาผูอ่ืนไมตองการจะกระทําเราก็อาจจะขัดความรูสึกของเขา ซ่ึงเปนสิ่งที่
เราจะไมคํานึงถึงมากนักในดานการเมือง เราจะคํานึงถึงแตการตอบสนองความตองการของเรา
มากกวา 
  การเมืองเกิดขึ้นไดทุกระดับ ระดับบุคคลก็ไดแกการแขงขันชิงดีชิงเดนหรือการแขงขัน
เพื่อใหได 2 ขั้น ซ่ึงเปนผลประโยชนของแตละฝาย การแขงขันเพื่อใหนายรักก็ถือวาเปนการเมือง
เชนกัน ในระดับองคการก็ไดแกการแขงขันระหวางหนวยงานเพื่อใหไดงบประมาณมากขึ้น เพื่อให
ประชาชนศรัทธาในหนวยงาน  มากขึ้นหรือเพื่อใหหนวยงานนั้นมีอํานาจมากขึ้น ในระดับประเทศ
ก็คือการแขงขันเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เปนตน ตัวอยางที่กลาวมาเปนตัวอยาง
ของการแขงขัน แตตัวอยางทางดานความรวมมือของบุคคลในกลุมเพื่อแขงขันกับกลุมอื่นก็มี เชน 
การทํางานรวมกันเพื่อประโยชนของหนวยงาน ความรวมมือของหนวยงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ของชาติตางๆรวมมือกันในภาคีทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร เปนตน การเมืองใน
ทั้งสองลักษณะจึงเกิดขึ้นในทุกระดับตั้งแตต่ําไปจนสูง (สมพร แสงชัย, 2534: 3) 
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  2.5.2  การเมืองของสิ่งแวดลอม 
  สมพร แสงชัย (2534) กลาววาการเมืองของสิ่งแวดลอมก็มีลักษณะเหมือนการเมืองที่กลาว
มา คือมีเร่ืองของอํานาจ อิทธิพลซ่ึงรวมอยูที่ศูนยอํานาจ มีผูไดประโยชนและผูเสียประโยชน มีการ
ขัดแยงและมีการรวมมือกัน มีการพยายามเขาหาศูนยอํานาจซึ่งสามารถจะใหคุณใหโทษฝายใดฝาย
หนึ่งได และมีการตอสูเพื่อใหเกิดความเปนธรรมขึ้นในสังคม เพื่อใหเห็นไดชัดเจน ภาพที่ 2.6 
 
 

Polluters 
Polluters  
นักอนุรักษ 

นักการเมือง 
ฝายอนุรักษ 

นักธุรกิจ 

การเมือง 

ประชาชน 

ศูนยรวมอํานาจ 

‐vs‐ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6  แสดงความขัดแยงระหวางผูที่ทําใหส่ิงแวดลอมเสียหายกับผูที่ถูกสิ่งแวดลอมเสียหายทํา
      ใหเสียประโยชน  
แหลงที่มา:  สมพร แสงชัย, 2534: 5. 
 
  จากภาพที่ 2.6 จะแสดงใหเห็นวาความขัดแยงระหวางผูที่ทําใหส่ิงแวดลอมเสียหาย 
(Poluters) และผูที่ถูกสิ่งแวดลอมเสียหายกระทําใหเสียประโยชน  (Pollutees) ผูที่ทําใหเสียหายอาจ
เปนนักอุตสาหกรรม หนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ หรือประชาชนทั่วไปที่มีกิจกรรมบางอยางที่
มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เชน ชาวนาที่ใชสารเคมีที่มีพิษกําจัดศัตรูพืช เกษตรกรเลี้ยงหมู โรงกล่ัน
น้ํามัน โรงไฟฟาถานหิน เปนตน สําหรับผูเสียหายคงเปนผูที่ไดรับการกระทบกระเทือนจาก
ส่ิงแวดลอมทั่วไป  
  แตในปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษเปนส่ิงที่ทุกคนในสังคมโลกทั่วโลกเปนหวงและ
ใหความสนใจ จึงมีกลุมนักสิ่งแวดลอมหรือนักนิเวศวิทยารวมอยูในกลุมที่ไดรับความเสียหายดวย 
ทั้งๆที่บุคคลเหลานั้นอาจไมใชบุคคลที่ไดรับความเสียหายโดยตรงก็ได ผูไดรับผลกระทบรองเรียน
เขาไปยังรัฐบาล หรือหนวยงานของรัฐซึ่งเปนศูนยอํานาจ แตฝายที่ทําใหส่ิงแวดลอมเสียหายก็วิ่งเขา
หาศูนยอํานาจเชนกัน เพื่อมิใหรัฐบาลลงโทษหรือตนเองเสียผลประโยชน และปรากฏวาผูที่ทําให
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ส่ิงแวดลอมเสียหายสวนใหญจะมีอิทธิพลมากกวาประชาชนทั่วไป ผูที่เสียหายจึงเขาหาประชาชน
ทั่วไปซึ่งมีโอกาสจะเสียหายเหมือนตน เพื่อใหประชาชนบีบบังคับรัฐบาลใหกระทําการบางอยาง
ตามที่ผูเสียหายตองการหรือแกไขปญหาสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน  
  เปนสิ่งที่นาสังเกตวา ผูทําใหสิ่งแวดลอมเสียหายปกติจะไมเขาหาประชาชน จะไมคอยมี
การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสารใหประชาชนหายของใจ และจะไมสามารถรวบรวมพลัง
ประชาชนเหมือนผูที่ไดรับความเสียหาย ในปจจุบันนักอุตสาหกรรม และหนวยราชการไดพยายาม
ประชาสัมพันธและทําความเขาใจกับประชาชนมากขึ้น แตก็ไมคอยประสบผลสําเร็จเทาใด ผูที่ทํา
ใหส่ิงแวดลอมเสียหายจึงเขาหานักการเมือง หรือนักการเมืองผูมีผลประโยชนทางการคาหรือทาง
อุตสาหกรรม นักการเมืองเหลานี้จะชวยเหลือผูที่ทําใหส่ิงแวดลอมเปนพิษใหไดประโยชนไดมาก 
แตบุคคลเหลานี้จะใชอิทธิพลและอํานาจเขาหารัฐบาลหรือศูนยอํานาจอยางเงียบๆ คือชอบบีบ
บังคับหนวยงานของรัฐโดยคนภายนอกไมรู หากขาวเปดเผยออกมา นักธุรกิจการเมืองเหลานี้ก็
มักจะถอยฉาก และไมออกมาเผชิญหนากับผูเสียหายหรือกับประชาชนซึ่งอาจจะเปนผูลงคะแนน
เสียงใหพวกตน เขาไปสูตําแหนงหนาที่ทางการเมือง (สมพร แสงชัย, 2534: 5) นักสิ่งแวดลอมจึง
ตองถวงดุลยของอีกฝายโดยการเขาสูเวทีการเมืองเชนกันเพื่อใหนักการเมืองฝายอนุรักษธรรมชาติ
ไดมีเสนทางเขาสูศูนยอํานาจและตอตานการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บาง
ประเทศถึงขนาดตั้งพรรคเขียว (Green Party) ขึ้นมาและสามารถเขาไปมีบทบาทในเวทีการเมือง
เปนอยางมาก เชนประเทศสวีเดน ประเทศเยอรมัน เปนตน พรรคการเมืองในหลายประเทศก็
กําหนดใหนโยบายของพรรคมีมาตรการอนุรักษและฟนฟูธรรมชาติ เชน สวีเดน นิวซีแลนดซ่ึง
นายกรัฐมนตรีมาจากพรรคการเมืองซึ่งตอตานระเบิดนิวเคลียร (ประชา หุตานุวัตร, 2541: 5) เปน
ตน ฝายอนุรักษส่ิงแวดลอมจึงพอจะถวงดุลยของอีกฝายหนึ่งได อยางไรก็ดีประชาชนจะมีน้ําหนัก
มากที่สุด ในการพิจารณาของศูนยอํานาจที่เปนประชาธิปไตย เชน ในกรณีของเขื่อนน้ําโจน 
แทนทาลัม กระเชาดอยสุเทพ และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประชาชนสามารถบีบบังคับให
รัฐบาลยอมจํานนทั้งๆที่รัฐบาลอยากจะสนับสนุนโครงการเหลานั้น เพราะผูทําใหส่ิงแวดลอม
เสียหายและนักธุรกิจการเมืองสามารถเขาหาศูนยอํานาจไดสะดวกกวาประชาชนและผูเสียหาย และ
เมื่อฝายทําใหส่ิงแวดลอมเสียหายเขาหาประชาชนทุกอยางก็สายเกินไปแลว หากผูทําใหส่ิงแวดลอม
เสียหายพยายามชี้แจงใหประชาชนเขาใจสามารถทําใหเห็นความจําเปนนของโครงการดังกลาว 
และสามารถทําใหประชาชนเห็นผลประโยชนของประเทศชาติ รวมทั้งชี้แจงใหเห็นมาตรการแกไข
หรือปองกันมิใหส่ิงแวดลอมเสียหาย ประชาชนจะเปนแรงสนับสนุนอันทรงพลังของฝายนี้อยาง
แนนอน การเมืองของสิ่งแวดลอมจึงมีประชาชนเปนปจจัยสําคัญที่ผูเกี่ยวของตองเอามาอยูฝายตน
ใหได 
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  การเมืองของสิ่งแวดลอมในยุคใหมเนนการใชพลังกลุมเปนหลักในการชักจูงใหรัฐบาล
เห็นคลอยและทําตามที่นักนิเวศนวิทยาตองการ กลุมจะพยายามทําใหปญหาส่ิงแวดลอมกลายเปน
ปญหาทางการเมือง มีเหตุและผลทางการเมืองมากกวาจะเปนปญหาการอนุรักษธรรมชาติธรรมดา 
เปนการขัดแยงทางการเมืองซึ่งกลุมมีพลังทางการเมืองสนับสนุน และเขาหาศูนยอํานาจทาง
การเมืองเพื่อใหการตัดสินใจของรัฐคํานึงถึงน้ําหนักและพลังของกลุม และคํานึงถึงผลไดผลเสีย
ทางการเมืองในการตัดสินปญหาสิ่งแวดลอม  กลุมพลังทางการเมืองมีกลยุทธมากมาย ทั้งสันติวิธี
เชน การเขาหาผูมีอํานาจ (Lobby) การใหการศึกษาแกประชาชน การวิจัยปญหาสิ่งแวดลอม และ 
วิธีการรุนแรง (Radicalism) หรือวิธีการเคลื่อนไหวทางการเมือง (Political activism) ซ่ึงไดแก       
1) การเขารวมในกิจการเลือกตั้ง รวมในการเมืองภายในและระหวางพรรค การเสนอกฎหมายเขา
สภา สมัครรับเลือกตั้ง ตั้งพรรคการเมือง เชน พรรคเขียว ซ่ึงจะทําใหนโยบายสิ่งแวดลอมเปนที่
ยอมรับของรัฐบาล (ประชา หุตานุวัตร, 2541: 2) 2) การประทวงตางๆ เชน การเดินขบวนประทวง 
การชุมนุมประทวง การประทวงแบบอหิงสา เปนตน นั้นคือการตอตานอยางรุนแรง การประทวง
เชนนี้นับวาไดผลกวาวิธอื่นๆ เพระรัฐบาลไมตองการใหเกิดความไมสงบขึ้นในประเทศ 3) การใช
กลยุทธทางกฎหมาย เชน ขอใหศาลออกคําสั่งหามดําเนินการ ฟองรองเรียกคาเสียหาย ตัวอยางเชน 
กรณีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2552: 34)  4) การให
การศึกษาแกประชาชน โดยการใชวิธีการสมัยใหมผานสื่อสารมวลชนแขนงตางๆ วิธีการโฆษณา
ชวนเชื่อดวยเทคนิคใหมๆ สามารถทําใหประชาชนเกิดความสํานึกทางสิ่งแวดลอมได (สมบัติ ธํารง
ธัญวงศ, 2541: 9) 
  กลยุทธตางๆที่นักนิเวศวิทยาไดนํามาใช ไดนําผลสําเร็จมาสูกลุมนักสิ่งแวดลอมทั่วโลก ทํา
ใหนักธุรกิจตองหันมาสนใจกับเรื่องการเมืองของสิ่งแวดลอมเชนกัน ผูที่ทําใหส่ิงแวดลอมเสียหาย
เริ่มมีความรูสึกวานักนิเวศวิทยามีบทบาททางการเมืองมากขึ้น ใชวิธีการรุนแรงมากขึ้น และมี
ขบวนการและวิธีการที่สมบูรณแบบยิ่งขึ้น กรณีการเผาโรงงานแทนทาลัมที่ภูเก็ต ก็คือพลังมวลชน
ในลักษณะของการเมืองของสิ่งแวดลอม การตอตานกระเชาลอยฟาที่เชียงใหมก็เปนพลังมวลชนใจ
จากประชาชน การตอตานเขื่อนน้ําโจนก็เชนกัน (สมพร แสงชัย, 2534: 37, 87, 225) 
 
  2.5.3  การเมืองสีเขียว 
  สเปร็ทแน็คและคาปรา (2528) อางถึงใน (ประชา หุตานุวัตร, 2541: 1) กลาวไววา การเมืองสีเขียวก็คือการ
เคลื่อนยายทางวัฒนธรรมสูกระบวนทัศนใหมที่แสดงออกทางการเมืองและกลาวอีกวา การเมืองสี
เขียวเร่ิมตนเมื่อเราตระหนักวาเกือบทุกดานของชีวิต ถูกกระทบดวยวิกฤตการณโลกที่มีความ
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ซับซอนหลากหลาย ไมวาจะเปนดานสุขภาพ การเลี้ยงชีวิต คุณภาพสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี และการเมือง 
  ภาวะสิ่งแวดลอมวิกฤตที่เราเผชิญอยูในปจจุบัน มีสาเหตุลึกลงไปกวาการจัดการไมถูกตอง 
และการใชเทคโนโลยีไมเหมาะสม เพราะยังแกไมถึงตนเหตุของปญหา อันไดแก การมองโลกที่ผิด
คือถือเอามนุษยเปนศูนยกลาง สําคัญเหนือส่ิงอ่ืนทั้งหมด ทั้งยังเชื่อวามนุษยเปนนายเหนือธรรมชาติ 
และเอาธรรมชาติมาใชสอยสนองความตองการของมนุษยไดอยางไมส้ินสุด การมองโลกเชนนี้คือ
ตนเหตุที่สงผลให ระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม มุงเนนที่การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการบริโภคอยางไมมีขีดจํากัด จึงทําใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอม ถาจะแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมอยางจริงจัง ตองเปลี่ยนแปลงโลกทัศนดังกลาว กลาวคือ ตองหันมามองวามนุษยเปน
สวนหนึ่งของธรรมชาติ ฉะนั้นมนุษยจะถือเอาสิ่งตางๆ รอบตัวมาใชสอยสนองความตองการตาม
อําเภอใจไมได (ประชา หุตานุวัตร, 2541: 1-24) 
  แนวคิดนี้ถือไดวาเสนออุดมการณอยางใหม ที่เรียกวานิเวศวิทยาการเมือง (Political 
Ecology) หรือ การเมืองสีเขียว (Green Politics) โดยมีความคิดนิเวศวิทยา (Ecologism) เปนพื้นฐาน 
  การเมืองสีเขียวเปนสวนหนึ่งของกระบวนการที่ปฏิเสธพื้นฐานทางปรัชญา ที่ถือเอามนุษย
เปนศูนยกลางของจักรวาล ไมเชื่อวาทุกสิ่งในโลกนี้สรางขึ้นมาเพื่อมนุษย แตเชื่อวามนุษยเปนเพียง
สมาชิกหนึ่งของธรรมชาติโลก ธรรมชาติมีคุณคาในตัวของมันเองไมขึ้นอยูกับวาจะเปนประโยชน
ของมนุษยหรือไมซ่ึงแนวคิดนิเวศนวิทยาการเมืองชี้ใหเห็นเหตุผล 4 ประการที่ฝายเขียวและคน
จํานวนไมนอย เห็นวา GNP/GDP ไมใชเครื่องชี้วัดที่ดีพอสําหรับสภาพเศรษฐกิจที่พึงปรารถนา 
กลาวคือ ประการแรก GNP/GDP ไมไดรวมการผลิตที่อยูนอกระบบเงินตราเชน งานบาน งานสังคม 
การดูแลคนแกและคนเจ็บภายในครอบครัว การผลิตในระดับครอบครัว การผลิตและการ
แลกเปลี่ยนในตลาดมืด มีการประเมินคาการผลิตอยางไมเปนทางการที่วานี้ ในบางประเทศสูงถึง
รอยละ 60 ของ GNP/GDP ไมไดแสดงใหเราเห็นวาการผลิตหรือผลผลิตนั้นกระจายอยางไรใน
สังคม ประการที่สาม GNP/GDP ไมไดแสดงใหเห็นถึงวาปฏิบัติการทางเศรษฐกิจอันเปนที่มาของ
การผลิตนั้นมีลักษณะยั่งยืนหรือไม ยกตัวอยางเชน ระบบเกษตรกรรมของสหรัฐนํากําไรมหาศาลมา
ใหแกผูประกอบการบางราย แตเมื่อมองจากแงมุมของอัตราสวนระหวางพลังงานที่ปอนเขาไปกับ
คุณคาทางแครลอรี่ของอาหารที่ผลิตออกมาแลว ตองถือวาเปนอัตราสวนที่ไรประสิทธิภาพอยางยิ่ง 
ฝายเขียวจะตั้งคําถามกับตัวบงชี้ทางเศรษฐกิจที่ไมไดคํานึงถึงความอยูรอดในอนาคตของระบบที่ตัว
บงชี้นั้นวัดอยู ประการสุดทาย GNP ไมไดรวมคาหลายอยางทางการผลิตโดยเฉพาะคาทาง
ส่ิงแวดลอม 
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  Lovelock (1988) อางถึงใน (สมพจน กรรณนุช, 2551: 18-24) กลาววา เมื่อมองจากมุมของ
กายา มนุษยก็เปนเพียงชนิดพันธุหนึ่งในหลายลานชนิดพันธุ เราไมไดเปนเจาของ อนาคตมนุษย
ขึ้นอยูกับความสัมพันธที่ถูกตองกับกายา ไมไดขึ้นอยูกับผลประโยชนของมนุษยที่ไมส้ินสุด เราเหน็
โลกเปนองคาพยพที่มีชีวิตและเราเปนสวนหนึ่งของโลก ชนิดพันธุของเรายอมมีอนาคตยืนยาวได 
สรุปวา ทฤษฎีกายานี้เกิดจากการมองโลกจากอวกาศอันหางไกล โดยไมใหความสนใจกับมนุษย
มากนัก แตทัศนะการมองโลกจากทฤษฎีนี้กลับใกลกับคุณคาของมนุษย คือเมตตากรุณา และชวย
ใหเราไมโวยวายเรื่องความเจ็บและความตาย ฝายเขียวถือวาทฤษฎีกายาคือทฤษฎีที่ดีที่สุดตอนนี้ที่
อธิบายใหเห็นพลวัติของชีวิตโลก มนุษยจะตองยอมรับขอจํากัดของพลวัติเหลานี้และขอบเขตจํากัด
ของทรัพยากรของโลก 
 

2.6  ขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ศึกษา 
 
 ผูวิจัยไดดําเนินศึกษาขอมูลพื้นฐานของเทศบาลแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากการ
ทราบขอมูลของพื้นที่การศึกษาถือเปนสวนสําคัญที่ใชประกอบในการวิเคราะหผลการวิจัยเนื่องจาก
ในแตละพื้นที่ยอมมีบริบททางดาน ที่ตั้ง เศรษฐกิจ  สังคม การเมือง วัฒนธรรมที่แตกตางกันซึ่ง
สงผลโดยตรงตอผลการวิจัย ดังนั้นผูวิจัยจึงจําเปนที่จะตองศึกษาขอมูลของพื้นที่ศึกษาโดยมีขอมูล
ดังนี้ 
 
  2.6.1  ท่ีตั้ง 
  มีอาณาบริเวณอยูในพื้นที่ฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาอยูในเขตการปกครองของอําเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี แบงเขตการปกครองเปน 6 หมูบาน ครอบคลุมพื้นที่จํานวนทั้งส้ิน 
8.14 ตารางกิโลเมตร หรือ 5090 ไร 
 
  2.6.2  ประชากร 
  ประชากรจํานวนทั้งส้ิน 19269 คน 
  จํานวนครัวเรือน 9102 ครัวเรือน (ขอมูล ณ เดือน สิงหาคม 2553) 
 
  2.6.3  สภาพโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ รายไดและอาชีพของประชากร 
  ประชากรมีรายไดเฉลี่ยคนละ 50,000 บาท/ ป โดยประมาณการความหลากหลาย เปนกลุม
อาชีพตางๆ ดังนี้ 
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   1)  ผูใชแรงงานรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 30 ของประชากรทั้งตําบล ไดแก 
แรงงานรับจางทั่วไป แรงงานกอสรางและลูกจางโรงงานอุตสาหกรรมนอกเขตตําบล 
   2)  เกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 30 ของประชากรทั้งตําบล ไดแก การทําสวน การ
ประมง การเลี้ยงสัตว 
   3)  การคาขาย คิดเปนรอยละ 8 ของประชากรทั้งตําบล 
   4)  พนักงานธุรกิจเอกชน รับราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งในเขตและนอก
เขตตําบล คิดเปนรอยละ 32 ของประชากรทั้งตําบล 
 
  2.6.4  หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
   1)  ธนาคาร 2 แหง 
   2)  สถานีบริการน้ํามัน 3 แหง 
   3)  โรงงานอุตสาหกรรมจําพวก 2 จํานวน 5 แหง 
   4)  โรงงานอุตสาหกรรมจําพวก 3 จํานวน 12 แหง 
   5)  โชวรุมและศูนยบริการรถยนต 2 แหง 
   6)  สถานบริการประกันภัย 2 แหง 
   7)  สถานบริการพยาบาลสัตวเล้ียง 2 แหง 
   8)  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 12 โครงการ 
   9)  รานอาหารขนาดใหญ 4 แหง 
 
  2.6.5  สถานศึกษา 
   1)  โรงเรียนอนุบาล 3 แหง 
   2)  โรงเรียนประถมศึกษา (รวมโรงเรียนขยายโอกาส) 2 แหง 
   3)  โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แหง 
   4)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 แหง 2 สาขา 
   5)  ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 1 แหง 
 
  2.6.6  สถาบันและองคกรศาสนา 
   1)  วัดในพุทธศาสนา 5 แหง 
   2)  ศาลเจา 1 แหง 
   3)  มูลนิธิไหหน่ํา 1 แหง 
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    4)   ศูนยอนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรม 1 แหง 

 

  2.6.7  แหลงน้ําธรรมชาติ 

  แมน้ําเจาพระยา โดยพื้นที่หมูบานที่ 1, 2,3,4,5 จะมีบางสวนเลียบแมน้ําเจาพระยา และหมูท่ี 

6 มีบางสวนติดคลองออมคลองเชื่อมแมน้ําเจาพระยา จํานวน 18 สาย 

 

  2.6.8  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

  ลักษณะพื้นที่ท้ังตําบลมีสภาพราบลุม ติดแมน้ําเจาพระยาและมีลําคลองเชื่อมแมน้ํา

เจาพระยา มีพืชผลทางการเกษตร ทรัพยากรสัตวน้ํา และความสวยงามทางธรรมชาติริมฝงแมน้ําซึ่ง

เหมาะตอการทองเที่ยวเชิงนิเวศน 

 

2.7  ขอมูลโครงการคลองสวยน้ําใส 

 

  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลของโครงการที่ใชเปนกรณีศึกษาซึ่งเปนโครงการที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทางน้ํา และเปนโครงการที่มีประชาชนเขามามีสวนรวมในโครงการ ช่ือ

โครงการ คลองสวยน้ําใสถวายในหลวง โดยใชลําคลองซึ่งอยูในพื้นที่เทศบาลตําบลแหงหนึ่งใน

จังหวัดนนทบุรีเปนคลองตนแบบและขยายไปยังคลองอื่นๆในพื้นที่ ดําเนินโครงการในชวง
ปงบประมาณ พ.ศ.2553 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

  2.7.1  หลักการและเหตุผล 

  ตามวิสัยทัศนของจังหวัดนนทบุรีมุงเปนที่อยูอาศัยชั้นดีของคนทุกระดับ ภายใตกลยุทธการ
พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอมและพลังงาน โดยใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นและชุมชนเปนผูรวมรับผิดชอบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและขยะ รวมทั้งการสราง

เสริมจิตสํานึกผูประกอบการและชุมชนใหตระหนักถึงผลกระทบของมลพิษจากสิ่งแวดลอม ดังนั้น 

เทศบาลขอนอมนําพระราชดําริในดานการพัฒนาแหลงน้ําของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ

พลอดุลยเดช  ท่ีทรงใหความสําคัญในลักษณะ “น้ําคือชีวิต” เพื่อเปนการสนองนโยบายจังหวัด โดย

ตระหนักและใหความสําคัญในการดูแลและพัฒนาแหลงน้ํา เนื่องจากสภาพพื้นที่โดยทั่วไปของ

ตําบลเปนที่ราบลุมริมแมน้ําเจาพระยา มีเสนทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ํา โดยเสนทางน้ําจะ

อาศัยแมน้ําเจาพระยาเปนหลักแตกแขนงเปนคลองตางๆ ในพื้นที่ท่ีเชื่อมตอมาจากแมน้ําเจาพระยา 
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ซ่ึงเปนประโยชนและมีบทบาทตอวิถีชีวิตชาวไทรมาทั้งในดานการเกษตรและการคมนาคมในอดีต 
แตปจจุบันสภาพลําคลองโดยทั่วไปเต็มไปดวยวัชพืช อีกทั้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและน้ําทิ้งจาก
บานเรือนประชาชน รวมไปถึงหมูบานจัดสรรที่ขยายตัวเขามาในพื้นที่  มีผลทําใหคูคลองตื้นเขิน 
สกปรก น้ําเนาเสีย มีสีดํา บงบอกถึงระดับคุณภาพแหลงน้ําที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานอยางเห็นไดชัด 
ส่ิงเหลานี้สงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอวิถีชีวิตของชาวไทรมา  และการดํารงชีวิตของ
สัตวน้ํา ซ่ึงสงผลใหระบบนิเวศนเสียสมดุลและสงผลเสียตอโลกในระยะยาว  ดังเชน ปรากฎการณ
โลกรอนในปจจุบันจึงมีแนวคิดจัดทําโครงการ “ คลองสวยน้ําใสถวายในหลวง ” โดยใชคลองบาง
ออ 1 เปนคลองนํารองและขยายผลใหครอบคลุมคลองตาง ๆ ในเขตพื้นที่เพื่ออนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ใหเอื้อตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนสืบไป 
  2.7.2  วัตถุประสงค 
   1)  เพื่อสนองนโยบายจังหวดันนทบุรีในการรวมรับผิดชอบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
   2)  เพื่อฟนฟูและปรับปรุงคุณภาพน้ําในคู คลองในเขตเทศบาลตําบลแหงหนึ่งใน
จังหวัดนนทบุรี 
   3)  เพื่อใหชุมชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูคู คลองใหสะอาด 
เปนชุมชนนาอยู 
   4)  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยูบริ เวณริมคู  คลอง  ใหมี
ส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
   5)  เพื่อฟนฟูนํารอง 1 คลองใหใสสะอาด เปนตนแบบใหชุมชนอ่ืน ๆ ถวายเปนพระ
ราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 
  2.7.3  ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
   1)  ประชุมหารือรวมกัน  และคัดเลือกคลองนํารอง 
   2)  สํารวจสภาพคลองนํารอง 
   3)  จัดทําโครงการเสนอผูบริหาร 
   4)  ประชุมช้ีแจงและติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   5)  รณรงคใหประชาชนรักษาความสะอาดและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมทางน้ํา 
   6)  ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
   7)  ติดตามและประเมินผลโครงการ 
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  2.7.4  งบประมาณ 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2552 หมวดคาใชสอย  ตั้งไว 350,000  
บาท  เพื่อเปนคาใชจายโครงการคลองสวยน้ําใส เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา  สรางจิตสํานึกดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม  และเปนคาอาหาร  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายที่
จําเปน ฯลฯ  ตั้งจายจากรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร 00320 งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 
00322 
 
  2.7.5  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   1)  ไดสนองนโยบายจังหวัดนนทบุรีในการรวมรับผิดชอบบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
   2)  น้ําในคู คลองในเขตเทศบาลตําบลมีคุณภาพดีตามเกณฑมาตรฐาน 
   3)  ชุมชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูคูคลองใหสะอาด เปน
ชุมชนนาอยู 
   4)  ประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณริมคูคลองใหมีส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี 
   5)  ไดทํากิจกรรมที่ ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 
  2.7.6  ผูรับผิดชอบและปฏิบัติงานตามโครงการ 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
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บทที่  3 

กรอบแนวคิดและวธิีการศึกษา 
 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
การมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมของภาคประชาชนในโครงการคลองสวยน้ําใส และเพื่อ
อธิบายกระบวนการทางการเมืองที่มีผลตอการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมตลอดจน
วิเคราะหความยั่งยืนของการมีสวนรวมและผลจากการจัดการสิ่งแวดลอมตามโครงการคลองสวย
น้ําใส การศึกษานี้จึงมีคําถามหลักวา การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม
ในทางปฏิบัติจริงมีลักษณะอยางไร กิจกรรมอะไรที่เรียกวามีสวนรวม ใครคือผูมีสวนไดเสียใน
กระบวนการมีสวนรวมหรือไมมีสวนรวม และผูมีสวนไดเสียมีบทบาทในกระบวนการมีสวนรวม
อยางไร รวมถึงความสนใจ ผลประโยชนที่ไดรับหรือแรงจูงใจในการเขามามีสวนรวมหรือไมเขามา
มีสวนรวม โดยเนนบทบาทในภาคการเมืองทองถ่ิน และกระบวนการทางการเมืองวามีผลตอ
รูปแบบการมีสวนรวมอยางไร 
 งานวิจัยนี้เจาะจงเลือกพื้นที่ศึกษา ที่เทศบาลแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากเห็นวา
เปนเทศบาลที่ไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของชุมชนเมืองสงผลใหพื้นที่มีความเจริญอยาง
รวดเร็วจากชุมชนที่มีการเพาะปลูกเปนหลัก เชน นาขาว สวนทุเรียน สวนชมพู กลายเปนชุมชน
เมือง ประชากรเริ่มหนาแนนขึ้น มีหมูบานจัดสรรสราง คอนโด และหอพักเพิ่มขึ้นมาก ทําใหเกิด
ปญหาสิ่งแวดลอมมากขึ้นตามไปดวย ในปจจุบันเทศบาลอื่นๆ ที่มีลักษณะเชนเดียวกับเทศบาลนี้มี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น กลาวคือมีพื้นที่ติดกับชุมชนเมืองและไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของเมือง
มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และเหตุที่เลือกศึกษาในโครงการคลองสวยน้ําใสเนื่องจาก เทศบาลตําบลแหง
นี้มีพื้นที่ติดริมแมน้ําเจาพระยาทําใหมีคลองซอยจํานวนมาก ซ่ึงที่พักอาศัยของชุมชนอยูติดกับลํา
คลอง และเห็นวาโครงการในลักษณะดังกลาวเปนโครงการทั่วไปที่ทุกเทศบาลที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน สามารถจัดทําไดไมยาก เปนประโยชนตอประชาชนและเปนโครงการที่สามารถ
สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมไดโดยไมมีความซับซอนมาก สาเหตุที่ตองใชวิธีการนี้
เนื่องจากการศึกษาเชิงคุณภาพจะชวยใหทราบขอมูลทั้งในดานความรูสึกนึกคิด ความเปนมา 



53 
 
 

สภาพแวดลอมและปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการจัดการ
ส่ิงแวดลอม กรณีศึกษาโครงการคลองสวยน้ําใส ไดอยางครบถวน 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 ในปจจุบันการมีสวนรวมเปนหลักการที่ไดรับความนิยมกันอยางแพรหลาย ทั้งในองคการ
ของรัฐและเอกชนเนื่องจากเปนสวนหนึ่งของหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน (สมฤดี นิโค
รวัฒนยิ่งยง, 2552: 3-6) นอกจากนั้นการมีสวนรวมไดมีการพัฒนารูปแบบในการเสริมสรางการมี
สวนรวมของประชาชนขึ้นอยางหลากหลาย ที่ประกอบไปดวยเทคนิควิธีการของการมีสวนรวม 
อาทิ การจัดตั้งคณะกรรมการภาคประชาชน การประชุมเพื่อหาฉันทามติ การอภิปรายกลุม การ
ประชุมกลุม การทําการสํารวจความคิดเห็น และการทําประชาพิจารณ (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2553) และในขั้นตอนการมีสวนรวมตางๆ กัน ไดแก มีสวน
รวมในการระบุปญหาและสาเหตุ มีสวนรวมในการวางแผน มีสวนรวมในการดําเนินการ มีสวน
รวมในการติดตามและประเมินผล (คะนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม, 2545: 3) แตละรูปแบบมีนัยของการ
กระจายอํานาจของภาครัฐและตอระดับการเขามามีสวนรวมของภาคประชาชนที่แตกตางกัน 
 ถึงแมวาในทางทฤษฎี รูปแบบในการเสริมสรางการมีสวนรวมจะมีความหลากหลายทั้งใน
เทคนิควิธีการและในขั้นตอนการมีสวนรวมแตในทางปฏิบัติกลับพบวา โครงการโดยสวนใหญที่มี
ความคลายคลึงกันมักจะมีรูปแบบในการเสริมสรางการมีสวนรวมที่เหมือนกันดวยขอสังเกตนี้จึง
อาจตั้งสมมุติฐานไดวา การตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐตอรูปแบบการมีสวนรวมอาจไมไดขึ้นอยู
กับนัยของการกระจายอํานาจเพียงอยางเดียว ดังนั้นกรอบแนวคิดในการศึกษาจึงมุงเนนไปที่
กระบวนการทางการเมืองซึ่งเปนตัวกําหนดรูปแบบและระดับการมีสวนรวมในการจัดการ
ส่ิงแวดลอม กลาวคือ รูปแบบและระดับการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมเปนผลของการ
ประสานประโยชนระหวางภาครัฐ หรือฝายที่จัดใหเกิดกระบวนการดานหนึ่ง กับภาคประชาชน
หรือฝายที่เขามารวมในกระบวนการอีกดานหนึ่ง สําหรับการศึกษานี้ ไดมีกรอบแนวคิดแสดงใน
ภาพที่ 3.1 



54 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับ
การเมืองและการมีสวน
รวมของประชาชนใน
โครงการคลองสวยน้ําใส 

การสังเกตการณ
ภาคสนาม 

สนทนากลุ มชาวบ าน
เกี่ยวกับการเมืองและการ
มีสวนรวมของประชาชน
ในโครงการคลองสวยน้ํา
ใส 

ก า ร มี ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร จั ด ก า ร
สิ่งแวดลอมโครงการคลองสวยน้ําใส 
ในพื้นที่เทศบาลแหงหนึ่งในจังหวัด
นนทบุรี 

- กระบวนการการเมืองเกี่ยวกับการมีสวนรวมใน
การจัดการสิ่งแวดลอม โครงการคลองสวยน้ําใส 

- ผลประโยชนที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม 

- ความยั่งยืนของการจัดการสิ่งแวดลอมของ
โครงการคลองสวยน้ําใส 

 

ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคดิในการศึกษา 
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3.2  วิธีการวจิัย 

 
 ดังที่ไดกลาวมาแลววาการศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่ตองการศึกษาถึงการมีสวน
รวมของภาคประชาชน และอธิบายกระบวนการทางการเมืองที่มีผลตอการจัดการสิ่งแวดลอมใน
โครงการ ตลอดจนวิเคราะหความยั่งยืนของการมีสวนรวมและผลจากการจัดการสิ่งแวดลอมตาม
โครงการคลองสวยน้ําใส โดยเนนศึกษาบทบาทของภาคการเมืองทองถ่ิน ดังนั้นวิธีการศึกษาจึงใช
วิ ธี วิ จั ย โดย  การสัมภาษณ เชิ ง ลึก  การสนทนากลุ ม  และการสั ง เกตการณภาคสนาม                   
รวมทั้งการทดสอบแบบสามเสา (Triangulation) คือ การหาขอมูลจากแหลงที่มาหลายแหลง                
(Data Triangulation) วิธีวิจัยหลายวิธี (Methodological Triangulation) เพื่อใหไดคําอธิบายหลาย ๆ     
สภาพการ หลายๆ ชวงเวลา และมิติตางๆ กันจากผูสืบสวนหลายๆ คน หลายๆ กลุม (Investigation 
Triangulation) การสังเกตสนามหลายๆ คร้ังจะทําใหลดความลําเอียงสวนตัวลงได 
 
 3.2.1  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและแหลงขอมูล 
 ขอมูลที่ใชสําหรับการศึกษาประกอบดวยขอมูลที่สําคัญ 2 ประเภท คือ ขอมูลปฐมภูมิ 
(Primary data) ในการรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยใชการสนทนากลุม และการ
สัมภาษณเชิงลึกเปนเครื่องมือหลักรวมกับการสังเกตการณภาคสนามมาประกอบสําหรับเก็บขอมูล
อ่ืนๆ ที่นอกเหนือไปจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ซ่ึงผูใหขอมูลหลักในการสัมภาษณไดแบง
ออกเปน 3 กลุมใหญ คือ ภาคการเมือง ภาคขาราชการ และ ภาคประชาชน ซ่ึงลักษณะของขอมูลจะ
เปนขอมูลเกี่ยวกับ การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอมในทางปฏิบัติจริง ผูมี
สวนไดเสียในกระบวนการมีสวนรวม รวมถึงความสนใจ ผลประโยชนหรือแรงจูงใจในการเขามามี
สวนรวมหรือไมเขามามีสวนรวม ตลอดจนบทบาทของผูมีสวนไดเสียในกระบวนการมีสวนรวม 
โดยเนนบทบาทในภาคการเมืองทองถ่ิน และความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของการมีสวนรวมของภาคประชาชน และความยั่งยืนในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
สําหรับคําถามของการสัมภาษณกลุม และการสัมภาษณเชิงลึก ขั้นตนจัดทําขึ้นโดยลักษณะคําถาม
แบบกวางๆ และนําไปทดสอบกับผูใหขอมูลหลักบางทาน และอาจารยที่ปรึกษา เพื่อทําการ
ปรับปรุงแนวคําถามใหมีความชัดเจนและเจาะจงวาควรครอบคลุมประเด็นเนื้อหาอะไรบาง แลวจึง
นํามาจัดทําเปนแนวคําถามการสนทนากลุม (Focus Groups Discussions) และคําถามการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก (In-depth interview) โดยแนวคําถามในการศึกษานี้จะมีดวยกัน 3 ลักษณะคือ แนว
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คําถามสําหรับภาคการเมือง แนวคําถามสําหรับภาคขาราชการ และแนวคําถามสําหรับภาค
ประชาชน ไดแก ผูมีสวนรวม และไมมีสวนรวม 
  สวนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดแก ขอมูลอ่ืนใดที่ไมไดเก็บรวบรวมเองโดยตรง 
หรือเปนขอมูลที่ไดมีผูเก็บรวบรวมไวแลว ศึกษาจากเอกสารรายงานขอมูลที่เกี่ยวของกับขั้นตอน
การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ และผลการดําเนินงาน ของโครงการคลองสวยน้ําใส นอกจากนี้จะ
ศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูลอ่ืนๆ เชน ขอมูลจากเอกสาร งานวิชาการ งานวิจัย บทความ วารสาร 
ส่ิงพิมพ และส่ืออ่ืนๆ ที่มีการนําเสนอขาวสารขอมูลที่เกี่ยวของ 
 
  3.2.2   ผูใหขอมูลหลัก (key Informant)  
  ผูใหขอมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้ แบงเปน 3 กลุมโดยทําการศึกษาจุดสนใจ หลักคิดและ
วิธีปฏิบัติ ของแตละกลุม คือ 
   3.2.2.1)  ภาคการเมือง ไดแก นักการเมืองทองถ่ินทั้งผูบริหารและสมาชิกเทศบาล 
    1)  นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน 
    2)  รองนายกมนตรี จํานวน 1 คน 
    3)  สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 2 คน 
    4)  เลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน 
   3.2.2.2)  ภาคขาราชการ ไดแก ปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองและเจาหนาที่ ของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กองการชางและบริการ 
    1)  สํานักงานปลัดเทศบาล 
     (1)  ปลัดเทศบาล จํานวน 1 คน 
    2)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
     (1)  ผูอํานวยการกอง จํานวน 1 คน 
     (2)  พนักงานเทศบาล จํานวน 1 คน 
    3)  กองชางและบริการ 
     (1)  ผูอํานวยการกอง จํานวน 1 คน 
   3.2.2.3)  ภาคประชาชน ไดแกผูมีสวนรวม และ ผูไมมีสวนรวม 
    1)  ผูที่มีสวนรวมในโครงการ จํานวน 3 คน 
    2)  ผูที่ไมมีสวนรวมในโครงการ จํานวน 2 คน 
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  3.2.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  ในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ ไดใชการสนทนากลุม(Focus Group 
Discussions) และวิธีการการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เปนเครื่องมือหลักในการเก็บ
รวบรวมขอมูล และใชการสังเกตภาคสนามประกอบสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลอ่ืนๆ ที่
นอกเหนือไปจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก 
   3.2.3.1  การสนทนากลุม (Focus Groups Discussions) 
   การสนทนากลุม หมายถึง การสัมภาษณที่กระทํากับคนกลุมเล็กประมาณ 6-8 คน
เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะโดยใชเวลาสั้นๆ ประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที ถึง 2 ช่ัวโมง การ
สนทนากลุมเพื่อใชในการเก็บขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพนี้สามารถจัดกระทําได เชน การสัมภาษณที่มุง
ในประเด็นปญหาวิจัยเพื่อไดขอมูลจากกลุม โดยจัดกลุมเล็กๆ ของกลุมคนที่คลายคลึงกัน 
(Homogeneous) และมีผูดําเนินการ (Moderator) ปอนคําถามเกี่ยวกับหัวขอวิจัย 2-3 ประเด็น ให
กลุมตอบ ฉะนั้นคนในกลุมจะไดยินคําตอบของคนอื่น ๆ แลวจะทําใหไดคําตอบที่เห็นดวยเพิ่มเติม
หรือขัดแยงก็ได ในขณะที่ผูดําเนินการจะเปนผูสัมภาษณซักไซและตะลอมกลอมเกลาใหมุมมอง
ของทุก ๆ คนมีโอกาสสะทอนออก พรอมกับมีผูชวยวิจัยจดบันทึกปฏิกิริยาโตตอบและปฏิสัมพันธ
กับคนในกลุมไว นอกเหนือจากบันทึกเสียงและบันทึกวีดิทัศน  
   ขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมจะเปนขอมูลท่ีลุมลึกดวยแงมุมตาง ๆ ของความคิด
และประสบการณของคนในกลุม (Emic) ขณะที่ผูดําเนินการสัมภาษณตองพยายามใหคําถามที่ใช
ปอนหรือซักไซไลเลียง กระตุน นั้นสะทอนความคิดเห็นแบบของคนนอก (Etic) นอยที่สุด และถา
ผูดําเนินการสัมภาษณเห็นวาขอมูลที่ไดยังไมสมบูรณ ก็สามารถสัมภาษณกลุมซ้ําไดอีกในโอกาส
ตอไป 
   เทคนิคการสนทนากลุม (Focus Groups Discussions ) จะชวยประหยัดเวลากวาการ
สัมภาษณรายบุคคล นอกจากนี้ยังมีโอกาสไดพูดคุยสนทนาซักถาม ถกประเด็นตางๆ ไดชัดเจน
ยิ่งขึ้นไดเรียนรูแงมุมของคนภายในดวยกัน เกิดสภาวะการรวมรูสึก รับรูประเด็นตางๆ ซ่ึง
สภาพการณนี้จะไมเกิดขึ้นในการสัมภาษณรายบุคคล 
   คุณภาพของขอมูลข้ึนอยูกับกลุมวามี ความเปนกันเอง ความอยากพูดจากัน อยาก
รวมแสดงความคิดเห็น และไมมีผูใดผูกขาดการพูดหรือมีทาทางใชอํานาจเหนือความคิดผูใด และที่
สําคัญที่สุดคือ ความสามารถและประสบการณของผูดําเนินการสนทนากลุมวาสามารถในการ
จัดการใหทุกคนในกลุมเกิดกระตือรือรน อยากพูดคุยและดําเนินไปอยางราบรื่น สนุกสนาน เวลา
ผานไปอยางไมเบื่อหนาย รวมทั้งเนื้อหาขอมูลครบถวนตามที่ตองการ การทําสนทนากลุมผูวิจัยได
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จัดกลุมสนทนาโดยไดจัดกลุมประชาชนที่มีสวนรวมในโครงการจํานวน 5-6 คน ประเด็นในการ
สนทนากลุมปรากฏในตารางที่ 3.1 ซ่ึงประกอบดวยประเด็นหลัก 3 ประเด็นดังนี้ 
    1)  การมีสวนรวมของภาคประชาชน 
     (1)  ความเกี่ยวของกับโครงการคลองสวยน้ําใส 
     (2)  กระบวนการของการมีสวนรวม 
     (3)  เทคนิควิธีการในการสงเสริมการมีสวนรวม 
    2)  กระบวนการและกลไกในเชิงการเมือง 
    3)  ความยั่งยืนของการมีสวนรวมและผลจากการจัดการสิ่งแวดลอมตาม
โครงการคลองสวยน้ําใส 
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ตารางที่ 3.1 รายละเอียดของการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิโดยวิธีการสนทนากลุม 

