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ในอดีตประเทศไทยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก ส่งผลให้เกิดปัญหาด้าน

ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ตามมา โดยเฉพาะการจดัการปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัทอ้งถ่ิน ท่ีขาดการมี

ส่วนร่วมของประชาชนอย่างเหมาะสม ท าให้การแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มไม่ประสบความส าเร็จ

เท่าท่ีควร การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชนบา้นทุ่งศรี จงัหวดัแพร่ และเสนอแนวทางในการส่งเสริมและ

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดล้อม งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเชิง

คุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบวา่ ประชาชนชุมชนบา้นทุ่งศรี

ส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมีในการท าการเกษตรและการเผาหลงัการเก็บเก่ียว ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเป็นอยา่งมาก ประชาชนจึงร่วมคิดและร่วมด าเนินการใน

การแกไ้ขปัญหา โดยการจดักิจกรรมการลดการใชส้ารเคมี ชุมชนปลอดการเผา การคดัแยกขยะใน

ครัวเรือน ท าให้ชุมชนบ้านทุ่งศรีประสบความส าเร็จและเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการ

ส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นแนวทางส าคญัท่ีจะสามารถขบัเคล่ือนให้

ชุมชนสามารถแกไ้ขปัญหาและพฒันาชุมชนใหเ้ป็นสังคมท่ีเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 



  

ABSTRACT 
 

Title of Thesis Public Participation in Environmental Management: A Case Study of 

 Banthungsri Community Rongkwang, Phrae Province, Thailand 

Author   Miss Laksamee  Ketsakul 

Degree   Master of Science (Environmental Management) 

Year   2015 

 

 

In the past, economic development was the major focus in Thailand, which resulted in 

environmental problems. In particular, a lack of public participation in local environment 

management, depresses successful solutions to environmental problems. The purposes of the 

present research were to study the public participation process regarding environmental 

management; to investigate the factors that led to the success, obstacles, and problems of public 

participation in environmental management in Banthungsri community, Rongkwang, Phrae 

Province; and to propose approaches to promote and support public participation in 

environmental management. This qualitative research employed in-depth interviews. The results 

showed that most of the people in Banthungsri community used chemicals in agriculture and 

burned agricultural areas after harvests, which had a severe impact on the people’s health and the 

environment. Accordingly, the people in the community brainstormed about ways to solve the 

problems and organized activities to promote the reduction of chemical use, the prevention of 

farm burning, and waste segregation. Due to the success of the activities, Banthungsri community 

became the community with the best practice in environmental management. This success is a 

demonstration of how public participation can bring sound solutions to problems and a 

sustainable development of the community. 
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บทที ่1 

 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของการวจิัย 
 

 การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา ส่งผลให้ประเทศไทยมีการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเกินศกัยภาพในการรองรับสูงสุด ซ่ึงถือเป็น
การท าลายทุนทางสังคมไปอย่างมากมายโดยเฉพาะปัญหาแย่งชิงทรัพยากร จึงส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเกิดความเส่ือมโทรม สร้างมลภาวะร้ายแรงในสภาพแวดลอ้ม
ให้เป็นตน้ตอของปัญหาต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง การจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยประชาชนในพื้นท่ีจึงเป็น
ส่วนส าคญัท่ีจะช่วยป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม อีกทั้งยงัเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
เขา้มามีส่วนร่วมและใชสิ้ทธิในการจดัการทรัพยากรในทอ้งถ่ินของตนเอง 

แนวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทยไดเ้กิดข้ึนมานาน ดงัจะเห็นได้
จาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 แมจ้ะถูกยกเลิกไปแลว้ แต่ไดว้างกรอบของการ
มีส่วนร่วมของประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มไวห้ลายมาตรา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในมาตรา 66 
ไดบ้ญัญติัถึง การใหสิ้ทธิแก่ประชาชนหรือชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ประชาชนมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปวฒันธรรมอนัดีของ
ท้องถ่ินและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างสมดุลและย ัง่ยืน นอกจากน้ี ร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป 
พ.ศ. 2558 แมจ้ะจดัท าข้ึนในช่วงเวลาท่ีประเทศไทยเผชิญกบัสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว แต่ไดค้  านึงถึงการปฏิรูปดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็น
ส าคญั เน่ืองจากประเทศไทยก าลงัประสบปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในหลาย ๆ ดา้นและส่งผลกระทบ
ทั้งต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพอนามยัของประชาชนเป็นอยา่งมาก ทั้งดา้นมลพิษทางอากาศ ขยะมูล
ฝอย น ้าเสีย ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาอยา่งยืดเยื้อและยาวนาน รัฐธรรมนูญ มาตรา 287 จึงระบุเร่ือง
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไวอ้ยา่งชดัเจน โดยให้มีการด าเนินการปฏิรูประบบ
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โครงสร้างและองค์กร ให้มีการปฏิรูปกฎหมายเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรน ้ า การจดัการพื้นท่ี
คุม้ครองทางทะเล การจดัการขยะของเสียอนัตราย รวมทั้งการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายวา่ดว้ยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ี ร่างรัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าวไดใ้ห้ความส าคญั
ในเร่ืองของการมีส่วนร่วมร่วมกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ซ่ึงระบุวา่ ประชาชนสามารถเขา้
มามีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งการจดัการบ ารุงรักษาและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัพฒันาในดา้นต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน ได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลายหลายทางชีวภาพอย่างเป็นธรรม 
คุ้มครอง ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม เพื่อด ารงอยู่ได้อย่างปกติและต่อเน่ืองใน
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี รวมถึงการเพิ่มกลไกป้องกนัสิทธิชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ และป้องกนัมิให้
นโยบายแผนโครงการหรือกิจกรรมด้านการพฒันา ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเน่ืองต่อปัญหาความ
เหล่ือมล ้าและความไม่เป็นธรรมมากข้ึน  
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มจึงเป็นแนวทางหน่ึงของการพฒันา
ทั้งระดบัชุมชนและประเทศชาติ ท่ีจะสามารถควบคุมการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มเพื่อประโยชน์ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน โดยให้ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมตั้งแต่การศึกษาประเด็นปัญหาต่าง ๆ ท่ีมีในชุมชน หาสาเหตุของปัญหา การก าหนดแนว
ทางแกไ้ขปัญหาและแนวทางในการป้องกนัปัญหา การตดัสินใจและการด าเนินการแกไ้ขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน (จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2550) อยา่งไรก็ตามการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่ายในการช่วยกันแก้ไขปัญหา หากการแก้ไขปัญหาและจัดการกับ
ท รัพยากรธรรมชา ติและ ส่ิ งแวดล้อมประสบความส า เ ร็ จ  ก็ จะ ส่ งผลให้ ชุมชนนั้ น มี
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีสมบูรณ์และสามารถน าไปสู่ความย ัง่ยืนไดใ้นอนาคต ความ
ร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การมี
ส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหวัใจส าคญัหรือเรียกไดว้า่เป็นองคป์ระกอบท่ีขาดไม่ได ้ซ่ึงถือเป็น
การเปิดโอกาสให้ประชาชนปกครองตนเองหรือก าหนดวิถีชีวิตและอนาคตของชุมชนโดยคนใน
ชุมชน โดยมีเป้าหมายให้การท างานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของประชาชนได้ตรงจุด แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว สร้างความโปร่งใส รวมทั้งเป็นวิธีการท่ีช่วย
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สร้างความเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน และเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยในท้องถ่ิน ดังนั้ นการปกครองส่วนท้องถ่ินจึงต้องมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพื่อบรรลุวตัถุประสงคก์ารเกิดข้ึนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นรากฐานของ
การพฒันา (อรทยั ก๊กผล, 2552) และจะส่งผลให้ประชาชนในทอ้งถ่ินแสดงบทบาทในการอนุรักษ์
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และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดดี้กวา่บุคคลภายนอกชุมชน โดยมีแนวทางใน
การด า เนินการ  กล่าวคือ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์  การอนุรักษ์ บูรณะ และการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

ชุมชนบ้านทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จังหวดัแพร่ เป็นหน่ึงในชุมชนต้นแบบท่ีประสบ
ความส าเร็จดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยมีแนวทางการพฒันาทั้ง
ทางด้านการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนปลอดการเผา ตลอดจนการพัฒนาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีเพื่อให้ประชาชนเห็นความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม เน้น
การสร้างจิตส านึกของประชาชนให้หันมาดูแลรักษาความสะอาดและใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม โดยให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลใหชุ้มชนเกิดการพฒันาทั้งทางดา้นการมีส่วนร่วม
ในชุมชนและการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และ
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา การจดัการทรัพยากร รวมทั้งการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีจะช่วยให้เกิด
การตดัสินใจและการพึ่งตนเองของประชาชนในชุมชนให้ได ้อนัเป็นประโยชน์สูงสุดของการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชนบ้านทุ่งศรีและประสิทธิผลของกระบวนการดังกล่าวท่ีท าให้ชุมชนเข้มแข็งและประสบ
ความส าเร็จได้ในชุมชน การศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนของชุมชนร้องกวาง เพื่อน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการส่งเสริมและสนบัสนุน
การด าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกนัให้ประสบ
ความส าเร็จต่อไป 
 