  กลุมเปาหมาย: ประชาชนที่มีสวนรวมในโครงการ จํานวน 5-6 คน 

 
ประเด็นที่ศึกษา ประเด็นสําหรับสนทนากลุม 

1 การมีสวนรวมของภาคประชาชน 

1.1 ความเกี่ยวของกับโครงการคลองสวยน้ําใส 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 กระบวนการของการมีสวนรวม 

 

 

 

 

1.3 เทคนิควิธีการในการสงเสริมการมีสวนรวม 

 

 

 

 

 

 

- ทานคือใคร ที่อยูอาศัยติดคลองหรือไม ไดประโยชน

หรือผลกระทบอะไรจากคลองบาง 

- ทานมีสวนรวมในโครงการคลองสวยน้ําใสหรือไม 

- ทานเกี่ยวของกับโครงการอยางไร 

- เหตุผลที่เขามามีสวนรวมในโครงการหรือไมเขามามี

สวนรวมในโครงการ 

 

 

- ทานมีบทบาทอยางไรในโครงการ 

- ใครคือผูกําหนดบทบาทใหทาน 

- กิจกรรมอะไรที่ทานมีสวนรวมในโครงการ 

 

 

- ทานรับทราบขอมูลจากแหลงใดและวิธีการใดวามี

โครงการ 

- แรงจูงใจของประชาชนในการเขามามีสวนรวมใน

โครงการ 

- ทานคาดหวังหรือตองการอะไรในการเขามามีสวน

รวมในโครงการ 

- ผลประโยชนที่ทานไดรับจากการเขามามีสวนรวม

ในโครงการ 
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ตารางที่ 3.1  (ตอ) 

 
ประเด็นที่ศึกษา ประเด็นสําหรับสนทนากลุม 

2 กระบวนการทางการเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ความยั่งยืนของการมีสวนรวมและผลจากการจัดการ

สิ่งแวดลอมตามโครงการคลองสวยน้ําใส 

 

 

 

 

 

 

- จากการที่ทานไดมีสวนรวมในโครงการ ทานคิดวา

สงผลตอการตัดสินใจลงคะแนนเลือกนายกเทศบาล

หรือไมอยางไร 

- หากเทศบาลดําเนินการจัดทําโครงการโดยลําพังและ

ไมเปดโอกาสใหทานเขาไปมีสวนรวมทานมีความคิด

เห็นอยางไร 

- หากกลาววาการดําเนินโครงการคลองสวยน้ําใสโดย

ใหประชาชนเขามามีสวนรวมนั้นมีวาระซอนเรนคือ

การหาเสียงเลือกตั้งอีกวิธีการหนึ่งทานมีความคิดเห็น

อยางไร 

 

 

- ทานคิดวาผลของการดําเนินโครงการคลองสวยน้ําใส

สามารถแกปญหาสิ่งแวดลอมภายในลําคลองไดอยาง

ยั่งยืนหรือไม เพราะเหตุใด 

- ทานคิดวาการมีสวนรวมที่เปนอยูมีความเหมาะสม

และสามารถแกปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน

หรือไม เพราะเหตุใด 

- รูปแบบ/วิธีการที่ใหประชาชนมีสวนรวม ที่คิดวามี

ความเหมาะสมและเกิดความยั่งยืนควรเปนอยางไร 

 

    3.2.3.2   การสัมภาษณระดับลึก (In-depth interview) 

   เปนวิธีพูดคุยซักถามแบบตัวตอตัวระหวางผูบริหารเทศบาล ไดแก นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี เลขาธิการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และชาวบานที่มีสวนรวมและไมมี

สวนรวมในโครงการกับผูวิจัยซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณดวยตนเอง ท้ังนี้โดยผูวิจัยมีแนว

คําถาม (Guideline) ท่ีไดกําหนดขึ้นอยางครอบคลุมรอบดานตอประเด็นปญหาวิจัย ซ่ึงเปนเรื่องที่

เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของภาคประชาชนในทางปฏิบัติจริงในโครงการคลองสวยน้ําใส ใครคือ

ผูมีสวนไดเสียในกระบวนการมีสวนรวมในโครงการ และมีบทบาทในกระบวนการมีสวนรวม

อยางไร รวมถึงความสนใจ ผลประโยชนและแรงจูงใจอะไรที่ทําใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวม 

ตลอดจนกระบวนการทางการเมือง สําหรับใชเปนแนวสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลที่ลุมลึก ละเอียดถี่

ถวน และสามารถสะทอนขอมูลความจริงที่หลากหลายเพียงพอตอการนํามาวิเคราะหเพื่อตอบตอ
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ประเด็นปญหาการวิจัยตอไปการสัมภาษณเชิงลึกแบบรายบุคคลนี้ ผูวิจัยไดสัมภาษณจํานวนทั้งสิ้น 
14 ราย ไดแก 
    1)  นายกเทศมนตรี จํานวน 1คน 
    2)  รองนายกเทศมนตรี จํานวน 1คน 
    3)  เลขาธิการนายกเทศมนตรี จํานวน 1คน 
    4)  สมาชิกเทศบาล จํานวน 2คน 
    5)  ปลัดเทศบาล จํานวน 1คน 
    6)  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 1คน 
    7)  ผูอํานวยการกองชางและบริการ จํานวน 1คน 
    8)  เจาหนาที่ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 1คน 
    9)  ชาวบานที่มีสวนรวมในโครงการ จํานวน 3คน 
    10)  ชาวบานที่ไมมีสวนรวมในโครงการ จํานวน 2คน 
   ประเด็นในการสัมภาษณเชิงลึก ปรากฏในตารางที่ 3.2 ซ่ึงประกอบดวยประเด็นหลัก 
3 ประเด็นดวยกันดังนี้ 
    1)  การมีสวนรวมของภาคประชาชน 
     (1)  ที่มาของโครงการและการมีสวนรวมในโครงการคลองสวยน้ําใส 
     (2)  กระบวนการของการมีสวนรวม 
     (3)  เทคนิควิธีการในการสงเสริมการมีสวนรวม 
    2)  กระบวนการการเมือง 
    3)  ความยั่งยืนของการมีสวนรวมและผลจากการจัดการสิ่งแวดลอมตาม
โครงการคลองสวยน้ําใส 
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ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิโดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก 

  การกําหนดคําถามสําหรับการสัมภาษณเชิงลึก 

 
ประเด็นที่ศึกษา กลุมเปาหมาย คําถามการสัมภาษณ 

1 การมีสวนรวมของภาค

ประชาชน 

1.1 ที่มาของโครงการคลอง

สวยน้ําใสและการมีสวน

รวม 

 

 

 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี 

เลขาธิการนายกเทศมนตรี 

 

ปลัดเทศบาล 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

เจาหนาที่ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอมจํานวน 1 คน 

ผูอํานวยการกองการชางและบริการ 

 

 

 

 

สมาชิกเทศบาล จํานวน 2 คน 

 

 

 

- โครงการคลองสวยน้ําใสเริ่มตนขึ้นได

อยางไร สาเหตุใดถึงตองมีโครงการ 

- วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการคือ

อะไร 

- ใครคือผูคิดริเริ่มโครงการ 

- ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 

- ผูที่มีสวนเกี่ยวของในโครงการคือใครบาง 

- กอนหนาที่จะมีโครงการทานมีการบริหาร

จัดการปญหาสิ่งแวดลอมในคลองอยางไร 

- มีประชาชนเขามามีสวนรวมหรือไม 

- ประชาชนที่เขามามีสวนรวมมีจํานวนเทาไร

และเปนใคร 

 

- ทานทราบหรือไมวามีการดําเนินการ

โครงการดังกลาว 

- โครงการดังกลาวจัดทําขึ้นมานานเพียงใด 

- กอนหนาที่จะมีโครงการเทศบาลมีการ

บริหารจัดการปญหาสิ่งแวดลอม 

ในคลองอยางไร 

- งบประมาณที่ใชในการดําเนินงานมากนอย

เพียงใด 

- เหตุผลที่ทานสนับสนุนโครงการดังกลาว 
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ตารางที่ 3.2  (ตอ) 

 
ประเด็นที่ศึกษา กลุมเปาหมาย คําถามการสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 กระบวนการของการมี

สวนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชาวบานที่มีสวนรวมในโครงการ จํานวน 3 

คน 

ชาวบานที่ไมมีสวนรวมในโครงการ จํานวน 2 

คน 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี 

เลขาธิการนายกเทศมนตรี 

 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

เจาหนาที่ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอมจํานวน 1 คน 

ผูอํานวยการกองการชางและบริการ 

 

 

ชาวบานที่มีสวนรวมในโครงการจํานวน 3 

คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ทานคือใคร ที่อยูอาศัยติดคลองหรือไม ได

ประโยชนหรือผลกระทบอะไรจากคลอง

บาง 

- ทานมีสวนรวมในโครงการคลองสวยน้ําใส

หรือไม 

- เหตุผลที่เขามามีสวนรวมในโครงการ

หรือไมเขามามีสวนรวมในโครงการ 

 

- การมีสวนรวมของโครงการคลองสวยน้ํา

ใสในทางปฏิบัติจริงเปนอยางไร 

- ทานเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน

รวมอยางไร 

- ลําดับขั้นใดที่ทานเปดโอกาสใหประชาชน

เขามามีสวนรวม 

- ทําไมทานถึงเลือกที่จะใหประชาชนเขามามี

สวนรวมในขั้นตอนนั้น 

- กิจกรรมอะไรที่ประชาชนเขามามีสวนรวม 

 

- ทานมีบทบาทอยางไร ทําอะไรบางใน

โครงการ 

- บทบาทที่ทานไดทําในโครงการ ใครเปนผู

กําหนดหรือทานตัดสินใจเลือกเอง 

- การมีสวนรวมในความหมายของทานคือ

อะไร 
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ตารางที่ 3.2 (ตอ) 

 
ประเด็นที่ศึกษา กลุมเปาหมาย คําถามการสัมภาษณ 

 

1.3 เทคนิควิธีการในการ

สงเสริมการมีสวนรวม 

 

 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี 

เลขาธิการนายกเทศมนตรี 

 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

เจาหนาที่ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอมจํานวน 1 คน 

ผูอํานวยการกองการชางและบริการ 

 

ชาวบานที่มีสวนรวมในโครงการจํานวน 3 

คน 

 

 

 

 

 

 

 

ชาวบานที่ไมมีสวนรวมในโครงการจํานวน 2 

คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ทานใชเทคนิควิธีการอะไรในการสงเสริม

ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในโครงการ 

- เหตุใดทานถึงเลือกใชเทคนิควิธีการนั้น 

- ทานมีวิธีการแจงขอมูลขาวสารให

ประชาชนทราบอยางไร 

- ทานใหผลตอบแทนอะไรกับประชาชนที่

เขามามีสวนรวม 

- อุปสรรคในการดําเนินโครงการมีอะไรบาง 

 

- ทานมีบทบาทอยางไรในกระบวนการการมี

สวนรวม 

- ทานรับทราบขอมูลจากแหลงใดวามี

โครงการคลองสวยน้ําใส 

- ใครใหขอมูลทานเกี่ยวกับโครงการและแจง

วาอยางไร 

- ผลประโยชนที่ทานไดรับจากการเขามามี

สวนรวมในโครงการคืออะไร 

 

- ทานทราบหรือไมวามีโครงการคลองสวย

น้ําใสและเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมี

สวนรวม 

- สาเหตุที่ทานไมมีสวนรวมในโครงการ 

- ทานไดรับประโยชนหรือไดรับผลกระทบ

อะไรจากการดําเนินโครงการนี้ 

- หากมีการจัดทําโครงการคลองสวยน้ําใสอีก 

หรือโครงการในลักษณะคลายคลึงทานจะ

เขารวมโครงการหรือไมเพราะเหตุใด 
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ตารางที่ 3.2  (ตอ) 

 
ประเด็นที่ศึกษา กลุมเปาหมาย คําถามการสัมภาษณ 

2  กระบวนการทางการเมือง  

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศบาล 

เลขาธิการนายกเทศมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ตัวทานไดรับประโยชนอะไรบางจากการ

ดําเนินโครงการนี้ 

- เหตุผลที่แทจริงที่ทานตองการใหประชาชน

เขามามีสวนรวมในโครงการคลองสวยน้ํา

ใส 

- ทานมีบทบาทอยางไรในกระบวนการของ

การมีสวนรวมในโครงการ 

- มูลเหตุ หรือแรงจูงใจอะไรที่ทําใหทาน

จัดทําโครงการ 

- งบประมาณที่ทานใชในการดําเนิน

โครงการไดมาจากแหลงใดและเปนจํานวน

เทาไร 

- โครงการคลองสวยนําใสมีผลตอคะแนน

เสียงและภาพลักษณในทางการเมืองของ

ทานหรือไม 

- ปจจัยอะไรคือตัวกําหนดรูปแบบในการมี

สวนรวมของประชาชนในโครงการนี้ 

- เหตุใดทานจึงเลือกใชเทคนิควิธีการนี้ใน

การสรางการมีสวนรวม 

- ทานคิดวากลไกในทางการเมืองเปน

ตัวกําหนดรูปแบบในการมีสวนรวมหรือไม 

- หากมีผูกลาววาการดําเนินโครงการคลอง

สวยน้ําใสโดยใหประชาชนเขามามีสวน

รวมนั้นมีวาระซอนเรนคือการหาเสียง

เลือกตั้งอีกวิธีการหนึ่งทานมีความคิดเห็น

อยางไร 
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ตารางที่ 3.2  (ตอ) 

 
ประเด็นที่ศึกษา กลุมเปาหมาย คําถามการสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

เจาหนาที่ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอมจํานวน 1 คน 

ผูอํานวยการกองการชางและบริการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกเทศบาล จํานวน 3 คน 

ปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 

- ทานมีหนาที่ความรับผิดชอบอะไรใน

โครงการ และใครคือผูมีอํานาจสั่งการและ

มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหแก

ทาน 

- ผลตอบแทนที่ทานไดรับจากการจัดทํา

โครงการคลองสวยน้ําใส นอกเหนือจาก

สิ่งแวดลอมที่ดีคืออะไร 

- อะไรคือจุดสนใจที่ทําใหทานสนับสนุน

และสงเสริมการมีสวนรวมในโครงการ 

-  ทานมีความรูสึกอยางไรตอโครงการ อยาก

ทําโครงการหรือไม หรือทําเพราะตอง

ปฏิบัติตามหนาที่ 

- ทานคิดวามูลเหตุหรือเงื่อนไขอะไรเปน

ตัวกําหนดรูปแบบของการมีสวนรวม 

-  ทานคิดวากลไกทางการเมืองมีผลตอ

รูปแบบการมีสวนรวมหรือไม อยางไร 

 

- ทานมีหนาที่ความรับผิดชอบอะไรใน

โครงการ 

- ทานคิดวามูลเหตุหรือเงื่อนไขอะไรเปน

ตัวกําหนดรูปแบบของการมีสวนรวม 

-  ทานคิดวากลไกทางการเมืองมีผลตอ

รูปแบบการมีสวนรวมหรือไม อยางไร 

- ทานคิดวาโครงการดังกลาวจัดทําขึ้นเพื่อ

แกปญหาทางดานสิ่งแวดลอมหรือเพื่อ

ประโยชนทางการเมือง 

- ผลตอบแทนที่ทานไดรับจากการจัดทํา

โครงการ นอกเหนือจากสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น 

- อะไรคือจุดสนใจที่ทําใหทานสนับสนุน

และสงเสริมการมีสวนรวมในโครงการ 
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ตารางที่ 3.2  (ตอ) 

 
ประเด็นที่ศึกษา กลุมเปาหมาย คําถามการสัมภาษณ 

  

ชาวบานที่มีสวนรวมในโครงการ 

จํานวน 3 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ทานเขามามีสวนรวมในโครงการขั้นตอน

ไหน 

- สาเหตุที่ทานเขามามีสวนรวมในขั้นตอนนี้

เพราะอะไร และในขั้นตอนอื่นๆทําไมถึง

ไมเขามามีสวนรวม 

- ทานมีความคาดหวังหรือตองการอะไรจาก

การเขามามีสวนรวมในโครงการ 

- จากการที่ทานไดมีสวนรวมในโครงการ 

ทานคิดวาโครงการดังกลาวสงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีหรือไม 

อยางไร 

- หากเทศบาลดําเนินการจัดทําโครงการโดย

ลําพังและไมเปดโอกาสใหทานเขาไปมี

สวนรวม ทานมีความคิดเห็นอยางไร และมี

ผลตอการตัดสินใจลงคะแนนเลือก

นายกเทศมนตรีหรือไม อยางไร 

- หากมีโครงการในลักษณะนี้เกิดขึ้น

หลากหลายโครงการทานคิดวาจะเปนผลดี

ตอตัวทาน และสงผลตอคะแนนเสียงของ

คณะผูบริหารเทศบาลหรือไม อยางไร 

- หากกลาววาการดําเนินโครงการคลองสวย

น้ําใสโดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมนั้น

มีวาระซอนเรนคือ การหาเสียงเลือกตั้งอีก

วิธีการหนึ่ง ทานมีความคิดเห็นอยางไร 

- การมีสวนรวมในความหมายของทานคือ

อะไร 
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ตารางที่ 3.2  (ตอ) 

 
ประเด็นที่ศึกษา กลุมเปาหมาย คําถามการสัมภาษณ 

  

ชาวบานที่ไมมีสวนรวมใน

โครงการจํานวน 2 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การจัดทําโครงการ คลองสวยน้ําใสของ

เทศบาลโดยเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน

รวมในโครงการ มีผลตอตัวทานในการ

ตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีหรือไม 

อยางไร 

-  หากกลาววาการดําเนินโครงการคลองสวย

น้ําใสโดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมนั้น

มีวาระซอนเรนคือ การหาเสียงเลือกตั้งอีก

วิธีการหนึ่ง ทานมีความคิดเห็นอยางไร 

- หากมีโครงการในลักษณะนี้เกิดขึ้น

หลากหลายโครงการทานคิดวาจะเปนผลดี

ตอตัวทาน และสงผลตอคะแนนเสียงของ

คณะผูบริหารเทศบาลหรือไม อยางไร 

- การมีสวนรวมในความหมายของทานคือ

อะไร 
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ตารางที่ 3.2  (ตอ) 

 
ประเด็นที่ศึกษา กลุมเปาหมาย คําถามการสัมภาษณ 

 

3  ความยั่งยืนของการมีสวนรวมและผล

จากการจัดการสิ่งแวดลอมตามโครงการ

คลองสวยน้ําใส 

 

 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี 

เลขาธิการนายกเทศมนตรี 

สมาชิกเทศบาล 

ปลัดเทศบาล 

ผูอํานวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดลอม 

ผูอํานวยการกองการชางและบริการ 

เจาหนาที่ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอมจํานวน 1 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชาวบานที่มีสวนรวมในโครงการ จํานวน 3 

คน 

ชาวบานที่ไมมีสวนรวมในโครงการจํานวน 2 

คน 

 

 

- ภายหลังการดําเนินโครงการสภาพแวดลอม

ภายในลําคลองดีขึ้นหรือไม 

- ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 

- ภายหลังโครงการเสร็จสิ้นเทศบาลมีวิธีการ

ดูแลลําคลองอยางไร 

- ภายหลังโครงการเสร็จสิ้นสภาพลําคลอง

สามารถอยูในสภาพที่ดีไดในระยะเวลา

ประมาณเทาใด 

- ทานคิดวาโครงการคลองสวยน้ําใสสามารถ

แกปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืนหรือไม 

เพราะเหตุใด 

- ทานคิดวารูปแบบการมีสวนรวมที่ทานใช

อยูความเหมาะสมและสามารถแกไขปญหา

สิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืนหรือไม 

- ถาไมเหมาะสมทานคิดวาควรจะมีรูปแบบ

อยางไร 

 

- ปญหาสิ่งแวดลอมภายในลําคลองลดลง

หรือไมภายหลังจากดําเนินโครงการ 

- ทานคิดวารูปแบบการมีสวนรวมนี้มีความ

เหมาะสมและสามารถแกไขปญหา

สิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืนหรือไม 

- ถาไมเหมาะควรจะมีรูปแบบอยางไร 
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  3.2.4  การประมวลและตรวจสอบความครบถวนของขอมูล 
  ขอมูลที่ไดจากการบันทึกไวจะถูกนํามาทบทวนและตรวจสอบความสมบูรณทุกครั้งที่
กลับมาจากการลงพื้นที่ และถาพบวาขอมูลสวนใดไมครบถวนหรือยังมีสวนใดขาดตกบกพรองไป
ก็จะมีการลงพื้นที่ซํ้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อทําการซอมแซมขอมูลใหสมบูรณ แลวจึงนําขอมูลที่ไดมาทํา
การเรียบเรียงและสรุปแยกเปนประเด็นตางๆ เพื่อเตรียมไวสําหรับทําการศึกษาวิเคราะหในขั้นตอน
ตอไป 
 
  3.2.5  การตรวจสอบความเชื่อถือไดของขอมูล 
  ความเชื่อถือได (Reliability) คือ (Bryman, 2004) การตรวจสอบความสอดคลองของขอมูล 
และการตีความของผูวิจัยเกี่ยวกับความจริงระดับตาง ๆ กับความคิดของผูใหขอมูลวาสอดคลอง
ตองกันหรือไม ซ่ึงนักวิจัยพึงกระทําเพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือของขอมูล โดยการอยูในสนามเปนชวง
ระยะเวลาที่นานจนสามารถขจัดอคติและตรวจสอบความเขาใจในประเด็นสําคัญไดถูกตอง และ
การสังเกตอยางจริงจังเพื่อใหเขาใจถึงคุณลักษณะที่สําคัญๆ ที่เกิดขึ้นพรอมทั้งทําความเขาใจ
ความหมายของเหตุการณนั้นๆ การวิจัยนี้ใชการตรวจแบบสามเสา (Triangulation) คือ (Denzin 
1987) การตรวจสอบขอมูลจากแหลงที่มาตางๆ กันคือ จากขอมูลหลายแหลง (Data Triangulation) 
เพื่อไดคําอธิบายหลาย ๆ สภาพการณ หลายๆชวงเวลา และมิติตางๆ กันจากผูสืบสวนหลายๆคน
หลายๆกลุม(Investigation Triangulation) การสังเกตสนามหลายๆ ครั้งและประชุมปรึกษาหารือกัน
ที่จะทําใหลดความลําเอียงสวนตัวลงได การใชมุมมองจากหลายๆ ทฤษฎี (Theory Triangulation) 
ซ่ึงหมายถึงนักวิจัยมองขอมูลดวยสมมติฐานจากหลายทฤษฎี ดวยความยุติธรรมวาควรสรุปเปน
ทฤษฎีใดจากขอมูลรูปธรรมนั้นๆ และประการสุดทายคือ การตรวจสอบจากหลายวิธีวิจัย
(Methodological Triangulation) เชน การใชวิธีการสังเกตรวมกับวิธีการสัมภาษณ เปนตนในการ
ตรวจสอบแบบสามเสาอาจมีจุดตรึงสอง สาม ส่ี หา แหลงก็ได การตรวจสอบสามเสาเปนการ
เรียกชื่อที่ถายทอดจากแนวคิดของการสํารวจหรือการชี้ทิศทางที่เสมือนตรึงความเปนจริง ณ จุด
หนึ่ง แลวก็จะรูถึงความจริงทางสังคมดวย 
 
  3.2.6  การวิเคราะหขอมูล 
  หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลแลว ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) ซ่ึงเปนการวางระบบขอมูลโดยการจัดประเภท (Categories) ของคําและ
ขอความที่จะวิเคราะหตรงตามปญหาการวิจัย ในขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูลนั้นเปนขั้นตอนที่
ผูวิจัยไดทําการตีความ และใหความหมายแกขอมูล (Making interpretation) ที่ไดจากการถอด
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ถอยคําสัมภาษณจากแถบบันทึกเสียง หรือจากขอมูลที่จดบันทึกและรวมทั้งจากการสังเกตผูให
ขอมูลหลัก แลวนํามาอานทบทวนทั้งหมดอีกครั้งเพื่อวิเคราะห ตีความในแตละบรรทัดและนํามา
เรียบเรียง เขียนบรรยายในลําดับตอไป การวิเคราะหขอมูลนี้ ผูวิจัยไดกระทําโดยใชกระบวนการ
กําหนดมโนทัศน (Coding process) โดยการเริ่มใหมโนทัศน (Open coding) ดวยกระบวนการ
แยกแยะขอมูล ศึกษาเปรียบเทียบ ใหความหมาย (Conceptualizing) และจัดหมวดหมู 
(Categorizing) ใหกับขอมูลในการกําหนดมโนทัศนใหแกขอมูลนี้ ผูวิจัยไดกําหนดมโนทัศน 
(Concepts) ขึ้นมาจากคุณสมบัติ (Property) ของขอมูลแตละหมวดหมู ซ่ึงคุณสมบัติดังกลาวจะมี
การผันแปรไปในมิติระดับตางๆ ได (Dimensional range) และเมื่อผูวิจัยสามารถแยกแยะขอมูลเปน
หมวดหมูโดยผานกระบวนการกําหนดมโนทัศนดังกลาวนี้แลว ผูวิจัยไดทําการกําหนดมโนทัศน
หลัก (Axial coding) ซ่ึงเปนกระบวนการนําขอมูลกลับมารวมกันอีกครั้ง โดยการสรางความ
เชื่อมโยงระหวางประเภท Categories เพื่อนําไปสูการสรางขอเสนอ (Proposition) เชิงทฤษฎีตอไป 
ทั้งนี้ผูวิจัยไดคํานึงถึงความเที่ยงตรงและความเชื่อถือไดของขอมูลอยางมีความรับผิดชอบ และ
ซ่ือสัตยในจรรยาบรรณของการวิจัย 
 
  3.2.7  ขั้นตอนในการวิจัย 
  ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
   1)  ขั้นการศึกษาขอมูลเบื้องตน โดยการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการ
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน การมีสวนรวมของประชาชน การมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม
ทองถ่ิน การเมืองกับการจัดการสิ่งแวดลอม และรายละเอียดโครงการคลองสวยน้ําใส ของเทศบาล
ตําบลแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี 
   2)  ขั้นเตรียมเครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแก แบบสัมภาษณที่ใชในการสัมภาษณ
เชิงลึกและการสนทนากลุม โดยผูวิจัยกําหนดหัวขอใหญที่ตองการศึกษาไวกอนแลวจึงเขียนหัวขอ
ยอยและคําถามในแตละขอ คําถามเปนคําถามที่มีลักษณะเปนปลายเปด โดยใชเวลาในการสัมภาษณ
เชิงลึกและการสนทนากลุมประมาณ 1 – 2 ช่ัวโมง 
   3)  ขั้นกอนการลงสนาม ผูวิจัยจะขอหนังสือแนะนําตัวจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตรและนําไปติดตอประสานในพื้นที่เพื่อนัดวัน เวลา สถานที่ในการดําเนินการสัมภาษณเชงิ
ลึกและการสนทนากลุมกับกลุมตัวอยางกลุมตาง ๆ 
   4)  ขั้นการลงสนาม หลังจากนัดวันเวลาและสถานที่ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูล
ตามที่ไดวางแผนการเก็บขอมูลไว 
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   5)  ขั้นประมวลและตรวจสอบความครบถวนของขอมูล หลังจากไดขอมูลจากการลง
สนามแลว นําขอมูลมาทบทวนและตรวจสอบความสมบูรณ และถาพบวาไมสมบูรณจะมีการลง
พื้นที่ซํ้าเพื่อเก็บขอมูลใหสมบูรณ 
   6)   ขั้นการตรวจสอบความเชื่อถือไดของขอมูล  ใชการตรวจแบบสามเสา 
(Triangulation) คือ การตรวจสอบขอมูลจากแหลงที่มาตางๆ กัน (Data Triangulation) เพื่อได
คําอธิบายหลายๆ สภาพการณ หลายๆชวงเวลา และมิติตางๆ กันจากผูสืบสวนหลายๆ คนหลายๆ 
กลุม (Investigation Triangulation) 
   7)  ขั้นการวิเคราะหขอมูล หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลแลว ผูวิจัยจะทําการวิเคราะห
ขอมูลดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ซ่ึงเปนการวางระบบขอมูลโดยการจัด
ประเภท (Categories) ของคําและขอความที่จะวิเคราะหตรงตามปญหาการวิจัย 
   8)  นําเสนอผลงานวิจัยเชิงพรรณนา และอภิปรายผลการศึกษาดวยหลักทฤษฎี 
แนวคิดและผลการวิจัยอ่ืนๆ 
   9)  สรุปและเสนอแนะ 
 



 
 

บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 

 จากการศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก สัมภาษณกลุมและสังเกตการณกับกลุมเปาหมาย
ซ่ึงแบงออกเปน 3 กลุม คือ 1 ภาคการเมืองไดแก นักการเมืองทองถ่ินทั้งคณะผูบริหารเทศบาลและ
สมาชิกสภาเทศบาล 2 ภาคขาราชการประจํา ไดแก ปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ผูอํานวยการกองการชางและบริการ เจาหนาที่ระดับปฏิบัติงานเทศบาลกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 3 ภาคประชาชน ไดแก ชาวบานที่มีสวนรวมในโครงการและที่ไมมีสวนรวมใน
โครงการ โดยศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวของกับ การมีสวนรวมของภาคประชาชน กระบวนการทาง
การเมือง และความเหมาะสมและความยั่งยืนของการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมโครงการ
คลองสวยน้ําใสไดผลการศึกษาดังนี้ 
 

4.1  การมีสวนรวมของภาคประชาชน 

 
 การศึกษาการมีสวนรวมของภาคประชาชนประกอบดวยขอมูลสามสวนคือ ที่มาของ
โครงการคลองสวยน้ําใสและการมีสวนรวม กระบวนการของการมีสวนรวม และเทคนิควิธีการใน
การสงเสริมการมีสวนรวม 
 
 4.1.1  ท่ีมาของโครงการคลองสวยน้ําใสและการมีสวนรวม ผลจากการสัมภาษณภาค
การเมืองและภาคขาราชการประจําใหขอมูลท่ีสอดคลองกันโดยสรุปไดวาโครงการคลองสวยน้ําใส
จัดทําขึ้นจากหลายสาเหตุประกอบกันจึงทําให เกิดโครงการ  ไดแก  1) เปนนโยบายจาก
กระทรวงมหาดไทยผานทางกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ส่ังการมาที่จังหวัดนนทบุรี ใหนอม
นําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่วา น้ําคือชีวิต นํามาสูภาคปฏิบัติ ทางจังหวัด
นนทบุรีจึงไดมีหนังสือส่ังการใหเทศบาลตางๆ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีที่มีพื้นที่ติดริมแมน้ํา
เจาพระยาหรือมีแมน้ําลําคลองอยูภายในพื้นที่ ใหคิดและจัดทําโครงการขึ้นมาเพื่อถวายเปนพระราช
กุศลแดในหลวง โดยทางกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทยไดเนนย้ําในหนังสือ
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ส่ังการวา การดําเนินโครงการจะตองใหประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมในโครงการดวย           
2) เทศบาลที่ทําการศึกษามีพื้นที่ติดริมแมน้ําเจาพระยาและมีคลองซอยจํานวนมาก ประกอบกับการ
ขยายตัวของชุมชนเมือง มีการสรางหมูบานจัดสรรและรานคาบริการจํานวนมากสงผลใหเกิดปญหา
น้ําเนาเสียในลําคลองภายในพื้นที่ เมื่อประชุมประชาคมประจําปเพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานของ
ทางเทศบาล ชาวบานที่ไดรับผลกระทบจึงรองเรียนใหเทศบาลชวยแกไขปญหาน้ําเนาเสียทาง
เทศบาลจึงเห็นสมควรจัดทําโครงการคลองสวยน้ําใสขึ้น 3) การจัดทําโครงการคลองสวยน้ําใสเปน
ผลประโยชนในทางการเมืองตอคณะผูบริหารเทศบาล นักการเมืองทองถ่ิน 
  โครงการคลองสวยน้ําใสมีวัตถุประสงคของโครงการคือ  
   1)  เพื่อสนองนโยบายจังหวัดนนทบุรีในการรวมรับผิดชอบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
   2)  เพื่อฟนฟูและปรับปรุงคุณภาพน้ําในคลองในเขตเทศบาลตําบลแหงหนึ่งใน
จังหวัดนนทบุรี 
   3)  เพื่อใหชุมชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูคู คลองใหสะอาด 
เปนชุมชนนาอยู 
   4)  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณริมคู คลอง ใหมี
ส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
   5)  เพื่อฟนฟูนํารอง 1 คลองใหใสสะอาด เปนตนแบบใหชุมชนอื่น ๆ ถวายเปน
พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
  ผูริเร่ิมโครงการคือ กรมสงการเสริมปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย โดยผานทาง
จังหวัดนนทบุรีแตจากการทําการศึกษาพบวาภาคการเมืองและภาคขาราชการประจําใหขอมูลที่ไม
ตรงกับภาคประชาชนทั้งกลุมที่มีสวนรวมในโครงการและไมมีสวนรวมในโครงการ กลาวคือ ภาค
ประชาชนมีความเขาใจวาผูริเร่ิมโครงการคือ นายกเทศมนตรีและคณะผูบริหารเทศบาลจัดทําขึ้น
เพื่อแกปญหาน้ําเนาเสียใหชาวบานแตไมทราบขอเท็จจริงวาเปนโครงการที่กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานคิดริเร่ิม ดังที่ ชาวบานที่มีสวนรวมในโครงการ
คนที่ 1 กลาววา “ผูริเร่ิมโครงการก็คือ นายก นายกเขาเปนคนคิด” และชาวบานคนที่ 2 กลาววา 
“เปนโครงการของเทศบาล เทศบาลเขาเปนคนริเร่ิม นายก นายก” 
  โครงการคลองสวยน้ําใสใชระยะเวลาตลอดโครงการทั้งส้ิน 1 ป โดยทําทั้งหมด 16 คลอง 
ตอคลองใชระยะเวลาประมาน 1 เดือน ขึ้นอยูกับขนาดของคลอง ขอมูลดังกลาวไดจากการ
สัมภาษณเจาหนาที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมซึ่งรับผิดชอบโครงการดังกลาวโดยตรงแตจาก
การสัมภาษณกลุมเปาหมายอื่นในประเด็นเรื่องระยะเวลาในการดําเนินโครงการใหขอมูลที่ไม
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ตรงกัน ภาคการเมือง เชน นายกเทศมนตรีใหขอมูลวา “ใชระยะเวลา 30 วัน ในการดําเนิน
โครงการ” สวนรองนายกเทศมนตรีใหขอมูลวา “ใชระยะเวลา 7 วัน” ภาคขาราชการประจํา เชน 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหขอมูลวา “ใชระยะเวลา 2 เดือน” แตผูอํานวยการ
กองชางและบริการใหขอมูลวา “ใชระยะเวลา 7 วัน” เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารไม
ทราบในรายละเอียดของโครงการและผูใหขอมูลจะใหขอมูลตามระยะเวลาของโครงการเพียงชวงที่
ตนเองเขาไปมีสวนรวมในการปฏิบัติงานแตไมทราบถึงระยะเวลาทั้งหมดตั้งแตตนจนเสร็จสิ้น
โครงการ ซ่ึงจากการศึกษาเอกสารรายงานโครงการพบวา โครงการคลองสวยน้ําใสใชระยะเวลาใน
การดําเนินโครงการ 11 เดือนเริ่มตั้งแตเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 - กันยายน พ.ศ. 2554 โดยมีพิธี
เปดโครงการในเดือน พฤศจิกายน และหลังจากนั้นจะเปนการขุดลอกคลองอื่นจนครบ 16 คลอง 
  ภาคการเมืองและภาคขาราชการใหขอมูลท่ีตรงกันวาโครงการคลองสวยน้ําใสมีผูเกี่ยวของ
ในโครงการหลายกลุม ไดแก 
   1)  กระทรวงมหาดไทยในฐานะองคกรปกครองทองถ่ินที่มีหนาที่โดยตรงในการ
รับผิดชอบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สรางจิตสํานึกของประชาชนใหมี
ความตระหนักในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ พนักงานเทศบาล  
   2)  ภาคสวนชุมชนประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน กลุมอาสาสมัคร กลุมสตรี กลุมสวัสดิการชุมชน และประชาชนในฐานะผูมีสวนไดสวนเสีย
โดยตรงจากปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมและมีบทบาทสําคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
รวมถึงเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมในฐานะเจาของรวมกัน ประชาชนที่เขามามีสวนรวมใน
โครงการประมาน 300 คน สวนใหญเปนประชาชนที่อาศัยอยูริมคลองเกือบทั้งหมด  
   3)  สถาบันการศึกษา กลุมเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาล ซ่ึงมีบทบาทในการปลูกฝง
จิตสํานึกสาธารณะ และคานิยมรวมในการอนุรักษและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ เพื่ออนาคต
ของคนรุนหลัง ประกอบดวยนักเรียนโรงเรียนจากโรงเรียนในระดับประถม 2 แหงในเขตเทศบาล 
  ในสวนของงบประมาณในการดําเนินโครงการจากการสัมภาษณคณะผูบริหารเทศบาล 
ไดแกนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และ เลขานุการนายกเทศมนตรีใหขอมูลท่ีสอดคลองกัน
วาใชงบประมาณตอคลองประมาน 1 แสนบาท และเมื่อรวมทุกคลองตลอดโครงการจะตกประมาน 
1 ลานกวาบาท แตเมื่อสอบถามจากสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสองทานซึ่งมีหนาที่เปนฝายตรวจสอบ
การทํางานของฝายบริหารแตกลับไมทราบรายละเอียดขอมูลของโครงการ ดังที่สมาชิกเทศบาลทาน
ที่ 1 กลาววา “ไมทราบวาใชงบประมาณตลอดทั้งโครงการเปนจํานวนเทาไรแตทราบวาใช
งบประมาณลอกคลองประมาน 5หมื่นบาทตอคลอง” และสมาชิกสภาเทศบาลทานที่สองกลาววา 
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“จําไมไดวาใชงบประมาณเทาไรในการดําเนินโครงการ” โดยใหเหตุผลวามีงบประมาณหลาย
โครงการและงบประมาณโครงการคลองสวยน้ําใสเปนจํานวนเงินไมมากจึงจําไมได แตทั้งสองทาน
ยกมือสนับสนุนโครงการดังกลาวเนื่องจากทราบดีวาเปนโครงการที่ทางจังหวัดนนทบุรีมีนโยบาย
ลงมาใหทางเทศบาล 
  เมื่อศึกษาหาขอมูลจากหนังสือเทศบัญญัติเร่ือง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
2554 พบวาในหมวดคาใชสอย ตั้งไว 350,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายโครงการคลองสวยน้ําใส เพื่อ
พัฒนาแหลงน้ํา สรางจิตสํานึกดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม และเปน
คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายที่จําเปนโดยตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
00320 งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 00322 ซ่ึงไมไดรวมงบประมาณของการขุดลอกคลองแสดง
ใหเห็นวา คณะผูบริหารใหขอมูลของงบประมาณผิดพลาดไมถูกตอง โดยนํางบประมาณของการขดุ
คลองประจําปมาตอบแตเพียงอยางเดียวแตไมรวมงบประมาณของการจัดพิธีเปดโครงการคลอง
สวยน้ําใส ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารเกิดความสับสนเนื่องจากโครงการคลองสวยน้ําใส
เปนโครงการที่ดัดแปลงมาจากโครงการขุดลอกคลองประจําปโดยเพิ่มในสวนของการจัดพิธีเปด
และรณรงคใหประชาชนเขารวมโครงการโดยใชงบประมาณ 350,000 บาทเฉพาะขั้นตอนของการ
จัดงาน จึงทําใหคณะผูบริหารใหขอมูลเพียงงบประมาณในการขุดคลองซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
โครงการ 
  กอนหนาที่จะมีการดําเนินโครงการคลองสวยน้ําใสทั้งภาคการเมืองและภาคขาราชการให
ขอมูลที่สอดคลองกันวา เทศบาลไมไดใหความสําคัญในการดูแลรักษาลําคลองเนื่องจากชุมชนยัง
ไมมีความเจริญมากยังไมเกิดปญหาน้ําเนาเสีย ในอดีตหนาที่การดูแลรักษาลําคลองเปนของชาวบาน
ที่อยูอาศัยติดคลองจะดูแลขุดลอกบริเวณลําคลองที่ผานบานหรือสวนของตนเพื่อใหน้ําไหลผานได
สะดวก ตอมาเมื่อเริ่มเกิดปญหาน้ําเนาเสียในพื้นที่และชาวบานเริ่มไมใชประโยชนจากลําคลองจึง
ไมมีใครดูแลทางเทศบาลจึงจางเหมาเอกชนมาขุดลอกคลองปละ 1 คร้ัง 
  เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนทุกฝายในประเด็นคําถามที่มาและลักษณะของโครงการคลอง
สวยน้ําใสนอกจากการสัมภาษณเชิงลึกกับภาคการเมืองและภาคขาราชการประจําแลวยังทําการ
สัมภาษณเชิงลึกกับภาคประชาชนทั้งชาวบานที่มีสวนรวมและไมมีสวนรวมนอกจากนั้นยังทํากลุม
สนทนากับชาวบานที่มีสวนรวม ไดผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ ชาวบานที่มีสวนรวมในโครงการคลอง
สวยน้ําใสทุกคนที่ทําการสัมภาษณมีที่อยูอาศัยติดริมคลอง สวนมากเปนผูสูงอายุ ประกอบอาชีพทํา
สวนทุเรียนใชน้ําจากคลองในการเกษตรและใชเปนเสนทางคมนาคมทางน้ําจากบานไปสวน เมื่อน้ํา
ในคลองเนาเสียชาวบานทุกคนใหขอมูลวาไดรับผลกระทบจากกลิ่นของน้ําเนา เปนแหลงเพาะพันธุ
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ยุง และในรายที่ทําการเกษตรไดรับผลกระทบไมสามารถใชน้ําในการเกษตรและคมนาคมได ดังที่
ชาวบานที่มีสวนรวมทานหนึ่งกลาววา 
 

ชาวบานชาวสวนไง สวนมากจะสูงอายุแลว อยางต่ําก็ 40 กวา น้ํามันเนาใชไมได 
เหม็นมาก มียุงมีปลิงชุมดวย สมัยกอนเนี่ยใชไดสมัยนี้ใชไมไดแลว บานจัดสรรมัน
เยอะ เรือก็พายไมไดจะไปไดอยางไร สวะมันแนนไปหมดเลย เพราะวาเวลาน้ําขึ้น
สวะมันจะเขามาในนี้ เวลาเขามาแลวมันออกไมได 

 
 
 
 
 

  ชาวบานที่มีสวนรวมในโครงการใหเหตุผลในการเขารวมโครงการที่คลายคลึงกัน คือ 
อยากใหลําน้ําคูคลองมีสภาพที่ดี สะอาดสวยงาม ทั้งนี้ก็เพื่อสภาพแวดลอม ความเปนอยูที่ดีของพวก
เขาเหลานั้นเอง แตชาวบานที่เปนผูสูงอายุนั้นมีเหตุผลในการเขารวมโครงการเพิ่มเติมวาตองการได
ออกจากบานไปพบปะเพื่อนฝูง และตองการถังหมักอีเอ็มที่ทางเทศบาลแจกให ดังที่ชาวบานทาน
หนึ่งกลาววา “ไมขี้เกียจเราอยากไป อยากจะไปไดของแจก เขาใหถังหมักและก็แจกอีเอ็มเราไปคุย
ไปโมกับเพื่อนๆดีไมเหงาชอบๆชอบไป” 
  สวนชาวบานที่ไมมีสวนรวมในโครงการทั้งหมดไมไดมีที่อยูอาศัยอยูติดริมคลองชาวบาน
ใหเหตุผลที่ไมเขารวมโครงการเนื่องจากไมไดประโยชนหรือผลกระทบจากน้ําในคลอง ไมมีเวลา
และไมรูจะเขาไปรวมทํากิจกรรมอะไรเนื่องจากมีความรูสึกวาตนไมมีสวนเกี่ยวของกับคลอง 
 
  4.1.2  กระบวนการของการมีสวนรวม การมีสวนรวมของประชาชนในทางปฏิบัติจริงของ
โครงการคลองสวยน้ํา ภายหลังจากสัมภาษณคณะผูบริหารเทศบาลทั้งสามทานไดใหขอมูลที่
สอดคลองกับภาคขาราชการวา เทศบาลไดเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมตั้งแตชวงตน
ของโครงการคือ ขั้นตอนการนําเสนอปญหาและความตองการ กลาวคือ ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลจะตองจัดทําแผนสามปและแผนประจําปซ่ึงในแผนนั้นจะประกอบดวยโครงการตางๆ ทุก
โครงการที่อยูในแผนจะตองมาจากการนําปญหาและความตองการของประชาชนที่ไดจากการ
ประชุมประชาคมนํามาจัดทํา ในขั้นตอนของการจัดทําแผนคณะกรรมการในการจัดทําแผนก็มี
ประชาชนรวมอยูดวย คณะกรรมการในการจัดทํางบประมาณก็มีประชาชนรวมอยูดวยแตเปนการมี
สวนรวมเพียงแคการรับทราบรายละเอียดของแผนและงบประมาณเทานั้นไมไดมีสวนรวมในการ
จัดทําใดๆ 
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  เมื่อพิจารณาบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในขั้นตอนของการคิดริเริ่มโครงการ
คลองสวยน้ําใสนั้นพบวา ประชาชนมีสวนรวมเพียงแคเสนอปญหาและความตองการในการ
ประชุมประชาคมเทานั้นบทบาทในสวนอื่นนั้นมีนอยมาก 
  ขั้นตอนในการประชุมประชาคมนั้นเปนระเบียบขอบังคับในการจัดทําแผนสามปและแผน
ประจําปของทางเทศบาลซึ่งกระทรวงมหาดไทยเปนผูกําหนดและเทศบาลจําเปนตองปฏิบัติตาม
ประชาชนที่เขามามีสวนในการประชุมประชาคมนั้นจะเปนผูนําชุมชนทั้ง 6 ชุมชนคณะกรรมการ
ชุมชน ซ่ึงผูนําแตละชุมชนจะประชุมกันมาภายในชุมชนของตนแลววาตองการใหแกไขปญหาหรือ
มีความตองการอะไรที่อยากใหเทศบาลจัดทําให ผูนําชุมชนในแตละชุมชนก็จะนําเรื่องเสนอตอ
เทศบาล ภายหลังจากการประชุมประชาคมเทศบาลก็จะมีหนาที่คิดโครงการตางๆ เพื่อแกไขปญหา
และตอบสนองความตองการใหกับประชาชน ซ่ึงในชวงคิดโครงการ คณะผูบริหารเปนฝายวางแผน
วาควรจัดใหมีโครงการอะไร ใชงบเทาไร ใครเปนผูเกี่ยวของ สถานที่และวันเวลาใด ชาวบานไมได
มีสวนรวมในการคิดโครงการมีเพียงแตการเสนอปญหาและความตองการในชวงที่มีการจัดทํา
ประชาคมเทานั้น 
  โครงการคลองสวยน้ําใสเปนโครงการหนึ่งในแผนทางดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นตาม
กระบวนการขางตน คือ มีประชาชนรองเรียนผานผูนําชุมชนวาตองการใหเทศบาลแกไขปญหาน้ํา
เนาเสีย เทศบาลจึงไดจัดทําโครงการเพื่อบรรเทาปญหาใหแกประชาชน เมื่อเทศบาลออกแบบ
โครงการเสร็จสิ้นและสภาเทศบาลเห็นชอบอนุมัติงบประมาณใหดําเนินโครงการ สวนในขั้นตอน
การดําเนินโครงการประชาชนจะเขามามีสวนรวมในพิธีเปดโครงการและเขารวมประกอบกิจกรรม
ตางๆ ในวันงานตามที่เทศบาลกําหนดไว ดังที่นายกเทศมนตรีกลาววา 
 

วางแผน คือชาวบานเนี่ย ถาพูดถึงเรื่องของการวางแผนในระดับที่เราจะ
ปฏิบัติการแลว แผนเนี่ยตองเริ่มตั้งแตยังไมทําอะไร ตองเร่ิมเลยวาคลองนี้จะ
ไปทําอะไร อันนั้นคือ เคาขอแผนมาในลักษณะของแผน 3 ป แผนป ทํา
ประชาคม วาคลองที่เขาใชสอยอยูเนี่ยใหเทศบาลชวยบํารุงรักษาอะไรอยางนี้ 
แลวเราก็มาคิดโครงการ เราคิดใหแตเคาเสนอมาวาอยากใหชวยอะไร 
เดือดรอนอะไร และก็ใหมารวมในขั้นตอนสุดทายคือ จําพวก ชีวภาพอีเอ็มที่
เราจะโยนลงไปในคลองใหเขามาชวยโยนและก็เก็บขยะเล็กนอยๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ซ่ึงสอดคลองกับรองนายกเทศมนตรีที่ใหขอมูลวา 
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รวมคิดคือ การประชุมประชาคมใหรูความตองการของประชาชน นั่นเปนวิธีการ
จัดทําแผนของเทศบาล ก็เอาความตองการของประชาชนในชุมชนนั้นๆมาทํา
แผน ชุมชนนั้นๆหมายความวา ชุมชนนั้นๆมีความตองการอะไรบาง เออ ความ
เดือดรอนดานน้ํา ดานเกษตร ดานขุดลอกคูคลอง ดานน้ําเนาเสีย นี่คือดาน
ส่ิงแวดลอม ใชมั้ย ก็คือจะอยูในดานสิ่งแวดลอมแลวเราจึงมาคิดโครงการ
ตอบสนอง แลวใหเขามารวมดําเนินการ มาเทอีเอ็ม 

 
 
 
 
 
 
 

  จากการสัมภาษณคณะผูบริหารและภาคขาราชการประจํารวมถึงขอมูลจากเอกสาร
โครงการไดขอมูลที่สอดคลองกันในเรื่องขั้นตอนและวิธีดําเนินการโครงการคลองสวยน้ําใสมีดังนี้ 
   1)  ประชุมหารือรวมกันของคณะกรรมการโครงการ และคัดเลือกคลองนํารอง 
   2)  สํารวจสภาพคลองนํารอง จัดทําโครงการเสนอผูบริหาร 
   3)  ประชุมชี้แจงและติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รณรงคให
ประชาชนรักษาความสะอาดและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทางน้ํา 
   4)  ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
   5)  ติดตามและประเมินผลโครงการ 
  กิจกรรมที่ 1 ระยะที่1 นํารองคลองบางออ1 กิจกรรม“คืนชีวิตใหสายน้ํา” 
   1)  สํารวจคลองบางออ1 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน 
   2)  กองชางประเมินคาใชจายในการปรับปรุงภูมิทัศน เชน การตัดหญา ตัดกิ่งไม 
เก็บขยะมูลฝอย และกําจัดวัชพืช 
   3)  จัดพิธีเปดโครงการคลองสวยน้ําใสและเชิญชวนประชาชนเขารวมเปด
โครงการพรอมทั้งเทน้ําจุลินทรียชีวภาพ และกอนจุลินทรีย (ดังโงะ) และปรับปรุงภูมิทัศน 
   4)  ลอกวัชพืชและตัดกิ่งไม เก็บขยะในคลอง ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ 
   5)  ติดตามผลโครงการ โดยการบําบัดดวยน้ําหมักจุลิทรียชีวภาพ และกอนจุลินท
รีย (ดังโงะ) เปนระยะอยางตอเนื่อง และตรวจวัดคาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําเพื่อประเมิน
คุณภาพน้ํา (คาDO) 
  กิจกรรมที่ 2 ระยะที่ 2  ขยายผลในคลองอื่นๆในพื้นที่ตําบล 
  จากขั้นตอนการดําเนินงานและกิจกรรมของโครงการคลองสวยน้ําใสตลอดโครงการ จะ
เห็นไดวาประชาชนมีสวนรวมในชวงดําเนินงานโครงการนอยมากเมื่อพิจารณาจากขั้นตอนและ
กิจกรรมทั้งหมด มีเพียงขั้นตอนการประชุมประชาคมรวมเสนอปญหาและความตองการแตไมไดมี
สวนรวมในการคิดโครงการ และในชวงดําเนินโครงการประชาชนเขามามีสวนรวมในพิธีเปด
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โครงการในกิจกรรม มารวมเทน้ําหมักจุลินทรียชีวภาพ และกอนจุลินทรีย (ดังโงะ)และปรับปรุงภูมิ
ทัศนเพียงเทานั้น ดังที่ผูอํานวยการกองชางและบริการกลาววา “ก็คือ สมมุติเราจัดงานวันนี้ เราก็จะ
ใหชาวบานมาโยนลูก ดังโงะ น้ําอีเอ็ม เนี่ยก็ใหเคากระจายตามจุดตามคลอง ใหประชาชนเคาชวย
เอาน้ําอีเอ็มเท แตชวงสาดเลน เก็บวัชพืชเนี่ย ลอกคลองอะไรตางๆ เราจะจางแรงงาน” 
  และจากการสัมภาษณชาวบานก็ใหการสอดคลองกันวา ประชาชนไมไดรวมดําเนินการใด
นอกจาก รวมเขาพิธีและทํากิจกรรมในวันเปดโครงการ ในชวงของการประเมินผลโครงการ
ชาวบานก็ไมไดมีสวนรวมโดยบทบาทหนาที่ทั้งหมดเทศบาลเปนผูกําหนดใหปฏิบัติตาม ดังที่
ชาวบานทานหนึ่งกลาววา “ไมไดลงไป ไมไดลงไปลอก เคามีเจาหนาที่มาทํา ทําใหหมดแหละ เราก็
แคชวยเสิรฟน้ํา ชวยดึงสวะนิดๆหนอยๆ และก็เทไออีเอ็ม แคนั่น เอาใหเขาถายรูป” 
  เหตุผลที่เทศบาลเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในขั้นตอนดังกลาว จากการ
สัมภาษณคณะผูบริหารเทศบาลไดใหขอมูลไวหลายสาเหตุไดแก 
   1)  เนื่องจากเทศบาลตองการที่จะทํางานโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหาความ
ทุกขยากและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ดังนั้นวิธีการที่จะทราบปญหาและ
ความตองการของประชาชนไดโดยตรงคือ เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนการ
ทํางานของทางเทศบาลโดยเปนผูแจงวาในชุมชนของตนมีปญหาและความตองการในเรื่องใดที่
อยากใหเทศบาลจัดทําผานการประชุมประชาคม ดังที่รองนายกเทศมนตรีกลาววา 
 

ใหเคาบอกเราวาเคาตองการอะไร อยากไดอะไร อยากใหชวยอะไร เขาจะทราบ
ดีที่สุด เราเนี่ยเปนผูบริหารก็จริงแตทําตามประชาชนตองการนะ สวนหนึ่งทํา
ตามที่ผูบริหารใหนโยบายตอนหาเสียง จะตองเอามาผสมผสานกันในการที่จะ
ใหประชาชนนั้นเกิดประโยชนมากที่สุด คือตองทําตามประชาชน ยังไงรูมั้ย 
สโลแกนของที่นี่คือ ประชาชนเปนใหญ คือพอจริงๆแลวประชาชนเปนใหญส่ัง
นักการเมืองไดใช เพราะถาประชาชนไมเอาเรานะ เราอยูไมได คือหนึ่ง เหมือน
เคาเนี่ยมีความตองการแลว แลวเราตอบสนองเคาไดเนี่ย เหมือนเคาขอแลวเราให
เคาได เคามองวาเราทํางานใหเขาได เราก็ตองเลือกเรากลับเขามาในลักษณะนั้น 
แตส่ิงที่จะใหเขาเนี่ยจะตองเปนอํานาจหนาที่นะ ถาใหไมไดดวยเหตุผล เหตุผลก็
ตองประกอบไปดวยอํานาจหนาที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2)  เนื่องจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือส่ัง
การในเรื่องวา ขั้นตอนการจัดทําแผน ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ เทศบาลจะตองยึดถือตาม
หนังสือส่ังการ ซ่ึงจะเนนมากวาตองใหประชาชนมีสวนรวม เปนกฎระเบียบทางราชการ เชน การ
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ทําประชาคมตองทําอยางไร จะมีขั้นตอนมาใหปฏิบัติตาม และในเรื่องของการจัดทําแผนมีขั้นตอน
กําหนดมาใหปฏิบัติตาม  คณะกรรมการในการจัดทําแผนก็ตองมีประชาชนรวมอยูดวย 
คณะกรรมการในการจัดทํางบประมาณก็ตองมีคณะกรรมการชุมชนรวมอยูดวย ตองมีประชาชนทุก
ขั้นตอนถาไมใหประชาชนเขามามีสวนรวม แสดงวาเทศบาลทํางานไมโปรงใส ตรวจสอบไมได
นโยบายจากภาครัฐที่ส่ังใหทองถ่ินปฏิบัติตามนอกจากนั้นทางเทศบาลตองทํารายงานสงให
กระทรวงมหาดไทย แตโครงการคลองสวยน้ําใสเปนโครงการที่ดัดแปลงมาจากโครงการขุดลอก
คลองประจําปจึงไมมีขั้นตอนใดที่จะสามารถใหประชาชนเขารวมได เนื่องจากลักษณะงานเปนงาน
ที่เทศบาลจางเหมาเอกชนใหดําเนินการทั้งหมด ทางเทศบาลจึงจัดใหมีพิธีเปดงานเชิญชวนให
ประชาชนมารวมเปดงานและเทน้ําจุลินทรีย (อีเอ็ม) และกอนจุลินทรีย (ดังโงะ) และปรับปรุงภูมิ
ทัศน จึงเปนชองที่เหมาะสมที่สุดในการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ ดังที่ทาน
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมกลาววา 
 

มันจะมาจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย มันจะ
เปนหนังสือส่ังการในเรื่องวา ขั้นตอนการจัดทําแผน ขั้นตอนการจัดทํา
งบประมาณ เราก็จะตองยึดถือตามนั้นอะคะ ในหนังสือส่ังการเขาจะเนนเต็มที่
เลยวาตองใหประชาชนมีสวนรวม ถาเราไมเอาประชาชนเขามานะ ก็กลายเปน
วาเราไมโปรงใส ตรวจสอบไมได แมกระทั้งการติดตามประเมินผลก็ตอง
ประเมินจากประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 

   3)  เนื่องจากฝายการเมืองมองวาหากใหประชาชนเขามามีสวนรวมในขั้นตอนอื่น
จะเปนการสรางปญหามากกวาเปนประโยชน เชนในขั้นตอนการคิดโครงการประชาชนยังขาด
ความรูความเขาใจในระบบงานของทางราชการและอาจสรางความยุงยากใหแกทางเทศบาล และ
หากใหมีสวนรวมในการขุดลอกคลองหรือสาดเลนประชาชนอาจไมเขารวมเนื่องจากไมมีเวลาและ
เปนงานที่ตองใชกําลังอาจสงผลใหงานไมเรียบรอยโครงการก็ไมประสบผลสําเร็จจึงคิดวาขั้นตอน
ดังกลาวเหมาะสมที่สุด ดังที่นายกเทศมนตรีใหความเห็นวา 
 

คือโครงการทั้งหมดเทศบาลจางเหมาเอกชนก็ทําอยูแลว แตยังไมไดให
ประชาชนเขามารวม พอประชาชนมารวมเราก็ไมรูจะใหเคามารวมอะไรจะให
เขามานั่งคิดโครงการเขาก็ทําไมเปน จะใหไปลอกคลองก็กลัวจะทํากันไมไหว
ก็เหลือวิธีเดียวก็คือ เทอีเอ็ม และก็เก็บขยะแลวกัน 
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   4)  เพื่อใหประชาชนเห็นวาเทศบาลทํางานแกไขปญหาและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน เนื่องจากประชาชนมารองเรียนวาน้ําเนาเสียแลวเทศบาลไมใหความสนใจ 
การใหประชาชนเขารวมในขั้นตอนการฟงบรรยายก็เปนโอกาสที่เทศบาลจะชี้แจงกับประชาชนวา
เทศบาลไมไดละเลยไดจัดทําโครงการดังกลาวขึ้นเพื่อบรรเทาปญหาใหประชาชนและชี้แจงวา
สาเหตุที่แทจริงของน้ําเนาเสียเกิดจากหมูบานจัดสรร ดังนั้นขั้นตอนการเปดโครงการและให
ประชาชนรวมฟงบรรยายเปนขั้นตอนที่เทศบาลเห็นวาเหมาะสมที่สุด 
   5)  ตองการใหเกิดความยั่งยืนในการแกไขปญหา โดยทําใหประชาชนรูสึกวาเขามี
สวนทําใหคลองใสสะอาดขึ้น และปลูกจิตสํานึกใหหวงแหนเหมือนเปนเจาของโครงการ หาก
เทศบาลดําเนินการเพียงฝายเดียวจะไมประสบความสําเร็จ เพราะถาชุมชนไมรวมมือประชาชนก็จะ
ทิ้งขยะลงคลองเชนเดิม เทศบาลก็จางเอกชนขุดลอกคลองไมไหวเนื่องจากมีงบประมาณปละครั้ง 
เมื่อทางเทศบาลจัดทําใหสวยงามแลวชุมชนก็จะตองรักษาใครจะไปทิ้งอะไรก็ชวยกันเตือนชวยกัน
ดูแล เพราะโครงการจะประสบความสําเร็จได ประชาชนตองมีสวนรวมชวยกันดูแลรักษาคลอง 
ดังที่รองนายกเทศมนตรีไดใหขอมูลวา “ในสวนของภาคปฏิบัติ ประชาชนจะเขามาในภาคปฏิบัติมา
ชวยเก็บขยะ มาชวยเทอีเอ็ม และก็จะไดรับรูถึงตรงนั้น คือ ใหเขาเขามามีสวนรวมในการที่จะทําให
คลองนี้สะอาดไมใหเขาทิ้งขยะลงคลอง ไมใหทิ้งส่ิงเนาเสียลงคลอง ปลูกจิตสํานึก” 
  ในประเด็นเรื่องเหตุผลที่เลือกใหประชาชนเขามามีสวนรวมในขั้นตอนดังกลาวนอกจากจะ
สัมภาษณคณะผูบริหารเทศบาลแลว เมื่อสัมภาษณกลุมขาราชการประจําไดใหเหตุผลเชนเดียวกัน
กับคณะผูบริหารเทศบาลทุกประการและใหขอเหตุผลเพ่ิมเติมวาเปนการปฏิบัติตามคําสั่งของ
นายกเทศมนตรี ดังที่ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมไดใหขอมูลวา “เราเปนฝาย
ราชการตองทํางานตอบสนองนโยบายของฝายบริหาร ทานนายกวาอยางไรเราก็มีหนาที่ปฏิบัติตาม
นโยบายของทาน” 
  ประเด็นเรื่องกระบวนการการมีสวนรวมนอกจากการสัมภาษณคณะผูบริหารเทศบาลและ
ฝายขาราชการแลว เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนทุกฝายและเปนการตรวจสอบขอมูลที่ทางเทศบาลให
วาสอดคลองกับชาวบานหรือไมจึงทําการสัมภาษณประชาชนที่เขามามีสวนรวมในโครงการซึ่ง
ไดผลดังนี้ 
  เมื่อทําการสัมภาษณชาวบานกลุมที่เขามามีสวนรวมในโครงการใหขอมูลสอดคลองกับ
ทางเทศบาลในเรื่องของ ขัน้ตอนที่ประชาชนมีโอกาสเขารวมโครงการ บทบาทหนาที่ และกิจกรรม
ที่รวมดําเนินการ ชาวบานที่มีสวนรวมทุกคนมีสวนรวมโดยความสมัครใจไมมีใครถูกบังคับหรือ
จางใหเขารวม แตชาวบานจะเขามามีสวนรวมในขั้นตอนใด ทํากิจกรรมอะไร มีบทบาทอยางไร 
เทศบาลเปนผูกําหนดใหทั้งหมด 
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  4.1.3  เทคนิควิธีการในการสงเสริมการมีสวนรวม จากการสัมภาษณ ภาคการเมืองไดแก 
คณะผูบริหารและ ภาคขาราชการประจําไดแก ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และ
ผูอํานวยการกองการชางและบริการรวมถึงเจาหนาที่เทศบาลที่เกี่ยวของกับโครงการใหขอมูลที่
สอดคลองกันคือ เทศบาลใชเทคนิคการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนที่หลากหลายเทคนิค
เเละแตกตางกันในแตละขั้นตอนกลาวคือ ในขั้นตอนการเริ่มตนจัดทําโครงการเทศบาลใชเทคนิค
การประชุมประชาคมโดยจะเปดโอกาสใหประชาชนมาเสนอความตองการและปญหาตอเทศบาล
เพื่อนําไปจัดทําแผนงานของเทศบาล โครงการคลองสวยน้ําใสเปนสวนหนึ่งในแผนงานดาน
ส่ิงแวดลอมซึ่งมาจากการรับทราบปญหาและความตองการโดยตรงจากประชาชนผานชองทางการ
ประชุมประชาคม และเทศบาลนําปญหาและความตองการของประชาชนไปคิดและวางแผนให
ออกมาในรูปของโครงการ 
  ในขั้นตอนของการเชิญชวนใหประชาชนเขามารวมปฏิบัติงานในโครงการคลองสวยน้ําใส 
เทศบาลตองการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานเทศบาลจึงใชเทคนิคในการ
ประชาสัมพันธโครงการโดย สงนักการเมืองทองถ่ินลงพื้นที่และใชเทคนิคการพบปะแบบไมเปน
ทางการ เขาไปคุยสรางความคุนเคยพยามโนมนาวใหเห็นความสําคัญของโครงการและประโยชนที่
ชุมชนจะไดรับหากรวมดําเนินโครงการ เชิญชวนชาวบานเขามารวมโครงการ การจัดทําเอกสาร
จดหมายขาวโดยใหเจาหนาที่ เทศบาลแจกจายประชาชนที่อยูอาศัยริมคลอง รถโฆษณาติด
วิทยุกระจายเสียง หอกระจายขาว ปายโฆษณาโครงการ แตชองทางหลักที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
ประหยัดงบประมาณและใชเวลานอยที่สุดคือ ทางเทศบาลจะจัดทําหนังสือเชิญประธานชุมชนตางๆ 
ในพื้นที่ซ่ึงมีดวยกันทั้งหมด 6 ชุมชน และประธานกลุมตางๆ เชน กลุมอสม. กลุมสตรี กลุม
สวัสดิการชุมชน สถานศึกษาในชุมชน ใหมาเขารวมประชุมโครงการและมอบหมายใหผูนําชุมชน
แตละชุมชนและประธานแตละกลุมไปชี้แจงกระจายขาวตอคณะกรรมการชุมชน สมาชิกในแตละ
กลุม และ ชาวบานในชุมชนของตน 
  ในสวนของขั้นตอนการปฏิบัติงานทางเทศบาลไดสงเสริมการมีสวนรวมโดยการจัด
กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการใหเขามารวมในพิธีเปดโครงการ ไดแก จัดวีดี
ทัศนบรรยายความสําคัญของโครงการ รวมเก็บขยะวัชพืชและเทน้ําสกัดชีวภาพลงในลําคลอง และ
เมื่อโครงการเสร็จสิ้นทางเทศบาลจะแจกน้ําสกัดชีวภาพใหชาวบานทานละ 2 ขวดเพื่อมีสวนรวมใน
การนําไปใชภายในบานในการเทลงทอระบายน้ําและเทลงคลองภายหลังจากพิธีเปดโครงการ 
  จากการสัมภาษณขาราชการประจําและเจาหนาที่เทศบาลไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา นอกจาก
เทคนิคตางๆ ที่กลาวมาทั้งหมด ผูอํานวยการกองชางยังใชเครื่องมือทางกฎหมายกลาวคือ เมื่อ
ประชาชนขอใบอนุญาตกอสรางบานเรือน ทางกองชางจะบังคับใหติดตั้งบอดักไขมันทุกๆบาน 
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ตามที่กฎหมายบังคับไว เหตุที่ตองบังคับเนื่องจากประชาชนยังขาดจิตสํานึกดังนั้นการบังคับ
ประชาชนโดยใชกฎหมายเปนเครื่องมือจึงมีประสิทธิภาพสูงที่สามารถทําใหประชาชนรวมมือได 
ดังที่ผูอํานวยการกองชางและบริการกลาววา “เทคนิคนี่ จริงๆแลว มันโดยตรงกับสาธารณสุขนะ แต
วากองชางก็จะมีบาง อยางเวลาขอใบอนุญาตกอสรางบานเรือน ก็ตองบังคับใหเขาติดตั้งบอดัก
ไขมันทุกๆหลัง ตามที่กฎหมายบังคับไว” 
  แตเทคนิคที่สําคัญที่สุดคือ การที่ ผูบริหารมีสวนในการผลักดัน สนับสนุนและเห็น
ความสําคัญในการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในโครงการหากผูบริหารไมใหการสนับสนุน
เทคนิคตางๆ ทั้งหมดก็ไมสามารถดําเนินการได ดังที่ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ใหความเห็นวา 
 

มันเริ่มตั้งแตผูบริหารของเราเนี่ย มีสวนผลักดันมากๆ เห็นความสําคัญในเรื่อง
นี้ เหมือนวาเปดไฟเขียวใหเราดําเนินการเต็มที่ เราก็จะเริ่มจากผูนําชุมชนกอน
เลย เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนเปนกลุมที่ไดรับการแตงตั้งจากเทศบาล และ
ในสวนของคณะกรรมการชุมชนมันจะมีอยูคนที่ดูแลดานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม เชิญเขามาประชุมแลวเขาจะไปกระจายขาวใหชาวบานในชุมชน
เขาทราบเอง วันเดียวก็รูกันหมดแลว 

 
 
 
 
 
 
 

  สาเหตุที่เทศบาลเลือกใชเทคนิคตางๆ ในแตละขั้นตอนที่กลาวมานั้นจากการสัมภาษณทั้ง
คณะผูบริหารเทศบาล ขาราชการประจําและเจาหนาที่เทศบาลไดผลที่สอดคลองกันคือ ในขั้นตอน
ของการเริ่มคิดโครงการเหตุที่ใชเทคนิคการประชุมประชาคมในการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนเนื่องมาจาก 1) กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือส่ังการใน
เร่ืองขั้นตอนการจัดทําแผน ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ โดยเนนวาตองใหประชาชนมีสวนรวม
โดยการทําประชาคมซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะกําหนดขั้นตอนมาใหปฏิบัติตาม คณะกรรมการใน
การจัดทําแผนตองมีประชาชนรวมอยูดวย  คณะกรรมการในการจัดทํางบประมาณตองมี
คณะกรรมการชุมชนรวมอยูดวย ดังนั้นการจัดประชุมประชาคมจึงเปนการปฏิบัติตามระเบียบ
ขอบังคับของทางราชการ 2) เนื่องจากการประชุมประชาคมทําใหเทศบาลทราบถึงความตองการ
และปญหาของประชาชนในชุมชนไดโดยตรงทําใหทางเทศบาลสามารถจัดทํานโยบายที่สามารถ
แกปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางตรงจุด 
  ในขั้นตอนของการประชาสัมพันธเหตุที่เทศบาลใชเครื่องมือในการประชาสัมพันธที่
ประชาชนเขาถึงไดหลากหลายชองทาง หลากหลายชนิดเพราะตองการใหประชาชนเขาถึงขอมูลได
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ทั่วถึงและสะดวกแตชองทางที่สําคัญที่สุดและเทศบาลใชเปนชองทางหลักคือ เทศบาลจะจัดทํา
หนังสือเชิญประธานชุมชนซึ่งมีดวยกันทั้งหมด 6 ชุมชน และประธานกลุมตางๆ เชน กลุม อสม. 
กลุมสตรี กลุมสวัสดิการชุมชน สถานศึกษาในชุมชน ใหมาเขารวมประชุมโครงการและมอบหมาย
ใหผูนําชุมชนแตละชุมชนและประธานแตละกลุมไปชี้แจงกระจายขาวตอคณะกรรมการชุมชน 
ชาวบานในชุมชนของตน และสมาชิกในแตละกลุม สาเหตุที่ใชวิธีนี้เปนชองทางหลักในการแจง
ขาวสารแกประชาชนเนื่องจาก หนังสือเชิญประธานชุมชนและประชาชนสามารถเก็บไวเปน
หลักฐานในการประเมินผลงานเทศบาลในทุกๆ ป และเปนหลักฐานใหแกกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน นอกจากนั้นชองทางดังกลาวยังประหยัดงบประมาณ
และเวลาแตประสิทธิภาพสูง เนื่องจากประธานชุมชนตางๆ มีความสนิทสนมกับนายกเทศมนตรี
กลาวคือ เปนหัวคะแนนในการหาเสียงเลือกตั้ง เมื่อนายกสั่งการหรือขอรองใหดําเนินการใน      
เร่ืองใดๆ ประธานชุมชนจะรีบดําเนินการให ภายในเวลา 1 วันประธานชุมชนสามารถแจงขาวให
ชาวบานทั้งหมดในชุมชนของตนทราบและมีประชาชนเขารวมโครงการจํานวนมากเนื่องจาก
ชาวบานจะใหความเคารพประธานชุมชนหากชวยเหลือในเรื่องใดไดก็จะยินยอมปฏิบัติแตโดยดี 
ดังที่ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมกลาววา “เราก็จะทําหนังสือเชิญ เขาก็จะใหความ
รวมมือมาเอง โดยเฉพาะคณะกรรมการชุมชนเนี่ย อยูในมือของคณะผูแทน เพราะวาเขาไดคะแนน
เสียงเขามาก็ประชาชนกลุมพวกนี้แหละ เพราะฉะนั้นแคเห็นลายเซ็นนายกเขาก็มาแลว พอเราชี้แจง
เสร็จเขาก็จะเอากลับไปแจงชาวบาน” 
  ซ่ึงเรื่องนี้สอดคลองกับเจาหนาที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมที่เลาวา “ตองทําเปน
หนังสือ ไอหนังสือราชการเนี่ยเราตองเก็บไวเปนหลักฐานเวลาทําประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําป 4 มิติเคยไดยินไหม” 
  สวนในขั้นตอนการปฏิบัติงานเหตุที่เลือกใชเทคนิคสงเสริมการมีสวนรวมโดยจัดกิจกรรม
ตางๆ เพราะทางเทศบาลเห็นวาเหมาะสมตอลักษณะงานและความรูความสามารถของประชาชน 
  นอกจากเทคนิคในการสงเสริมการมีสวนรวมทั้งหมดที่กลาวมาจากการสัมภาษณ ทั้งฝาย
การเมืองและขาราชการยังใหขอมูลสอดคลองกันวาในการดําเนินโครงการคลองสวยน้ําใสโดยให
ประชาชนเขามามีสวนรวมทางเทศบาลไมไดมีการจางดวยเงินหรือใหผลประโยชนในรูปแบบอื่น
แกประชาชนที่เขามามีสวนรวม มีเพียงการเลี้ยงอาหารและใหน้ําหมักชีวภาพน้ําสกัดชีวภาพในวัน
เปดงานเทานั้น ดังที่ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมกลาววา “ตักขยะ ตักวัชพืชเนี่ย 
ไมไดใหคาจางคะ เขามารวมงาน เราก็เล้ียงอาหารวางและเครื่องดื่ม แตจะไมมีคาจางให เพราะเขา
มาดวยใจมากกวา และก็จะมีการใหความรูชาวบานเกี่ยวกับการหมักจุลินทรียเพื่อที่ชาวบานจะได
ไปทําขยายตอได” 
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  ในเรื่องของเทคนิควิธีการในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนที่ทางเทศบาลใช นั้น 
นอกจากการสัมภาษณเชิงลึกกับคณะผูบริหารและขาราชการแลวยังไดทําการสัมภาษณเชิงลึกกับ
ชาวบานที่มีสวนรวมและไมมีสวนรวมในโครงการ และจัดกลุมสนทนาชาวบานที่มีสวนรวมใน
โครงการอีกกลุมหนึ่งเพื่อเปนการตรวจสอบขอมูลที่ทางเทศบาลใหวาสอดคลองกับชาวบาน
หรือไม 
  จากการสัมภาษณเชิงลึกชาวบานที่มีสวนรวมจํานวนสามคนและจากการจัดกลุมสนทนา
ของชาวบานที่มีสวนรวมในโครงการไดใหขอมูลที่สอดคลองกันวา ชาวบานรับทราบขอมูล
โครงการจากผูใหญบานมาแจงใหทราบโดยแจงวาเทศบาลจะจัดทําโครงการคลองสวยน้ําใสโดย
ตองการใหประชาชนเขารวมโครงการ และเขารวมฟงบรรยาย รวมเทน้ําสกัดชีวภาพในวันเปดงาน 
ตามวันเวลาและสถานที่ ดังที่ชาวบานทานหนึ่งไดกลาววา “ เขาก็มีเจาหนาที่เอาซองมาแจก หรือไม
ก็เปนผูใหญบานมาบอกที่บาน” นอกจากนั้นชาวบานยังใหขอมูลวาเขาไมไดรับผลตอบแทนใดๆ 
ทั้งสิ้นจากการเขารวมโครงการดังกลาวมีเพียงเล้ียงอาหารและเครื่องดื่มในชวงทํากิจกรรม
ผลประโยชนจากการเขารวมโครงการคือ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไมตองทนกลิ่นเหม็นเนา สามารถใช
ประโยชนจากน้ําในการเกษตรและอุปโภคไดบาง ดังที่ชาวบานทานหนึ่งไดกลาววา “เทศบาลเขา
ไมไดใหอะไรฉันหรอก ฉันไปเพราะอยากไปสนุกดี อยูบานมันก็เบื่อมีอะไรเราก็อยากไปรวมกับ
เขา เขาก็มีเล้ียงอาหาร กวยเตี๋ยว ขนมจีนน้ํายา ขนมนิดหนอย” 
  แตจากการสัมภาษณชาวบานที่ไมมีสวนรวมในโครงการทั้งสองคน ไดขอมูลวาชาวบาน
ไมทราบวามีโครงการคลองสวยน้ําใสและไมทราบรายละเอียดโครงการ ไมมีเจาหนาที่ทางเทศบาล
หรือผูนําชุมชนมาแจงขาวสารโดยชาวบานทั้งสองคนมีความเขาใจวาเปนการขุดลอกคลองประจําป
ของทางเทศบาล นอกจากนั้นยังใหเหตุผลที่ไมเขารวมโครงการวา ตนเองไมไดรับผลประโยชน
หรือผลกระทบใดๆ จากคลองเนื่องจากไมไดอาศัยอยูริมคลอง และหากมีการจัดทําโครงการคลอง
สวยน้ําใสอีกหรือมีโครงการในลักษณะคลายคลึง ชาวบานที่ไมมีสวนรวมคนที่ 1 ยืนยันที่จะไมเขา
รวมเนื่องจากอายุมาก แตชาวบานที่ไมมีสวนรวมในโครงการคนที่ 2 จะไมรวมในโครงการคลอง
สวยน้ําใสเชนเดิมแตหากเปนโครงการอื่นจะพิจารณาจากขั้นตอนที่เทศบาลเปดโอกาสใหเขารวม
และรายละเอียดของกิจกรรมที่เขารวมในการตัดสินใจรวมโครงการ ดังที่กลาววา “ผมไมไดอยูติด
คลอง และจะไปเอาเวลาที่ไหนไปรวมแตถาเขาใหชวยอะไรแบบโครงการอื่นๆ ที่พอทําไดกย็นิดนีะ 
ยินดี คือมันก็ตองดูกันวาใหรวมอะไร ตอนไหน” 
  ในสวนของปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการคลองสวยน้ําใสนั้นมีปญหาอุปสรรค
ใดบาง จากการสัมภาษณคณะผูบริหาร ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ผูอํานวยการ
กองกองชางและบริการ และเจาหนาที่เทศบาลไดใหขอมูลในลักษณะที่คลายคลึงกันสรุปความได
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วา โครงการดังกลาวเปนโครงการที่จัดทําถวายเปนพระราชกุศลแดในหลวงชาวบานจึงใหความ
รวมมือเปนอยางดีแตเปนเพียงชาวบานที่อาศัยอยูริมคลองซ่ึงเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบแตชาวบาน
ที่สรางปญหาคือชาวบานที่อยูในหมูบานจัดสรรไมใหความรวมมือในการเขารวมโครงการและ
หมูบานตางๆ ไมมีผูนําชุมชนซึ่งเปนชองทางหลักของเทศบาลในการสื่อสารกับชาวบานแตหมูบาน
จะถูกบริหารจัดการโดยนิติบุคคลซึ่งไมคอยใหความรวมมือกับทางเทศบาล ดังที่นายกเทศมนตรี
กลาววา “คอนขางไมมีนะ คือมันเปนโครงการที่เราทําถวายในหลวงเนี่ย มันจะไมมีอุปสรรค 
ชาวบานใหความรวมมือดีมาก แตมันจะเปนชาวบานดั้งเดิมในพื้นที่และบานเขาอยูติดคลองแตไอ
พวกหมูบานนิไมเอาเลย ไมรวมไมอะไรทั้งส้ิน” ซ่ึงสอดคลองกับรองนายกเทศมนตรีที่เลาวา 
 

อุปสรรคดานที่ทําใหเราตองทําอยูตลอด ก็เพราะหมูบาน เพราะวาหมูบานขาด
ความรวมมือ มันไมเอาอะไรเลย หมูบานเนี่ยพวกใหญๆโตๆทั้งนั้นไมวาจะเปน 
ขาราชการระดับสูง นายตํารวจ ทหาร อยูกันอยางสุขสบายมันไมรูอะไรทั้งนั้น 
พวกนี้มันจะโดนบริหารจัดการไปโดยบริษัท หรือนิติบุคคลก็จะประกอบไปดวย
คณะกรรมการหมูบาน มันจะเปนในลักษณะนั้น พอเปนคณะกรรมการหมูบาน
เขาจะมีเงินกอนหนึ่งที่ใชในการบริหารจัดการ แตเขาก็จะไปประหยัดใชในนั้น 
พูดงายๆอะไรที่จะเสียเนี่ย ยังกรณีเชนบําบัดน้ําเสีย เปลืองคาไฟ ก็ไมบําบัดซะ
อยางงั้น บําบัดบางไมบําบัดบางอะ พูดงายๆถึงเวลาปลอยไปเลยทิ้งภาระปญหา
ใหทองถ่ิน ที่อ่ืนนะถายิ่งมีโรงงาน ถามีโรงงานนะยิ่งบรรลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นอกจากนั้นผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ผูอํานวยการกองชางและบริการ 
และเจาหนาที่เทศบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมไดใหขอมูลเพิ่มเติมวาปญหาอุปสรรคของ
การดําเนินโครงการนอกเหนือจากที่ฝายบริหารใหขอมูลคือ เร่ืองของชองวางของกฎหมาย ที่ไม
สามารถไปบังคับใชกับกลุมที่เปนสาเหตุของปญหาน้ําเสียได และขาดแคลนบุคลากรและเครื่องมือ
ในการตรวจวัดมาตรฐานน้ํา ตองขอความชวยเหลือจากกรมควบคุมมลพิษ ซ่ึงใชเวลานานมาก 
ประกอบกับเทศบาลไมมีบุคคลากรที่มีความรูทางดานกฎหมายอยางแทจริงที่จะสามารถเอาผิด
เจาของโครงการหมูบานจัดสรรได ดังที่เจาหนาที่เทศบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมกลาววา 
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 ก็อยางที่บอกแหละ เร่ืองของชองวางของกฎหมาย ที่ไมสามารถไปบังคับใชกับ
กลุมที่เปนสาเหตุของปญหาน้ําเสียไดก็ 23 หมูบานสวนใหญมันก็เก็บไดแค 10
หมูบาน เพราะวามันเปนหมูบานเกาหมดเลยไง มันจะมีพระราชบัญญัติที่พึ่ง
ออกมาในป 39 เรื่องของมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งเมื่อกอนมันจะเปนของ
กระทรวงวิทยาศาสตร แตเดี๋ยวนี้มันมาเปนของกรมทรัพยากรเองแลวแต
หมูบานสวนใหญมันสรางเสร็จกอนก็เอาผิดเขาไมไดและก็มีหมูบานขนาด
ใหญเยอะ มณียง มณียาดวย เคาก็จะเลี่ยงกฎหมายซะสวนใหญนะ อยาเชน 
กฎหมายกําหนดไววา 100 หลังคาเรือนหรือวา 100 แปลงจะตองมีระบบบําบัด
น้ําเสีย ก็เล่ียงเปน 90 ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กลายเปน 1,000 หลังคาเรือนแตระบบ
บําบัดไมมี แลวผลกระทบก็เลยมาที่ชุมชนน้ําเสียมันไมไดรับการบําบัดมาเลย 
มันก็ลงมาที่คลอง ซ่ึงเราแกปญหาที่ปลายเหตุ ตอใหเราซื้อจุลินทรียมากแค
ไหน มันก็แบบแคปลายเหตุ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2  กระบวนการทางการเมือง 

 
 หลังจากที่ไดทําความเขาใจผลการศึกษาในประเด็นของการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ในโครงการคลองสวยน้ําใสแลวประเด็นตอไปที่ทําการศึกษาคือ ประเด็นของการเมืองเพื่อที่จะ
เขาใจกระบวนการทางการเมืองไดอยางชัดเจน จึงศึกษาถึงขอมูลที่มาของตําแหนงตางๆ ในเทศบาล 
จุดสนใจของผูดํารงตําแหนงตางๆ เหลานั้น ผูที่สามารถใหคุณใหโทษในแตละตําแหนง ซ่ึงหา
ขอมูลโดยการสังเกตการณและเอกสารที่เกี่ยวของซึ่งไดผลดังนี้ 
 ตําแหนงงานในเทศบาลตําบลสามารถจําแนกเปน 2 กลุมใหญไดแก 
  1)  ภาคการเมือง หมายถึง คณะผูบริหารเทศบาลตําบล สมาชิกสภาเทศบาล ใน
ภาคการเมืองนั้นสามารถแบงตามที่มาของตําแหนงไดสองประเภท คือ มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 
และมาจากการแตงตั้งของนายกเทศมนตรี 
   1.1)  ตําแหนงทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ทีม่าของตําแหนง
ขึ้นตรงกับคะแนนเสียงการเลือกตั้งทองถ่ินของประชาชน เปนตําแหนงทางการเมือง มีวาระ 4 ป 
คะแนนเสียงของประชาชนมีความสําคัญมากตอตําแหนงจุดสนใจจึงอยูที่คะแนนเสียงของ
ประชาชนมากที่สุด ทําอยางไรใหประชาชนเลือกใหเขามาดํารงตําแหนง 
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    (1)  นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน 
    (2)  สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 12 คน สภาเทศบาลมี
ประธานสภาและรองประธานสภา มีหนาที่ตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร 
   1.2)  ตําแหนงทางการเมืองที่มาจากการแตงตั้งของนายกเทศมนตรี ที่มา
ของตําแหนงที่ขึ้นตรงกับนายก เปนตําแหนงทางการเมือง จุดสนใจจะอยูที่ตัวนายกและประชาชน
เพราะหากประชาชนไมเลือกนายกก็สงผลใหไมมีอํานาจในการแตงตั้ง 
    (1)  รองนายกมนตรี แตงตั้งจากนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน 
    (2)  เลขาธิการนายกเทศมนตรี แตงตั้งจากนายกเทศมนตรี 
จํานวน 1 คน 
    (3)  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี แตงตั้งจากนายกเทศมนตรี จํานวน 
1 คน 
  คณะผูบริหารเทศบาลตําบลมีอํานาจในการกําหนดนโยบายแผนยุทธศาสตร หนึ่ง
ในยุทธศาสตรคือการจัดการดานสิ่งแวดลอมในทองถ่ินและมีอํานาจในการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินโครงการดานสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน 
 