1.2 ค าถามการวจิัย 
 

1.2.1 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม: กรณีศึกษา ชุมชน
บา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ เป็นอยา่งไร 

1.2.2 ปัจจยัความส าเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม: กรณีศึกษา ชุมชนบา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ เป็นอยา่งไร 

1.2.3 แนวทางในการส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม: กรณีศึกษา ชุมชนบา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ เป็นอยา่งไร 
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1.3 วตัถุประสงค์การวจิัย 
 

1.3.1 เพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม : 
กรณีศึกษา ชุมชนบา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 

1.3.2 เพื่อศึกษาปัจจัยความส าเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม: กรณีศึกษา ชุมชนบา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 

1.3.3 เพื่อน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม: กรณีศึกษา ชุมชนบา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 

 

1.4 ขอบเขตการวจิัย 
 

การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม: กรณีศึกษา ชุมชนบา้น
ทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ สามารถแบ่งขอบเขตการศึกษาออกเป็น 4 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ 

1.4.1 ขอบเขตด้านเน้ือหาสาระ: ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม: กรณีศึกษา ชุมชนบา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ ทั้ง
ในดา้นปัจจยัท่ีท าใหก้ระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนประสบผลส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคต่อ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  

1.4.2 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี: ศึกษาพื้นท่ีของชุมชนบา้นทุ่งศรี หมู่ 3 อ าเภอร้องกวาง จงัหวดั
แพร่ อนัเป็นพื้นท่ีท่ีมีการมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจดัการขยะ ชุมชนปลอดการ
เผา เป็นตน้ 

1.4.3 ขอบเขตด้านประชากร: ประกอบด้วยประชากรและผูน้ าชุมชนบ้านทุ่งศรี หมู่ 3 
อ  าเภอร้องกวาง จังหวดัแพร่ รวมทั้ งเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เจ้าหน้าท่ีส่วนท้องถ่ิน นักวิชาการด้าน
ส่ิงแวดลอ้มและองคก์รพฒันาเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม (NGOs) 

1.4.4 ขอบเขตดา้นระยะเวลา: ใชเ้วลาในการศึกษาและเก็บขอ้มูลระหวา่งเดือนมกราคมถึง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 รวมทั้งส้ิน 10 เดือน 
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1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1.5.1 ทราบถึงประสิทธิภาพของการด าเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม: กรณีศึกษา ชุมชนบา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 

1.5.2 ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม: กรณีศึกษา ชุมชนบา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 

1.5.3 ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม: กรณีศึกษา ชุมชนบา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 

1.5.4 ทราบถึงแนวทางในการส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม: กรณีศึกษา ชุมชนบา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 
 

1.6 นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชน  (Public Participation) หมายถึง การเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม: กรณีศึกษา ชุมชนบา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง 
จงัหวดัแพร่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ประชาชนสามารถเขา้ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติั ร่วม
แบ่งปันผลประโยชน์ และร่วมรับผิดชอบท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการส่ิงแวดล้อม เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนใหเ้กิดความย ัง่ยนืต่อไป 

ประชาชน (The Public) หมายถึง บุคคลท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มใน
ชุมชนประกอบดว้ย ประชาชนในชุมชนบา้นทุ่งศรี ผูน้ าชุมชนบา้นทุ่งศรี และเจา้หน้าท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 

การจัดการส่ิงแวดล้อม (Environmental Management) หมายถึง กระบวนการใช้
ส่ิงแวดลอ้มอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยจะตอ้งด าเนินการป้องกนัและรักษาไม่ให้เกิด
ปัญหาท่ีเป็นผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการปรับปรุงและพฒันาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม (Public Participation in 
Environmental Management) หมายถึง การมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดล้อมของสมาชิก
ชุมชนบา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ดา้นคือ การมีส่วนร่วมดา้นการ
ตดัสินใจ การมีส่วนร่วมดา้นการด าเนินการ การมีส่วนร่วมดา้นการรับผลประโยชน์ และการมีส่วน
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ร่วมดา้นการประเมินผล ตลอดจนการปรับปรุงและพฒันาชุมชนอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน เพื่อ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดอยา่งย ัง่ยนื 