  2)  ภาคขาราชการประจํา หมายถึง ขาราชการที่อยูภายในเทศบาล ที่มาของ
ตําแหนงตางๆมาจากการแตงตั้งจากกระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีอายุ
ราชการ 60 ป สามารถโยกยายเปลี่ยนเทศบาลได มีปลัดเทศบาลเปนหัวหนา ปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของฝายบริหาร ผูที่ใหคุณใหโทษได คือนายกเทศมนตรี และการพิจารณาความดีความชอบของ
ขาราชการประจําภายในเทศบาลปลัดเทศบาลจะเปนผูเสนอและนายกเทศมนตรีเปนผูอนุมัติ จุด
สนใจจึงอยูที่สรางความพึงพอใจใหนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล 
   2.1)  ปลัดเทศบาล ที่มาของตําแหนงคือ มาจากการแตงตั้งจากกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหนาที่บริหารงบประมาณใหเปนไปตามนโยบาย จํานวน 1คน 
   กลุมที่ขึ้นตรงตอปลัดเทศบาล 
    (1)  รองปลัด จํานวน 2 คน 
    (2)  หัวหนาสํานักงานปลัด จํานวน 1 คน 
    (3)  หัวหนากองตางๆ 6 กอง จํานวน 6 คน 
   ผู อํ านวยการกองที่มีหนาที่ รับผิดชอบในสวนของโครงการดาน
ส่ิงแวดลอม โครงการคลองสวยน้ําใสมี 2 กองไดแก ผูอํานวยการกองกองสาธารณะสุขและ
ส่ิงแวดลอมและผูอํานวยการกองการชางและบริการ ที่มาของตําแหนงคือ มาจากการแตงตั้งจาก
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กรมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย มีหนาที่บริหารมีหนาที่ปฏิบัติตามนโยบายจากฝาย
บริหาร 
   กลุมขาราชการที่ขึ้นตรงตอ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
    (1)  เจาหนาที่ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 
3 คน 
   กลุมขาราชการที่ขึ้นตรงตอ ผูอํานวยการกองการชางและบริการ 
    (1)  เจาหนาที่ปฏิบัติงานกองชางและบริการ จํานวน 3 คน 
 ผลการศึกษาในประเด็นเรื่องกระบวนการการเมือง ประกอบดวย ผลประโยชนทาง
การเมืองที่ภาคการเมืองและภาคขาราชการประจําไดรับจากการจัดทําโครงการคลองสวยน้ําใส การ
ใชกระบวนการทางการเมืองเพื่อเอ้ือประโยชนทางการเมืองตอตนเอง รวมถึงปจจัยที่เปนตัวกําหนด
รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนตลอดจนกระบวนการการเมืองที่มีผลตอรูปแบบการมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม โดยนําเสนอผลการวิจัยออกเปนสามสวนหลัก คือ 
ภาคการเมือง ภาคขาราชการ และภาคประชาชนไดผลดังนี้ 
 
 4.2.1  ภาคการเมือง ผลประโยชนที่ภาคเมืองไดรับโดยเฉพาะคณะผูบริหาร จากการจัดทํา
โครงการคลองสวยนําใสนั้น เมื่อทําการสัมภาษณผูบริหารเทศบาลไดขอมูลที่นาสนใจดังนี้ 
 โครงการคลองสวยน้ําใสเปนโครงการที่จัดทําขึ้นมาโดยมีนัยของผลประโยชนทาง
การเมืองในหลายประเด็น จากการวิจัยโดยการสัมภาษณเชิงลึกพบวา นักการเมือง ขาราชการ
ระดับสูงรวมถึงเจาหนาที่ระดับปฏิบัติงาน เเละประชาชนทั้งที่มีสวนรวมและไมมีสวนรวมทราบดี
วาโครงการดังกลาวเปนการแกปญหาน้ําเสียที่ปลายเหตุ การดําเนินโครงการในลักษณะนี้แทจริง
แลวไมสามารถที่จะแกปญหาสิ่งแวดลอมในลําคลองไดอยางยั่งยืน ผลของโครงการในดาน
ส่ิงแวดลอมชวยไดเพียงใหสภาพน้ําในลําคลองดีขึ้นไดไมเกิน 2 เดือน แตทุกกลุมก็มองวายังพอจะ
เปนประโยชนบางดีกวาเทศบาลไมดําเนินการใดๆ เลย ในดานของการแกปญหาสิ่งแวดลอมในลํา
คลอง โครงการคลองสวยน้ําใสอาจดูเหมือนไมมีประสิทธิภาพในการแกปญหาสิ่งแวดลอม แตใน
มิติทางการเมืองนั้นโครงการนี้กอใหเกิดผลประโยชนมากมายตอตัวนักการเมืองทองถ่ินโดยเฉพาะ
คณะผูบริหารเทศบาล ไดแก นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี ดังที่รองนายกเทศมนตรีกลาววา 
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ทํา การทํา ก็บอกตรงๆ วาการทํามันไมไดมีความจริงจังอะไรหรอกกับการทํา ทํา
เหมือนวามันเปนนโยบายขึ้นมา แลวก็สวนทองถ่ินก็ทําไป นอยที่ที่จะทําแบบ
จริงจัง ทําเหมือนทํามันตามนโยบายแบบขอไปที ถึงเวลาแลว แตเราก็จะมาพูดถึง
เบื้องลึกภายในวาเราทําไมดีไมได ทุกอยางมันก็ตองเปนระบบขั้นตอน มันซอน
ลึก ซอนลึกที่เราจะไดรูความจริงทุกอยาง อยางกรณีไปถามคนอื่น เคาก็คงไมพูด
อยางนี้ จริงๆประโยชนมันมี มันมีแนแตไมใชส่ิงแวดลอมไง 

 
 
 
 
 
 
 

 จากการวิจัยพบวา การดําเนินโครงการคลองสวยน้ําใส โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการดูแลรักษาลําคลองรวมกับทางเทศบาลโดยเขารวมในกิจกรรม พิธีเปด รับฟง
บรรยาย ขุดลอกคลอง กําจัดวัชพืช เทน้ําสกัดชีวภาพ และอนุรักษลําคลอง ในมิติดานผลประโยชน
ทางการเมืองนั้น ผลประโยชนจากการมีสวนรวมของประชาชนและผลการดําเนินงานจากการจัดทํา
โครงการนั้น หากมองผลประโยชนทางตรงมีนอยมาก จากการสอบถามคณะผูบริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลมีความคิดเห็นที่สอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกันคือ โครงการคลองสวยน้ําใสไมใช
โครงการที่สงผลตอคะแนนเสียงประชาชนมากนักในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ไมใชโครงการที่
สามารถใชหาเสียงได อาจไดบางแตเปนสวนนอยมาก โดยนักการเมืองทองถ่ินไดใหเหตุผลที่กลาว
เชนนี้วา 
   1)  โครงการในลักษณะดังกลาวเปนโครงการที่เปนปญหา เปนโครงการในการ
แกปญหาน้ําเนาเสียในลําคลองแตไมสามารถแกปญหาน้ําเสียใหหายขาดได ไมใชโครงการพัฒนา
สรางสิ่งใหมซ่ึงชาวบานจะไมใหความสนใจมากนัก 
   2)  โครงการดังกลาวเปนโครงการที่ดําเนินการตอเนื่องมาตลอดไมสามารถสราง
ความแปลกใหมใหกับชาวบานได แตหากไมดําเนินโครงการตอเนื่อง หยุดทําโครงการก็จะเปน
ผลเสียตอคะแนนเสียง กลาวคือ มีแตเสมอตัวกับขาดทุนไมมีกําไร 
   3)  ประชาชนที่เกี่ยวของในโครงการมีจํานวนไมมากหากเทียบกับประชากรทั้ง
เทศบาล เปนเพียงชาวบานที่อยูติดริมคลอง 
  ดังที่นายกเทศมนตรีใหความเห็นวา “ก็เปนภาพเชิงบวกอะนะ แตไมไดผลอะไรหรอกเขาก็
แคเห็นเราทํางาน ไมมีอะไรที่มันโดดเดน เพราะมันเปนเรื่องที่เราตองทําเปนปกติอะ ถาเราไมทําซิ
แย” 
  ซ่ึงสอดคลองกับรองนายกเทศมนตรีที่ใหความเห็นวา 
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 โครงการเนี่ยนะถาพูดถึงมันหาเสียงยากนะ เพราะวามันเปนโครงการที่เปน
ปญหา คือเปนปญหาตอประชาชน มันเปนแบบเราไปแกปญหาและแกไมได
ตลอดดวย ถาหาเสียงแบบนี้เอาความแนไมได มันไมยั่งยืน ก็มีบางคนที่พอใจ ก็
เปนบางสวนก็มีโอกาสไดบาง แตไมใชหลักเลย ไมใชเลยจริงๆ เชื่อผม ทําตาม
ความเหมาะสมถึงเวลาแลวซ้ือเสียงอยางเดียว อยาไปเขียนไมตองไปจดแตอยาก
ใหรูวานี้แหละความจริง ถาโครงการที่จะหาเสียง ประชาชนชอบอะไรรูมั้ย ให
ไปไหวพระ พาไปศึกษาดูงาน พาไปเที่ยว จัดงานประเพณีใหญๆ เนี่ยส่ิงที่เคาจะ
ชอบคือลักษณะแบบนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
  หากเปนเชนนั้นแลวอะไรคือผลประโยชนทางการเมืองที่กลุมนักการเมืองไดจากการจัดทํา
โครงการนี้จากการสอบถามคณะผูบริหารไดใหขอมูลที่นาสนใจมากเกี่ยวกับผลประโยชนทาง
การเมืองที่ไดรับอยางแทจริงจากการจัดทําโครงการนอกจากนั้นยังใหขอมูลถึงวิธีการการใชกลไก
ทางการเมืองในการเอื้อผลประโยชนใหตนและพวกพองสามารถดํารงตําแหนงตอเนื่องติดตอกัน   
4 สมัย เปนเวลาสิบกวาป รวมถึงกลยุทธทางการเมืองตางๆซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหคณะ
ผูบริหารชุดปจจุบันไดรับความไววางใจใหอยูในอํานาจจากคนในพื้นที่เทศบาล 
  จากการสัมภาษณจากหลายๆ  ฝ าย  และสัง เกตการณทํ าให ผู วิ จั ยทราบว า  รอง
นายกเทศมนตรีเปนผูวางกลยุทธทางการเมืองทั้งหมดใหกับนายกเทศมนตรี เพื่อใหไดขอมูลในเชิง
ลึกมากที่สุด ผูวิจัยจึงพยายามตีสนิทโดยการเขาหาหลายครั้งและชักชวนพูดคุยในเรื่องตางๆแตจะ
ไมใชวิธีสัมภาษณอยางเปนทางการ จากการพูดคุยไดขอมูลที่นาสนใจวา การตัดสินใจเลือก
นักการเมืองทองถ่ินใหเขามาดํารงตําแหนงของชาวบานในพื้นที่การศึกษานั้น ปจจัยทางดานผลงาน
ของคณะผูบริหารเทศบาลเปนปจจัยที่มีความสําคัญนอยมาก ไมวาจะทํางานดี มีผลงานมาก 
สามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการใหประชาชนมากเพียงใดก็แพตอการซื้อเสียง ที่
ผูวิจัยกลาที่จะสรุปดังนี้เพราะ เทศบาลที่ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษานั้นมีผูบริหารที่ไดรับเลือกตั้งให
เขามาบริหารติดตอกันสี่สมัยรวมระยะเวลาสิบกวาป ซ่ึงจากการสอบถามผูบริหารยืนยันอยางหนัก
แนนวาตัวเขาและคณะผูบริหารเคยเกือบแพการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีทั้งๆ ที่เขาทํางานดีมีผลงาน
มาโดยตลอดระยะเวลาที่อยูในตําแหนง ทํางานตอบสนองทุกอยางที่ชาวบานตองการ และไมมี
นโยบายในการซื้อเสียง แตเมื่อถึงวันเลือกตั้งกลับชนะคูแขงมาเพียงคะแนนเดียวแลวยังถูก
กรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการเลือกตั้งใหม รองนายกเทศมนตรีใหขอมูลวาฝงตรงขามใชเงินซื้อ 
กกต. ใหลมเลือกตั้ง ซ่ึงเขายอมรับวาในการเลือกตั้งซอมเขาไดใชเงินในการซื้อเสียงทําใหเขาไดรับ
เลือกเขามาดํารงตําแหนงตอไป ดังที่รองนายกเทศมนตรีกลาววา 
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 มันเปนแบบนี้และมันตองถือปฏิบัติตามน้ํากัน เคย เคยมีอุดมการณ ทุกคนมีอุ
คมการณ ทุกคนเปนคนดีทั้งนั้นแหละ วามาเปนนักการเมืองนะจะไมโกง ไม
กิน ไอนั้นคืออุดมการณ จะทําผลงาน จะทําใหได จะตองทําใหคลองสวยตลอด
ประชาชนเห็น แตจริงๆ แลวมันไมใช เคยคิดแบบนั้น แตจริงๆแลวมันไมใช นี้
เราจะบอกให เราเคยทํางาน ทํางานมามากเราคิดวาตองทํางานมากพอเลือกตั้ง
แลวเราจะชนะเขาแตมันไมใชเลยเราเกือบแพเขาชนะมาคะแนนเดียวคิดดูซิ เรา
ทํางานมาตลอด4ป เนี่ยนะทําทุกอยาง ถนน คลอง ไฟฟา ประปา สะพาน 
ทางเดินเทา ขยะทําหมดครบ แตสรุปแลวถึงเวลาเลือกตั้งแลวอยางงัยรูมั้ย เรา
มั่นใจ เรามั่นใจวาสิ่งที่เราทํามามันนาจะเปนผลงานที่ประชาชนพอใจแลว 
สังคมการเมืองมันไมดี มันใชไมได ถึงเวลาเลือกตั้งตูม สรุปวันสุดทายเราเปน
รองเขา 5ตอ1 เพราะวาเขาซื้อเนี่ยปูพรมเลยเขาหมด 5-6 ลาน นะถามวาเราหมด
กี่ตังเราหมดแคคาปาย คาส่ือโฆษณาเราไมซ้ือเสียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  เมื่ออธิบายถึงกระบวนการที่จะเขาสูอํานาจทางการเมืองทองถ่ิน ตรงนี้เปนประเด็นสําคัญที่
จะเชื่อมโยงใหเขาใจวาผลประโยชนทางการเมืองของโครงการคลองสวยน้ําใสนั้นแทจริงคือส่ิงใด 
ผลประโยชนทางการเมืองไมไดเกิดขึ้นจากผลของการจัดทําโครงการคือ การแกปญหาน้ําเนาเสียได
เพียงระยะเวลาประมาน 2 เดือน เพราะไมมีอิทธิพลมากพอตอการตัดสินใจของประชาชนเมื่อ
ลงคะแนนเลือกตั้ง หรือการเปดโอกาสใหประชาชนมามีสวนรวมแลวจะทําใหประชาชนเห็นวา
นักการเมืองมีผลงาน สรางภาพลักษณที่ดีใหกับตนเองก็อาจจะมีผลบางแตจากการสัมภาษณรอง
นายกเทศมนตรีและคณะผูบริหารทุกทานยืนยันตรงกันวาไมใชวิธีการที่จะทําใหชนะเลือกตั้ง 
  นักการเมืองทองถ่ินมีวิธีการและกลยุทธในการไดรับประโยชนทางการเมืองจากโครงการ
ดังกลาวซึ่งเขาจะไดรับประโยชนจากทุกฝายที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอผลการเลือกตั้ง
มากกวาการแกไขปญหาน้ําเนาเสียหรือการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในโครงการและโฆษณา
วาผูบริหารมีผลงาน ประโยชนทางการเมืองที่คณะผูบริหารไดรับไดแก 
  ประโยชนทางการเมืองอันดับแรกที่ไดจากการจัดทําโครงการคลองสวยน้ําใสคือ เปนการ
อธิบายปญหาน้ําเนาเสียตอประชาชนวา เทศบาลไมไดเพิกเฉยเปนปญหาที่หมูบานจัดสรรที่อยูใน
พื้นที่เปนผูสรางปญหาโดยอาศัยชวงของการฟงบรรยายในพิธีเปดโครงการชี้แจงขอมูลตางๆ ซ่ึง
เดิมทีประชาชนจะตอวาเทศบาลวาปลอยใหน้ําเนาเสียแลวไมแกไข แตพอเอาประชาชนมารวม
โครงการประชาชนจะเขาใจวาเทศบาลไมไดนิ่งเฉย จึงจัดทําโครงการขึ้นมาแสดงใหประชาชนเห็น
วาเทศบาลพยายามดําเนินการแกไขปญหา แตสาเหตุที่แทจริงคือหมูบานจัดสรรปลอยน้ําเสียซ่ึงทาง
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เทศบาลไมมีอํานาจในการจัดการอยางเด็ดขาด คลายๆ กับเปนการปดปญหาและความรับผิดชอบแต
ก็แสดงออกถึงความพยายามแกไขปญหา โดยใชโครงการดังกลาวเปนชองทางในการดําเนินการ
แกปญหาทั้งๆ ที่รูวาไมสามารถแกได แตก็ดีกวาไมทําอะไรเลย วิธีการดังกลาวจะทําใหนักการเมือง
ทองถ่ินหลุดพนจากการตกเปนจําเลยทางสังคมจากปญหาดังกลาว และเปนการแสดงใหเห็นถึง
ผลงานและความพยายามในการแกไขปญหาซึ่งมีผลตอคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง ดังที่รอง
นายกเทศมนตรีกลาววา “ทําใหประชาชนเขาใจเรา เพราะเดิมเนี่ย กอนเนี่ยเคาจะตองดาเทศบาล เคา
ดาเราตลอดคือมีความรูสึกวาทําไมไมทํา ทําไมทําไมสําเร็จสักทีแตพอเอาเคามารวมแลว เคาเขาใจ
วาปญหาเนี่ยวามันเกิดที่หมูบาน เคาก็เขาใจแลววาไมใชเรา ทีแรกโทษเราทําไมไมดูแล ” 
  ประโยชนทางการเมืองที่นักการเมืองทองถ่ินไดรับอยางที่สอง คือ เปนชองทางในการ
จัดสรรงบประมาณ เมื่อมีโครงการก็ยอมมีการใชจายงบประมาณ โดยใชกลวิธีในการซื้อเสียง
ทางออมผานหัวคะแนนตางๆ ที่เขามารับงานในการขุดลอกคลอง ปรับภูมิทัศน เนื่องจากการ
ดําเนินการดังกลาวจําเปนตองใชงบประมาณ นักการเมืองทองถ่ินจะจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินโครงการดังกลาว โดยประมานคลองละ หนึ่งแสนบาท ทําทั้งหมด 16 คลอง ก็เปนเงิน
จํานวนหนึ่งลานหกแสนบาท แตละคลองนั้นก็จะแบงงานใหกับหัวคะเเนนในพื้นที่ซ่ึงมีความสนิท
สนมกับผูบริหารเทศบาลและสมาชิกเทศบาลเปนอยางดี ถือเปนการซื้อเสียงโดยไมตองออกทุน
ตัวเองเนื่องจากเปนงบประมาณของรัฐเทากับเปนการซื้อเสียง ทุกวัน ทุกเดือน ทุกป เมื่อถึงเวลา
เลือกตั้งกลุมคนที่ไดรับงานก็จะสนับสนุนใหพักพวกคนตนในพื้นที่เทคะแนนเสียงให นักการเมือง
ทองถ่ินจะไดประโยชนจากการใชงบประมาณซื้อเสียงและเปนชองทางในการทุจริตงบประมาณ
เพื่อเก็บเงินเอาไวลงทุนในการเลือกตั้งครั้งตอไป ดังที่รองนายกเทศมนตรีใหขอมูลวา “โครงการ
แสนนึงเหลือหาหมึ่นมึงเก็บไว พูดงายๆ คือซ้ือทุกวัน ซ้ือทุกป มันจะอยูในเทศบัญญัติงบประมาณ 
สมมุติคลอง 6 คลองก็แบงกันไป ใหพวกเรามารับไปทํา เราก็มีพวกเราอยูที่นี้ มันก็ไดงานเงินสวนที่
เหลือก็ใหมัน มันเปนงบประมาณเราไมตองออกทุน” 
  ประโยชนทางการเมืองอยางที่สามคือ นักการเมืองทองถ่ินโดยเฉพาะคณะผูบริหารเทศบาล
มีความสนิทสนมโดยตรงกับผูที่เปนตนเหตุของปญหาน้ําเสียคือ เจาของหมูบานจัดสรรหลายแหง
ในเทศบาล เนื่องจากมีผลประโยชนในเรื่องที่ดินในเทศบาล สงผลใหการดําเนินการในการเอาผิด
เจาของโครงการไมสามารถดําเนินการได เมื่อถึงเวลามีเรื่องรองเรียนจากชาวบานเทศบาลก็จะสง
เจาหนาที่ลงไปดูพื้นที่และแจงเตือนใหปรับปรุงแตจะไมดําเนินการทางกฎหมายหากไมจําเปน 
เนื่องจากกลัวกระเทือนตอคะแนนเสียงของคนในหมูบานและผลประโยชนเนื่องจากเจาของ
หมูบานจัดสรรตางๆ เหลานั้นเปนนักการเมืองระดับประเทศ เปนนักธุรกิจที่รวยและมีอิทธิพลมาก 
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นักการเมืองทองถ่ินจึงหลีกเลี่ยงการปะทะโดยใชโครงการคลองสวยน้ําใสนี้เปนชองทางในการ
หลบหลีกการแกปญหาที่ตนเหตุ 
  ไมเพียงแตจะทราบถึงประโยชนทางการเมืองที่แทจริงของภาคการเมืองโดยเฉพาะคณะ
ผูบริหารจากการจัดทําโครงการดังกลาวนี้แตจากการสัมภาษณคณะผูบริหารเทศบาลเเละขาราชการ
ทําใหทราบถึงวิธีการที่นักการเมืองทองถ่ินใชกลไกในทางการเมืองตางๆ ในการเอื้อประโยชนตอ
การชนะเลือกตั้งและดํารงตําแหนงไดติดตอกัน 4 สมัยโดยปจจุบันไมมีคูแขงทางการเมือง การใช
กระบวนการทางการเมืองในโครงการคลองสวยน้ําใสเพื่อสรางผลประโยชนทางการเมืองของ
นักการเมืองทองถ่ินคือ 
   1)  ใชกระบวนการทางการเมืองเพื่อหาเงิน การเมืองในระดับทองถ่ินนั้นการไดมา
ซ่ึงอํานาจในการเปนรัฐบาล ปจจัยที่สําคัญที่สุดอันดับแรกคือเงิน ผลงานเปนเรื่องรองแตจะตองมี
เงินซึ่งเงินนั้นจะถูกใชในการซื้อเสียง การซื้อเสียงจะมีหลายรูปแบบไมใชเพียงนําเงินไปให
หัวคะแนนแจกชาวบานตอนใกลเลือกตั้งการซื้อเสียงจะตองซื้อทุกสวนที่เกี่ยวของตามกระบวนการ
เขาสูอํานาจซื้อตั้งแต ขาราชการประจําในเทศบาล หัวคะแนน ผูนําชุมชนตางๆ กํานัน ผูใหญบาน
และชาวบาน รวมไปถึงกรรมการควบคุมการเลือกตั้ง และในเมื่อเงินเปนปจจัยที่จะนําไปสูอํานาจ 
นักการเมืองทองถ่ินจึงจะตองมีวิธีการหาแหลงเงินทุนที่ใชในการเลือกตั้ง มีกลไกในการหาแหลง
เงินทุนจากการทุจริตในโครงการตางๆ รวมถึงแหลงเงินทุนจากนักธุรกิจและผูประกอบการในพื้นที่
ซ่ึงเปนผลประโยชนตางตอบแทน 
   การซื้อเสียงนั้นมิไดกระทําแตเพียงชวงเลือกตั้ง แตจะตองกระทําลวงหนาเปน
ระยะเวลานานและตอเนื่องอยางสม่ําเสมอ โดยที่มาของเงินในการซื้อเสียงจะมาจากเงินที่ทุจริต
โครงการตางๆเปนการซื้อเสียงโดยไมตองใชเงินสวนตัวแตเปนการใชเงินงบประมาณจากรัฐและ
เงินภาษีที่เก็บไดในพื้นที่ในการซื้อ เงินที่ไดจากการทุจริตในโครงการสวนหนึ่งจะถูกเก็บไวที่ตัว
นักการเมืองทองถ่ินเองเพื่อเตรียมไวใชในการเลือกตั้งและอีกสวนหนึ่งจะเปนการซื้อเสียงลวงหนา
กลาวคือ โครงการคลองสวยน้ําใสใชงบประมาณในการจัดทําโครงการ คลองละประมาณ 1 แสน
บาท แตใชงบประมาณในการปฏิบัติจริงเพียง 5 หมื่นบาท นักการเมืองทองถ่ินจะเลือกผูรับเหมาใน
พื้นที่ซ่ึงมีความสนิทสนมกับตัวนักการเมืองทองถ่ินและเปนผูกวางขวางในพื้นที่ เปนที่รูจักของ
ประชาชนมาก มารับงานจากทางเทศบาลไปทําและเงินสวนที่เหลือจะใหกับผูรับเหมาที่เปนคนของ
นักการเมืองทองถ่ิน ซ่ึงในอีกสถานะก็คือหัวคะแนนในพื้นที่ หัวคะแนนเหลานี้จะมีทีมงานในการ
รับเหมางานตางๆ จากเทศบาลในทุกๆ ดานไมจําเปนวาจะตองเปนงานลอกคลองแตทุกๆโครงการ 
นักการเมืองทองถ่ินจะมีการจัดสรรผลประโยชนกันโดยตกลงกันวาโครงการไหนใครเปนคนไดไป
ทํา เพื่อนํางบประมาณไปหลอเล้ียงหัวคะแนนในสายของตนเอง และยิ่งนักการเมืองทองถ่ินไดรับ
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เลือกใหดํารงตําแหนงหลายสมัยก็ยิ่งทําใหมีพักพวกมากขึ้นรูจักคนมากขึ้นทําใหโครงสราง
ผลประโยชนตางตอบแทนระหวางนักการเมืองทองถ่ินกับหัวคะแนนยิ่งแข็งแรงมากขึ้นและสงผล
ใหผูกขาดอํานาจการเมืองในพื้นที่เอาไวได เนื่องจากผูรับเหมารูดีวาหากนักการเมืองทองถ่ินชุดนี้ยัง
อยูเขาก็จะไดรับงานจากทางเทศบาลและมีเงินเขาก็จะพยายามชวยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งทุก
วิธีทาง 
   ยิ่งมีโครงการมากเทาไหรเงินที่เหลือจากการดําเนินโครงการก็ยิ่งมีมากตามจํานวน
โครงการ การซื้อเสียงในลักษณะนี้จะมีการกระทําในทุกๆ โครงการไมวาจะเปนโครงการในขนาด
ใหญหรือเล็ก เปนโครงการพัฒนาหรือแกปญหา แตโดยสวนมากการจัดทํางบประมาณของคณะ
ผูบริหารจะพยายามไมทําโครงการขนาดใหญที่ใชงบประมาณจํานวนมากเนื่องจากอาจเปนเปาใน
การถูกตรวจสอบจากหนวยงานของรัฐไดแตจะจัดทําโครงการขนาดเล็กจํานวนหลายโครงการที่ใช
งบประมาณไมมากแทน นักการเมืองทองถ่ินจะไดประโยชนจากการจัดทําโครงการตางๆดังนั้นเมื่อ
ชาวบานมีความตองการในเรื่องอะไรนักการเมืองทองถ่ินจะรีบคิดโครงการขึ้นมาตอบสนองทันที
ซ่ึงโครงการคลองสวยน้ําใสก็เปนหนึ่งในหลายรอยโครงการ 
   การซื้อเสียงในลักษณะนี้นอกจากจะไมตองใชเงินทุนสวนบุคคลเพราะใช
งบประมาณจากภาษีประชาชนแลวยังเปนการลดความเสี่ยงที่จะถูกตรวจสอบจาก กกต. เหมือนเปน
การซื้อเสียงแบบถูกกฎหมายเนื่องจากงบประมาณที่จะใชในการดําเนินโครงการทุกๆ โครงการตอง
ผานสภาเทศบาลไดรับความเห็นชอบจากสมาชิกเทศบาล ออกเปนเทศบัญญัติงบประมาณ ผูวา
ราชการจังหวัดนนทบุรีลงนาม และเมื่อมีการดําเนินโครงการก็มีสมาชิกเทศบาลทําหนาที่ตรวจสอบ
เหมือนฝายคาน ทําตามระบบขั้นตอนของกฎหมายอยางถูกตองซ่ึงไมเหมือนกับการนําเงินไปให
หัวคะแนนเดินแจกประชาชนในวันใกลเลือกตั้ง ดังที่รองนายกเทศมนตรีใหขอมูลวา 
 

คือสังคมไทยเปนแบบนี้ ถารับเนี่ยบานนึงแทนที่จะเลือกคนทํางานผลงานดี แต
ถารับตังเนี่ยคือจบ สมมุติมีบานนึงมี 5 คน ไปแลว 3-4 คน ผลงานเนี่ยคนหนึ่ง
หรือสองคนเทานั้นมันเปนแบบนั้นจริงๆ เปนแบบนั้นจริงๆ ไมเชื่อลองไป
ประเมินดูได ลองทําเลยวิจงวิจัย คนที่จะลงเลนการเมืองในพื้นที่นี้นะ มองหนาก็
รูแลวใครลูกใคร ลูกใคร มันก็ตางคนตางมีญาติพี่นอง บางทีเนี่ยเพื่อนฝูงยัง
เปลี่ยนไปไดเลย นักการเมืองมันเปนแบบนี้จริงๆที่เขาบอกวาซื้อตัว ใช ใชเลย
ตอนที่เขาจะลมนายกคนปจจุบัน เขาก็จะมาซื้อตัวเรา ถามวาถาอยากจะไดตังตรง
นั้น นายกปจจุบันก็ไมไดเปนจบ เพราะวาคะแนนที่เรามีอยูก็ถือวาเราพอมี มันก็
หนุนใหเขาได ผลงานนะมันไมใชเลยตองไปยกมือไหวขอรองเขาวันสุดทาย 
เพราะวาฝายตรงขามเขาซื้อตูม ตูม พี่ ปา นา อา ขอนะ ผมขอนะ เลือกนะ 
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   2)  ใชกระบวนการทางการเมืองสรางความสัมพันธระหวางนายกเทศมนตรีและ
คณะผูบริหารเทศบาลกับผูประกอบการรายใหญในพื้นที่โดยเฉพาะ เจาของหมูบานจัดสรรและ
คอนโดมิเนียม เปนความสัมพันธในลักษณะตางตอบแทนเปนกลไกการหาเงินของนักการเมือง
ทองถ่ินเพื่อเปนทุนในการเลือกตั้งโดยนักการเมืองทองถ่ินจะมีความสนิทสนมกับเจาของโครงการ
หมูบานจัดสรรเนื่องจาก ผูที่จะสามารถสรางหมูบานจัดสรรไดนั้นยอมเปนผูที่มีบารมีและมีเงินทุน
มาก  ซ่ึงเจาของโครงการตางๆ เหลานี้สวนมากลวนแตเปนเครือญาติของนักการเมืองใน
ระดับประเทศและมีความสนิทสนมกับนักการเมืองและขาราชการระดับสูงจึงทําใหนายกเทศมนตรี
ตองการที่จะสนิทเพื่อผูกมิตรและไมตองการขัดผลประโยชนกับผูมีอิทธิพลเหลานั้นโดยใชอํานาจ
หนาที่ในการเอื้อประโยชนให เชน  การจัดสรรที่ดินเพื่อใชในการกอสรางหมูบาน  และมี
ผลประโยชนในเรื่องของการซื้อขายที่ดินรวมกัน เจาของโครงการตางๆ เหลานี้ก็มีความตองการที่
จะมีความสัมพันธที่ดีกับนายกเทศมนตรีในพื้นที่เชนกัน เพื่อที่จะเอื้อประโยชนตอธุรกิจของตน 
และความสะดวกรวดเร็วในการขออนุญาตในระดับพื้นที่ในเรื่องตางๆ สวนนายกเทศมนตรีก็จะได
เงินสนับสนุนในการเลือกตั้ง ตัวเจาของหมูบานก็ยินดีที่จะชวยเหลือเพื่อใหไดนายกเทศมนตรีคน
เดิมที่ตัวเองสามารถตกลงดวยได เมื่อมีเร่ืองรองเรียนจากชาวบาน เชน เร่ืองการกอสรางตางๆ ปลอย
น้ําเสียลงคลอง ฝุนควัน และ เสียงรบกวน ที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมความเปนอยูของ
ประชาชน นายกก็จะสั่งการใหผูที่มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบกระทําตอเจาของโครงการอยาง

จนกระทั่งผลออกมาคะแนนยังชนะคะแนนเดียว เงินมันยังใชประโยชนไดอีก 
จริงๆ คะแนนเดียวมันก็ตองชนะ จริงมั้ยมันจะอยางไรเสียนับออกมาสามครั้งก็
ชนะคะแนนเดียว มันก็ไมใหเราชนะ เพราะวาแมงมีระบบควบคุมจากภาครัฐคือ 
กกต. มันเอาตังไปจายกกต.อีก ดูดิ เราตองมาถูกเลือกตั้งใหมอีก แลวถามวาสิ่งที่
เราทํามาผลงานอะไรตางๆ มันชวยอะไรเรา มันชวยอะไรเรา สุดทายยังงัยรูมั้ย
บอกนายกรอบนี้ชนะแน กูซ้ือ พูดอยางนี้เลยกูซ้ือไมตองอะไรเลยพอเลือกตั้ง
รอบสองนะจากที่ชนะคะแนนเดียว เขาหมดไปแลวประมานแปดลานรวมคา 
กกต.นะ เราตอนหลังใชประมาณสามแสน ซ้ือ ซ้ือๆ ซ้ืออยางเดียว คะแนนมา
ชนะมันตอง 50 คะแนน ดูซิ ดูซิ บอกแลวมันเปนแบบนี้ ถามกลับวาถาเราหยุด
เราไมทํามันไปไหนเสร็จ เสร็จเขา การเมืองมันทําใหสกปรก มันทําใหสรกปก
แบบนี้ เมื่อมันเปนแบบนี้ทุกคนมันก็คิดวาเมื่อกูเขามาแลวนะตรงไหนที่กูตามน้ํา
ได ตรงไหนที่กูเล่ียงกฎหมายได ดูอยางคลองสวยน้ําใส แทนที่จะขุดซักแสนนึง 
กูขุดซะหาหมื่นมันก็เปนแบบนั้นสังคมการเมือง มันก็ทําปะหนา ปะหนา ปะ
หนา แลวหาหมื่นเก็บไวถึงเวลาเอาไป เอาไปๆ 
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อะลุมอลวย ไมใหดําเนินการโดยเด็ดขาดเนื่องจากไมตองการที่จะขัดผลประโยชนกับเจาของ
โครงการโดยไมจําเปนนอกเสียจากวาจะเปนเรื่องใหญจริงๆที่หากนายกเทศมนตรีไมดําเนินการ
แกไขแลวตัวเองจะมีความผิด ดังนั้นโครงการคลองสวยน้ําใสจึงถือเปนหนึ่งของตัวอยางที่คณะ
ผูบริหารเทศบาลใชกลไกในทางการเมืองเพื่อเอื้อผลประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง ดังที่รอง
นายกเทศมนตรีกลาววา “ก็หมูบานที่สรางถามวาใครจะสรางได มันคนใหญคนโตทั้งนั้นโครงการ
เปนพันๆ ลาน หุนสวนก็รัฐมนตรี คอนโดเปนพันๆ หองนักการเมืองสรางทั้งนั้นจะใหบอกมั้ยหละ
วาใคร แลวเวลาเขามาคุยกับเรา เราจะกลามั้ย นายกจะกลามั้ยก็ไปสนิทกับเขาอีก ถามวาไปปดมัน
ไดหรอ สูเขาไมไดแลวจะไปสูทําไม สูไมไดก็เปนพวกมันดีกวา” 
   ซ่ึงสอดคลองกับผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมกลาววา “เร่ือง
รองเรียนบางครั้งเราก็ทําอะไรไมไดเลย พอเราสงหนังสือไป พี่ที่เปนเจาของโครงการขนาดใหญ 
เพอรเฟคพรอบพาตี้ใหญมากโครงการใหญมาก สนิทกับนายกสนิทมาก ในชุมชนเนี่ยโครงการพวก
นี้สนิทกับนายกทั้งนั้น เขามีอะไรรวมกันอยู อยางเชนการซื้อขายที่ดิน’ 
   3)  ใชกระบวนการทางการเมืองในการแตงตั้งบุคคลใกลชิด เครือญาติและเพื่อน
ฝูงเขามาดํารงตําแหนงตางๆ ในเทศบาลโครงการตางๆ ที่ฝายผูบริหารตองการจัดทําขึ้นนั้นเมื่อ
นําเขาสูการพิจารณาอนุมัติงบประมาณในสภาเทศบาลก็จะไดรับการเห็นชอบโดยงายเนื่องจาก การ
แตงตั้งบุคคลใกลชิดเขามาดํารงตําแหนงในเทศบาล มีทั้งในระดับลางถึงระดับสูง ตั้งแตลูกจาง
เทศบาลจนถึงระดับประธานสภาเทศบาล โดยการคัดเลือกลูกจางในเทศบาลสวนใหญจะเลือกคน
ในพื้นที่ เปนลูกหลานของบุคคลที่สนิทกับนักการเมืองทองถ่ินฝากเขามาทํางาน นักการเมืองก็จะ
ชวยเหลือรับเขาทํางาน เพื่อที่จะไดเปนบุญคุณกับตัวลูกจางและครอบครัวของลูกจางเหลานั้น 
ดังนั้นเมื่อนักการเมืองทองถ่ินสั่งการใหปฏิบัติงานในเรื่องใดๆลูกจางก็จะปฏิบัติงานเต็มที่และหาก
มีความไมถูกตองก็ไมกลาขัดคําสั่งเนื่องจากเปนผูมีพระคุณ ฝากใหเขามามีงานทํา นอกจากนั้นยัง
สงผลตอคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยตรงเปนผลประโยชนตางตอบแทน ดังที่ปลัดเทศบาลกลาววา 
“นักการเมืองทองถ่ินรูหมดวา ในพื้นที่ของเขามีใครบาง ใครเปนใครอยูหมูไหนลูกใครหลานใคร 
เร่ืองงานการใครเรียนจบมาไมมีงานทําเขาก็ชวยรับมาเปนลูกจางซะ ชวงปดเทอมลูกหลานในพื้นที่
เราก็จางมาทํางาน ใหเขามีรายไดใหเขาไมตกงานแลวถามวาถึงตัวมั้ย ไดมั้ย แบบนี้ไดคะแนนเสียง” 
   สวนในระดับขาราชการประจํา ตั้งแตเจาหนาที่ปฏิบัติงานจนถึงผูอํานวยการกอง 
นักการเมืองทองถ่ินจะพยายามคัดเลือกลูกจางเทศบาลที่มีคุณสมบัติและตัวนักการเมืองเองสามารถ
ควบคุมส่ังการไดเปนอยางดีเนื่องจากมีความสัมพันธที่สนิทกันเปนการสวนตัว หรือเรียกวา 
“เด็กเสน” โดยจะพยายามหาชองทางเปดตําแหนงใหไดรับการบรรจุเปนขาราชกาลประจําผานทาง
ปลัดเทศบาลซึ่งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการประจําทั้งหมดในเทศบาล จากการสัมภาษณรอง
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นายกเทศมนตรีไดใหขอมูลที่เกี่ยวของกับปลัดเทศบาลวามีความสนิทสนมกับกลุมผูบริหารของ
เทศบาลมาก เนื่องจากนักการเมืองกลุมปจจุบัน ไดรับการเลือกตั้งมาหลายสมัยครองอํานาจมาเปน
เวลานานรูจักขาราชการระดับสูงและนักการเมืองในระดับประเทศมากมายจะคอยชวยเหลือวิ่งเตน
เร่ืองตําแหนงไมใหถูกยายออกจากพื้นที่หรือไดยายไปในพื้นที่ที่ดีกวาเดิม นอกจากนั้นปลัดเทศบาล
กับรองนายกเทศมนตรียังมีธุรกิจรวมกันในพื้นที่เทศบาล เพราะฉะนั้นเมื่อนักการเมืองทองถ่ินมี
ความตองการในเรื่องใด ปลัดจะรีบดําเนินการตอบสนองทันที การแตงตั้งโยกยายขาราชการทุก
ระดับในเทศบาลเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของนักการเมืองทองถ่ินไดและสวนใหญ
จะเลือกกลุมเครือญาติของตัวเองหรือบุคคลที่ตัวนักการเมืองทองถ่ินมีความสนิทสนมเปนการ
สวนตัวเพื่อใหเปนบุญคุณเปนระบบอุปถัมภซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอการเลือกตั้ง ดังที่รอง
นายกเทศมนตรีเลาวา “ปลัด เหรออยูกันมานานแลว สนิทๆ กับปลัดเนี่ยสนิทกันมาก ชวยเขามา
เยอะวิ่งใหไมรูกี่รอบแลว เขาไมอยากไปไหนหรอกอยูที่เนี่ยมันสบาย เห็นตึกแถวตรงทางเขามั้ยอัน
นั้นก็หุนกับปลัดทํานะคนละครึ่ง” 
   ในระดับสมาชิกเทศบาล นักการเมืองทองถ่ินทั้งหมดเปนคนที่อาศัยอยูในพื้นที่มา
เปนระยะเวลายาวนาน ตางก็มีเครือญาติและมีเพื่อนฝูงอาศัยอยูในพื้นที่เปนจํานวนมาก ซ่ึงเครือญาติ
เหลานี้ถือเปนฐานเสียงที่สําคัญในการเลือกตั้ง เนื่องจากผูสูงอายุในตระกูลก็จะขอใหเพื่อนบาน
ชวยกันเลือกลูกหลานของตนเขาดํารงตําแหนง เมื่อชาวบานทราบวาเปนลูกหลานของใครก็จะ
ชวยกันลงคะแนนเสียงให นักการเมืองทองถ่ินจึงใหความสําคัญกับผูสูงอายุในพื้นที่มากเปนพิเศษ
และเมื่อนักการเมืองทองถ่ินเหลานี้ไดรับเลือกเขามาเปนคณะผูบริหารของเทศบาลก็จะพยายามที่จะ
ดึงเครือญาติและเพื่อนฝูงของตนเองเขามาเปนสมาชิกสภาเทศบาล จากการศึกษาเทศบาลตําบล
ดังกลาวซึ่งอยูในจังหวัดนนทบุรีพบวา คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดทุกคนลวน
เปนฝายการเมืองเดียวกันทั้งส้ินทุกคนมีความสัมพันธกันในระบบเครือญาติ และมีตระกูลท่ีผูกขาด
อํานาจเพียงไมกี่ตระกูล ยกตัวอยางเชน พี่ชายของนายกเทศมนตรีไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา
เทศบาลและดํารงตําแหนงเปนประธานสภาเทศบาล รองนายกเทศมนตรีสงหลานชายลงสมัครและ
ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งเปนฝายตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร เพื่อนสนิท
ของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีเปนสมาชิกเทศบาลทุกคน สามีเปนสมาชิกสภา
เทศบาลภรรยาเปนประธานชุมชน 
   ดังนั้นกลไกทางการเมืองที่ใชในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร
เทศบาลจึงขาดประสิทธิภาพ และยังเปนการสรางความชอบธรรมใหกับการปฏิบัติงานที่มิชอบ
ตางๆ เหตุที่กลาวเชนนี้เนื่องจากผูวิจัยไดสัมภาษณสมาชิกเทศบาลจํานวนสองคน คนที่หนึ่งเปน
หลานชายของรองนายกเทศมนตรี คนที่สองเปนเพื่อนสนิทนายกเทศมนตรี เมื่อทําการสัมภาษณใน
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ประเด็นที่เกี่ยวกับขอมูลของโครงการคลองสวยน้ําใส สมาชิกเทศบาลตําบลทั้งสองทานทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับโครงการนอยมาก และไมทราบวาใชงบประมาณในการดําเนินโครงการเทาไร และ
เมื่อถามในประเด็นที่เกี่ยวกับผลประโยชนทางการเมืองตอตัวนายกเทศมนตรีสมาชิกเทศบาลทั้ง
สองทานพยายามใหขอมูลในแงดีมากเกินความเปนจริงทั้งที่หนาที่ของสมาชิกเทศบาลคือฝายที่ตอง
ตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารแตกับยกมือสนับสนุนโดยไมทราบขอมูลใดๆ เกี่ยวกับ
โครงการ ดังที่สมาชิกเทศบาลทานหนึ่งกลาววา “ใชเราก็ยกมือสนับสนุนเลย รีบเลยสนับสนุนเต็มที่ 
เพราะเปนโครงการที่สําคัญที่สุด ดีมากๆ เพื่อเปนการอนุรักษลําคลองเพื่อใหอยูในสภาพเดิม ไมมี
ประโยชนทางการเมืองเลย ไมมีไมมี เปนการอนุรักษ อนุรักษคลองใหใสสะอาด” 
   4)  ใชกระบวนการทางการเมืองในการสรางความสัมพันธที่ดีตอคูแขง เมื่อได
อํานาจมาอยูในมือแลวตองรูจักรักษาอํานาจใหอยูไปนานๆ กลวิธีหนึ่งที่คณะผูบริหารใชคือการไม
เปนศัตรูกับกลุมอํานาจใดและเปลี่ยนคูแขงใหเปนมิตร ความสัมพันธระหวางนักการเมืองกับคูแขง 
การแขงขันในระดับการเมืองทองถ่ินในเขตเทศบาลแหงนี้ในอดีตมีการแขงขันที่รุนแรง เนื่องจาก
เปนพื้นที่ที่มีผลประโยชนมาก แตคณะผูบริหารเทศบาลยุคปจจุบันสามารถไดรับเลือกตั้งอยู
ติดตอกันสี่สมัย นับเปนเวลารวมสิบป จากการศึกษาพบวาคณะผูบริหารใชกลไกทางการเมืองที่
นาสนใจคือ รักษาความสัมพันธที่ดีกับคูแขงไวโดยชักชวนคูแขงทางการเมืองใหมาทํางานรวมกัน
และยอมเสียสละตําแหนงบางตําแหนงใหกับคูแขง เหตุผลที่ทําเชนนี้เพราะวาไมตองการใหคูแขง
กลายเปนศัตรูหรือบีบคั้นใหคูแขงหมดทางทํากินและยังคงมีสถานภาพทางสังคม การดําเนินกล
ยุทธเชนนี้ทําใหเห็นความเคลื่อนไหวของคูแขงชัดเจนเนื่องจากตองทํางานรวมกัน แลวยังเปนการ
นําฐานเสียงของคูแขงมาเปนฐานเสียงของตัวเอง ดังที่รองนายกเทศมนตรีใหความเห็นวา 
 

มันถึงยิงกันตายไงกี่เทศบาลแลว เมื่อเปนแลวเนี่ยศัตรูเราจะตองใหเขามีที่ทํามา
หากิน ตองใหเขามีที่ยืน มีที่อยู ถาเรามาเปนแลวเราทําใหเขาไมมีที่ยืน เขาก็อยู
ไมไดเมื่อเขาอยูไมไดเขาก็จะคอยทํารายเรา เพราะเราไปบังคับเขาเอง สมมุติวา
เราชนะการเลือกตั้ง ตําแหนงเรายังมีอีกหลากหลายตําแหนงชวนเขามารวมดวย 
ที่ปรึกษาก็ได รองก็ได อยางนอยๆศัตรูไมกอตัวอยาใหมันรวมหัวกันติดคนที่อยู
ขางหลังเขาก็จะไมกลาทําอะไรเรา เราเนี่ยบางครั้งพลาดไดเขารวมกลุมรวมตัว
กันได เขาอาจจะดันเราลงจากตําแหนงได เอามาอยูในสายตาดีกวา 
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   5)  ใชกระบวนการทางการเมืองในการสรางคะแนนเสียงกับชาวบานในพื้นที่ 
นักการเมืองทองถ่ินในเทศบาลดังกลาวใหความสําคัญกับประชาชนในทองถ่ินสูงมาก โดยคณะ
ผูบริหารจะลงพื้นที่บอยคร้ังมากๆ และมีบุคลิกที่ประชาชนเขาถึงไดงาย ปกครองในลักษณะ
ครอบครัว พี่นอง มีความเปนกันเองสูงไมถือตัว ชาวบานสามารถรองเรียนเรื่องเดือดรอนหรือความ
ตองการตางๆไดโดยตรงกับตัวนายกเทศมนตรี ไปรวมงานทุกงานที่ประชาชนในพื้นที่เชิญไป 
สามารถตอบสนองความตองการและแกไขปญหาความเดือดรอนได จากการสัมภาษณและสังเกตุ
การณพบวางานหลักของนักการเมืองทองถ่ิน โดยเฉพาะคณะผูบริหารคือการออกไปชวยงานบุญ 
งานบวช งานแตง งานศพ ของชาวบานในพื้นที่โดยทานนายกเทศมนตรีและคณะผูบริหารคนอื่นๆ 
จะใหความสําคัญกับงานลักษณะนี้เปนอันดับตนๆ โดยใชเครื่องมืออุปกรณตางๆ จากทางเทศบาล
เชน รถยนต เต็นทจัดงาน เกาอี้ โตะ ใชเจาหนาที่จากเทศบาลชวยอํานวยความสะดวก และใหเงิน
สนับสนุนชวยเหลือในงานตางๆของประชาชน นอกจากนั้นยังมีนโยบายในการจางงานคนในพื้นที่ 
เชนการขุดลอกคลอง ตัดตนไม ในกรณีโครงการคลองสวยน้ําใสและจางบุตรหลานของชาวบาน
เขามาทํางานในเทศบาลชวงปดภาคเรียน 
  โครงการคลองสวยน้ําใสเปนโครงการที่ดําเนินการมาตอเนื่องยาวนานแตในชวงเริ่มแรกที่
มีการจัดทําโครงการทางเทศบาลไมไดเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมแตเทศบาลก็มีการ
ขุดลอกคลองปละหนึ่งครั้ง 
  ในสวนของแรงจูงใจที่ทําใหคณะผูบริหารเทศบาลจัดทําโครงการคลองสวยน้ําใสเพราะ 
ตองการใหสภาพลําคลองสามารถใชในการเกษตรและบรรเทาปญหาน้ําทวมได ในการประชุม
ประชาคมชาวบานรองเรียนปญหาน้ําเนาในคลองตองการใหเทศบาลแกไข และเปนโยบายจาก
กระทรวงมหาดไทยทางเทศบาลตองทํารายงานสง ดังที่นายกเทศมนตรีกลาววา “แรงจูงใจนะเหรอ
คือ ไมตองการใหน้ํามันเนา เราตองการใหใชน้ําในการเกษตรไดและใหคลองมันสามารถระบายน้ํา
ตอนฝนตกไดและเราทําถวายในหลวง เราตองรายงานจังหวัด” 
  คณะผูบริหารใหขอมูลที่ตรงกันวาเหตุผลสําคัญที่เทศบาลจําเปนจะตองใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในโครงการเนื่องจากเปนนโยบายจากทางจังหวัดนนทบุรีที่มอบหมายใหแตละเทศบาล
จัดทําโครงการถวายในหลวงและตองทํารายงานสงกระทรวงมหาดไทยซึ่งทางกระทรวงเนนย้ําวา
โครงการดังกลาวตองใหประชาชนเขามามีสวนรวมในโครงการ เทศบาลจึงตองสรางภาพจัดฉากให
เห็นวามีประชาชนเขารวมและตองการใหประชาชนไดลงมือชวยทําความสะอาดคลองเพื่อปลูก
จิตสํานึกใหไมทิ้งขยะลงลําคลองดวย ดังที่นายกเทศมนตรีกลาววา “เออเกะกะดวย ถามจริงๆเกะกะ 
เราเองไดทําหมด ทําเองไดหมด แตเวลานั่นกระทรวงมหาดไทย เคาตองการใหประชาชนมีสวน
รวม แลวตองทํารายงานใหเขา เราก็ตองตั้งภาพ จัดฉาก” 
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  โครงการดังกลาวมีผูเกี่ยวของหลายฝายแตฝายที่มีบทบาทโดดเดนในการจัดทําโครงการให
เกิดขึ้นคือ คณะผูบริหารเทศบาล จึงศึกษาถึงบทบาทของคณะผูบริหารในโครงการคลองสวยน้ําใส
พบวามีความคลายคลึงกันในแตละทาน นายกเทศมนตรีจะมีบทบาทในโครงการคือ เปนประธาน
โครงการมีหนาที่ส่ังการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบและควบคุมการดําเนินงานในภาพรวม 
ในสวนของรองนายกเทศมนตรีมีบทบาทในการรวมประชุมเสนอแนวคิด วางแผนรูปแบบของ
โครงการ บทบาทของเลขานุการนายกเทศมนตรีในโครงการนี้คือ ปฏิบัติตามคําส่ังนายกเทศมนตรี 
ลงพื้นที่ จัดหนวยเคล่ือนที่นัดหมายกับประชาชน ประสานงานกับผูนําชุมชนแจงกําหนดการ
โครงการ วัน เวลา และสถานที่โดยทํางานพรอมกับเจาหนาที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมและ
กองการชางและบริการโดยเลขานุการนายกเทศมนตรีเปนหัวหนาทีมเนื่องจากนักการเมืองมีความ
ใกลชิดประชาชนมากกวาขาราชการ 
  การดําเนินโครงการนั้นจําเปนที่จะตองใชงบประมาณซึ่งในสวนของที่มาของงบประมาณ
คณะผูบริหารเทศบาลใหขอมูลที่ตรงกันวาในการจัดทําโครงการดังกลาวเทศบาลใชงบประมาณ
จากสองสวนคือ งบประมาณจากภาษีที่เก็บไดในเทศบาลและงบสนับสนุนจากภาครัฐ ดังที่รอง
นายกเทศมนตรีเลาวา “มันมีทั้งภาษี ทั้งอุดหนุนทั่วไป นั่นแหละ ทั้งสองอยางสามารถที่จะเอามา
ดําเนินการได” 
  คณะผูบริหารเทศบาลทั้งสามคนใหขอมูลที่สอดคลองกันวา เปนโครงการที่ทําใหเกิด
ภาพลักษณในเชิงบวกตอทางเทศบาลคือ ประชาชนเห็นวาเทศบาลทํางานแตมีผลตอคะแนนเสียง
นอยเนื่องจากโครงการดังกลาวเปนโครงการที่เปนปญหาตอประชาชน และทําเปนปกติไมมีอะไร
แปลกใหมหรือโดดเดนแตหากเทศบาลไมดําเนินการตอเนื่องจะเสียภาพลักษณ ผลประโยชน
ในทางการเมืองสวนบุคคลนั้นไมมี เนื่องจากคณะผูบริหารตองทํางานเปนทีมกลาวคือ ทุกคนตองมี
ฐานคะแนนเสียงและหนุนใหเลือกนายกเทศมนตรีและนายกเทศมนตรีจะเปนผูแตงตั้ง ดังที่
เลขานุการนายกเทศมนตรีเลาวา “การเมืองเนี่ยมันจะเดินคนเดียวไมไดมันตองเดินไปพรอมๆ กัน
หมด ไมมีใครจะไดเปนการสวนตัวหรอกมันตองไดจากทั้งทีมมารวมกัน มันจะเปนในรูปทีมไมใช
สวนตัว มันตองเดินไปพรอมๆ กัน” 
  การหาเสียงเลือกตั้งหากทําในรูปแบบของโครงการตองเปนโครงการพาไปเที่ยวพาผูนํา
ชุมชน คณะกรรมการชุมชน หัวคะแนนไปดูงานไปเที่ยว หรือจัดงานเทศกาลตางประชาชนจะชอบ
สงผลตอคะแนนมากกวาโครงการดังกลาว การหาเสียงโดยผลงานนั้นไดคะแนนเสียงยาก และไม
ยั่งยืน เพียงแคโครงการไมสามารถที่จะทําใหชนะเลือกตั้งไดเลย ทุกโครงการคณะผูบริหารจะทํา
ตามความเหมาะสมถึงเวลาเลือกตั้งการซื้อเสียงมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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  ปจจัยที่เปนตัวกําหนดวาประชาชนควรเขามามีสวนรวมในขั้นตอนของการประชุม
ประชาคม การมีสวนรวมปฏิบัติงานในกิจกรรม พิธีเปดโครงการรวมฝงบรรยายปลูกจิตสํานึก เทน้ํา
สกัดชีวภาพ เก็บเศษขยะวัชพืชในความเห็นของคณะผูบริหารเทศบาลทั้งสามทานคิดเห็นสอดคลอง
กันคือ 
   1)  ลักษณะของโครงการ ลักษณะของงาน โครงการดังกลาวเปนโครงการจาง
เหมาโดยทางเอกชนจะเขามาดําเนินการขุดลอกคลองและกําจัดวัชพืชจึงไมมีขั้นตอนใดที่ประชาชน
จะเขาไปมีสวนรวมไดเหมาะสมเทาขั้นตอนดังกลาว ดังที่นายกเทศมนตรีกลาววา “เราดูเนื้องานนะ 
คือเนื้องานการทําคลองสวยน้ําใสเนี่ยมันเปนการจางเหมาทํา มีเอกชนเขามา ไอสวนที่เสร็จ
เรียบรอยแลว เราก็จะโยนอีเอ็มอันนี้แหละที่จะใหชุมชนเขามามีสวนรวม” 
   2)  ศักยภาพของประชาชน ความพรอมและความรูความสามารถของประชาชนที่
จะรวมดําเนินโครงการ ดังที่รองนายกเทศมนตรีกลาววา “ใหเขารวมเนี่ย มันก็ตองดูวาเขาทําอะไร
ไดบางเอามารวมคือเอามาแลวเปนประโยชนนะไมใชเอามาสรางปญหา มันก็คือตองดูความพรอม
ของเขา” 
   3)  ระเบียบขอบังคับจากภาครัฐที่วา แผนงานในแตละปงบประมาณจะตองจัดทํา
ขึ้นโดยมีการประชุมประชาคมเพื่อถามความตองการของประชาชนโครงการคลองสวยน้ําใสก็เปน
หนึ่งในโครงการดานสิ่งแวดลอมที่มาจากปญหาของประชาชนโครงการ และในการดําเนิน
โครงการกระทรวงมหาดไทยกําหนดใหมีประชาชนเขารวมโครงการดวย 
   4)  นโยบายจากรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยกําหนดใหเทศบาลจัดทําโครงการ
ที่มีประชาชนเขารวมโครงการ 
   5)  กระบวนการทางการเมืองเปนตัวกําหนดรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน
ที่สําคัญ กลาวคือ คณะผูบริหารเทศบาลจะรวมกันกําหนดวาประชาชนควรเขามามีสวนรวมใน
ขั้นตอนใด รวมทํากิจกรรมอะไร มากนอยแคไหน เวลาใด ที่ไหน อยูในดุลพินิจของคณะผูบริหาร 
นายกเทศมนตรีมีสวนมากในการกําหนดรูปแบบการมีสวนรวมเพราะนักการเมืองเปนผูวางกรอบ
โครงการทั้งหมด วาใคร ทําอะไร กระทรวงมหาดไทยสั่งการใหมีสวนรวมในภาพกวางแตบริบท
ของแตละทองถ่ินไมเหมือนกันกลไกทางการเมืองในระดับทองถ่ินจะเปนตัวกําหนดรูปแบบการมี
สวนรวมของประชาชน ดังที่รองนายกเทศมนตรีใหขอมูลวา 
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  ในสวนของภาคการเมืองนอกจากคณะผูบริหารเทศบาลมีบทบาทหนาที่ในโครงการคลอง
สวยน้ําใสแลวนั้น สมาชิกสภาเทศบาลก็มีหนาที่ดวยเชนกัน จากการสัมภาษณสมาชิกสภาเทศบาล
จํานวน 2 คนใหขอมูลที่สอดคลองกันวามีหนาที่ตรวจสอบการทํางานของคณะผูบริหารในแตละ
ขั้นตอนของโครงการ เมื่อมีเร่ืองโครงการเขาสภา จะตองมีการจัดตั้งงบประมาณ ตองดูลักษณะงาน
วาเหมาะสมกับงบประมาณหรือเปลา สมาชิกสภาเทศบาลตองพิจารณาวาเห็นสมควรใหผาน
หรือไม หลังจากโครงการดําเนินการเสร็จ ตองตรวจสอบผลงานวาสอดคลองกับงบประมาณที่ใช
ไปหรือไม ทําหนาที่เปนตัวแทนประชาชน ดังที่สมาชิกสภาเทศบาลทานหนึ่งกลาววา “ก็ตรวจสอบ 
อยางตอนแรกๆ มันก็ตองมีเรื่องเขาสภาวาใชงบเทาไร แลวที่ทําไปเหมาะสมกับงบหรือเปลา ตรง
ตามความตองการหรือเปลา ไมใชแบบวาลอกๆ ไปเอาหนอยๆ ทําแลวมันก็ตองใชงานได เพราะเรา
ก็เปนปากเปนเสียงแทนประชาชนใชมั้ย” 

เมื่อจัดทําแผนแลว เทศบาลจะตองจัดทํางบประมาณ ตั้งประมานการรายรับ 
ขั้นตอนมันจะมาเปน ขั้นๆเลย อยางแผนก็ตองไดมาจากการทําประชาคม มันเปน
กฎระเบียบวาตองทําแบบนี้พอหลังจากนั้นเนี่ย พอจัดทําแผนสามปไปเรียบรอย 
ก็จะมาจัดทําแผนประจําป ในปงบประมาณนั้นๆ อยางกรณีนี้เขาเรียกเปนเทศ
บัญญัติ เรียกงบประมาณรายจายประจําป 54 ทุกๆความตองการของประชาชนจะ
อยูในเลมนี้ที่จะนํามาพัฒนาในป 54 มันเปนระเบียบของภาครัฐที่ใหทองถ่ินนั้นๆ
ดําเนินการตามระเบียบตามขั้นตอนและโดยกอนที่จะปฏิบัติในเลมนี้นะตองได
การรับรองจากสภาและเสนอผูวาลงนามอนุมัติ เราถึงลงมาปฏิบัติ 
 

  เมื่อสอบถาม สมาชิกสภาเทศบาลทั้งสองทานในประเด็นคําถามเรื่องมูลเหตุหรือเงื่อนไข
อะไรที่เปนตัวกําหนดรูปแบบการมีสวนรวมทั้งสองทานไดใหขอมูลที่ตรงกันวา อํานาจรัฐ และ 
อํานาจของคณะผูบริหารเทศบาล เปนตัวกําหนดรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน กลาวคือ 
กระทรวงมหาดไทยเปนผูมีอํานาจสั่งการกําหนดใหโครงการดังกลาวตองมีประชาชนเขามามีสวน
รวมแตไมไดลงลึกในรายละเอียด ในสวนของการกําหนดรูปแบบการมีสวนรวมนั้นคณะผูบริหาร
เทศบาลเปนผูกําหนดบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนวาจะใหเขามามีสวนรวมในขั้นตอนใด
โดยใชกลไกทางการเมืองเปนตัวกําหนด ดังที่สมาชิกสภาเทศบาลทานหนึ่งกลาววา “ก็เขาก็จะ
ประชุมกันในรายระเอียดโครงการ มีนายกเปนประธานมอบหมายใหรองที่ดูแลดานสิ่งแวดลอม
ดูแลโครงการนี้ รองนายกก็ส่ังการไปใหปลัด ปลัดก็ส่ังการไปถึง ผอ.กองสิ่งแวดลอมและกองชาง 
ใหดําเนินการตามผลการประชุมคือ นโยบายจากเบื้องบนมาแบบกวาง และเขาก็มาคิดกันวาเอาไง
แลวก็ส่ังการลงมาทีละขั้นๆ” 
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  สมาชิกสภาเทศบาลทั้งสองทานใหความคิดเห็นวาโครงการดังกลาวจัดทําขึ้นเพื่อแกไข
ปญหาน้ําเนาเสีย และอนุรักษแหลงน้ําไมไดจัดทําเพื่อผลทางการเมือง แตผลประโยชนทางการเมือง
นั้นเปนผลทางออมที่คณะผูบริหารจะไดรับ 
  ในสวนคําถามที่เกี่ยวกับผลประโยชนทางการเมืองที่สมาชิกสภาเทศบาลไดรับจากการ
จัดทําโครงการ สมาชิกสภาเทศบาลใหขอมูลที่ตรงกันวาไมไดผลตอบแทนใดๆ เลยในการจัดทํา
โครงการ มีแตใหความรวมมือกับคณะผูบริหารในการสนับสนุนโครงการเทานั้น ดานผลประโยชน
ทางการเมืองตอสมาชิกสภาเทศบาล ก็ไมมีผลประโยชนใดเนื่องจากโครงการดังกลาวเปนงานของ
เทศบาลที่ปฏิบัติเปนปกติ เปนผลงานของคณะผูบริหารไมเกี่ยวกับสมาชิกสภาเทศบาล ดังที่สมาชิก
สภาเทศบาลทานหนึ่งกลาววา “ไมไดอะไรเลย มีแตความรวมมือกับเขาเทานั้น เรามีแตยกมือ
สนับสนุนเทานั้น เราจะไปไดอะไร” 
  จุดสนใจที่ทําใหสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสองทานยกมือสนับสนุนโครงการเนื่องจาก น้ําจะ
ไดไมเนาเสีย ประชาชนจะไดใชในการเกษตรได และน้ําจะระบายไดสะดวกชวยแกปญหาน้ําทวม 
  จากการสัมภาษณ พบวาสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสองมีความรูเกี่ยวกับโครงการคลองสวยน้ํา
ใสนอยมากและในระหวางการสัมภาษณจะตองใชเอกสารขอมูลโครงการในการชวยตอบคําถาม 
อีกทั้งเมื่อสอบถามในประเด็นทางการเมืองจะหลบเลี่ยงการตอบคําถามโดยจะตอบแตในแงดีของ
โครงการและปฏิเสธวาไมมีผลประโยชนทางการเมืองใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงในสถานะภาพของสมาชิกสภา
เทศบาลจะตองเปนฝายตรวจสอบการทํางานของคณะผูบริหารเพราะปฏิบัติหนาที่เปนฝายคานใน
สภาแตเมื่อทําการสัมภาษณกลับพยายามปกปองชื่อเสียงใหคณะผูบริหารมากกวาการสัมภาษณใน
กลุมเปาหมายอื่นๆ ดังที่สมาชิกสภาเทศบาลทานหนึ่งกลาววา “ไมใชๆ รวมมืออนุรักษ ไมเปน 
ไมใชๆ ไมมีการเมือง การเมืองไมเกี่ยว อนุรักษๆ” 
 
  4.2.2  ภาคขาราชการ จากการสัมภาษณผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
ผูอํานวยการกองชางและบริการและเจาหนาที่เทศบาลในประเด็นคําถามในดานการเมืองไดขอมูล
วา โครงการคลองสวยน้ําใสนั้นเปนโครงการทางดานสิ่งแวดลอมผูอํานวยการกองสิ่งแวดลอมและ
เจาหนาที่กองสิ่งแวดลอมจึงมีหนาที่รับผิดชอบในทุกขั้นตอนของการดําเนินโครงการตั้งแตตนจน
จบ ดังที่ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหขอมูลวา “รับผิดชอบตั้งแตการจัดทําแผน 
รวมเปนคณะกรรมการจัดทําแผน  กรรมการจัดทํางบประมาณ  เราจะไปชี้แจงในเรื่องของ
งบประมาณโครงการนี้วาทําไมเราตองใชงบเทานี้ ขั้นตอนขออนุมัติโครงการ แลวก็การดําเนิน
โครงการเราก็ลงไปดําเนินการ จนกระทั่งติดตามประเมินผลก็ตองรายงานผูบังคับบัญชา ทั้งหมด
เลยทุกขั้นตอน” 



106 

  แตผูอํานวยการกองการชางและบริการเปนผูใหการสนับสนุนชวยเหลืองานตามคําขอจาก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไมมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินโครงการ ผูที่มีอํานาจ
ส่ังการและมอบหมายความรับผิดชอบใหผู อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมคือ 
ปลัดเทศบาล และ นายกเทศมนตรี สวนเจาหนาที่เทศบาลรับคําส่ังโดยตรงจากผูอํานวยการกองที่
ตนสังกัดอยู 
  สวนผลประโยชนที่ขาราชการไดรับนอกเหนือจากสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น ขาราชการทุกคนให
ขอมูลวา ไดความภูมิใจที่สามารถทํางานไดสําเร็จและผลของงานเปนประโยชนตอประชาชน ดังที่
เจาหนาที่เทศบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมกลาววา “รูสึกวาไดเปนสวนหนึ่งในการทําเพื่อ
ในหลวง แลวก็จะไดใกลชิดกับชุมชนมากขึ้นมันจะไดเชื่อมโยงไปสูการทํากิจกรรมอื่นๆ ตอไป 
แลวเราก็จะรูสึกรักหวงแหนที่ตรงนี้ เกิดความภาคภูมิใจวาเราไดทํางานใหชาวบาน เราเปน
ขาราชการนะคือเราทํางานใหในหลวงและประชาชน” 
  แตผลตอบแทนสวนตัวในเรื่องความดีความชอบจากการทําโครงการคลองสวยน้ําใส 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมและเจาหนาที่เทศบาลกองสิ่งแวดลอมจะไดรับ
ประโยชนมากที่สุดเนื่องจากเปนผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง จากการสัมภาษณผูอํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมและเจาหนาที่เทศบาลใหขอมูลวา หากโครงการประสบผลสําเร็จจะ
สงผลใหไดรับความไววางใจจากผูใหญใหดําเนินการในโครงการอื่นๆ ตอไป มีผลตอการเสนองาน
โครงการอื่นๆ เนื่องจากสามารถทําใหเห็นวาเรามีศักยภาพในการทํางาน ดังที่ผูอํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมกลาววา 
 

นายกอนุมัติ แตปลัดเปนผูเสนอ แตถานายกจะให ปลัดก็ขัดไมได อยางนอยๆเรา
ก็ตองมีผลงานออกไปถาผลงานเราไมสําเร็จเคาจะใหเราหรอ แตจริงๆแลวมันก็
เปนขวัญและกําลังใจนะเรื่องการประเมิน เพราะวาเคาก็บอกอยูแลววาการ
ประเมินความดีความชอบ ถาไมมีความดีความชอบเคาก็คงไมใหเรา ทุกคนก็
ตองตั้งใจทําใหมันสําเร็จ โครงการที่ไดรับการอนุมัติจากผูบริหารแลวเราทําไดดี 
ทําสําเร็จมันก็จะทําใหไดรับอนุมัติโครงการอีก เหมือนเปนผลสืบเนื่องปตอๆ 
ไปดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 

  แตในสวนของผูอํานวยการกองการชางนั้นจากการสัมภาษณไดขอมูลวาไมมีผลในเรื่อง
ความดีความชอบเพราะไมใชโครงการในความรับผิดชอบของตนดังที่ผูอํานวยการกองการชางและ
บริการกลาววา “จริงๆ แลวเนี่ย เจาภาพเลยสาธารณสุข งบประมาณหลักๆ เปนของเคา กอง
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สาธารณสุขจะขอความรวมมือมา ไอเร่ืองความดีความชอบ ไอตรงนั้นมันวัดกันไมไดอยูแลวงาน
มันไมใชงานหลักของเรา คือมันเปนระดับบนที่เขามอง แตที่ตัวเรามันก็เปนหนาที่ที่ตองทํา” 
  ผูอํานวยการกองทั้งสองกองและเจาหนาที่เทศบาลใหขอมูลในทิศทางเดียวกันวา จุดสนใจ
ที่สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในโครงการเนื่องจากวาปญหาน้ําในคลอง
เนาเสียเปนปญหาที่ทุกคนในชุมชนมีสวนเปนตนเหตุของปญหาจึงตองการใหทุกคนรวมกันแกไข
และดูแลรักษาไมใชปลอยใหเปนหนาที่ของเทศบาลเพียงฝายเดียว 
  จากการสัมภาษณขาราชการทุกคนในประเด็นเรื่องความรูสึกตอโครงการคลองสวยน้ําใส
ใหขอมูลที่สอดคลองกันวาโครงการดังกลาวเปนโครงการที่ดี สงเสริมเกี่ยวกับคุณภาพของชีวิตคน
ในชุมชน คือโครงการคลองสวยน้ําใสเปนสวนหนึ่งที่จะผลักดันคุณภาพชีวิตของชาวบานใหดีขึ้น
เมื่อชาวบานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คาใชจายในการรักษาชีวิตจะลดลง เศรษฐกิจชาวบานจะดีขึ้น 
ขาราชการที่รับผิดชอบโครงการทํางานโดยจิตใจที่มุงมั่นวาจะปฏิบัติตามหนาที่ใหดีที่สุด ตองการที่
จะแกไขปญหาใหชาวบานไมใชเพื่อความดีความชอบสวนตัว มีความทุมเทและกระตือรือรนที่จะ
ทําใหงานออกมาดีและเปนประโยชนตอประชาชนโดยเฉพาะเจาหนาที่เทศบาลกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอมที่รับผิดชอบโครงการโดยตรงจะทํางานเกินกวาที่ไดรับคําสั่งสวนหนึ่งอาจ
เนื่องมาจากเพิ่งเขารับราชการจึงขยันตั้งใจทํางาน ดังที่เจาหนาที่เทศบาลกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอมเลาวา 
 

คือเราเปนคนที่ทําอะไรแลวเราก็อยากทําใหมันไดผล ไมใชวาทําแลวมันเหนื่อย
ขึ้นเรื่อยๆ คือทําแลวจริงจังคือจริงๆเราจะทําแคนี้ก็ได แตสวนที่พี่เพิ่มเติมเนี่ย 
อยางเชนปที่แลวเนี่ยพี่ตรวจเก็บตัวอยางน้ําเนี่ย คือเปนเพราะวาพี่ไมไดคิดแควา
ทําโครงการใหมันจบไง พี่รูสึกวาเอออะไรที่มันเปนปญหา อะไรที่มันเปน
สาเหตุหลัก มันจริงตามที่เราคิดรึปาว อยางสวนที่หมูบานจัดสรรอะที่ปลอยน้ํา
ทิ้งลงมา คือมันทําใหเสียจริงรึปาว และเปนตนเหตุของปญหาน้ําเสียจริงหรอ 

 
 
 
 
 
 
 

  ปจจัยที่เปนตัวกําหนดรูปแบบของการมีสวนรวมจากการสัมภาษณขาราชการทั้ง 3 ทานให
ขอมูลที่หลากหลายแตเปนไปในทิศทางเดียวกันคือมูลเหตุหรือเงื่อนไขที่เปนตัวกําหนดรูปแบบของ
การมีสวนรวมไดแก 
   1)   นโยบายจากภาครัฐกลาวคือ  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย ออกนโยบายมาใหเทศบาลปฏิบัติตามในเรื่องที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
ประชาชน ดังที่ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมกลาววา 
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มันจะมาจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินคะ กระทรวงมหาดไทยมันจะ
เปนหนังสือส่ังการคะในเรื่องวา ขั้นตอนการจัดทําแผน ขั้นตอนการจัดทํา
งบประมาณ เราก็จะตองยึดถือตามนั้นคะ ในหนังสือส่ังการเขาจะเนนเต็มที่เลย
วาตองใหประชาชนมีสวนรวม ตองทําประชาคม ถาเราไมเอาประชาชนเขา
มานะ ก็กลายเปนวาเราไมโปรงใส ตรวจสอบไมได คือมันยังไงก็ตองเอา
ประชาชนมันเปนระเบียบเปนกติกาที่ตองทํา 

 
 
 
 
 
 
 

   2)  นโยบายของผูบริหารเทศบาลที่จะใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนหรือไม เพราะการใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการผูบริหารเทศบาลมีอํานาจในการ
กําหนดบทบาทของประชาชน ดังที่เจาหนาที่เทศบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมกลาววา 
 

มีผล ก็มันแลวแตวิสัยทัศนแลวก็นโยบายของนายกดวยวาจะสงเสริมหรือเห็น
ความสําคัญในเรื่องของการฟนฟูส่ิงแวดลอมหรือเปลา ในสวนของนายกเนี่ย 
เคาก็จะกําหนดในเรื่องของนโยบาย ถานายกไมมีนโยบายในเรื่องทรัพยากรน้ํา 
ปลัดก็ไมสามารถทํางบประมาณเสนอได อยางนายก รองนายก เนี่ยถาเขาไมเอา
ไมสนใจก็คือจบ ทําไมไดหรอก บางที่เคามุงมั่นมากกวานี้อีกนะ เพราะเขามอง
วาส่ิงแวดลอมเปนปญหาใหญอยางที่ศรีราชาเนี่ย เคามีบอบําบัดน้ําเสียรวม 

 
 
 
 
 
 
 

   3)  ลักษณะของปญหาและความตองการที่จะแกไขมีความเหมาะสมที่จะเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมหรือไม กลาวคือเมื่อประชาชนเขามารวมจะเกิดประโยชน
หรือโทษมากกวากัน 
   4)  ลักษณะของขั้นตอนในการดําเนินโครงการตองพิจารณาวาสามารถเปดโอกาส
ในขั้นตอนใดไดบางในการใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
   5)  ความรูและความสามารถของประชาชนที่เขามามีสวนรวมในโครงการรวมทั้ง
ความเต็มใจที่จะเขารวมทํากิจกรรมตางๆ 
  นอกจากนั้นขาราชการทั้ง 3 ทานมีความคิดเห็นวากระบวนการทางการเมืองมีผลตอ
รูปแบบการมีสวนรวมอยางมากเนื่องจากรูปแบบการมีสวนรวมถูกกําหนดโดย อํานาจรัฐแตเปน
แบบกวางโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกระทรวงมหาดไทยกําหนดวาแผนงานตางๆของ
เทศบาลตองมาจากการประชุมประชาคม โครงการคลองสวยน้ําใสเปนหนึ่งในแผนงานดาน
ส่ิงแวดลอมและตองมีประชาชนเขามามีสวนรวมตามคําสั่งของภาครัฐ จากนั้นคณะผูบริหาร
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เทศบาลผูคิดโครงการจะนําโครงการเขาพิจารณาในสภาและตั้งงบประมาณตองผานการอนุมัติ
เห็นชอบจากสมาชิกสภาเทศบาล ทุกขั้นตอนคือกลไกทางการเมืองที่สามารถปรับเปล่ียนและ
กําหนดรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนได 
  ในการดําเนินโครงการคลองสวยน้ําใสมีขาราชการเกี่ยวของหลายฝายและหลายระดับ 
ตําแหนงซ่ึงเปนหัวหนาสูงสุดของขาราชการประจําทั้งหมดคือ ปลัดเทศบาลซึ่งมีหนาที่ในโครงการ
คลองสวยน้ําใสคือ เปนผูใหนโยบายแนวทางในการดําเนินโครงการรวมกับคณะผูบริหารเพื่อนําไป
ปฏิบัติ แลวก็ติดตามประเมินผล สรุปผลการดําเนินงานใหคณะผูบริหารไดทราบ 
  เงื่อนไขที่เปนตัวกําหนดรูปการมีสวนรวมในความคิดเห็นของปลัดเทศบาลนั้นสอดคลอง
กับขาราชการคนอื่นๆ 
   1)  นโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยสั่งการใหเทศบาลจัดทําโครงการ
โดยประชาชนตองมีสวนรวมในโครงการ 
   2)  ลักษณะของงาน  โครงการคลองสวยน้ําใสเปนโครงการที่จางเอกชนมา
ดําเนินการเปนสวนใหญ จึงใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ รับฟงบรรยาย และรวมเก็บขยะ
และเทน้ําหมักชีวภาพ 
   3)  นโยบายของคณะผูบริหาร กลาวคือ คณะกรรมการดําเนินโครงการจะกําหนด
วา ใหประชาชนมีสวนรวมในชวงไหน ทํากิจกรรมอะไรบาง เวลาใด ที่ไหน โดยคณะกรรมการ
ดังกลาวมีนายกเทศมนตรีเปนประธานคณะกรรมการ มีรองนายกเทศมนตรี มีปลัดเทศบาล มี
หัวหนาสวนราชการของเทศบาลที่เกี่ยวของ 
  นอกจากนั้นปลัดเทศบาลมีความคิดเห็นวากระบวนการทางการเมืองมีผลตอรูปแบบการมี
สวนรวมโดยใหเหตุผลเชนเดียวกันผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ผูอํานวยการกอง
การชางและบริการและเจาหนาที่เทศบาล โครงการดังกลาวในความคิดเห็นของปลัดเทศบาลเห็นวา
เปนโครงการที่เกิดประโยชนทั้งในดานการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในลําคลองคือ เปนการสราง
จิตสํานึกใหกับประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในการรักษาสิ่งแวดลอมให คลองใสสะอาดไม
เนาเสียและคณะผูบริหารจะไดผลประโยชนทางการเมืองเปนผลประโยชนทางออมกลาวคือ เมื่อ
โครงการดีสามารถแกไขใหประชาชนไดก็สงผลตอความไววางใจของประชาชน ดังที่ปลัดเทศบาล
กลาววา “โครงการดี ผลงานดี งานออกมาดี ก็ยอมตอบสนองตอผูบริหารทองถ่ินอยูแลว โครงการดี 
ผลงานดี ประชาชนไดรับประโยชนมากที่สุดก็จะตอบสนองตอคณะผูบริหารคือนักการเมือง เขาก็
เลือกเรา เสียงนะมันตองไดอยูแลว” 
  ปลัดเทศบาลใหขอมูลในประเด็นเรื่องผลตอบแทนที่ตนไดรับนอกเหนือจากสิ่งแวดลอมที่
ดีขึ้นเหมือนกับขาราชกาลเทศบาลคนอื่นๆคือไดรับความภาคภูมิใจที่ปฏิบัติงานไดสําเร็จเปน
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ประโยชนตอประชาชน จุดสนใจที่ปลัดเทศบาลสนับสนุนโครงการดังกลาวเพราะ การจัดทํา
โครงการคลองสวยน้ําใสเพราะเปนโครงการที่เปนรูปธรรม เปนโครงการที่มองเห็นไดชัดวาเกิด
ประโยชนตอประชาชนโดยตรง ดังที่ปลัดเทศบาลกลาววา “สําหรับในตัวผมเนี่ยมันเกิดความ
ภาคภูมิใจวาเรามาอยูในทองที่ เราไดปฏิบัติงาน แลวเราสามารถทํางานใหประชาชนไดรับ
ผลประโยชนจาก คือมันเปนโครงการที่เปนรูปธรรม เปนโครงการที่มองเห็นไดชัดวามันเกิด
ประโยชนตอประชาชนโดยตรง ไมใชทําไปแลวหาย” 
 
  4.2.3  ภาคประชาชน ในขอคําถามประเด็นทางการเมืองนั้นนอกจากการสัมภาษณเชิงลึก
กับฝายการเมืองและขาราชการ อีกกลุมที่มีความสําคัญในการดําเนินโครงการคลองสวยน้ําใสและ
เปนกลุมที่สามารถใหคําตอบไดวา การดําเนินโครงการดังกลาวนี้สงผลทางการเมืองตอนักการเมือง
ทองถ่ินหรือไมและมากนอยเพียงใด ก็คือกลุมของประชาชน ผูวิจัยไดสัมภาษณเชิงลึกชาวบานทั้งที่
มีสวนรวมในโครงการและไมมีสวนรวมในโครงการ นอกจากนั้นยังจัดทํากลุมสนทนาเฉพาะ
ชาวบานที่มีสวนรวมในโครงการจํานวน 5 คน 
  จากการสอบถามชาวบานที่มีสวนรวมในโครงการพบวาชาวบานเขาไปมีสวนรวมในสอง
ชวงคือ ชวงคิดโครงการชาวบานจะเขาไปมีสวนรวมในการเสนอปญหาและความตองการโดยทาง
เทศบาลจะจัดประชุมประชาคมซึ่งจากการสัมภาษณชาวบานที่มีสวนรวมจํานวน 3 คนมีชาวบานที่
เขารวมในขั้นตอนดังกลาวเพียง 1 คน ซ่ึงชาวบานคนดังกลาวมีตําแหนงเปนผูใหญบาน ดังที่
ชาวบานคนดังกลาวใหขอมูลวา “ก็พี่เปนผูใหญบานอยูตรงนี้ ก็ตองรวมกับเทศบาล เขาก็มาใหไป
ประชุมประชาคม เราก็ไปบอกเขาวา บานเราตองการอะไรอยากใหมาแกไขอะไรก็ไปเสนอเขายังป
นี้ก็เร่ืองยาเสพติดมันมากไงในพื้นที่ตรงนี้มันมากใหเขาชวยเขามาดูแล” 
  แตชาวบานอีก 2 ทานไมไดเขารวมในขั้นตอนดังกลาวแตชาวบานทั้ง 3 คนเขารวม
โครงการในขั้นตอนของการปฏิบัติงานคือเขามามีสวนรวมในพิธีเปดโดยรวมเก็บขยะ เศษวัชพืช
และรวมเทน้ําสกัดชีวภาพลงคลอง ซึ่งสอดคลองกับขอมูลท่ีไดจากการทํากลุมสนทนาคือ ชาวบาน
ทั้ง 5 คนไมไดมีสวนรวมในขั้นตอนของการคิดริเร่ิมโครงการกลาวคือ ไมไดเขารวมประชุม
ประชาคมแตเขารวมในขั้นตอนของการปฏิบัติงานโดยรวมในกิจกรรมในวันเปดงาน ดังที่ชาวบาน
ทานหนึ่งกลาววา “มีคะ ก็ไปฟงบรรยายแลวเขาก็แจกอีเอ็มก็ลงไปชวยไดหญาเก็บขยะเล็กๆ นอยๆ 
ในคลองอะ ดึงสวะขึ้นมา ขุดคลอง ปลูกตนโมกขดวยนะ เคาก็ชวยกัน บางคนเคาก็เอาตนโมกขมา
ปลูกชวยกันเทน้ําอีเอ็มเราก็ไมไดทําอะไรมาก เขาใหทําอะไรก็ทํา คือเขาก็มีคนมาทําอยูแลว” 
  สาเหตุที่เขาไปมีสวนรวมในขั้นตอนดังกลาวชาวบานที่มีสวนรวมในโครงการใหขอมูลที่
เหมือนกันคือ เนื่องจากเทศบาลเปนฝายที่กําหนดรายละเอียดโครงการทั้งหมดวาจะใหประชาชน
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เขามามีสวนรวมในขั้นตอนใดตามวันเวลา สถานที่ และใหประชาชนมีบทบาทหนาที่อะไร สวนใน
ขั้นตอนอื่นๆ ของโครงการเทศบาลไมไดเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมเนื่องจากจางเหมาใหทาง
เอกชนเปนผูรับผิดชอบทั้งหมดโดยไมแจงขอมูลใดๆ แกประชาชน ดังที่ชาวบานทานหนึ่งกลาววา 
 