 
 

 

บทที ่2 

 
แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

  
 การวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม: กรณีศึกษา ชุมชน
บา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกรอบและประเด็นการศึกษา ทั้งน้ีเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.1 การจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความส าเร็จ 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.4 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 การจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 
 
ปัจจุบนัปัญหาส่ิงแวดลอ้มทวีความรุนแรงมากข้ึน อนัเน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการทั้ง

จากการพฒันาและการด าเนินกิจกรรม รวมถึงการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากร ส่งผลให้มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึนจนเป็นผลให้เกิดมลพิษมากมาย จึงตอ้งมีการบริหารจดัการเพื่อป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งรวดเร็ว การจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืนจึงเป็นแนวทางหน่ึงใน
การป้องกนัและแกไ้ขกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุก
หน่วยงานและจากบุคลากรทุกระดบั ตลอดจนบุคคลภายนอกในการประสานด าเนินงานร่วมกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป็นไปตามนโยบายด้าน
ส่ิงแวดลอ้มของประเทศและองคก์รท่ีไดก้ าหนดไว ้
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2.1.1 ความหมายของส่ิงแวดล้อม 
ส่ิงแวดลอ้มเป็นเร่ืองท่ีมีความหมายและขอบเขตกวา้งมาก เน่ืองจากส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหา

ในเร่ืองของความสมดุลยท์างธรรมชาติ ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการใชท้รัพยากรท่ีไม่ถูกตอ้ง โดย
มีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของส่ิงแวดลอ้มไว ้ดงัน้ี 

เกษม จนัทร์แก้ว (2545) ได้ให้ความหมายของส่ิงแวดล้อมว่า หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมี
ลกัษณะทางกายภาพ ชีวติ และสังคมท่ีอยูร่อบตวัมนุษย ์ซ่ึงเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและมนุษยไ์ดส้ร้าง
ข้ึน และส่ิงแวดล้อมคือ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างข้ึน ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมและ
นามธรรม ส่ิงท่ีเห็นได้ด้วยตาและท่ีไม่สามารถเห็นได้ด้วยตา ส่ิงท่ีเป็นทั้งคุณและโทษ และได้
จ  าแนกส่ิงแวดลอ้มออกเป็น 4 มิติ คือ 

1) มิติทรัพยากร (Resources Dimension) หมาย ถึ ง  ท รัพย ากรธรรมชา ติและ
ทรัพยากรท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน มีบทบาทต่อมนุษยใ์นการเอ้ือให้ปัจจยัดา้นอาหาร ท่ีอยู่อาศยั ยารักษา
โรค เคร่ืองนุ่งห่ม ให้ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์(Human use Values) และคุณค่าคุณภาพชีวิต (Life 
Quality Values) 

2) มิติเทคโนโลย ี(Technology Dimension) โดยมีบทบาทและความส าคญัต่อการใช้
ทรัพยากรอย่างมาก โดยมนุษยน์ าเทคโนโลยีหลายรูปแบบทั้งดา้นการน าทรัพยากรมาเพิ่มมูลค่า
สร้างผลผลิต และดา้นการป้องกนั บ าบดัมลพิษ ซ่ึงทั้งน้ีก็เพื่อสนองความตอ้งการของตนเอง 

3) มิติของเสียและมลพิษส่ิงแวดลอ้ม (Waste and Pollution Dimension) คือ เม่ือมี
การใชท้รัพยากรดว้ยเทคโนโลยใีดก็ตาม ยอ่มมีของเสียและมลพิษเกิดข้ึนเสมอ มิติทางของเสียและ
มิลพิษส่ิงแวดลอ้มเป็นมิติท่ีแสดงใหเ้ห็นผลของการใชท้รัพยากร 

4) มิติมนุษย ์ (Human Dimension) หรือเศรษฐสังคมเก่ียวขอ้งกบัมนุษยไ์ดส้ร้าง
พฤติกรรมของมนุษยต่์อสภาพแวดลอ้ม ทั้งระบบส่ิงแวดลอ้มยอ่ย หรือทั้งระบบส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมิติ
มนุษยป์ระกอบดว้ย ประชากร การศึกษา อนามยัและสาธารณสุข เศรษฐกิจ โบราณสถาน ความ
ปลอดภยั การเมือง การปกครอง และการนนัทนาการ 