อยางเชนวาเคามาลอกคลองเนี่ยนะ เคาก็ควรจะแจงมาทางหมูบานวาวันนี้จะลอก
คลองจะประชุม จะใหเราลงแขกดวยก็ได โดยที่มีเจาหนาที่มาดู แตนี้ไมแจงอะไร 
แตจะใหไปวันงาน อันนั้นมันผักชีโรยหนา แตทีนี้เวลาปฏิบัติงานจริงๆ มันควร
จะแจงทางชุมชนเลย ชุมก็มีคณะกรรมการตั้ง 9 คน นี่ตื่นเชามามีคนมาลอกคลอง
หนาบานเราไมบอกเราเลยไดไง ถาแจง ผูใหญบานจะไดเรียกลูกบานไปประชุม
วาวันนี้ หรือพรุงนี้นะ ก็มีเสียงตามสาย จะทําหรือไมทํามันก็อีกเรื่องนึง แตมัน
ควรจะแจงใหเราทราบกอน อยางนี้จะสรางไปทําไม ใชงบประมาณซื้อเครื่อง
ขยายมาตั้งเสาเสียเงิน เราเนี่ยไมคอยจะไดรับรูกับเคาหรอก สวนที่เปนการพัฒนา
เคาจะพัฒนาของเคาไปเรื่อยๆ ชาวบานเราก็อยูของเราไปตามเรื่องตามราว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ชาวบานที่เขามามีสวนรวมในโครงการทุกทานมีความคาดหวังและมีความตองการวาภาย
หลังจากการเขารวมโครงการคลองสวยน้ําใส คลองจะไมเนาเสียสงกลิ่นเหม็น และในสวนของ
ชาวบานที่ทําสวนทุเรียนก็มีความคาดหวังวาจะสามารถใชน้ําในการทําสวนทุเรียนไดเนื่องจากเปน
การลดตนทุนการผลิต ชาวบานทุกทานมิไดคาดหวังวาจะไดผลตอบแทนใดๆ จากเทศบาลในการ
เขารวม 
  การเขารวมโครงการดังกลาวสงผลตอการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
โดยชาวบานทั้ง 3 คนไดใหเหตุผลวา ทําใหจดจําผลงานของคณะผูบริหารไดวาดําเนินโครงการ
อะไรบางและเปนประโยชนมากนอยเพียงใดเนื่องจากไดมีสวนรวมในโครงการ ซึ่งสอดคลองกับ
ขอมูลที่ไดจากการจัดทํากลุมสนทนาซึ่งมีชาวบานที่มีสวนรวมในโครงการ 5 คน ทั้ง 5 คนมีความ
คิดเห็นวาการเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมโครงการสงผลในดานบวกตอการตัดสินใจเลือก
นายกเทศมนตรีโดยเฉพาะชาวบานที่เปนผูสูงอายุจะใหความสําคัญกับการมีสวนรวมและการแจง
ขอมูลขาวสารจากทางเทศบาลวาจะดําเนินโครงการอะไรในพื้นที่ ดังที่ชาวบานสูงอายุทานหนึ่ง
กลาววา “เราก็ไมคอยสบายใจเหมือนกัน ถาเขาไมแจงเราใหทราบ มันควรจะใหเรามีสวนบาง 
เพราะสมัยนี้แลวมันเปนสมัยที่พัฒนา ในเมื่อเคามีอะไรขึ้นมาเนี่ย โดยที่ไมบอกเราเลยเราก็รูสึกวา
เรามันคนอยูนอกโลกรึเปลา” 
  แตมีชาวบาน 2 คนที่มองวาการเขามามีสวนรวมในโครงการจะสงผลดานบวกตอการ
ตัดสินใจแตมีผลไมมากเนื่องจากตองพิจารณาในหลายประเด็น ชาวบาน 2 คนดังกลาวเปนนักศึกษา
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ระดับปริญญาตรีและเปนชาวสวนทุเรียน 
  หากเทศบาลจัดทําโครงการคลองสวยน้ําใสโดยไมเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวน
รวมใดๆ ในโครงการจากการสัมภาษณชาวบาน 2 คนเห็นวาไมสมควรเนื่องจากปญหาน้ําเนาเสีย
เปนปญหาที่เกิดจากประชาชนและประชาชนเปนผูไดรับประโยชนและผลกระทบโดยตรงดังนั้น
ตองแจงใหประชาชนทราบและใหมีสวนรวมในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของโครงการหากไมให
ประชาชนมีสวนรวมจะมีผลตอการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีอยางมากเพราะแสดงใหเห็นวา 
ไมมีวิสัยทัศนในการทํางานและไมโปรงใส ไมสามารถทํางานรวมกับประชาชนไดซ่ึงคัดแยงกับ
ชาวบาน 1 คนซึ่งใหความสําคัญในผลของการดําเนินโครงการโดยใหขอมูลวาหากผลงานดีสามารถ
แกปญหาไดก็ไมจําเปนที่จะตองใหประชาชนมีสวนรวม และจากการทําสนทนากลุมในประเด็น
เดียวกันไดผลวาชาวบาน 3 คนใน 5 คนมีความรูสึกเฉยๆ หากเทศบาลไมเปดโอกาสใหเขารวม
โครงการและไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีแตจะใหความสําคัญที่ผลการดําเนิน
โครงการสําเร็จและสามารถแกปญหาใหประชาชนไดหรือไม ดังที่ชาวบานทานหนึ่งกลาววา “ไม
คะ ก็ไมเปนไร ก็ดี โครงการมันทําเพื่อสวนรวม ไมไดทําเพื่อพี่คนเดียวไมจําเปน ไมใหรวมก็ไม
รวม ขอใหโครงการมันสําเร็จก็พอ” 
  หากมีโครงการในลักษณะที่คลายคลึงกับโครงการคลองสวยน้ําใสหลากหลายโครงการ
ชาวบานที่มีสวนรวมในโครงการทั้งจากการสัมภาษณเชิงลึกจํานวน 3 คนและทํากลุมสนทนา
จํานวน 5 คน ใหขอมูลที่สอดคลองกันวา จะเปนผลดีตอตัวชาวบานและชุมชนนอกจากนั้นยังสงผล
ตอการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีอยางมาก ดังที่ชาวบานทานหนึ่งกลาววา “มันก็เปนผลงาน 
เปนผลงานของเขาถามีมาก ชาวบานเขาก็เห็น เขาก็ไดรับประโยชนมันก็เปนผลดีกับเขาอยูแลว” 
  ในประเด็นเรื่องการดําเนินโครงการคลองสวยน้ําใสโดยใหชาวบานเขามามีสวนรวมใน
โครงการมีวาระซอนเรนในการหาเสียงนั้นชาวบานสวนมากยอมรับไดโดยมีความรูสึกวาเปนเรื่อง
ปกติของนักการเมืองขอเพียงโครงการที่ทําเปนประโยชนแกประชาชน ดังที่ชาวบานกลาววา “มันก็
ตองมีบาง มันปลีกยอย แตถาทํามาแลวชาวบานไดประโยชนก็ไมวาอะไร เขาเปนนักการเมืองมันก็
เปนของคูกันอยูเเลว” แตชาวบานที่เปนผูสูงอายุจะไมพอใจและจะมีผลตอการตัดสินใจเลือก
นายกเทศมนตรีในทางลบ ดังที่ชาวบานสูงอายุทานหนึ่งกลาววา “อันนี้ไมดี อันนี้ไมชอบ ผมชอบ
อยางชนิดเปดเผยถาคิดจะทําไมใชวาใกลจะเลือกตั้งแลวมาทําเนี่ย ผมก็พิจารณาดูเหมือนกันวา
สมควรมั้ย เราดูเรารูนิอยูตองนานไมทํา ไมใหเขารวม มาทําอะไรตอนนี้” 
  นอกจากชาวบานที่มีสวนรวมในโครงการแลวชาวบานที่ไมมีสวนรวมในโครงการอีก
จํานวน 2 คนก็มีความคิดเห็นที่สอดคลองเชนเดียวกับชาวบานที่มีสวนรวมในโครงการคือการจัดทํา
โครงการคลองสวยน้ําใสของเทศบาลโดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในความเห็น
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ของประชาชนที่ไมมีสวนรวมในโครงการทั้ง 2 คนเห็นวามีผลตอการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรี
ในดานบวกเนื่อง เนื่องจากเห็นวาการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการทํางานกับทาง
เทศบาลเปนส่ิงที่ดีและควรปฏิบัติแสดงใหเห็นวานายกเทศมนตรีมีความสนิทสนมกับชาวบาน
สามารถเขาถึงผูบริหารระดับสูงในเทศบาลไดงายมีปญหาหรือความตองการในเรื่องใดสามารถ
ติดตอไดโดยตรง 
  หากกลาววาการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในโครงการดังกลาวมีวาระซอน
เรนคือการหาเสียง ชาวบานที่ไมมีสวนรวมทั้ง 2 คนมีความเห็นวาเปนเรื่องที่ปกติธรรมดาของ
นักการเมืองทุกโครงการก็จะตองคํานึงถึงคะแนนเสียง ขอเพียงใหโครงการที่ทําสําเร็จและเปน
ประโยชนตอประชาชนประเด็นเรื่องหาเสียงไมใชปญหา และหากมีโครงการในลักษณะที่
คลายคลึงกับโครงการคลองสวยน้ําใสเกิดขึ้นหลากหลายโครงการ ในความคิดเห็นของประชาชนที่
ไมมีสวนรวมทั้ง 2 คนเห็นวาเปนประโยชนตอตัวเองและทองถ่ิน ชาวบานพิจารณาผลงานในชวง
ของการดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีหากมีผลงานการพัฒนาและแกปญหาในทองถ่ินไดมากก็จะ
สงผลตอคะแนนเสียงในการเลือกตั้งประชาชนก็จะเลือกใหดํารงตําแหนงตอไป 
  จากการสัมภาษณชาวบานที่มีสวนรวมในโครงการและไมมีสวนรวมรวมถึงการทําสนทนา
กลุมกับชาวบานที่มีสวนรวมในประเด็นทางการเมืองจะเห็นไดวา การจัดทําโครงการคลองสวยน้ํา
ใสโดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในโครงการของทางเทศบาลนั้นถึงแมประชาชนจะ
มีสวนรวมนอยแตสงผลเชิงบวกตอภาพลักษณของคณะผูบริหารและการตัดสินใจลงคะแนนเสียง
เลือกนายกเทศมนตรีของประชาชน โครงการคลองสวยน้ําใสถึงแมจะเปนโครงการขนาดเล็กหาก
เทียบกับโครงการอื่นๆ ที่เทศบาลจัดทําขึ้นในแตละปซ่ึงมีหลายรอยโครงการแตหากมองในมิติดาน
ผลประโยชนทางการเมืองที่เกิดขึ้นกับนักการเมืองทองถ่ินนั้นถือวามหาศาลและเปนการลงทุนที่
คุมคา นักการเมืองทองถ่ินจึงมีแตผลดีกับเสมอตัวไมมีผลเสียในการจัดทําโครงการดังกลาวและนี้
อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหโครงการดังกลาวสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลา     
4 ป 
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4.3  ความยั่งยืนของการมีสวนรวมและผลในการจัดการสิ่งแวดลอมโครงการคลองสวย
น้ําใส 
 
 ภายหลังจากการดําเนินโครงการคลองสวยน้ําใสเสร็จสิ้นลง ภาคการเมืองไดแก คณะ
ผูบริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ภาคขาราชการไดแก ปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองที่
เกี่ยวของและเจาหนาที่เทศบาล ทั้งหมดใหขอมูลท่ีสอดคลองตรงกันวา สภาพแวดลอมของคลองดี
ขึ้น น้ําใสสะอาดไมมีขยะและวัชพืช ไมมีกล่ินเหม็น น้ําไหลไดสะดวก ชาวบานสามารถใชน้ําใน
การเกษตรและอุปโภครวมถึงการคมนาคมไดแตสภาพแวดลอมดังกลาวจะอยูไดประมาณ 1 เดือน
ภายหลังจากนั้นก็จะเริ่มกลับสูสภาพเดิม ดังที่นายกเทศมนตรีกลาววา “โอย มันก็ดีกวาปกติทั่วไป
อะ เราทําคลองทั่วไป อยางคลองบางกําลังเนี่ยนะ มันก็แลดูดีหนอยแปบเดียว ประมาณเดือนนึงก็
เกงแลว” ซ่ึงสอดคลองกับรองนายกเทศมนตรีที่กลาววา “สวยใสมีรูปดูได นายงนายกยืนฉีดอีเอ็ม
กันใหญโต โอโห ดีมาก ดูดีมาก แตระยะที่มันจะอยูเนี่ยนะ คือคนทําลายมันมากกวาคนทํา และ
ทําลายมันทําลายทุกวัน 1เดือนใหมันอยูไดเถอะ แตเราก็ไปดูอีเอ็มดูแลวมันสูไมไหว” 
 ในเรื่องของระยะเวลาในการดําเนินโครงการ จากการสัมภาษณสวนมากทั้งฝายการเมือง
และฝายขาราชการเห็นวาระยะเวลาในการดําเนินโครงการมีความเหมาะสมไมนานหรือส้ันเกินไป
เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ใชและลักษณะของงานแตมีขาราชการสองทานไดแก ผูอํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และผูอํานวยการกองการชางและบริการที่เห็นวาระยะเวลาในการ
ดําเนินโครงการยังไมเหมาะสมโดยใหเหตุผลวา ในเรื่องความเหมาะสมของเวลาในการดําเนินงาน 
เร่ืองการขุดลอกคลอง และใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ มีความเหมาะสมดี แต
การสรางจิตสํานึกยังไมเหมาะสมตองทําตลอดสม่ําเสมออยางตอเนื่อง ตลอดทั้งป แตปจจุบัน
เทศบาลไมไดทําตลอดทั้งป สรางจิตสํานึกเฉพาะในชวงเปดโครงการประชาชนก็จะดีขึ้นมีจิตสํานึก
ในชวงแรกแลวเมื่อไมดําเนินการตอเนื่องประชาชนก็จะกลับสูพฤติกรรมเดิม และระยะเวลาในการ
ดูแลลําคลองภายหลังเสร็จส้ินยังไมเหมาะสมควรดูแลทุกๆ 3 เดือนอยางจริงจังเพื่อใหคลองอยูใน
สภาพที่ดีตลอดทั้งป ดังที่ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมกลาววา “การสรางจิตสํานึก
ตองทําตลอดอยางตอเนื่อง แตเรายังเหมือนกับวาไมไดทําตลอดทั้งป สรางจิตสํานึกทีก็ดีขึ้นมาที คือ
เราขาดความตอเนื่องและจิตสํานึกมันตองทํากันนานๆ” 
 ในสวนของการดูแลรักษาลําคลองภายหลังโครงการเสร็จสิ้นฝายการเมืองทั้งคณะผูบริหาร
เทศบาลเเละสมาชิกสภาเทศบาลใหขอมูลที่ตรงกับฝายขาราชการวาทางเทศบาลไมไดให
ความสําคัญกับการดูแลรักษาลําคลองภายหลังดําเนินโครงการ ไมมีแผนการดําเนินการอยางเปน
รูปธรรมมีเพียงสงเจาหนาที่ไปเทน้ําสกัดชีวภาพทุกๆ 3 เดือน และแจกใหชาวบานชวยกันเทหากไม
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มีการรองเรียนปญหาน้ําเนาเสียจากชาวบานทางเทศบาลก็ไมไดดูแลอะไรเปนพิเศษปลอยให
ประชาชนชวยกันดูแลรักษาเปนหลักและเมื่อลําคลองกลับสูสภาพเดิมก็จะครบกําหนดในการ
ดําเนินโครงการคลองสวยน้ําใส ดังที่นายกเทศมนตรีกลาววา 
 

สวนมากเรื่องจริงเราไมคอยไดดู ก็จะมีปนึงลอกทีนึง แลวก็มีใหกองสาธารณสุข
เขาลงไปดู ไปเท อีเอ็มคือชาวบานเนี่ย เมื่อกอนนี้จะพูดใหฟงนะไอหลาน บาน
ใครบานมันลองไปถามตายายดูทานรู สวนเนี่ยนะชวยกันทํา เคาเรียกวาหนา
บาน นามอง หนาบานใครก็ชวยกันทําความสะอาด เดี๋ยวนี้มันไมเอาแลว 
เทศบาลทําอยางเดียว ขนาดทําใหแลวยังไมชวยดูเลย เราปลูกจิตสํานึกไมไดผล 
เมื่อกอนใช เมื่อกอนทําโดยหนึ่งจิตสํานึก สองดวยความจําเปนถาเขาไมทําน้ําจะ
ไมมาถึงบานเขา ตองสะอาด ตองโลง แตเดี๋ยวนี้พอมีโครงการกลายเปนวา
เทศบาลตองมาทําให 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในดานความคิดเห็นวาโครงการคลองสวยน้ําใสสามารถแกไขปญหาสิ่งแวดลอมไดอยาง
ยั่งยืนหรือไม จากการสัมภาษณเชิงลึกไดขอมูลวา ภาคการเมืองและภาคขาราชการเห็นตรงกันใน
ประเด็นเรื่องความยั่งยืนวาโครงการดังกลาวไมสามารถแกปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืนแตให
เหตุผลของความไมยั่งยืนหลากหลายซึ่งสรุปไดดังนี้ 
  1)  ขาดความจริงจังในการแกไขปญหาและการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวม กลาวคือ โครงการดังกลาวเปนโครงการที่ทําตามนโยบายจากภาครัฐไมทุมเทในการ
แกปญหารวมถึงการมีสวนรวมของประชาชนก็จัดทําเนื่องจากเปนนโยบายจากภาครัฐทางเทศบาล
ไมไดตองการใหประชาชนเขามามีสวนรวมดวยตนเองจึงทําใหการมีสวนรวมขาดประสิทธิภาพไม
สามารถปลูกจิตสํานึกประชาชนได ดังที่นายกเทศมนตรีใหความเห็นวา “ไมยั่งยืน เพราะเราปลูก
จิตสํานึกเคาไมได เมื่อกอนหนวยงานราชการตองลอกคลองอะไรแบบนี้หรอ ซ่ึงสอดคลองกับรอง
นายกเทศมนตรีที่ใหความเห็นวา “ทํา การทําเนี่ย ก็บอกตรงๆวาการทํามันไมไดมีความจริงจังอะไร
หรอกกับการทํา ทําเหมือนวามันเปนนโยบายขึ้นมา แลวก็สวนทองถ่ินก็ทําไป นอยที่ที่จะทําแบบ
จริงจัง ทําเหมือนทํามันตามนโยบายขอไปที แตประโยชนมันมีมันมีแนแตไมใชส่ิงแวดลอม” 
  2)  โครงการคลองสวยนําใสเปนโครงการที่ใชบรรเทาปญหาไมใหถึงขั้นวิกฤติแต
ไมสามารถแกปญหาได กลาวคือ ภาคการเมืองใชโครงการคลองสวยน้ําใสมาบรรเทาผลกระทบ
ของปญหาเพื่อลดแรงกดดันจากชาวบานและหลีกเลี่ยงการเอาผิดกับเจาของโครงการได
ผลประโยชนทางการเมืองมากกวาประโยชนดานสิ่งแวดลอม 
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  3)  เทศบาลไมสามารถปลูกจิตสํานึกของประชาชนได ตนเหตุของปญหา
ส่ิงแวดลอมคือ จิตสํานึกของประชาชนซึ่งจะตองสรางจิตสํานึกใหเด็กนักเรียนตั้งแตเร่ิมเรียนให
เปนหลักสูตรหนึ่งที่ถูกบรรจุไวในดานการเรียนของเยาวชน ถึงจะประสบความสําเร็จอยางแทจริง
และยั่งยืน แตปจจุบันแกไขปญหาที่ปลายเหตุ สรางจิตสํานึกในผูใหญจะไดผลเพียงแคชวงรณรงค 
เปดงานแรกๆ พอเทศบาลไปประชาสัมพันธชาวบานก็ทํา พอเทศบาลเลิกประชาชนก็เลิกทํา ขาด
ความตอเนื่องในการมีสวนรวม ประชาชนคิดวาเปนหนาที่ของเทศบาลที่ตองดูแลรักษาคลอง ดังที่
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหความเห็นวา 
 

ถาในความคิดของพี่นะคะ ก็คือ กอนอ่ืนเราตองไปสรางจิตสํานึกใหเด็กนักเรียน
กอน ตั้งแตเยาวชนถึงจะไดผล อยางนี้เหมือนกับวาเรามาแกกันที่ปลายเหตุคะ 
เรามาสรางจิตสํานึกในผูใหญแลว มันก็จะไดตอนที่เราสรางจิตสํานึก แตพอเรา
ไมไดไปสรางเคาก็เหมือนกับวาลืมไป พอหันกลับมาอีกทีก็ฟองเนาแลว อยาก
ใหเปนหลักสูตรหนึ่งที่ถูกบรรจุไวในดานการเรียนของเด็กเยาวชนคะ มันถึงจะ
ประสบความสําเร็จอยางแทจริงแลวก็ยั่งยืนดวย 

 
 
 
 
 
 
 

  4)  การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการดังกลาวยังไมครอบคลุมถึงกลุม
ประชาชนที่เปนตนเหตุโดยแทจริงแตเปนประชาชนกลุมที่ไดรับผลกระทบที่เขามามีสวนรวมใน
โครงการกลาวคือ ประชาชนในพื้นที่เทศบาลจะถูกแบงเปน 2 กลุมใหญคือ ประชาชนที่เปนชุมชน
ดั้งเดิมซึ่งที่อยูอาศัยในพื้นที่มายาวนาน มีบานติดแมน้ําเจาพระยาและคลองในพื้นที่ สามารถใชน้ํา
จากแหลงน้ําธรรมชาติไดโดยตรง คนกลุมนี้ก็จะเกิดความรักและผูกพันกับแมน้ําลําคลอง และเมื่อ
คลองเกิดปญหาน้ําเนาเสียกลุมคนเหลานี้จะไดรับผลกระทบโดยตรงและเปนกลุมคนที่เขามามีสวน
รวมในโครงการ แตประชาชนอีกกลุมหนึ่งซึ่งในปจจุบันมีจํานวนมากกวาคือ ประชาชนที่เขามาอยู
อาศัยใหมในพื้นที่โดยการซื้อหมูบานจัดสรรซึ่งไมอยูติดกับแมน้ําและคลองในพื้นที่ ไมจําเปนตอง
พึ่งพาอาศัยน้ําในลําคลองเพราะไมไดประกอบอาชีพทางการเกษตรและไมมีความผูกพันกับลํา
คลองจึงไมใหความเอาใจใสที่จะเขารวมโครงการโดยประชาชนเหลานั้นไมทราบวาน้ําเสียจาก
ครัวเรือนของตัวเองไดถูกปลอยลงในลําคลองและสรางผลกระทบใหกับบุคคลอื่น ดังที่รอง
นายกเทศมนตรีกลาววา “หมูบานเนี่ยบอกไดเลยวาขาดความรวมมือ ใหตะโกนหรือวาเชิญชวน
อยางไรเขาไมมาหรอก เราตองเขาใจวา นักการเมือง นายตํารวจ นายทหารระดับสูง นักธุรกิจ ที่เขา
ซ้ือบานราคาเปนสิบๆ ลานเขาคงไมมาสนใจกับเรื่องอยางนี้เพราะเขาไมไดเดือดรอนไง” 
  5)  ผูประกอบการหมูบานจัดสรรหลบเลี่ยงกฎหมายการสรางบอบําบัดน้ําเสียเชน 
กฎหมายกําหนดวา 200 หลังคาเรือนตองมีบอบําบัดน้ําเสียรวมเจาของโครงการก็จะสราง 199 หลัง 
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แตหลายๆโครงการ เมื่อจํานวนหมูบานจัดสรรและคอนโดมิเนี่ยมเพิ่มขึ้นมากก็สงผลกระทบตอ
สภาพน้ําในคลอง ดังที่เจาหนาที่เทศบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมกลาววา “เคาก็จะเลี่ยง
กฎหมายซะสวนใหญนะ เชน กฎหมายกําหนดไว 200 หลังคาเรือนหรือวา 100 แปลงจะตองมี
ระบบบําบัดน้ําเสีย ก็เล่ียงเปน 199 ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กลายเปน 1000 หลังคาเรือนแตระบบบําบัดไมมี 
แลวผลกระทบก็เลยมาที่ชุมชนเนี่ย” 
  6)  ปญหาเรื่องชองวางของกฎหมาย พระราชบัญญัติมาตรฐานคุณภาพน้ํา ป พ.ศ.
2539 ออกมาตามหลังหมูบานจัดสรรซึ่งสรางกอนป พ.ศ.2539 เจาของโครงการหมูบานจัดสรรจึง
อาศัยชองวางของกฎหมายไมสรางบอบําบัดน้ําเสีย เราก็ไมสามารถเอาผิดเจาของโครงการได ดังที่
เจาหนาที่เทศบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมกลาววา 
 

ตอนแรกเนี่ย ถาเราไมมองเรื่องของกฎหมายกอนเราเอาเรื่องของลักษณะ เร่ือง
ของการที่จะสามารถเก็บตัวอยางของน้ําที่ถูกตองไดเนี่ยก็นอยและ จาก 23 หมู
บานเนี่ยก็เก็บได 10 แลวบรรดา 10 หมูบานเนี่ยก็คือเขาคายที่ควบคุมในเรื่อง
ของกฎหมายไดอยู 3 หมูบาน ก็คือ ถาสรางมากอนก็ควบคุมไมได คือมันเปน
ปญหาที่ตองเปลี่ยน แตเราก็ไมแกไขปญหากันเรามาแกที่ปลายเหตุตลอดเลย 
ดวยการบําบัดดวยจุลินทรียชีวภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

  7)  ปญหาทางเทคนิคในการเก็บตัวอยางน้ํา เร่ืองลักษณะที่ตั้งทอน้ําของหมูบาน
จัดสรรอยูต่ํากวาระดับถนน กรมควบคุมมลพิษไมยอมเก็บตัวอยางน้ําไปตรวจเนื่องจากไมใช
ตัวอยางน้ําที่ดี ในพื้นที่เทศบาลมีหมูบานจัดสรรขนาดใหญ 23 หมูบาน สามารถเก็บตัวอยางน้ําทิ้ง
ของหมูบานไดตามหลักการ 10 หมูบาน ดังที่เจาหนาที่เทศบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กลาววา 
 

แตไอที่ไมตรวจ บางทีก็เกินแนนอน ดูจากลักษณะทางกายภาพก็รู แตวาเรา
ตรวจไมได เพราะวาพื้นที่คือ เจาหนาที่ของกรมควบคุมมลพิษ เขาไมยอมเก็บ 
การเก็บตัวอยางมันตองมีหลักเกณฑ เชน ระดับน้ําที่เราเก็บมันจะตองสูงกวา
ระดับน้ําที่จะตองปลอยลงไป อยางเชนหมูบาน.อินทรา เปนหมูบานที่สรางมา
นานแลว ถนนสรางมาทีหลังจะสูงกวาหมูบาน แลวทอในหมูบานระดับต่ํากวา
น้ําที่มาจากทอสายหลักจะไหลเขามา ก็คือเก็บไมได ในเขตที่ต่ํากวาหรือวา
เทากันก็จะไมเก็บ จะเก็บไดเฉพาะหมูบานที่ปลอยน้ําทิ้งไปแลวระดับน้ําทิ้งสูง
กวาแหลงที่ทิ้งลงไป ที่ไมมีน้ําจากขางนอกไหลมารวมกัน ก็จะเปนคาน้ําที่
ใชได เปนตัวอยางที่ดี ก็ 23 หมูบานก็เก็บไดแค 10 หมูบาน” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



118 

  8)  เทศบาลขาดอุปกรณและบุคลากรทางดานสิ่งแวดลอมตองขอความชวยเหลือ
จากกรมควบคุมมลพิษ ซ่ึงดําเนินการชามาก เมื่อทําเรื่องขอความชวยเหลือ 6 เดือนมาเก็บตัวอยาง 
ใชเวลาตรวจคาของน้ําอีก 6 เดือน และขาดบุคลากรทางดานกฎหมายไมมีเจาหนาที่ที่มีความรู
ความสามารถในการดําเนินคดีเอาผิดกับเจาของโครงการ และเมื่อมีการฟองรองคดีงานจะเพิ่มขึ้น
มากแตไมมีผูรับผิดชอบในสวนของคดี ดังที่ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมกลาววา  
 

คือตอนนี้เราขาดในเรื่อง เราไมมีเครื่องมือ ไมมีนักวิชาการที่จะมาตรวจวัด
คุณภาพน้ําให เราใชประเมินทางกายภาพอยางเดียว หมูบานปหนึ่งตรวจหน เพ
ระวากวาเขาจะมาใหเราไดนะคะดูหนังสือขอไดเลย ขอความอนุเคราะหจาก
กรมควบคุมมลพิษกวาเขาจะมาตรวจใหก็รอนานมาก ตองทําหนังสือทวงถาม 
ตรวจเสร็จแลวก็ประมาณ 6 เดือนอะคะกวาจะไดผลกลับมามันใชเวลานาน
มากๆ เขาก็จะตรวจให เสร็จแลวเราก็จะทําหนังสือแจงหมูบานจัดสรรวาน้ําเสีย
ของเขาไมไดตามเกณฑของกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เขาก็จะตองปรับ ปรับปรุงเครื่องบําบัดน้ําใหไดตามเกณฑมาตรฐาน ชาวบานรอ
ไมไหวก็ตองรอ ไมรูจะทําไง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  9)  คณะผูบริหารและขาราชกาลระดับสูงในเทศบาลไมกลาเอาผิดและไมจริงจังใน
การจัดการกับเจาของโครงการหมูบานจัดสรรเนื่องจากมีความสัมพันธสวนตัวกับเจาของโครงการ
ตางๆ พยายามหลีกเล่ียงไมตองการมีปญหากับเจาของโครงการจึงทําไดเพียงแจงเตือนแตไม
ดําเนินการเอาผิดทางกฎหมาย ทําใหเจาของโครงการไมเกรงกลัว ดังที่เจาหนาที่เทศบาลกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมกลาววา 
 

ถาไมจําเปนก็อยาไปมีเร่ืองกับเขา พี่จะทําอะไรตองถามนายก นายกแกก็บอกให
ไปถามรอง บางครั้งแกก็ไมใหคําตอบมาเราก็จะทําดีรึเปลา เขาก็คงชั่งใจเขาก็
ตองคิดของเขา บางทีปลัดก็วา ใชรึปาวผิดจริงรึปาว ก็กลัวหลุดจากตําแหนง 
กลัวโดนฟองกลับ เขาไมอยากไปยุงกับใครหรอกถาไมจําเปนนอกจากชาวบาน
เดือดรอนมากจริงๆซ่ึงถาไมทําเขาก็โดนเหมือนกัน เราเองก็จะโดนเหมือนกัน
เราก็เลยทําอะไรมากไมคอยได หมูบานเขามีนิติบุคคลแลวกรรมการเขาคน
ใหญๆ โตๆ พอเราไปฟองรองเขา มีคําส่ังใหเขาปฏิบัติเขาก็ยื่นอุทธรณ เราก็
เดือดรอนตองเขียนคําคัดคานอุทธรณก็กลายเปนงานเราเพิ่มอีกเต็มไปหมด 
เจาหนาที่มีอยูคนเดียวที่จบโดยตรงมาสูกับเขาก็ไมมี 
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  10)  การจัดการน้ําเสียในคลองยังไมเปนการจัดการน้ําแบบบูรณาการเนื่องจาก
คลองตางๆในพื้นที่มีสวนเชื่อมตอกับเทศบาลใกลเคียง ซ่ึงเทศบาลใกลเคียงก็ประสบปญหาน้ําเนา
เชนเดียวกันจึงสงผลกระทบมาถึงคลองในพื้นที่ ดังนั้นจึงตองมีการทํางานรวมกันในการแกปญหา
กับเทศบาลใกลเคียงแตปจจุบันดําเนินการโดยไมมีการติดตอประสานงานระหวางเทศบาล 
  11)  โครงการหมูบานจัดสรรและคอนโดมิเนียมตางๆไดรับการอนุมัติกล่ันกรอง
ความถูกตองในการกอสรางมาจากกระทรวงที่เกี่ยวของและคณะกรรมการจัดสรรที่ดินของทาง
จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงอนุมัติมาแบบไมถูกตอง ไมคํานึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ผูมีอํานาจอนุมัติ
โครงการไมเขมงวดปลอยใหมีการสรางโดยไมไดควบคุมอยางจริงจัง ปญหาตางๆ จึงเกิดขึ้นเพราะ
ผิดมาตั้งแตในขั้นตอนแรก ปญหาก็จะตกกับทองถ่ิน ดังที่รองนายกเทศมนตรีกลาววา 
 

เพราะวาการคิดการอานที่เขาคํานวณมันถูกตองแลววาคุณสรางหมูบานคุณตองมี
บอดักไขมัน ตองมีบอบําบัดแตหมูบานแมงก็หุนสวนรัฐมนตรี มันลําบาก คนใน
หมูบานเขาไมรูหลอกเราจะไปโทษคนอยูในหมูบานเขาก็ไมได ตองโทษเจาของ
โครงการและตองโทษคนอนุมัติโครงการวาไมเขมงวด ถามันเขมงวดทุกอยาง
ถูกตอง เพราะวาถามันถูกกลั่นกรองมาอยางถูกตองเหมือนจริงนะ มันก็ไมเปน
ปญหาหรอกน้ําเสีย และถึงปลอยน้ําออกมาน้ํามันก็ไมเนา แตนี้มันไมอยางนั้นซิ 
ขั้นตอนมันผิดมาตั้งแตตนแลว ไอเรามาปลายมานั่งแกไข ก็ถึงบอกวาเดือนเดยีวก็
เหมือนเดิม และอยาลืมนะทองถ่ินเนี่ย วิธีการงบประมาณปหนึ่งสามารถทําได
คร้ังเดียว เอาเถอะมันก็จะอยูได ประเทศไทย ที่นี้ประเทศไทย” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  12)  เทศบาลไมมีอํานาจในการอนุมัติโครงการหมูบานจัดสรรหรือคอนโดมิเนียม
ตางๆในพื้นที่เทศบาลถึงแมจะมีการกระจายอํานาจจากสวนกลางใหทองถ่ินไดบริหารจัดการแตก็มี
กรอบของอํานาจซึ่งการอนุมัติโครงการที่สงผลระทบตอส่ิงแวดลอมและความเปนอยูของ
ประชาชนในชุมชนไมอยูในอํานาจการตัดสินใจของทางเทศบาลดังที่รองนายกเทศมนตรีเลาวา 
 

ทําตามความเหมาะสมลักษณะนั้น อํานาจหนาที่เขากระจายมาจริง แตถูกจํากัดถูก
กรอบวามันทําไดแคนี้ พอนอกเหนือจากนี้ไปไหนรูมั้ย กระทรวงสิ่งแวดลอม 
กระทรวงทรัพย จะสรางคอนโด แสงสิริจะสรางคอนโด 1300 กวาหองเนี่ย ถึง
เวลาแลวเนี่ยตองขออนุญาตกระทรวงสิ่งแวดลอมนะ ของเราที่จะมาขออนุญาต
เนี่ยบางสวนเทานั้นนะ แลวทิ้งปญหาใหเรานะ ขยะ เราตองมาจัดเก็บอีก แตตอน
ขออนุญาต ขอขางบนได รัฐนมตรีได แตของเราเศษมาภาระเพิ่ม 
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 นอกจากการจัดทําโครงการคลองสวยน้ําใสจะไมสามารถแกปญหาสิ่งแวดลอมไดอยาง
ยั่งยืนแลวภาคการเมืองยังมีความเห็นที่ตรงกันวารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนที่เปนอยูใน
ปจจุบันยังไมมีความเหมาะสมมากนักและไมสามารถใชแกปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน
เนื่องจาก เปนรูปแบบการมีสวนรวมแบบสรางภาพจัดฉากไมใชการมีสวนรวมที่แทจริง ประชาชน
ตองมีเทศบาลเปนผูจัดทําโครงการหรือเปนแมงานและรณรงค หากไมมีการรณรงคหรือ
ประชาสัมพันธไมมากพอประชาชนก็ไมใหความสนใจในการดูแลลําคลอง นอกจากนั้นรูปแบบ
การมีสวนรวมของประชาชนในปจจุบันเปนการรวมกันแกปญหาที่ปลายเหตุแตตนเหตุสําคัญคือ 
ประชาชนตองรวมมือในการไมทิ้งขยะ ติดตั้งถังดักไขมัน ไมปลอยน้ําเสียลงคลองและชวยกันดูแล
รักษาลําคลองจะเปนประโยชนมากกวาการมีสวนรวมในพิธีเปดโครงการโดยการเทน้ําสกัดชีวภาพ
ในวันงาน ดังที่นายกเทศมนตรีกลาววา “ประชาชนตองรวม หนึ่งไมทิ้งขยะลงในลําคลองทําใหอุด
ตันและเนาเหม็น สองไมปลอยน้ําเสียลงคูคลอง ตองรวมกันไมสรางปญหาดีกวามารวมกัน
แกปญหา ไอทําเนี่ยทําเองไดหมด ไมเกะกะดวย เกะกะ เราเองทําไดหมด แตขอวาทําแลวชวยดูแล
หนอย” 
 ภาคขาราชการก็มีความเห็นเชนเดียวกันกับฝายการเมืองคือเห็นวารูปแบบการมีสวนรวมที่
ใชอยูในปจจุบันยังไมเหมาะสมและไมสามารถแกปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน โดยใหเหตุผล
เชนเดียวกันกับฝายการเมืองแตมีเพิ่มเติมคือ 
  1)  ประชาชนมีสวนรวมเปนคร้ังคราวและไมครบทุกขั้นตอน คือมีสวนรวมดําเนนิ
กิจกรรมในวันเปดงานแตไมรวมรักษาคลองหลังจากโครงการเสร็จสิ้น 
  2)  การมีสวนรวมไมไดเกิดขึ้นดวยตัวประชาชนเองมันเหมือนกับวาเทศบาลไป
ชักนํามา แตตองใหเกิดจากจิตใตสํานึกจริงๆ 
 ดังที่ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมกลาววา 
 

ยังไมพอคะ มันเปนครั้งคราว ไมไดเกิดขึ้นดวยตัวเคาเองมันเหมือนกับวาเราไป
จูงเคามา แตอยากใหเกิดจากจิตใตสํานึกจริงๆ พอเขาเกิดจิตสํานึกจริงๆ เขาจะ
จัดตั้งกลุมขึ้นมาเพื่อดูแลอนุรักษคลองเคาเอง วาเฮยมีโรงงานปลอยน้ําเสียนะ
ตองรีบแจงเทศบาล ซ่ึงปงบประมาณป 54 ปนี้เนี่ย ทานนายกอนุมัติโครงการ
อบรมอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหเคาเปน
เครือขายของเทศบาลในการดูแลและเฝาระวัง เราไมตองไปเกณฑเคา เพราะบาง
ทีเนี่ยโรงงานปลอยน้ําเสียลง เราไมไดไปเฝาเคาตลอด คนที่จะมีสวนรวมก็คือ
ชาวบาน มันจะเปนประโยชนและเปนการมีสวนรวมมากกวามา เทอีเอ็ม 
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 ภาคการเมืองและภาคขาราชการไดเสนอรูปแบบการมีสวนรวมที่คิดวามีความเหมาะสม
และสามารถแกปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืนไดเสนอรูปแบบการมีสวนรวมที่ประชาชนควรทํา 
คือ 
  1)  ประชาชนตองมีสวนรวมในขั้นตอนของการไมสรางปญหาประชาชนตองมี
สวนรวมในการไมทิ้งขยะ ติดตั้งถังดักไขมัน ไมปลอยน้ําเสียลงคลองและชวยกันดูแลรักษาลําคลอง 
  2)  ประชาชนตองมีสวนรวมในขั้นตอนของการรักษาสภาพลําคลองภายหลังจาก
ดําเนินโครงการเสร็จสิ้นใหคงอยูในสภาพที่สวยงาม เชน รวมกันจัดตั้งกลุมดูแลรักษาคลองโดยการ
รวมกลุมกันของชาวบานที่มีบานติดริมแมน้ําลําคลองโดยดําเนินกิจกรรม ดูแลรักษาแมน้ําลําคลอง
รวมกับทางเทศบาล เพราะบางครั้งโรงงานแอบปลอยน้ําเสียลงคลอง เทศบาลไมสามารถไปเฝา
คลองไดตลอดเวลา ดังนั้นชาวบานควรจะชวยเทศบาลในการปฏิบัติงาน 
 จากการสัมภาษณทั้งภาคการเมืองและภาคขาราชการมีปลัดเทศบาลเพียงทานเดียวที่มี
ความเห็นคัดคานวาโครงการคลองสวยน้ําใสเปนโครงการที่สามารถแกปญหาสิ่งแวดลอมในคลอง
ไดอยางยั่งยืนหากทําอยางตอเนื่อง เพราะในการทําโครงการดังกลาวสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการปลูก
จิตสํานึกใหประชาชนเห็นความสําคัญของ แมน้ําลําในคลอง ใหเกิดความรักและหวงแหน เมื่อ
ประชาชนไดรับขอมูลที่ดีทําใหมีความรู และมีสวนรวมในโครงการ ประชาชนจะมีความรูสึกเปน
สวนหนึ่งในการที่จะทําใหคลองนั้นสวยใส ซ่ึงปจจุบันประชาชนที่อาศัยอยูในละแวกคูคลองก็
ชวยกันดูแลลําคลองเปนอยางดี 
 สวนรูปแบบการมีสวนรวมที่ใชอยูในปจจุบันถือวาเหมาะสมและยั่งยืนเพราะในเบื้องตน
ทางเทศบาลไมตองการที่จะสรางภาระใหกับประชาชนมาก เนื่องจากโดยรวมแลวส่ิงที่ประชาชน
เขามารวม คือมารวมในกิจกรรมพิธีเปด ชวยเติมเชื้อจุลินทรียลงในแมน้ํา ชวยกันดูแลรักษาน้ําใน
คลองภายหลังเสร็จสิ้นโครงการถึงแมจะมีสวนรวมไมมากแตประชาชนก็ใหความรวมมือเปนอยาง
ดี ซ่ึงถือเปนการเริ่มตนที่ดีตอไปในอนาคตเทศบาลอาจจะเพิ่มงานใหเขาทีละเล็กทีละนอยแต
ปจจุบันใหเขาซึมซับเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอมในคลองไปกอน ปลูกจิตสํานึกใหไดกอนซึ่งเปนสิ่ง
สําคัญที่จะสามารถแกปญหาไดยั่งยืน ดังที่ปลัดเทศบาลกลาววา 
 

คือเราไมอยากจะสรางภาระใหกับประชาชน เพราะเขาอยูกันแบบนี้มานานแลว
เราใหเขามารวมในกิจกรรม ในพิธิเปด ชวยเติมเชื้อจุลินทรียลงในแมน้ํา ซ่ึงเขาก็
ใหความรวมมือเปนอยางดี ตอๆไปเราอาจจะเพิ่มงานใหทีละนอยแตใหเขาซึม
ซับเรื่องนี้ไปกอน ณ วันนี้การใหความรวมมือของประชาชนในเบื้องตน
ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี ซ่ึงมันจะทําใหเกิดจิตสํานึกได สวนหนาที่
อ่ืนเนี่ยก็เปนหนาที่ของหนวยงานของรัฐที่จะตองเขาไปดําเนินการ 
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 ในประเด็นคําถามเรื่องความยั่งยืนของการมีสวนรวมและผลในการจัดการสิ่งแวดลอม
โครงการคลองสวยน้ําใส นอกจากการสัมภาษณเชิงลึกในสวนของเทศบาลซึ่งประกอบดวยภาค
การเมืองและภาคขาราชการแลวผูวิจัยไดทําการสัมภาษณเชิงลึกกับประชาชนที่มีสวนรวมและไมมี
สวนรวมในโครงการ และจัดสนทนากลุมกับผูที่มีสวนรวมในโครงการจํานวน 5 คนไดผล
การศึกษาดังนี้ 
 ชาวบานที่เขามามีสวนรวมและไมมีสวนรวมในโครงการใหขอมูลที่สอดคลองกันวา
ภายหลังจากการดําเนินโครงการคลองสวยน้ําใสเสร็จสิ้นน้ําในลําคลองและสภาพแวดลอมในลํา
คลองดีขึ้นพอสมควรแตเนื่องจากเจาหนาที่ซ่ึงทางเทศบาลจางเหมาใหดําเนินการขุดลอกไมทุมเท
ในการขุดลอกคลองอยางจริงจัง  โดยทําเพียงแคกําจัดวัชพืชแตไมขุดลอกเลนออก  และ
นายกเทศมนตรีไมติดตามตรวจสอบงานคือสงเจาหนาที่มาดําเนินการแตไมลงมาตรวจสอบการ
ทํางานของเจาหนาที่วามีประสิทธิภาพหรือไม ดังนั้นคลองก็จะอยูในสภาพที่ไมเนาเสียเพียง 1 เดอืน 
ดังที่ชาวบานทานหนึ่งกลาววา 
 

 มันก็ดีขึ้น แตทีนี้พอพูดถึงแลวนะ ตามความเปนจริงแลวมันควรจะทําซัก70
เปอรเซ็นตเปนอยางนอย แตทุกวันนี่มันทําแค 50 เปอรเซ็นต มันก็ไมคอยดีคือ
เจาหนาที่เนี่ยไมมาติดตามงาน ทําเหมือนกันแตไมใชเสือ นายกไมใชเสือไมตาม
กล่ิน สงลูกนองลงไป ไปทางไหนก็ไปถึงเวลาก็แคถายรูปมาใหดู อยางเคามา
ลอกคลองเนี่ยเคาก็เอาขางๆแปะๆไป เนี่ยๆทําไปเมื่อวานเองแลวคุณดูลักษณะ
ของการทํางานสิ มันควรจะเรียบรอยแลวก็ควรจะเอาขี้เลนขึ้นใหหมด ควรจะ
กักน้ําใหแหงแลวก็สาดเลนขึ้นใหหมด คือทําใหมันเปนสภาพที่ดีกวาเกาสัก
หนอย อันนี้มันเหมือนเกา เพียงแตหญาหมดไป สวนขี้เลนขี้ดินมันก็อยูขางลาง
อยางเกา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 และชาวบานทุกคนที่มีสวนรวมในโครงการมีความคิดเห็นตรงกันวาโครงการคลองสวยน้ํา
ใสไมสามารถแกปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืนและรูปแบบการมีสวนรวมยังไมมีความเหมาะสม
โดยใหเหตุผลวา เทศบาลไมมีความจริงใจที่จะเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม เนื่องจาก
โครงการดังกลาวเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมเพียงขั้นตอนการปฏิบัติงานและเปนเพียง
กิจกรรมการเปดโครงการเปนการมีสวนรวมแบบจัดฉากมีสวนรวมแคมายืนเปดงานและเทน้ําสกัด
ชีวภาพเพื่อถายรูปวามีประชาชนมีสวนรวม แตการมีสวนรวมในขั้นตอนอื่นๆ เชน คิดโครงการ 
ประเมินผลโครงการ เทศบาลไมเปดโอกาสใหเขารวม ในชวงปฏิบัติงานเชน การขุดลอกคลอง
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เทศบาลไมเคยแจงใหทราบ สงเจาหนาที่มาดําเนินการโดยประชาชนไมทราบ เทศบาลยังไมเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมอยางจริงจัง จิตสํานึกของประชาชนจึงไมเกิด ประชาชนยังไมมี
ความรูสึกเปนเจาของโครงการเพราะเทศบาลทําอยูฝายเดียวไมประสานการทํางานกับชุมชน 
ประชาชนจะมีสวนรวมหรือไมมีสวนรวมขึ้นอยูกับการตัดสินใจของประชาชนแตเทศบาลตองเปด
โอกาสมากกวารูปแบบในปจจุบันคือ ตองใหประชาชนรวมคิด รวมทํา รวมรักษา เทศบาลอยาคิด
แทนประชาชนวาประชาชนไมพรอม ประชาชนทําไมได ประชาชนไมสะดวก ตองเปดโอกาสและ
สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง 
 จากการสัมภาษณภาคการเมือง ภาคขาราชการ และภาคประชาชนแสดงใหเห็นวามุมมอง
ของเทศบาลที่มีตอโครงการคลองสวยน้ําใสซึ่งเทศบาลเปนเจาภาพในการดําเนินโครงการคลอง
สวยน้ําใส และภาคประชาชนซึ่งเปนฝายรวมดําเนินโครงการ ทุกภาคสวนทราบดีวาผลของการ
ดําเนินโครงการดังกลาวและรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนที่ใชอยูในปจจุบันยังไมสามารถ
แกปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืนแตโครงการคลองสวยน้ําใสก็ไดรับการตอบรับจากทุกภาคสวน
เปนอยางดี เนื่องจากโครงการคลองสวยน้ําใสคือจุดลงตัวของการแกปญหาน้ําเนาเสียในบริบทของ
พื้นที่เทศบาล ซ่ึงผลของการดําเนินโครงการสามารถทําใหทุกฝายอยูรวมกันไดอยางไมมีขอขัดแยง
รุนแรง เปนทางออกของปญหาที่ทุกฝายสามารถยอมรับได และเปนประโยชนอยางมากตอภาค
การเมืองซ่ึงเปนผูมีบทบาทหลักในการจัดทําโครงการ ถึงแมวาโครงการคลองสวยน้ําใสจะไมใช
ทางออกของปญหาน้ําเนาเสียในคลองก็ตามแตก็มีประโยชนในหลายมิติทั้งในเรื่องสวนตนและ
สวนรวม 
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บทที่  5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

5.1  สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 
 การเมืองของการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน: 
ศึกษากรณีโครงการคลองสวยน้ําใส ประกอบดวยประเด็นหลัก ดังนี้ การมีสวนรวมของภาค
ประชาชน กระบวนการการเมือง และความยั่งยืนของการมีสวนรวมและผลในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมโครงการคลองสวยน้ําใส 
 
 5.1.1  การมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอมมีประเด็นหลักไดแก ที่มาและ
ลักษณะของโครงการคลองสวยน้ําใส กระบวนการของการมีสวนรวม และเทคนิควิธีการในการ
สงเสริมการมีสวนรวม 
   5.1.1.1  ที่มาของโครงการและการมีสวนรวม โครงการคลองสวยน้ําใสเกิดขึ้นจาก
หลายเหตุปจจัยประสานเขาดวยกันจึงทําให เกิดโครงการโดยเริ่มตนจากมีนโยบายจาก
กระทรวงมหาดไทยผานทางกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินสั่งการมาที่จังหวัดนนทบุรี ให
เทศบาลทุกเทศบาลคิดและจัดทําโครงการที่เปนประโยชนตอทองถ่ินและมีประชาชนเขามามีสวน
รวมในโครงการ ซ่ึงเปนอํานาจทางการเมืองที่รัฐสั่งการใหทองถ่ินปฏิบัติตาม ผลการวิจัยในเรื่องนี้
สอดคลองกับ สมพร แสงชัย (2534: 1-3) ที่กลาววา การเมือง คืออํานาจและอิทธิพลซ่ึงสามารถทํา
ใหผูอ่ืนกระทําในส่ิงที่เราตองการโดยที่ผูอ่ืนอาจตองการกระทําหรือไมตองการกระทําก็ตามก็ได
ประเด็นสําคัญคือการตอบสนองความตองการของเรา ก็ถือวาเปนชัยชนะทางการเมือง ถาผูอ่ืนมี
ความตองการจะกระทําอยูแลวคือ มีความตองการตรงกับเรา ความตองการของเราไดรับการ
ตอบสนองเชนกัน แตถาผูอ่ืนไมตองการจะกระทําเราก็อาจจะขัดความรูสึกของเขา ซ่ึงเปนส่ิงที่เรา
จะไมคํานึงถึงมากนักในดานการเมือง เราจะคํานึงถึงแตการตอบสนองความตองการของเรามากกวา 
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จะเห็นไดวาการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในโครงการนั้นเทศบาลไมไดตองการให
ประชาชนเขามามีสวนรวมอยางแทจริงแตเปนการปฏิบัติตามคําส่ังจากรัฐบาล 
   ประการที่สองเทศบาลที่ทําการศึกษานั้นมีพื้นที่ติดริมแมน้ําเจาพระยาและมีคลอง
ซอยจํานวนมาก ประกอบกับการขยายตัวของชุมชนเมือง มีการสรางหมูบานจัดสรรและรานคา
บริการจํานวนมากสงผลใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมในคลองตามมาคือ น้ําเนาเสียมีกล่ินเหม็นสงผล
ใหชาวบานที่ไดรับผลกระทบมารองเรียนใหเทศบาลชวยแกไขปญหาดังกลาว และประการสุดทาย
คือโครงการคลองสวยน้ําใสเปนโครงการที่กอใหเกิดผลประโยชนในทางการเมืองตอคณะผูบริหาร
เทศบาลอยางมากทั้งทางตรงและทางออม ดวยเหตุปจจัยตางๆ เหลานี้จึงทําใหโครงการคลองสวย
น้ําใสเกิดขึ้นและดําเนินการเรื่อยมา 
   โครงการคลองสวยน้ําใสมีผูเกี่ยวของในโครงการหลายกลุม ไดแก ภาครัฐ ภาค
ประชาชน และภาคสถาบันการศึกษา 1) ภาครัฐประกอบดวย กระทรวงมหาดไทยโดยกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน คณะผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ พนักงาน
เทศบาล ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในฐานะผูคิดริเร่ิมโครงการ และดําเนินการจัดทําโครงการ 2) ภาค
ประชาชนประกอบดวย ประชาชนในหลายภาคสวนไดแก กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน กลุมอสม. กลุมสตรี กลุมสวัสดิการชุมชน และประชาชนในฐานะผูมีสวนได
สวนเสียโดยตรงจากปญหาผลกระทบทางสิ่งแวดลอม การวิจัยในสวนของภาคประชาชนนั้นพบ
ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมและไมมีสวนรวมหลากหลายปจจัยซ่ึงสามารถจําแนกได 2 ประเภท
หลักคือ ปจจัยที่สงผลใหประชาชนเขามามีสวนรวมในโครงการดานสิ่งแวดลอม เเละปจจัยที่สงผล
ใหประชาชนไมเขามามีสวนรวมในโครงการดานสิ่งแวดลอม ปจจัยที่สงผลใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในโครงการไดแก ตําแหนงหนาที่ตางๆ ในชุมชนผูที่มีตําแหนงตางๆ ในชุมชน เชน กํานัน 
ผูใหญบานจะตองมีหนาที่ใหความรวมมือกับทางภาครัฐ จึงสงผลใหตองเขาไปมีสวนรวมใน
โครงการ ซ่ึงสอดคลองกับ ปรารถนา ปรีชาลัย (2545) ที่ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมี
สวนรวมของประชาชนทองถ่ินในการจัดการสิ่งแวดลอม: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแกนที่พบวา 
ตําแหนงทางสังคมเปนปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงบวกตอการมีสวนรวมของประชาชน โดยผูที่ดํารง
ตําแหนงผูนําชุมชนจะมีสวนรวมมากกวาประชาชนกลุมอื่น นอกจากนั้นยังพบวา ผูนําชุมชนเปนผู
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการของชาวบานในเชิงบวก ซ่ึงสอดคลองกับ ปรีชา ศรี
เพชร (2547) จากการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะขององคการบริหาร
สวนตําบล ศึกษากรณี พื้นที่รอบกวานพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายพบวา ความศรัทธาตอผูนํา
ชุมชน เปนปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนโดยเฉพาะในบริบทการ
มีสวนรวมในพื้นที่ตางจังหวัด 
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   ในการศึกษานี้ยังพบวาการเปนสมาชิกกลุมทางสังคมเปนปจจัยที่มีความสัมพันธเชิง
บวกตอการมีสวนรวม กลาวคือ ผูที่เปนสมาชิกกลุมทางสังคมจะมีสวนรวมและความตองการมสีวน
รวมมากกวาผูที่ไมเปนสมาชิกกลุมทางสังคม ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ (วารุณี พิมพา, 
2545) ในบริบทการมีสวนรวมในพื้นที่เมือง และ ศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน (2541) ในบริบทการมี
สวนรวมในพื้นที่ปาชุมชน 
   ชาวบานสวนมากประกอบอาชีพทําสวนทุเรียนใชน้ําจากคลองในการเกษตรและใช
เปนเสนทางคมนาคมทางน้ําจากบานไปสวน เมื่อน้ําในคลองเนาเสียชาวบานทุกคนใหขอมูลวา 
ไดรับผลกระทบจากกลิ่นของน้ําเนา เปนแหลงเพาะพันธุยุง และในรายที่ทําการเกษตรไดรับ
ผลกระทบไมสามารถใชน้ําในการเกษตรและคมนาคมได ชาวบานที่มีสวนรวมในโครงการให
เหตุผลในการเขารวมโครงการที่คลายคลึงกัน คือ อยากใหคูคลองมีสภาพที่ดี สะอาดสวยงาม ทั้งนี้ก็
เพื่อสภาพแวดลอม ความเปนอยูที่ดีของพวกเขาเหลานั้นเอง แตชาวบานที่เปนผูสูงอายุนั้นมีเหตุผล
ในการเขารวมโครงการเพิ่มเติมวาตองการไดออกจากบานไปพบปะเพื่อนฝูง และตองการถังหมัก
อีเอ็มที่ทางเทศบาลแจกให    ซ่ึงผลการวิจัยในสวนนี้สอดคลองกับ ปรารถนา ปรีชาลัย (2545) และ 
พงษศักดิ์ ฉัตรเตชะ (2540) ในบริบทการมีสวนรวมของพื้นที่เมืองและพื้นที่ปา ที่กลาววา การไดรับ
ประโยชนจากสิ่งแวดลอมเปนปจจัยเชิงบวกตอการมีสวนรวมในโครงการ และสอดคลองกับ ศิ
ริวรรณ พรเลิศวิวัฒน (2541) และ สุทัศน กีฬาแปง (2544) ในกิจกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษ
พื้นที่ปาชุมชน โดยใหเหตุผลวา เนื่องจากการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ จะกอใหเกิด
ประโยชนตอตนเองทําใหมีสวนไดรับประโยชนจากสิ่งแวดลอม ประชาชนก็จะตองการมีสวนรวม
ในสิ่งที่ตนเองจะไดรับประโยชน การไดรับประโยชนจากสิ่งแวดลอมจึงเปนแรงจูงใจใหประชาชน
เขามามีสวนรวม 
   นอกจากนั้นชาวบานที่มีสวนรวมในโครงการคลองสวยน้ําใสประมาน 300 คน สวน
ใหญเปนประชาชนที่อาศัยอยูริมคลองเกือบทั้งหมด ซ่ึงผลการศึกษาไดสอดคลองกับ ปรีชา ศรีเพชร 
(2547) ที่กลาววา เขตที่อยูอาศัยเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมเชิงบวก เนื่องจากประชาชน
ที่มีเขตที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่ที่ประสบปญหาสิ่งแวดลอมซึ่งไดรับผลกระทบหรืออยูในเขตที่ที่จะ
ไดรับประโยชนจากสิ่งแวดลอมก็จะทําใหเกิดแรงจูงใจในการเขามามีสวนรวมซึ่งสงผลตอระดับ
การมีสวนรวม และยังพบวาสวนมากเปนชาวบานผูสูงอายุซ่ึงอาศัยอยูในพื้นที่มาตั้งแตเกิด ซ่ึง
สอดคลองกับ อํานวย สุวรรณรักษ (2544: 119) และ จิตติ รอดบางยาง (2539: 142) ที่กลาววา บุคคล
ที่อาศัยอยูในชุมชนมาเปนระยะเวลานานจะมีสวนรวมและตองการมีสวนรวมในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมมากกวาผูที่เขาอยูอาศัยไดไมนาน เนื่องจากประชาชนที่อยูมานานจะมีความรักและ
ความผูกพันกับพื้นที่มากกวาผูที่อาศัยอยูในพื้นที่ไดไมนาน 
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   ในสวนของชาวบานที่ไมมีสวนรวมในโครงการ จากการศึกษาพบปจจัยที่สงผลให
ประชาชนไมมีสวนรวมในโครงการ ไดแก ประชาชนไมไดรับขอมูลขาวสาร ชาวบานไมทราบวามี
โครงการคลองสวยน้ําใสและไมทราบรายละเอียดโครงการ ไมมีเจาหนาที่ทางเทศบาลหรือผูนํา
ชุมชนมาแจงขาวสารโดยชาวบานมีความเขาใจวาเปนการขุดลอกคลองประจําปของทางเทศบาล 
ผลการศึกษานี้สอดคลองกับ พิมพรรณ พันธศรี (2542: 79) ซ่ึงกลาววา ผูที่ไดรับขอมูลขาวสารนั้น
จะเปนผูที่จะไดรับการกระตุนทําใหเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การทําลายสิ่งแวดลอม ปจจัยดานการรับรูขาวสารจึงเปนปจจัยเชิงบวกตอการมีสวนรวมใน
โครงการสิ่งแวดลอม ประชาชนไมมีที่อยูอาศัยอยูติดริมคลองชาวบานจึงไมเขารวมโครงการ
เนื่องจากไมไดประโยชนหรือผลกระทบจากน้ําในคลอง ซ่ึงผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับ 
ปรีชา ศรีเพชร (2547) ที่กลาววาเขตที่อยูอาศัยเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมเชิงบวก 
เนื่องจากประชาชนที่มีเขตที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่ที่มีปญหาสิ่งแวดลอมซึ่งไดรับผลกระทบ หรืออยู
ในเขตที่จะไดรับประโยชนจากสิ่งแวดลอมก็จะทําใหเกิดแรงจูงใจในการเขามามีสวนรวมซึ่งสงผล
ตอระดับการมีสวนรวม นอกจากนั้นยังไมมีเวลาในการเขารวมโครงการเนื่องจากโครงการดําเนิน
กิจกรรมในชวงเวลาทํางานของประชาชน ซ่ึงสอดคลองกับ Diduck and Sinclair (2002) ที่กลาววา
ขอจํากัดในเรื่องเวลาในการทํางานของประชาชนเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม และปจจัยอีก
ประการหนึ่งคือ ประชาชนยังขาดความรูและความเขาใจในโครงการดังกลาว ซ่ึงสอดคลองกับ 
Beierle and Cayford (2002) ที่กลาววา ความรูและความเขาใจเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจใน
การเขามามีสวนรวมในโครงการ และสอดคลองกับ Creighton (2005) ที่กลาววา การมีสวนรวมที่มี
ประสิทธิภาพผูมีสวนเกี่ยวของตองมีความรูในเรื่องที่จะเขารวมอยางเหมาะสม 
   3) ภาคสถาบันการศึกษา กลุมเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาล ซ่ึงมีบทบาทในการ
ปลูกฝงจิตสํานึกสาธารณะ และคานิยมรวมในการอนุรักษและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ กลุม
เยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาล ไดแก นักเรียนจากโรงเรียนในระดับประถม 2 แหงในเขตเทศบาล การ
มีสวนรวมของภาคการศึกษานั้นเกิดขึ้นเนื่องจากทางเทศบาลขอความรวมมือสถาบันการศึกษาใน
พื้นที่ใหคณาจารยและเด็กนักเรียนเขารวมโครงการเนื่องจากตองการปลูกจิตสํานึกในเรื่องการรักษา
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงสอดคลองกับ ร่ืนฤดี ชัยอํามาตย (2550: 10-12) ที่กลาววา กลยุทธการปลูกจิตสํานึก 
มี 3 ประการไดแก สรางความรัก  สงเสริมความรู และสงเสริมความเปนธรรมชาติ การที่
สถาบันการศึกษาในพื้นที่มีสวนรวมในโครงการดังกลาวถือไดวาเปนการสรางความรักและให
ความรูดานสิ่งแวดลอมแกเยาวชน 
   อาจกลาวไดวาโครงการคลองสวยน้ําใสมีผูมีสวนรวมในโครงการครอบคลุมหลาย
ภาคสวนซึ่งเปนลักษณะของการมีสวนรวมที่ดี เนื่องจากการแกปญหาสิ่งแวดลอมจําเปนที่จะตองมี
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ผูเกี่ยวของหลายฝาย ไมสามารถที่จะแกปญหาไดโดยฝายเดียว (Rowe and Frewer, 2000; Anex and 
Focht, 2002) และยังสอดคลองกับ อรทัย กกผล (2552: 80-81) ที่กลาววา หลักการมีสวนรวมที่
สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การมีสวนรวมเปนกระบวนการที่ตองการใหมีประชาชนเขามามีสวนรวม
อยางกวางขวาง ผูไดรับผลกระทบหรือผูมีสวนไดเสียทุกฝายไมวาโดยตรงหรือโดยออม ทั้งผูที่
ไดรับประโยชนและเสียประโยชน ควรมีโอกาสเขาสูกระบวนการการมีสวนรวม 
   อยางไรก็ตามถึงแมจะมีผูมีสวนเกี่ยวของจากหลายภาคสวนเขามามีสวนรวมใน
โครงการแตประชาชนสวนใหญที่เขารวมโครงการคลองสวยน้ําใสเขามาโดยวิธีการที่ทางเทศบาล
ขอความรวมมือใหหนวยงานตางๆ และกลุมตางๆ นําคนของตนเองเขามารวมโครงการถึงแมจะ
ไมไดเปนการบังคับจิตใจใหเขารวมแตประชาชนก็ไมไดมีความตองการที่จะเขารวมดวยตนเอง
อยางแทจริง ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยในสวนนี้กับรูปแบบของการมีสวนรวมที่ United 
Nations, Department of International Economic and Social Affairs (อางถึงในกรรณิกา ประกอบ
ทรัพย, 2540: 36) ไดรวบรวมรูปแบบของการมีสวนรวมไว 3 รูปแบบ คือ 1) การมีสวนรวมแบบ
เปนไปเอง 2) การมีสวนรวมแบบชักนํา 3) การมีสวนรวมแบบบังคับ จะพบวาโครงการคลองสวย
น้ําใสจัดอยูในรูปแบบที่ 2 คือการมีสวนรวมแบบชักนํา เปนการเขารวมโดยการสนับสนุนจากทาง
รัฐบาล เปนรูปแบบที่เปนลักษณะทั่วไปของประเทศกําลังพัฒนา 
   5.1.1.2  กระบวนการของการมีสวนรวม กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน
ในโครงการคลองสวยน้ําใสสามารถแบงไดเปน 3 ขั้นตอนหลัก ไดแก 1) ในระยะแรกของการ
ดําเนินโครงการประชาชนมีสวนรวมในการนําเสนอปญหาและความตองการ การมีสวนรวมของ        
ประชาชนในชวงแรกนี้สอดคลองกับ Creighton (2005: 7) ที่กลาวไววา การมีสวนรวมของ
ประชาชนเปนกระบวนการที่ความสนใจ ความตองการ และคุณคาของประชาชนไดรับการพิจารณา
รวมเขาไปในขั้นตอนการตัดสินใจของรัฐบาลและหนวยงานภาคเอกชนโดยตั้งบนพื้นฐานของการ
ส่ือสารสองทาง 2) ในขั้นตอนของการมีสวนรวมในขั้นตอนการปฏิบัติงานคือ ประชาชนเขามามี
สวนรวมในพิธีเปดโครงการในกิจกรรมรวมเทน้ําหมักจุลินทรียชีวภาพ และกอนจุลินทรีย (ดังโงะ) 
และปรับปรุงภูมิทัศน 3) การมีสวนรวมในการไดรับผลประโยชน กลาวคือ เมื่อดําเนินโครงการ
เสร็จสิ้นสภาพน้ําในลําคลองดีขึ้นสงผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น จากผลการศึกษา
ดังกลาวเมื่อเปรียบเทียบกับการแบงประเภทตามแนวคิดของ Cohen และ Uphoff (1980: 219-222) 
ที่ไดจําแนกการมีสวนรวมออกเปน 4 ประเภท คือ 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2) การมีสวน
รวมในการดําเนินการ 3) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล 
ขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการดังกลาวตรงกับ ประเภทของการมีสวนรวมที่ 2 
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และ 3 แตไมตรงกับประเภทการมีสวนรวมที่ 1 และ 4 แสดงใหเห็นวาประชาชนยังขาดการมีสวน
รวมในการตัดสินใจ และ มีสวนรวมในการประเมินผล 
   อยางไรก็ตามทั้งสามขั้นตอนนี้ประชาชนไมใชผูที่มีบทบาทหลักในการดําเนิน
โครงการแตเปนภาครัฐที่เปนฝายกําหนดกรอบของการมีสวนรวมใหแกประชาชน ผลการวิจัยที่ได
สอดคลองกับ ธันวา ใจเที่ยง (2544: 119-120) ซ่ึงไดแบงรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนดาน
ส่ิงแวดลอมออกเปน 3 รูปแบบคือ 1) การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมของประชาชน เปนผู
ดําริขึ้นมาเอง เปนรูปแบบที่พบทั่วไปซึ่งถือวาเปนรูปแบบที่ไดรับการยอมรับจากองคกรประชาชน
มากที่สุด 2) การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมของรัฐที่รัฐเปนผูนําและคิดขึ้นภายใตเงื่อนไข
การปกครองที่รัฐมักเขาไปแทรกแซงกิจกรรมของชุมชน การมีสวนรวมรูปแบบนี้เปนรูปแบบที่พบ
มากที่สุด 3) การมีสวนรวมของหนวยงานภาครัฐในกิจกรรมของประชาชน ซ่ึงรูปแบบการมีสวน
รวมของโครงการคลองสวยน้ําใสตรงกับรูปแบบที่ 2 คือ การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรม
ของรัฐที่รัฐเปนผูนําและคิดขึ้นภายใตเงื่อนไขการปกครองนอกจากนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับการแบง
ระดับการมีสวนรวมของ Arnstein (1969) ซ่ึงไดแบงระดับการมีสวนรวมออกเปนขั้นบันได 8 ขั้น 
ไดแก 1) ขั้นการควบคุม 2) ขั้นการรักษา 3) ขั้นการใหขอมูล 4) ขั้นการรับฟงความคิดเห็น 5) ขั้น
การปรึกษาหารือ 6) ขั้นการเปนหุนสวน 7) ขั้นมอบหมายอํานาจ 8) ขั้นอํานาจพลเมือง ระดับ
ขั้นบันไดที่สูงขึ้นสะทอนอํานาจของพลเมือง ขั้นบันไดที่ 1 และ 2 ถือวายังไมเกิดการมีสวนรวม
ของประชาชนเลย สวนขั้นบันไดที่ 3 ถึง 5 หมายถึงประชาชนมีโอกาสใหขอมูลความคิดเห็นแตไม
มีอํานาจในการตัดสินใจ ขั้นที่ 6 ถึง 8 ถือวาประชาชนมีอํานาจในการตัดสินใจ จากตัวอยางนี้
สะทอนใหเห็นวาการมีสวนรวมในระดับหุนสวนจึงจะเปนจุดเริ่มตนและอํานาจของประชาชน
อยางแทจริง การมีสวนรวมในโครงการคลองสวยน้ําใสนั้นสอดคลองในระดับขั้นบันไดที่ 3 ถึง 5 
ซ่ึงหมายถึงประชาชนมีโอกาสใหขอมูลความคิดเห็นแตไมมีอํานาจในการตัดสินใจ 
   เหตุผลที่เทศบาลเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในหลายๆ ขั้นตอนทั้งใน
ขั้นตอนการเสนอปญหาและความตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยใหประชาชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ ที่กลาวในขางตน และขั้นตอนการรวมรับผลประโยชน เนื่องจากเทศบาลตองการที่
จะแกปญหาความทุกขยากและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดโดยถูกตอง
แมนยํา ดังนั้นวิธีการที่จะทราบปญหาและความตองการของประชาชนไดโดยตรงคือ เปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนการทํางานของทางเทศบาลโดยเปนผูแจงวาในชุมชนของตนมี
ปญหาและความตองการในเรื่องใดที่อยากใหเทศบาลจัดทําผานการประชุมประชาคม ซึ่งสอดคลอง
กับ จําลอง โพธ์ิบุญ (2550: 38-39) ที่อธิบายวา การกําหนดโครงการหรือการระบุโครงการเปน
ขั้นตอนแรกในกระบวนการบริหารโครงการ การกําหนดโครงการที่ดีควรมีแนวทางและขั้นตอนที่
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เหมาะสม แนวทางการกําหนดโครงการดานสิ่งแวดลอมมี 3 แนวทางคือ 1) การกําหนดหรือระบุ
โครงการจากปญหาและความตองการ 2) การกําหนดโครงการโดยแนวทางการวางแผนแบบมีสวน
รวม และ 3) การกําหนดโครงการจากแผนกลยุทธขององคกร ซ่ึงจะเห็นไดวาโครงการคลองสวยน้ํา
ใสมีความสอดคลองในวิธีการกําหนดโครงการแบบที่ 1 ซ่ึงเปนการกําหนดโครงการจากปญหาและ
ความตองการของประชาชน นอกจากนั้นเทศบาลยังพิจารณาถึงศักยภาพของประชาชนและความ
เหมาะสมกับขั้นตอนที่เขารวม ฝายการเมืองมองวาหากใหประชาชนเขามามีสวนรวมในขั้นตอนอื่น
จะเปนการสรางปญหามากกวาเปนประโยชน เชนในขั้นตอนการคิดโครงการประชาชนยังขาด
ความรูความเขาใจในระบบงานของทางราชการและอาจสรางความยุงยากใหแกทางเทศบาล และ
หากใหมีสวนรวมในการขุดลอกคลองหรือสาดเลนประชาชนอาจไมเขารวมเนื่องจากไมมีเวลาและ
เปนงานที่ตองใชกําลังอาจสงผลใหงานไมเรียบรอยโครงการก็ไมประสบผลสําเร็จ จึงคิดวาขั้นตอน
ดังกลาวเหมาะสมที่สุดและตองการใหเกิดความยั่งยืนในการแกไขปญหา โดยทําใหประชาชนรูสึก
วาเขามีสวนทําใหคลองใสสะอาดขึ้น และปลูกจิตสํานึกใหหวงแหนเหมือนเปนเจาของโครงการ 
   จากผลการศึกษาดังกลาวอาจกลาวไดวา ชาวบานที่มีสวนรวมทุกคนมีสวนรวมโดย
ความสมัครใจไมมีใครถูกบังคับหรือจางใหเขารวม ชาวบานทุกๆ คนมีสิทธิเทาเทียมกันทุกคน ซ่ึง
สอดคลองกับเงื่อนไขพื้นฐานของการมีสวนรวมของประชาชน 3 ประการคือ (นิรันดร จงวุฒิเวศย, 
2527: 186) 
    1) ตองมีอิสรภาพ หมายถึง มีอิสระที่จะเขารวมหรือไมเขาก็ได การเขารวม
ตองเปนไปดวยความสมัครใจ การถูกบังคับใหรวมไมวาจะเปนรูปแบบใดไมถือวาเปนการมีสวน
รวม 
    2) ตองมีความเสมอภาค ประชาชนเขารวมในกิจกรรมใดจะตองมีสิทธิเทา
เทียมกับผูเขารวมคนอื่นๆ 
    3) ตองมีความสามารถ ประชาชนหรือกลุมเปาหมายจะตองมีความสามารถ
พอที่จะเขารวมในกิจกรรมนั้นๆ หมายความวา ในบางกิจกรรมแมจะกําหนดวาผูเขารวมมีเสรีภาพ
และความเสมอภาคแตกิจกรรมที่กําหนดไวมีความซับซอนเกินความสามารถของกลุมเปาหมาย การ
มีสวนรวมยอมเกิดขึ้นไมได 
   5.1.1.3  เทคนิควิธีการในการสงเสริมการมีสวนรวม เทศบาลใชเทคนิคการสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนที่หลากหลายเทคนิคเเละแตกตางกันในแตละขั้นตอนกลาวคือ ใน
ขั้นตอนการริเริ่มโครงการเทศบาลใชเทคนิคการประชุมประชาคมโดยจะเปดโอกาสใหประชาชน
มาเสนอความตองการและปญหาตอเทศบาลเพื่อเทศบาลนําปญหาและความตองการของประชาชน
ไปคิดและวางแผนใหออกมาในรูปของโครงการแตการจัดประชุมประชาคมถึงแมจะไดรับทราบ
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ปญหาและความตองการโดยตรงจากชาวบานแตชาวบานเขาไปมีสวนรวมมีจํานวนนอยมากไม
ครอบคลุมชาวบานทั้งหมดและชาวบานที่เขาไปมีสวนรวมในการประชุมประชาคมเปนชาวบานทีม่ี
ตําแหนงเปนผูใหญบานแตชาวบานสวนมากจะไดเขารวมโครงการในขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงสอดคลองกับ อรทัย กกผล (2552: 97-98) ที่กลาววา องคกรปกครองสวนทองถ่ินมักใชวิธีการประชุม
ประชาคมซึ่งมีขอดีคือ เปนการสื่อสารสองทาง สามารถซักถามไดขอมูลเชิงลึก หากแตยอมได
ขอมูลเฉพาะผูที่มาประชุมเทานั้น 
   ในขั้นตอนของการรณรงคเชิญชวนใหประชาชนเขามารวมปฏิบัติงานในโครงการ
คลองสวยน้ําใส เทศบาลจึงใชเทคนิคในการประชาสัมพันธโครงการโดยสงนักการเมืองทองถ่ินลง
พื้นที่และใชเทคนิคการพบปะแบบไมเปนทางการ เขาไปคุยสรางความคุนเคยพยามโนมนาวใหเห็น
ความสําคัญของโครงการและประโยชนที่ชุมชนจะไดรับหากรวมดําเนินโครงการ เทศบาลจัดทํา
เอกสารจดหมายขาวโดยใหเจาหนาที่เทศบาลแจกจายประชาชนที่อยูอาศัยริมคลอง ใชรถโฆษณา
ติดวิทยุกระจายเสียง หอกระจายขาว ปายโฆษณาโครงการ แตชองทางหลักที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด ประหยัดงบประมาณและใชเวลานอยที่สุดคือ ทางเทศบาลจัดทําหนังสือเชิญประธานชุมชน
ตางๆ ในพื้นที่ซ่ึงมีดวยกันทั้งหมด 6 ชุมชน และประธานกลุมตางๆ เชน กลุมอสม. กลุมสตรี กลุม
สวัสดิการชุมชน สถานศึกษาในชุมชน ใหมาเขารวมประชุมโครงการและมอบหมายใหผูนําชุมชน
แตละชุมชนและประธานแตละกลุมไปชี้แจงกระจายขาวตอคณะกรรมการชุมชน สมาชิกในแตละ
กลุม และ ชาวบานในชุมชนของตน โครงการคลองสวยน้ําใสมีประชาชนเขามามีสวนรวมใน
โครงการมากเนื่องจากผูนําชุมชนมีศักยภาพในการเชิญชวนประชาชนใหเขารวมโครงการ
ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ วรารัตน ตรีธนวัต (2544) เร่ือง ศักยภาพของผูนําชุมชนกับ
การมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลตั้งแตปากแมน้ําเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี ถึงปากแมน้ําปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซ่ึงพบวาศักยภาพของผูนําชุมชน
ตามทัศนะของประชาชนมีความสัมพันธเชิงบวกกับการมีสวนรวมในการแกไขปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงทะเล และ เอกณรงค ขวดแกว (2549) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ
ส่ิงแวดลอม บานสันทรายพัฒนา จังหวัดเชียงใหม พบวาแกนนําที่เขมแข็งมีความสามารถมีบทบาท
สําคัญที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดลอมของหมูบาน 
   ในขั้นตอนการปฏิบัติงานทางเทศบาลไดสงเสริมการมีสวนรวมโดยการจัดกิจกรรม
การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการใหเขามารวมในพิธีเปดโครงการ ไดแก จัดวีดีทัศน
บรรยายความสําคัญของโครงการ รวมเก็บขยะวัชพืชและเทน้ําสกัดชีวภาพลงในลําคลอง และเมื่อ
โครงการเสร็จสิ้นทางเทศบาลจะแจกน้ําสกัดชีวภาพใหชาวบานคนละ 2 ขวดเพื่อมีสวนรวมในการ
นําไปใชภายในบานในการเทลงทอระบายน้ําและเทลงคลองภายหลังจากพิธีเปดโครงการ ซ่ึง
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สอดคลองกับ วารุณี พิมพา (2545) ที่กลาววาการเขารวมกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม เปนปจจัยที่มี
ความสัมพันธเชิงบวกตอการมีสวนรวม เนื่องจากการเขารวมกิจกรรมนั้นจะทําใหไดรับความรูดาน
ส่ิงแวดลอม ยอมสงผลใหเห็นความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอม และกิจกรรมจะเปนตัวกระตุนให
เกิดความตระหนักวาตนเองตองมีสวนรวมในการแกปญหา 
   จากผลการศึกษาเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับการแบงกลุมเทคนิคการมีสวนรวมตาม  
แนวคิดของ อรทัย กกผล (2552: 98-108) ซ่ึงไดแบงเทคนิคการมีสวนรวมออกเปน 3 กลุม คือ 1) กลุม
ประชาสัมพันธและใหขอมูลแกประชาชน 2) กลุมการรับฟงความคิดเห็น 3) กลุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การดําเนินโครงการคลองสวยน้ําใสไดใชเทคนิคสอดคลองทั้งสามกลุม กลาวคือ กลุม
ประชาสัมพันธและใหขอมูลแกประชาชน โครงการดังกลาวใชเทคนิค แจกเอกสารจดหมายขาว รถ
โฆษณา ปายโฆษณา หอกระจายขาว กลุมการรับฟงความคิดเห็น ใชเทคนิค การประชุมประชาคม 
การประชุมกลุมยอย และกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใชเทคนิค การพบปะอยางไมเปนทางการ 
การจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนแกชุมชน 
   จากผลการศึกษาดังกลาวอาจกลาวไดวา การดําเนินโครงการคลองสวยน้ําใสใช
เทคนิคในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนที่หลากหลายซึ่งสอดคลองกับ Harding (1998) 
ที่กลาววา การเลือกใชเทคนิคการมีสวนรวมที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานการณเปนปจจัยที่
สําคัญของการบริหารการมีสวนรวม และสอดคลองกับ อรทัย กกผล (2552: 83) ที่กลาววา หลักการ
สําคัญของการบริหารการมีสวนรวมคือ การเลือกเทคนิคหรือรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน
ตองคํานึงถึงความเหมาะสม โดยพิจารณาจากประเภทและขนาดของโครงการ ความหลากหลาย
และลักษณะที่แตกตางกัน พื้นที่และกลุมผูมีสวนไดเสียตลอดจนความแตกตางทางดานวัฒนธรรม 
สังคม และคานิยม ระดับความสนใจของประชาชนในโครงการ ความสามารถและความพรอมของ
ประชาชนรวมทั้งขอจํากัดของหนวยงานที่รับผิดชอบ 
   ในการดําเนินโครงการคลองสวยน้ําใสมีปญหาอุปสรรคคือ ประชาชนที่มีสวนรวม
ในโครงการไมครอบคลุมถึงกลุมที่เปนสาเหตุของน้ําเนาเสีย นอกจากนั้นอุปสรรคในเรื่องชองวาง
ของกฎหมาย  ที่ไมสามารถไปบังคับใชกับกลุมที่ เปนสาเหตุของปญหาน้ําเสียได กลาวคือ 
พระราชบัญญัติมาตรฐานน้ําทิ้ง ป พ.ศ.2539 ออกมาภายหลังหมูบานจัดสรรสรางเสร็จจึงไม
สามารถเอาผิดได และยังขาดแคลนบุคลากรและเครื่องมือในการตรวจวัดมาตรฐานน้ํา ตองขอความ
ชวยเหลือจากกรมควบคุมมลพิษ ซ่ึงใชเวลานานมาก ประกอบกับเทศบาลไมมีบุคคลากรที่มีความรู
ทางดานกฎหมายอยางแทจริงที่จะสามารถเอาผิดเจาของโครงการหมูบานจัดสรรได 
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  5.1.2  กระบวนการการเมือง 
  ในดานกระบวนการการเมืองมีประเด็นที่เกี่ยวของไดแก ผลประโยชนในเชิงการเมืองจาก
การดําเนินโครงการคลองสวยน้ําใส วิธีการในการใชกระบวนการทางการเมืองในการเอื้อประโยชน
ทางการเมือง และปจจัยที่มีผลตอรูปแบบการมีสวนรวม 
   5.1.2.1  ภาคการเมือง การเมืองทองถ่ินในพื้นที่การศึกษานั้น ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพล
มากตอการไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งคือทุน การใชเงินในการซื้อเสียงจะมีประสิทธิภาพสูงตอผล
การเลือกตั้งดังนั้นเมื่อนักการเมืองทองถ่ินไดเขาดํารงตําแหนงทางการเมืองจึงจําเปนตองแสวงหา
ผลประโยชนเพื่อใชเปนทุนในการเลือกตั้งครั้งตอไป ผลประโยชนทางการเมืองของนักการเมือง
ทองถ่ินโดยเฉพาะคณะผูบริหารเทศบาลที่ไดจากการดําเนินโครงการคลองสวยน้ําโดยเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในโครงการนั้นจึงไมใชผลประโยชนทางตรงจากโครงการแตเปน
ผลประโยชนแอบแฝง ผลประโยชนทางการเมืองที่คณะผูบริหารไดรับจากการดําเนินโครงการ
ดังกลาวไดแก 1) เปนชองทางในการจัดสรรงบประมาณ และใชงบประมาณ เพื่อใหไดรับคะแนน
เสียง โดยการแบงงานใหหัวคะแนนมารับงานจากทางเทศบาลและใชงบประมาณในการดําเนินงาน
ต่ํากวางบประมาณที่ทางเทศบาลตั้งไว เงินสวนที่เหลือจะใหแกหัวคะแนนที่เปนผูรับเหมา 2) ได
ภาพลักษณที่ดีตอคณะผูบริหารเทศบาล โดยอธิบายใหประชาชนเขาใจวาปญหาน้ําเนาเสียเทศบาล
ไมไดเพิกเฉย 3) เปนชองทางในการหลบหลีกการเอาผิดกับเจาของโครงการหมูบานจัดสรร
เนื่องจากตนเองมีความสนิทสนมและมีผลประโยชนรวมกัน จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา 
นักการเมืองทองถ่ินใชเงินเปนตนทุนในการเขาสูอํานาจทางการเมืองดังนั้นเมื่อเขามาดํารงตําแหนง
จึงเปนสาเหตุใหแสวงหาผลประโยชนแอบแฝง ซ่ึงสอดคลองกับ Clark Neher (1977) ที่กลาววา 
พรรคการเมืองที่จะชนะการเลือกตั้งไดจะตองเขาไปขอความชวยเหลือจากผูมีอิทธิพลในทองถ่ิน
เพื่อใหมาเปนหัวคะแนนและจําเปนจะตองใชเงิน เมื่อเขาสู อํานาจแลว จะตองถอนทุนคืน 
โดยทั่วไปจะถอนทุนจากการใชจายงบประมาณสาธารณะจากภาครัฐ แตการถอนทุนอีกทางหนึ่งคอื 
การขายความคุมครองทางการเมืองใหกับนักธุรกิจที่สามารถจายเงินใหไดตามที่ตองการ โดยเฉพาะ
ธุรกิจที่ทํากิจกรรมผิดกฎหมาย 
   นอกจากนั้นคณะผูบริหารเทศบาลจะใชกระบวนการทางการเมืองตางๆ เพื่อเอื้อ
ประโยชนใหกับตนเองและผูที่เกี่ยงของ ดังนี้ 1) ใชกระบวนการทางการเมืองเพื่อแสวงหาเงิน การ
จัดทําโครงการคลองสวยน้ําใสเปนชองทางในการใชงบประมาณใหเกิดประโยชนแกตนเอง          
2) ใชกระบวนการทางการเมืองสรางความสัมพันธระหวางนายกเทศมนตรีและคณะผูบริหาร
เทศบาลกับผูประกอบการรายใหญในพื้นที่โดยเฉพาะ เจาของหมูบานจัดสรรและคอนโดมิเนียม 
เปนความสัมพันธในลักษณะตางตอบแทนเปนกลไกการหาเงินของนักการเมืองทองถ่ิน                       
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3) ใชกระบวนการทางการเมืองในการแตงตั้งบุคคลใกลชิด เครือญาติและเพื่อนฝูงเขามาดํารง
ตําแหนงตางๆ ในเทศบาล มีทั้งในระดับลางถึงระดับสูง ตั้งแตลูกจางเทศบาล ขาราชการประจํา 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาล จนถึงคณะผูบริหารซึ่งจะสงผลตอโครงการตางๆ ที่ฝาย
ผูบริหารตองการจัดทําขึ้นนั้นเมื่อนําเขาสูการพิจารณาอนุมัติงบประมาณในสภาเทศบาลก็จะไดรับ
การเห็นชอบโดยงาย และขาราชการจะทํางานตอบสนองอยางรวดเร็ว การใชระบบอุปถัมภดังกลาว
ในการแตงตั้งโยกยายนั้นสรางผลเสียใหกับองคกรอยางมากเนื่องจากขาราชการจะไมให
ความสําคัญในเรื่องการปฏิบัติงานบนความถูกตองเพื่อประชาชนแตมุงที่จะทํางานตามความพอใจ
ของผูมีอํานาจ ในประเด็นนี้สอดคลองกับ สังศิต พิริยะรังสรรค และ ผาสุก พงษไพจิตร (2537: 106) 
ที่กลาววา คนที่เร่ิมตนโดยการเขาสูระบบราชการโดยการใชเสนสาย โดยไดรับการสนับสนุนจาก
ระบบชวยเหลือกันเปนพิเศษ เมื่อเขาสูระบบราชการจะไมมีความเชื่อถือในระบบคุณธรรม เพราะ
ตัวเองไมเคยมีประสบการณดังกลาว ระบบเชนนี้จะสกัดกั้นผูที่มีความรูความสามารถและจะ
กอใหเกิดผลเสียตอองคกร และสอดคลองกับ Van Roy (1970) ที่ไดอธิบายถึงการเกิดขึ้นและดํารง
อยูของการคอรรัปชั่นในประเทศไทยวา มาจากความสัมพันธแบบระบบอุปถัมภซ่ึงสานตอมาจาก
ระบบศักดินาสมัยใหม 4) ใชกระบวนการทางการเมืองในการสรางความสัมพันธที่ดีตอคูแขง เมื่อ
ไดอํานาจเปนฝายบริหารแลวคณะผูบริหารจะใชอํานาจในการแตงตั้งคูแขงทางการเมืองใหมา
ทํางานรวมกันเสียสละตําแหนงบางตําแหนงใหกับคูแขง เหตุผลที่ทําเชนนี้เพราะวาไมตองการให
คูแขงกลายเปนศัตรู 5) ใชกระบวนการทางการเมืองในการสรางคะแนนเสียงกับชาวบานในพื้นที่ 
โดยใชเวลาในราชการไปดําเนินงานสวนตัวเชน ไปงานแตง งานบวช งานขึ้นบานใหมของชาวบาน
ในพื้นที่ นอกจากนั้นยังนําเครื่องมืออุปกรณตางๆ จากทางเทศบาลชวยอํานวยความสะดวก และให
เงินสนับสนุนชวยเหลือในงานตางๆ ของประชาชน และยังมีนโยบายในการจางงานคนในพื้นที่ 
เชนการขุดลอกคลอง ตัดตนไม ในกรณีโครงการคลองสวยน้ําใสและจางบุตรหลานของชาวบานเขา
มาทํางานในเทศบาลชวงปดภาคเรียน 
   การศึกษาพบวาคณะผูบริหารเทศบาลไดใช อํานาจทางการเมืองในการหา
ผลประโยชนแอบแฝงใหแกตนเองไดอยางแยบยลและใชกลไกทางการเมืองตางๆ ในการสรางฐาน
อํานาจและเงินทุนใหตนเองและผูสนับสนุนตลอดระยะเวลาที่อยูในตําแหนงเพื่อผูกขาดอํานาจ
ทางการเมืองไว วิธีการดังกลาวสงผลใหนักการเมืองกลุมนี้สามารถเขามาดํารงตําแหนงไดอยาง
ตอเนื่องหลายสมัย เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจากคณะผูบริหารเทศบาลเปนผูมีอํานาจโดยชอบธรรม
ในการวางนโยบาย และควบคุมขาราชการประจํา และขาราชการประจําก็ตองสนองตอบตอ
นักการเมืองเพื่อตอบแทนบุญคุณตามระบบอุปถัมภและหวังยศตําแหนงที่สูงขึ้น ซ่ึงผลการวิจัยนี้
สอดคลองกับ ประพันธ ทรัพยแสง (2550: 37) ที่กลาวถึง อํานาจฝายการเมืองวา ฝายการเมืองมีบทบาท
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หลัก 3 ประการคือ 1) กําหนดนโยบาย 2) การกํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย และ 
3) การแตงตั้งโยกยายขาราชการระดับสูง และเมื่อนักการเมืองทองถ่ินมีอํานาจในการควบคุมกลไก
ทั้งระบบจึงเปนชองทางใหทุจริตไดโดยงาย ผลการวิจัยในประเด็นนี้แสดงใหเห็นวา คณะผูบริหาร
ใชอํานาจหนาที่และดุลพินิจในการตัดสินใจดําเนินการเพื่อผลประโยชนสวนตน จัดทําโครงการ
โดยมีผลประโยชนแอบแฝง ซ่ึงสอดคลองกับ สังศิต พิริยะรังสรรค (2549: 42) ที่กลาววา การมี
ผลประโยชนทับซอนคือ สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลไดผลเสียสวนตัว และผลดังกลาวมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจ หรือการกระทําหนาที่โดยขาดความเที่ยงธรรม และเมื่อนําผลการศึกษานี้
เปรียบเทียบกับการแบงประเภทผลประโยชนทับซอนตามแนวคิดของ ประพันธ ทรัพยแสง (2550: 
26-42) ที่ไดจําแนกประเภทของผลประโยชนทับซอนออกเปน  7 ประเภทดังนี้  1) การรับ
ผลประโยชนตางๆ 2) การทําธุรกิจกับตนเอง 3) การทํางานหลังจากออกจากตําแหนงหรือเกษียณ 4) 
การทํางานพิเศษ 5) การรูขอมูลภายใน 6) การใชสมบัติราชการเพื่อประโยชนและธุรกิจสวนตน 7) 
การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชนในทางการเมือง พบวา พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของคณะผูบริหารเทศบาล มีผลประโยชนทับซอนอยูหลายประเภท ไดแก 1) การไดรับ
ผลประโยชนตางๆ จากการปฏิบัติหนาที่ 2) การใชสมบัติราชการเพื่อประโยชนและธุรกิจสวนตน 
3) การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชนในทางการเมือง 
   ในสวนของสมาชิกสภาเทศบาลในการจัดทําโครงการมีบทบาทเปนผูใหความ
รวมมือกับคณะผูบริหารในการสนับสนุนโครงการเทานั้น ดานผลประโยชนทางการเมืองตอ
สมาชิกสภาเทศบาลมีผลประโยชนนอยเนื่องจากเปนผลงานของคณะผูบริหารไมเกี่ยวของกับ
สมาชิกสภาเทศบาลโดยตรง 
   5.1.2.2  ภาคขาราชการ โครงการคลองสวยน้ําใสนั้นเปนโครงการดานสิ่งแวดลอม
โดยตรง ผูอํานวยการกองสิ่งแวดลอมและเจาหนาที่กองสิ่งแวดลอมจึงมีหนาที่รับผิดชอบในทุก
ขั้นตอนของการดําเนินโครงการตั้งแตตนจนจบ แตผูอํานวยการกองการชางและบริการเปนผูใหการ
สนับสนุนชวยเหลืองานตามคําขอจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไมมีหนาที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการดําเนินโครงการ ผูที่มีอํานาจสั่งการและมอบหมายความรับผิดชอบใหผูอํานวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมคือ ปลัดเทศบาล  แตผูมี อํานาจสั่งการทั้งหมดทุกเรื่องคือ 
นายกเทศมนตรี สวนเจาหนาที่เทศบาลรับคําส่ังโดยตรงจากผูอํานวยการกองที่ตนสังกัดอยู จาก
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวากลไกในการทํางานเปนแบบรวมศูนยอํานาจไวที่นายกเทศบาลเปนผูมี
อํานาจตัดสินใจเพียงคนเดียว ซ่ึงสอดคลองกับ ทินพันธุ นาคะตะ (2537: 36-37) ที่กลาววา ระบบ
ราชการไทยขาดความรับผิดชอบตอประชาชน และขาดประสิทธิภาพ ขาราชการไทยสนใจที่จะ
สนองตอบตอความตองการของผูบังคับบัญชามากกวาจะตอบสนองความตองการของประชาชน 
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ยิ่งกวานั้นระบบราชการไทยยังขาดการประสานงานในทุกระดับ แตนิยมการรวบอํานาจไวที่หนวย
เหนือและสวนกลาง ขาดการใชเทคนิควางแผนและประเมินโครงการ และผูบริหารเองขาดความรู
ในการบริหาร 
   ผลประโยชนที่ขาราชการไดรับนอกเหนือจากสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น ขาราชการจํานวน
หนึ่งใหความเห็นวาวา ไดความภูมิใจที่สามารถทํางานไดสําเร็จและผลของงานเปนประโยชนตอ
ประชาชน แตผลตอบแทนสวนตัวในเรื่องความดีความชอบจากการทําโครงการคลองสวยน้ําใส 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมและเจาหนาที่เทศบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
จะไดรับประโยชนมากที่สุดเนื่องจากเปนผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง หากโครงการประสบ
ผลสําเร็จจะสงผลใหไดรับความไววางใจจากผูใหญใหดําเนินการในโครงการอื่นๆ ตอไป เนื่องจาก
สามารถทําใหเห็นวาเรามีศักยภาพในการทํางาน แตในสวนของผูอํานวยการกองการชางนั้นไมมีผล
ในเรื่องความดีความชอบเพราะไมใชโครงการในความรับผิดชอบของตน 
   5.1.2.3  ภาคประชาชน การเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมโครงการคลองสวยน้าํใส
สงผลตอการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีในเชิงบวกทั้งชาวบานที่มีสวนรวม
และไมมีสวนรวม เนื่องจากทําใหประชาชนที่มีสวนรวมจดจําผลงานของคณะผูบริหารไดวาดําเนิน
โครงการอะไรบางและเปนประโยชนมากนอยเพียงใดเนื่องจากไดมีสวนรวมในโครงการ
โดยเฉพาะชาวบานที่เปนผูสูงอายุจะใหความสําคัญกับการมีสวนรวมและการแจงขอมูลขาวสารจาก
ทางเทศบาลวาจะดําเนินโครงการอะไรในพื้นที่อยางไรก็ตามชาวบานยังคงพิจารณาในหลาย
ประเด็นในการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรี เชน ผลงาน และ การทุจริตคอรรัปชั่น 
   ชาวบานที่ไมมีสวนรวมในโครงการเห็นวาการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการทํางานกับทางเทศบาลเปนส่ิงที่ดีและควรปฏิบัติ แสดงใหเห็นวานายกเทศมนตรีมีความ
สนิทสนมกับชาวบานสามารถเขาถึงผูบริหารระดับสูงในเทศบาลไดงายมีปญหาหรือความตองการ
ในเรื่องใดสามารถติดตอไดโดยตรง แตหากเทศบาลจัดทําโครงการคลองสวยน้ําใสโดยไมเปด
โอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมใดๆ ในโครงการ ชาวบานครึ่งหนึ่งมีความคิดเห็นวาไม
สมควรเนื่องจากปญหาน้ําเนาเสียเปนปญหาที่ เกิดจากประชาชนและประชาชนเปนผูไดรับ
ประโยชนและผลกระทบโดยตรงดังนั้นตองแจงใหประชาชนทราบและใหมีสวนรวมในขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่งของโครงการหากไมใหประชาชนมีสวนรวมจะมีผลตอการตัดสินใจเลือก
นายกเทศมนตรีอยางมากเพราะแสดงใหเห็นวา ไมมีวิสัยทัศนในการทํางานและไมโปรงใส ไม
สามารถทํางานรวมกับประชาชนไดซ่ึงขัดแยงกับชาวบานอีกครึ่งหนึ่งซ่ึงใหความสําคัญในผลของ
การดําเนินโครงการโดยใหขอมูลวาหากผลงานดีสามารถแกปญหาไดก็ไมจําเปนที่จะตองให
ประชาชนมีสวนรวม ดังนั้นหากมีโครงการในลักษณะที่คลายคลึงกับโครงการคลองสวยน้ําใส
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หลากหลายโครงการ จะเปนผลดีตอตัวชาวบานและชุมชนนอกจากนั้นยังสงผลตอการตัดสินใจ
เลือกนายกเทศมนตรีอยางมาก 
   ในเรื่องของการหาเสียงโดยผานทางโครงการคลองสวยน้ําใสนั้นชาวบานที่มีสวน
รวมในโครงการและไมมีสวนรวมในโครงการสวนมากยอมรับไดโดยมีความรูสึกวาเปนเรื่องปกติ
ของนักการเมือง ไมสงผลเสียตอภาพลักษณคณะผูบริหารเทศบาลขอเพียงโครงการที่ทําเปน
ประโยชนแกประชาชนแตในกลุมชาวบานที่เปนผูสูงอายุจะไมพอใจและจะมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกนายกเทศมนตรีในทางลบ 
   ในประเด็นทางการเมืองจะเห็นไดวา นโยบายการจัดทําโครงการคลองสวยน้ําใส
โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในโครงการของทางเทศบาลนั้นถึงแมประชาชนจะมี
สวนรวมในการดําเนินโครงการเพียงเล็กนอยแตสงผลเชิงบวกตอภาพลักษณของคณะผูบริหารและ
การตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกนายกเทศมนตรีของประชาชน โครงการคลองสวยน้ําใสถึงแมจะ
เปนโครงการขนาดเล็กหากเทียบกับโครงการอื่นๆ ที่เทศบาลจัดทําขึ้นในแตละปแตหากมองในมิติ
ดานผลประโยชนทางการเมืองที่เกิดขึ้นกับนักการเมืองทองถ่ินนั้นถือวามหาศาลและเปนการลงทุน
ที่คุมคาสําหรับนักการเมืองทองถ่ิน การดําเนินโครงการดังกลาวมีแตไดรับผลดีกับเสมอตัวไมมี
ผลเสียในการจัดทําโครงการดังกลาว และนี้อาจเปนสาเหตุหลักอยางหนึ่งที่ทําใหโครงการดังกลาว
สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลา 4 ป อาจกลาวไดวาโครงการคลองสวยน้ําใส
เปนโครงการที่นักการเมืองทองถ่ินจัดทําขึ้นมาเพื่อผลประโยชนทางการเมืองซึ่งสอดคลองกับ 
ประพันธ ทรัพยแสง (2550: 39-41) ที่กลาววา การทุจริตเชิงนโยบาย เปนการคอรรัปชั่นในรูปแบบ
ใหม เปนการกําหนดนโยบาย โครงการหรือกิจการที่จะทําโดยหนวยงานของรัฐอางวานโยบาย 
โครงการหรือกิจการที่ทํานั้นเปนประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน บางครั้งอาจอางโครงการ
เพื่อประมุขของรัฐก็มี และมีขั้นตอน การดําเนินงานหรือการบริหารโดยอาศัยกฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการที่เปนพวกพองของตน มาสรางความชอบธรรม แตผลประโยชนของ
โครงการตางๆ ตกแกตนเองและพวกพองซึ่งผลประโยชนสวนใหญมาจากงบประมาณแผนดิน 
   สําหรับปจจัยที่มีผลตอรูปแบบการมีสวนรวมพบวาประกอบดวย 1) ลักษณะของ
โครงการ ลักษณะของงาน โครงการคลองสวยน้ําใสเปนโครงการจางเหมาโดยทางเอกชนจะเขามา
ดําเนินการขุดลอกคลอง 2) ศักยภาพของประชาชน ความรูความสามารถของประชาชนที่จะรวม
ดําเนินโครงการ 3) กฎระเบียบขอบังคับจากภาครัฐ 4) นโยบายจากรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทย
กําหนดใหเทศบาลจัดทําโครงการที่มีประชาชนเขารวมโครงการ 5) กระบวนการทางการเมืองเปน
ตัวกําหนดรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนที่สําคัญ กลาวคือ กระทรวงมหาดไทยสั่งการใหมี
สวนรวมในภาพกวางแตบริบทของแตละทองถ่ินไมเหมือนกันกลไกทางการเมืองในระดับทองถ่ิน
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จะเปนตัวกําหนดรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน ผูบริหารเทศบาลมีอํานาจในการกําหนด
บทบาทของประชาชนวาจะเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในระดับใด 
 