ขณะท่ี กาญจนา ยงัขาว (2546) กล่าวว่า ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตวัของ 
Host อาจเป็นส่ิงมีชีวติหรือไม่มีชีวติก็ได ้ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งในการเกิดโรคภยัไขเ้จบ็ ไดแ้ก่ 

1) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ สภาพทางภูมิศาสตร์ เช่น ท่ีราบ ท่ีลุ่มต่าง ๆ เป็น
ตน้ ลกัษณะภูมิอากาศ และภูมิประเทศ 

2) ส่ิงแวดลอ้มทางเคมี ไดแ้ก่ สารเคมีท่ีมีอยูใ่นดิน น ้า อากาศ 
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3) ส่ิงแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ การกระจายตัวของชุมชนหรือ
ลกัษณะของชุมชน รายได ้อาชีพ การศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม ศาสนาและความ
เช่ือ การคมนาคม การขนส่ง การสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม สถานบริการสาธารณสุข การปกครอง 
การเมือง โรงงานต่าง ๆ โรงเรียน 

ชชัพล ทรงสุนทรวงศ ์(2549) ไดใ้หค้วามหมายของส่ิงแวดลอ้มไวว้า่ “ส่ิงต่าง ๆ ทั้งท่ีมีชิวิต
และไม่มีชีวิตเกิดข้ึนได้เองตามธรรมชาติและมนุษย์เป็นผู ้สร้างข้ึน ซ่ึงส่ิงท่ีมนุษย์สร้างข้ึน
ประกอบดว้ยส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวติของมนุษย”์ 

สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ (2550) ได้ให้ความหมายของส่ิงแวดล้อมไวว้่า “ส่ิงต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนตามธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตท่ีอยู่รอบ ๆ ตวัเรา ส่วนตวัเรา
หมายถึง มนุษยแ์ละกลุ่มส่ิงมีชีวติชนิดต่าง ๆ” 

จ าลอง โพธ์ิบุญ (2550ก) ไดใ้ห้ความหมายของส่ิงแวดลอ้มไวว้า่ “ทุกส่ิงทุกอย่างไม่ว่าจะ
เป็นด้านกายภาพ ชีวภาพหรือสังคมท่ีอยู่รอบ ๆ ตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นส่ิงท่ีมนุษย์สร้างข้ึนหรือ
ธรรมชาติสร้างข้ึน” 

โดยสรุปความหมายของส่ิงแวดลอ้มจึงหมายถึง แนวปฏิบติัในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยสามารถตอบสนองความตอ้งการของมนุษยท์ั้งในปัจจุบนั
และอนาคต และก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมนอ้ยท่ีสุด 

 
2.1.2 ประเภทของส่ิงแวดล้อม 
เกษม จนัทร์แกว้ (2541) ไดจ้  าแนกประเภทของส่ิงแวดลอ้ม ออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1) ส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ (Natural Environment) หมายถึง ส่ิงใดก็ไดท่ี้เกิดข้ึน
ตามธรรมชาติ เช่น ดิน น ้ าแร่ ป่าไม ้สัตว ์มนุษย ์และส่ิงท่ีเกิดข้ึนน้ี อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท 
คือ 

(1) ส่ิงมีชีวิต (Biotic Environment) เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ มีลกัษณะ
และสมบติัเฉพาะตวัของส่ิงมีชีวติตามชนิดและกรรมพนัธ์ุของส่ิงเหล่านั้น เช่น พืช สัตว ์และมนุษย ์

(2) ส่ิงไม่มีชีวิต (Abiotic Environment) เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติท่ีไม่มี
ชีวิต อาจเห็นอยู่ในรูปของการรวมกลุ่มของตวัมนัเองหรือกระจายอยู่กบัส่ิงแวดลอ้มอ่ืนก็ได ้เช่น 
ดิน น ้า ก๊าซ อากาศ เสียง เป็นตน้ 

2) ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (Man-made Environment) 
(1) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) เป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนท่ี

สามารถมองเห็นได้ โดยท่ีส่ิงท่ีถูกสร้างนั้นไม่มีโอกาสก าหนดสถานท่ีอยูข่องตนไดอี้กทั้งเป็นส่ิงท่ี
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ยากท่ีจะท าตนเองให้อยู่ในภาวะแวดลอ้มตามท่ีตอ้งการได้ เช่น บา้นเรือน ถนน สะพาน รถยนต ์
เคร่ืองบิน เป็นตน้ 