  5.1.3  ความยั่งยืนของการมีสวนรวมและผลของการจัดการสิ่งแวดลอมจากโครงการคลอง
สวยน้ําใส 
  ภายหลังจากการดําเนินโครงการคลองสวยน้ําใสเสร็จสิ้นลง สภาพแวดลอมของคลองดีขึ้น 
น้ําใสสะอาดไมมีขยะและวัชพืช ไมมีกล่ินเหม็น น้ําไหลไดสะดวก ชาวบานสามารถใชน้ําใน
การเกษตรและอุปโภครวมถึงการคมนาคมไดแตสภาพแวดลอมดังกลาวจะอยูไดประมาณ 1 เดือน
ภายหลังจากนั้นก็จะเริ่มกลับสูสภาพเดิม เนื่องจากเจาหนาที่ซ่ึงทางเทศบาลจางเหมาใหดําเนินการ
ขุดลอกไมทุมเทในการขุดลอกคลองอยางจริงจัง โดยทําเพียงแคกําจัดวัชพืชแตไมขุดลอกเลนออก 
และเทศบาลไมไดติดตามตรวจสอบงานคือสงเจาหนาที่มาดําเนินการแตไมลงมาตรวจสอบการ
ทํางานของเจาหนาที่วามีประสิทธิภาพหรือไม 
  ในสวนของการดูแลรักษาลําคลองภายหลังโครงการเสร็จส้ินภาคทางเทศบาลไมไดให
ความสําคัญกับการดูแลรักษาลําคลองภายหลังดําเนินโครงการ ไมมีแผนการดําเนินการอยางเปน
รูปธรรมมีเพียงสงเจาหนาที่ไปเทน้ําสกัดชีวภาพทุกๆ 3 เดือน และแจกใหชาวบานชวยกันเทหากไม
มีการรองเรียนปญหาน้ําเนาเสียจากชาวบานทางเทศบาลก็ไมไดดูแล 
  การดําเนินโครงการคลองสวยน้ําใสไมสามารถแกปญหาสิ่งแวดลอมในคลองไดอยางยั่งยืน 
เนื่องจาก 1) เทศบาลโดยเฉพาะคณะผูบริหารขาดความจริงใจในการแกไขปญหา และการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมเปนการมีสวนรวมในระดับต่ํา 2) โครงการคลองสวยน้ําใส
เปนโครงการที่ใชบรรเทาปญหาไมใหถึงขั้นวิกฤติแตไมสามารถแกปญหาได 3) เทศบาลไม
สามารถปลูกจิตสํานึกของประชาชนได เทศบาลไมรณรงคตลอดทั้งป สรางจิตสํานึกเฉพาะในชวง
เปดโครงการซึ่งประชาชนก็จะมีจิตสํานึกดีขึ้นในชวงแรกแตไมดําเนินการตอเนื่องประชาชนก็จะ
กลับสูพฤติกรรมเดิม 4) การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการดังกลาวไมครอบคลุมถึงกลุม
ประชาชนที่เปนตนเหตุโดยแทจริง 5) ผูประกอบการหมูบานจัดสรรหลบเลี่ยงกฎหมายตางๆ 
ทางดานสิ่งแวดลอม 6) ปญหาเรื่องชองวางของกฎหมาย พระราชบัญญัติมาตรฐานคุณภาพน้ํา ป 
พ.ศ.2539 ออกมาตามหลังหมูบานจัดสรรซึ่งสรางกอนป พ.ศ.2539 เจาของโครงการหมูบานจัดสรร
จึงอาศัยชองวางของกฎหมายไมสรางบอบําบัดน้ําเสีย เทศบาลจึงไมสามารถเอาผิดเจาของโครงการ
ได 7) ปญหาทางเทคนิคในการเก็บตัวอยางน้ํา เร่ืองลักษณะที่ตั้งทอน้ําของหมูบานจัดสรรอยูต่ํากวา
ระดับถนน กรมควบคุมมลพิษไมยอมเก็บตัวอยางน้ําไปตรวจเนื่องจากไมใชตัวอยางน้ําที่ดี             
8) เทศบาลขาดอุปกรณและบุคลากรทางดานสิ่งแวดลอมตองขอความชวยเหลือจากกรมควบคุม
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มลพิษ ซ่ึงดําเนินการในการตรวจวัดและแจงผลชามากนอกจากนั้นยังขาดบุคลากรทางดานกฎหมาย
ไมมีเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถในการดําเนินคดีเอาผิดกับเจาของโครงการ และเมื่อมีการ
ฟองรองคดีงานจะเพิ่มขึ้นมากแตไมมีผูรับผิดชอบในสวนของคดีความ 9) คณะผูบริหารและ
ขาราชการระดับสูงในเทศบาลไมกลาเอาผิดกับเจาของโครงการหมูบานจัดสรรเนื่องจากมี
ความสัมพันธสวนตัวกับเจาของโครงการตางๆ พยายามหลีกเลี่ยงไมตองการมีปญหากับเจาของ
โครงการจึงทําไดเพียงแจงเตือนแตไมดําเนินการเอาผิดทางกฎหมาย ทําใหเจาของโครงการไมเกรง
กลัว 10) การจัดการน้ําเสียในคลองยังไมเปนการจัดการน้ําแบบบูรณาการคลองตางๆ ในพื้นที่มี
สวนเชื่อมตอกับเทศบาลใกลเคียง ซ่ึงเทศบาลใกลเคียงก็ประสบปญหาน้ําเนาเสียเชนเดียวกันจึง
สงผลกระทบมาถึงคลองในพื้นที่ 11) กระทรวงที่เกี่ยวของและคณะกรรมการจัดสรรที่ดินของทาง
จังหวัดนนทบุรีอาจจะอนุมัติกอสรางโครงการหมูบานจัดสรรและคอนโดมิเนียมตางๆ โดยไม
คํานึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดลอมอยางครอบคลุม และอาจไมไดควบคุมการกอสรางอยางเขมงวด 
ปญหาตางๆ จึงตกกับทองถ่ิน 12) เทศบาลไมมีอํานาจในการอนุมัติโครงการหมูบานจัดสรรหรือ
คอนโดมิเนียมตางๆ ในพื้นที่เทศบาล การอนุมัติโครงการที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและความ
เปนอยูของประชาชนในชุมชนไมอยูในอํานาจการตัดสินใจของทางเทศบาล การเมืองทองถ่ินไมมี
อํานาจตัดสินใจแตเปนนักธุรกิจและนักการเมืองในระดับประเทศที่ตัดสินใจใหคนในทองถ่ิน 
  เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุที่กลาวมาทั้งหมดที่สงผลใหโครงการคลองสวยน้ําใสไมสามารถ
แกปญหาส่ิงแวดลอมไดอยางยั่งยืนจะเห็นไดวาการบริหารจัดการโครงการคลองสวยน้ําใสขาด
หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (เสนห จุยโต, 2545: 16) ซ่ึงเปนพื้นฐานที่จะชวย
พัฒนาใหสังคมทั้งระบบมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพโดยยึดหลัก 6 ประการคือ 1) หลักนิติธรรม 
2) หลักการมีสวนรวม 3) หลักความโปรงใส 4) หลักประสิทธิภาพ 5) หลักความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได 6) หลักคุณธรรม ซ่ึงการดําเนินโครงการคลองสวยน้ําใสยังไมเปนไปตามหลักธรร
มาภิบาลดังกลาวนอกจากนั้นกลุมบานจัดสรรซึ่งเปนสาเหตุที่สําคัญสวนหนึ่งของปญหาน้ําเนาเสีย
ยังขาดการมีสวนรวมในการแกไขปญหาโดยการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งไมเปนเปนไปตามหลักการ
ผูกอมลพิษเปนผูจาย (สมพจน กรรณนุช, 2550: 150) 
  นอกจากการจัดทําโครงการคลองสวยน้ําใสจะไมสามารถแกปญหาสิ่งแวดลอมไดอยาง
ยั่งยืนแลวรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนที่เปนอยูในปจจุบันยังไมมีความเหมาะสมไม
สามารถใชแกปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืนเนื่องจาก 1) เทศบาลขาดความจริงใจที่จะเปดโอกาส
ใหประชาชนเขารวมโครงการ การมีสวนรวมของภาคประชาชนในปจจุบันจึงเปนการมีสวนรวม
เทียมคือ เปนการสรางภาพจัดฉากการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อปฏิบัติตามคําส่ังของรัฐ 
ประชาชนจึงมีสวนรวมในโครงการในระดับต่ํา 2) การมีสวนรวมไมไดเกิดขึ้นดวยตัวประชาชนเอง
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แตเทศบาลเปนผูจัดทําโครงการหากการรณรงค และประชาสัมพันธไมมากพอประชาชนก็ไมให
ความสนใจในการดูแลลําคลอง 3) ประชาชนมีสวนรวมเปนครั้งคราวไมตอเนื่องและไมครบทุก
ขั้นตอน คือ มีสวนรวมในการเสนอปญหาและความตองการแตไมมีสวนรวมในการคิดโครงการ มี
สวนรวมดําเนินกิจกรรมในวันเปดงานแตไมรวมรักษาคลองหลังจากโครงการเสร็จส้ิน มีสวนรวม
ในการรับผลประโยชนจากการดําเนินโครงการแตไมมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลโครงการ 
4) การมีสวนรวมของภาคประชาชนในปจจุบันเปนการรวมกันแกปญหาที่ปลายเหตุแตไมมีสวน
รวมในการแกปญหาที่ตนเหตุ 
  ผลการวิจัยในสวนนี้สอดคลองกับ คะนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และคณะ (2545) ที่กลาววา ปญหา
เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ มีดังนี้คือ ปญหาดานการ
รับรูเกี่ยวกับแนวคิดและความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน ปญหาดานโครงสราง
กฎหมายและกระบวนการนโยบายที่ไมเอื้อตอการมีสวนรวม ปญหาการใชเครื่องมือการมีสวนรวม
ของประชาชน ปญหาเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองและความพรอมของประชาชน ปญหาดานความ
พรอมของภาครัฐ และปญหาดานตัวช้ีวัดการมีสวนรวมของประชาชนทั้งในดานการเมือง และมิใช
การเมือง นอกจากนี้ ประเวศ วะสี (2549) ยังเห็นสอดคลองวา ในความเปนจริงนโยบายสาธารณะ
มักประกอบดวยอกุศล 3 ประการ คือ 1) ขาดฐานความรู เกิดจากการคิดเอาเอง การมีผลประโยชน
แฝงเรน 2) ขาดการมีสวนรวมอยางกวางขวาง บางทีคนไมกี่คนหรือคนคนเดียวกําหนดนโยบาย 
โดยปราศจากการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียอยางกวางขวาง แตคนทั้งประเทศก็ไดรับผลเสีย     
3) ขาดศีลธรรม คือ ขาดอุดมคติ เพื่อความถูกตองดีงามและประโยชนของคนทั้งหมด แตเพื่อ
ประโยชนแฝงเรนของคนบางคนและบางกลุม 
  จะเห็นไดวาเมื่อไมเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมอยางจริงจัง จิตสํานึกของประชาชน
จึงไมเกิดขึ้น ประชาชนไมมีความรูสึกเปนเจาของโครงการเพราะเทศบาลทําอยูฝายเดียวสงผลให
การแกปญหาเปนไปในแนวทางที่ไมยั่งยืน 
  รูปแบบการมีสวนรวมที่ทั้งสามภาคสวนคิดวามีความเหมาะสมและสามารถแกปญหา
ส่ิงแวดลอมไดอยางยั่งยืน ทั้งสามภาคสวนไดเสนอรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนควรใชใน
การดําเนินโครงการ คือ1) เทศบาลโดยคณะผูบริหารตองมีความจริงใจและตองการใหประชาชนเขา
รวมโครงการอยางแทจริง 2) เทศบาลตองเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในระดับที่สูงขึ้น โดย
ใหประชาชนมีสวนรวมในขั้นตอนการคิดโครงการ ดูแลรักษาคลอง และ ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 3) เทศบาลตองเนนใหประชาชนมีสวนรวมในขั้นตอนของการไมสรางปญหามากกวา
แกปญหา กลาวคือ ตองมีสวนรวมในการไมทิ้งขยะ ติดตั้งถังดักไขมัน ไมปลอยน้ําเสียลงคลองและ
ชวยกันดูแลรักษาลําคลอง 4) ประชาชนที่มีสวนรวมในโครงการตองครอบคลุมถึงประชาชนใน
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หมูบานซึ่งเปนผูสรางปญหา 5) ภาคประชาชนตองมีบทบาทหลักในการแกปญหาสิ่งแวดลอมใน
คลองโดย จัดตั้งกลุมดูแลรักษาคลองรวมกลุมชาวบานที่มีบานติดริมแมน้ําลําคลองโดยดําเนิน
กิจกรรม ดูแลรักษาแมน้ําลําคลองรวมกับทางเทศบาล แนวทางดังกลาวสอดคลองกับหลักการใน
การบริหารจัดการการมีสวนรวม (อรทัย กกผล, 2552: 80-81) ที่กลาววาแนวทางการบริหารจัดการ
การมีสวนรวมที่ประสบผลสําเร็จ ผูบริหารโครงการตองยึดหลัก 4S ไดแก Starting Early เร่ิมตนเร็ว
กอนการตัดสินใจ Stakeholders ผูมีสวนไดเสียตองครอบคลุม Sincerity ความจริงใจเปนฐานของ
ความไวใจ Suitability ยืดหยุนและเหมาะสมสถานการณ 
  ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับโครงการคลองสวยน้ําใสทราบดีวาผลของการดําเนินโครงการ
ดังกลาวและรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนที่ใชอยูในปจจุบันยังไมสามารถแกปญหา
ส่ิงแวดลอมไดอยางยั่งยืนและไมเหมาะสมแตโครงการคลองสวยน้ําใสก็ไดรับการตอบรับจากทุก
ภาคสวนเปนอยางดี เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจากโครงการคลองสวยน้ําใสคือ จุดลงตัวของการ
แกปญหาน้ําเนาเสียในบริบทของพื้นที่เทศบาล ซ่ึงผลของการดําเนินโครงการสามารถทําใหทุกฝาย
อยูรวมกันไดอยางไมมีขอขัดแยงรุนแรง ปญหาสิ่งแวดลอมในคลองไมขยายตัวหรือยกระดับความ
รุนแรงถึงขั้นวิกฤต การดําเนินโครงการคลองสวยน้ําใสจึงเปนทางออกของปญหาที่ทุกฝายสามารถ
ยอมรับได และเปนประโยชนอยางมากตอภาคการเมืองซึ่งเปนผูมีบทบาทหลักในการจัดทํา
โครงการและเปนผูดูแลทุกขสุขของประชาชนในพื้นที่เทศบาล ถึงแมวาโครงการคลองสวยน้ําใสจะ
ไมใชทางออกของปญหาน้ําเนาเสียในคลองอยางยั่งยืนก็ตามแตก็มีประโยชนในหลายมิติทั้ง
ประโยชนสวนตนและสวนรวมจึงทําโครงการคลองสวยน้ําใสประสบความสําเร็จในการดําเนิน
โครงการสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 4 ป และโครงการดังกลาวก็คงจะถูก
สานตอการดําเนินงานตอไปในอนาคต 
 

5.2  ขอเสนอแนะ 
 
 5.2.1  ขอเสนอแนะตอการดําเนินโครงการคลองสวยน้ําใสและการเมืองของเทศบาล 
 การศึกษาพบวาการดําเนินโครงการคลองสวยน้ําใสยังมีขอบกพรองในหลายประเด็นทั้ง
การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการดําเนินโครงการ และกลไกในเชิงการเมือง ซ่ึงโดยภาพรวม
แลวยังตองปรับปรุงแกไขและพัฒนาใหดียิ่งขึ้นดังนี้ 
 5.2.1.1  เทศบาลเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการแตในภาคปฏิบัติพบวา 
เทศบาลใหประชาชนมีสวนรวมเพียงเพื่อเปนไปตามนโยบาย และกฎระเบียบขอบังคับจาก
หนวยงานของรัฐแตไมไดมีการจัดกระบวนการมีสวนรวมที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของ
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ภาคประชาชน เทศบาลและประชาชนในพื้นที่ยังขาดความเขาใจในหลักการของการมีสวนรวมที่
แทจริง ดังนั้นเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของเทศบาลและของประชาชนในทองที่จึง
ควรมีการจัดฝกอบรมใหกับผูบริหารและบุคลากรของเทศบาลเรื่องการมีสวนรวมอยางตอเนื่อง 
รวมไปถึงการสรางความเขาใจกับเทศบาลถึงความหมายของการมีสวนรวม วิธีการมีสวนรวมอยาง
แทจริง ที่ไมเพียงการขอความรวมมือ การเชิญประชุม และการปลูกจิตสํานึกดานการเมืองที่เอา
ประชาชนเปนศูนยกลาง ในสวนของภาคประชาชนจําเปนตองมีการใหความรูเร่ืองการมีสวนรวม
เชนกัน โดยเฉพาะในเรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรรูวาสามารถมีสวนรวมเรื่องใดไดบาง 
ความรูเร่ืองสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมในกระบวนการวางแผนและการจัดการสิ่งแวดลอม และ
ประโยชนของการมีส่ิงแวดลอมที่ดี 
 5.2.1.2  กระบวนการมีสวนรวมในกรณีศึกษานี้ใชระบบตัวแทนในการจัดทําแผนบางครั้ง
อาจไมครอบคลุมถึงปญหา ผลกระทบ และความตองการที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ ในเบื้องตนพบวา มี
การจัดใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพียงครั้งเดียวตอปในการจัดทําแผนงาน
ของทางเทศบาล และจากการสัมภาษณชาวบานจํานวน 10 คน พบวา มีชาวบานที่เขารวมแสดง
ความคิดเห็นเพียงคนเดียวซ่ึงมีตําแหนงเปนผูใหญบานแสดงใหเห็นวาวิธีการดังกลาวยังไม
ครอบคลุมผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมด ดังนั้น การจัดทําแผนควรกําหนดกลุมเปาหมายในการจัดทํา
แผนและระดมความคิดเห็นจากพื้นที่มากกวา 1 ครั้ง กอนตัดสินใจนําแผนไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ 
และรูปแบบการมีสวนรวมโดยระบบตัวแทนสําหรับการศึกษานี้พบวา ในระดับพื้นที่ไมประสบ
ความสําเร็จ ดังนั้นตองปรับปรุงกระบวนการและวิธีการใหเหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ เพื่อท่ีจะได
การตัดสินใจที่มาจากกระบวนการมีสวนรวมอยางแทจริง เพื่อใหเขาถึงชุมชนกลุมคนชายขอบ กลุม
ผูสรางปญหา กลุมดอยโอกาส และประชาชนทั่วไป 
 5.2.1.3  เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายใหเทศบาลจัดทําโครงการโดยเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมแตไมกําหนดรายละเอียดและวิธีปฏิบัติของการมีสวนรวมที่ชัดเจนทําใหเทศบาลกําหนด
ระดับการมีสวนรวมและรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนตามดุลพินิจของคณะผูบริหารซึ่ง
คณะผูบริหารก็ขาดความรูในหลักการมีสวนรวมจึงสงผลใหการมีสวนรวมของประชาชนใน
โครงการดังกลาวเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ ดังนั้นรัฐจึงควรจัดทําพระราชบัญญัติการมีสวน
รวมของประชาชนขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหการมีสวนรวมของประชาชนทั้งในระดับนโยบายและระดบัพืน้ที่
มีหลักการที่ชัดเจน โดยขอบเขตการมีสวนรวมครอบคลุมตั้งแตชวงริเร่ิมนโยบายหรือโครงการ ชวง
กอนการตัดสินใจ ไปจนถึงการตัดสินใจ การปฏิบัติ และการติดตามตรวจสอบการดําเนินนโยบาย
หรือโครงการภายหลังการตัดสินใจ เพื่อใหการมีสวนรวมของประชาชนไดเปนกรอบกติกาที่ทุก



 
143 
 
 

ฝายทั้งหนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน และภาคประชาชนไดใชสําหรับ
เปนหลักปฏิบัติและกําหนดบทลงโทษกรณีไมปฏิบัติตามกฎหมายการมีสวนรวม 
 5.2.1.4  กรอบอํานาจของเทศบาลในการจัดการดานสิ่งแวดลอมยังขาดความชัดเจนและไมมี
อํานาจในการอนุมัติโครงการที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเนื่องจากเปนอํานาจของสวนกลางใน
การตัดสินใจ ดังนั้นรัฐตองกําหนดบทบาทการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีความชัดเจนวามีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดลอมมากนอยเพียงใดและ
ใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการตัดสินใจตามบทบาทหนาที่นั้น 
 5.2.1.5  เทศบาลยังขาดนโยบายดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน ดําเนินการแกไขปญหาที่ปลายเหตุ 
เชน เกิดปญหาน้ําเนาเสียในคลองเทศบาลแกไขโดยขุดลอกและเทน้ําสกัดชีวภาพซึ่งวิธีดังกลาวไม
สามารถแกปญหาไดอยางยั่งยืน ดังนั้นเทศบาลจึงควรกําหนดแนวทางการดําเนินงานดาน
ส่ิงแวดลอมเพื่อควบคุมผลกระทบควบคูไปกับการพัฒนาในพื้นที่โดยตองมีมาตรการให
ผูประกอบการหมูบานจัดสรร คอนโดมิเนียม รานอาหาร ตลาดในพื้นที่มีสวนรวมในโครงการโดย
การปฏิบัติตามกฎหมายยึดถือหลักการ ผูกอมลพิษเปนผูจาย รวมทั้งประสานงานใหมีความเปน
รูปธรรมอยางชัดเจน จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและควรมีนโยบายพัฒนาเทศบาลไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจะตองสรางสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ กับส่ิงแวดลอมในพื้นที่ โดยไมให
การพัฒนาเศรษฐกิจมีความสําคัญเหนือกวาคุณภาพชีวิต 
 5.2.1.6  ในขณะนี้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลที่ไดรับผลกระทบจากน้ําเนาเสียไดรวมกลุมกัน
เปนอาสาสมัครชาวบาน เพื่อตรวจตราเรื่องการทําลายสิ่งแวดลอม โดยหากพบผูลักลอบปลอยน้ํา
เสียก็จะมาแจงกับทางเทศบาลวาใครเปนผูปลอยเพื่อใหรับผิดชอบกับปญหาที่เกิดขึ้น เทศบาลจึง
ควรสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของเครือขายประชาชนที่เปนอาสาสมัครเฝาระวังคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมดังกลาว โดยสนับสนุนในดานงบประมาณ อุปกรณเครื่องใชตางๆ ที่ใชในการดําเนิน
กิจกรรมของกลุม เพื่อที่จะใหกลุมอาสาสมัครชวยเฝาระวังการลักลอบปลอยน้ําเสียที่ไมไดผานการ
บําบัดลงสูแมน้ําลําคลอง หรือพฤติกรรมการทําลายสิ่งแวดลอมตางๆ ทั้งจากทางหมูบานจัดสรร 
หรือรานอาหารริมแมน้ําเจาพระยา วิธีดังกลาวเปนการแกไขปญหาขาดแคลนบุคลากรไดอีกทาง
หนึ่ง 
 5.2.1.7  ขอเสนอตอระบบการเมือง การแกปญหากลไกในเชิงการเมืองจะตองคํานึงถึงมิติใน
การแกไขใน 2 มิติดวยกันคือ 1) การแกไขปญหาในระดับบุคคล โดยใชกระบวนการอบรมนิสัยให
นักการเมืองทองถ่ินมีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอหนาที่ เปนคนที่มีอุดมคติ
มองเห็นวาการคอรัปชั่นเปนสิ่งที่ผิด โดยใชกลไกตางๆ ของสังคม เชน สถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพตางๆ ตองเนนย้ําในเรื่องจริยธรรมในการประกอบอาชีพใหแก
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สมาชิกของตน และจัดตั้งองคกรถาวรเพื่อพัฒนาจิตสํานึกทางการเมืองของประชาชนทั้งนี้เพื่อใหมี
การปลูกจิตสํานึกทางการเมืองอยางตอเนื่อง 2) การแกปญหาที่ตัวระบบซึ่งประกอบดวยสาม
มาตรการไดแก มาตรการทางการเมือง มาตรการทางการบริหาร และมาตรการสาธารณะ 
   1) การควบคุมโดยใชมาตรการทางการเมือง สรางระบบการเมืองทองถ่ินที่มี
คุณธรรม เปนระบบที่มีการคานอํานาจกันได และมีการตรวจสอบกันได และปรับปรุงหนวยงานที่
ควบคุมดูแลปญหาคอรัปชั่น เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดินใหเขามาตรวจสอบการทํางานตั้งแต
ตนน้ํามิใชปลายน้ํา 
   2) การควบคุมโดยใชมาตรการทางการบริหาร โดยผานกลไกทางกฎหมาย 
เชน การแกไขชองโหวทางกฎหมายและมาตรการดานการใชงบประมาณ การกําหนดระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน การมีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารราชการโดยยึดหลักการธรรมาภิบาล 
   3) การควบคุมโดยการใชมาตรการควบคุมจากสาธารณะ เชน ใหประชาชนผู
เปนเจาของภาษีเขาไปมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของทางเทศบาลตั้งแตเร่ิม
ดําเนินโครงการ ใหเสรีภาพแกส่ือมวลชนในการเสนอขาวสารเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของการ
ดําเนินโครงการตางๆ และเปนการเพิ่มความรับรูของสาธารณชน 
  จากผลการศึกษาและขอเสนอแนะทั้งหมดของการวิจัยสามารถสรุปไดดัง ภาพที่ 5.1 
 
  5.2.2  ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต 
   5.2.2.1  การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจึงควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ
ประกอบเพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้มีการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ระดับการมีสวนรวมของภาคประชาชนโดยการสัมภาษณผูนําชุมชนและตัวแทนประชาชน ซ่ึง
ขอมูลในเรื่องระดับการมีสวนรวมอาจไดขอมูลที่ไมสมบูรณ จึงควรมีการวิจัยเชิงปริมาณโดยทําการ
สุมตัวอยางจากประชากรทั้งหมดในพื้นที่ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นดูแลอยู 
   5.2.2.2  ควรมีการเพิ่มขอบเขตในการศึกษาโดยเพิ่มประเด็นที่เกี่ยวกับการมีสวนรวม
ในการจัดการสิ่งแวดลอมในเรื่องตางๆ เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการมีสวนรวมในการจัดการน้ําเสีย 
เชน การมีสวนรวมในการจัดการขยะ การจัดการจราจร การลดใชพลังงาน การลดปญหาภาวะโลก
รอน เปนตน 
 



 

การมีสวนรวมของภาคประชาชน 
- เทศบาลและประชาชนในพื้นที่ศึกษาขาดความเขาใจในหลักการของการมีสวนรวมที่แทจริง 
- กระบวนการมีสวนรวมในการศึกษานี้ใชระบบตัวแทนซึ่งไมครอบคลุม ปญหา ความตองการ 
ผลกระทบ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย 
- ภาครัฐใหนโยบายในภาพกวางแตไมกําหนดรายละเอียดใหชัดเจนกระบวนการมีสวนรวมจึง
ขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะผูบริหารเทศบาลซึ่งขาดความรูในหลักการมีสวนรวม 
-กรอบอํานาจของเทศบาลในการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมไมชัดเจนและขาดอํานาจ
ในการอนุมัติหรือยับยั้งโครงการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในพื้นที่ 
- เทศบาลขาดนโยบายดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจนจึงดําเนินการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่ปลายเหตุ 
 

 

กระบวนการการเมอืง 
1) โอกาสที่คนมีอุดมการณและความสามารถเขาไปทํางานในการเมืองทองถิ่นมีนอย 
      - การเลือกตั้งตองใชเงินทุนสูง 
      - ผูกขาดอํานาจโดยใชกลไกทางการเมืองจากกลุมการเมืองเดิม 
2) ผูบริหารเทศบาลไมสามารถแสดงภาวะผูนําทางการเมืองไดเต็มที ่
       - มีขอจํากัดในอํานาจการบริหารยังคงขึ้นตรงกับสวนกลาง 
       - การตัดสินใจตองคํานึงถึงกลุมทุนที่ใหการสนับสนุนในการเลือกตั้ง สวนใหญเปนผูประกอบการในพื้นที่ 
3) มีการแสวงหาผลประโยชนแอบแฝงและใหการชวยเหลือผูสนับสนุน 
        - การถอนทุนคืนจากการเลือกตั้ง และใชอํานาจหนาที่ชวยเหลือผูสนับสนุน 

ความไมยั่งยืนของการจัดการสิง่แวดลอม 
- การบริหารจัดการโครงการคลองสวยน้ําใสไมเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

พัฒนาการมีสวนรวม 
- ใหความรูเร่ืองหลักการมีสวนรวมที่ถูกตองกับเทศบาล และประชาชน 
- จัดทําพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน 
- รัฐใหอํานาจเทศบาลในการอนุมัติหรือยับยั้งโครงการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในพื้นที่ 
- เทศบาลมีนโยบายดานสิ่งแวดลอมทีช่ัดเจนซึ่งสอดคลองกับหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ปรับปรุงกระบวนการการเมอืง 
- ใหความรูและสรางจิตสํานึกทางการเมืองที่ด ี
- สรางระบบการเมืองทองถิ่นที่มีคุณธรรมสามารถคานอํานาจกันได และตรวจสอบกันได 
- การบริหารงานโดยใชหลักการธรรมาภิบาล 
- ใชมาตรการควบคุมจากสาธารณะ ใหประชาชนเปนผูตรวจสอบการทํางานของเทศบาล 

ความยั่งยืนของการจัดการสิ่งแวดลอม 
โครงการคลองสวยน้ําใสดําเนินการไปอยางมีประสิทธิผล มีสวนรวมจากทุกภาคสวน อยางทัว่ถงึและตอเนื่อง 

ภาพที่ 5.1  ภาพรวมของผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
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