(2) ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม หรือนามธรรมส่ิงแวดลอ้ม (Social Environment or 
Abstract Environment) เป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนโดยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ หรือเป็นระเบียบของ
การอยู่รวมกันอย่างมีความสุข เช่น วฒันธรรม ประเพณี กฎหมาย ศาสนา ระเบียบ ข้อบังคับ 
กฎเกณฑ ์เป็นต ้

ขณะท่ี นิวติั เรืองพานิช (2542) ไดแ้บ่งส่ิงแวดลอ้มออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดว้ยกนั คือ 
1) ส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ (Natural Environment) ซ่ึงแบ่งยอ่ยออกเป็น 2 ชนิด 

ไดแ้ก่ 
(1) ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีชีวติ ไดแ้ก่ สัตว ์พืช และมนุษย ์
(2) ส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่มีชีวติหรือส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ ลมฟ้าอากาศ ดิน 

ภูมิประเทศ และไฟ เป็นตน้ 
2) ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (Manmade Environment) ส่วนใหญ่เป็นแบบแผน

วิถีการด าเนินชีวิตของสังคมมนุษย ์ส่ิงแวดล้อมเหล่าน้ี ได้แก่ ขนบธรรมเนียม ศิลปะ วฒันธรรม 
ส่ิงก่อสร้างหรือสถาปัตยกรรม ศาสนา ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา วิทยาการต่าง ๆ 
เป็นตน้ 

 
2.1.3 ปัญหาและสาเหตุของปัญหาส่ิงแวดล้อม 
เกษม จนัทร์แกว้ (2541) กล่าววา่ สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนันั้นทั้งระดบัทอ้งถ่ิน ระดบั

จงัหวดั ระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาค ระดบัทวีป และระดบัโลก มีความคลา้ยคลึงกนัมาก นอกจาก
ความรุนแรงของแต่ละปัญหาเท่านั้นท่ีมีความแตกต่างกนั ซ่ึงปัญหาเหล่านั้นสามารถแบ่งไดเ้ป็น 10 
ประเภท ดงัน้ี 

1) การเพิ่มของประชากร 
2) การลดลงของพื้นท่ีป่าไม ้
3) การสูญพนัธ์ุของสัตวป่์า 
4) การขาดแคลนน ้า 
5) การเส่ือมโทรมและพงัทลายของดิน 
6) ผลท่ีเกิดจากเกษตรกรรม เช่น สารพิษตกคา้งในผลผลิต ในดิน และแหล่งน ้า 
7) เมืองและชุมชนท่ีไม่มีแบบแผนท่ีชดัเจน จนก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม สลมั 

ขยะ การจราจร น ้าเสีย อากาศเสีย 
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8) สาธารณสุข/ อนามยั/ การแพร่กระจายของเช้ือโรคในอากาศท าใหเ้ป็นภยัต่อชีวติ 
9) การขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม 
10) ภาวะโลกร้อน (Greenhouse Effects) ท่ีมีต่อดินฟ้าอากาศ และการผลิตอาหาร

ในอนาคต 
ซ่ึงสาเหตุของปัญหาส่ิงแวดลอ้มนั้นอาจเกิดมาจากหลายสาเหตุดว้ยกนั ดงัน้ี 

1) การใชท้รัพยากรมากเกินความสามารถต่อการปรับตวัของระบบส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
การท าป่าไม ้การท าประมง ท าเหมือง เป็นตน้ 

2) การน าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อการน าทรัพยากรมาใชส้นองความตอ้งการของมนุษย ์
โดยไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือเหมาะสม 

3) ช่วงเวลาการใชท้รัพยากรไม่เหมาะสม แทนท่ีจะน าทรัพยากรมาใชใ้นช่วงฤดูแลง้
กลบัน ามาใชใ้นช่วงฤดูฝน 

4) มีผูใ้ชท้รัพยากรมากเกินไป ทั้งน้ีเพราะประชากรมีอตัราเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว และ
จ านวนมาก 

5) ผูใ้ช้ทรัพยากรขาดความรู้  ความเข้าใจ และประสบการณ์ ท าให้ขาดความ
ระมดัระวงัในการใช ้นอกจากจะน ามาใชม้ากและไม่เหมาะสมแลว้ ยงัอาจมีส่วนสร้างของเสียและ
มลภาวะเกิดข้ึนได ้

6) เกิดมลสารใหม่หรือเพิ่มข้ึนจากเดิมจากการใช้ทรัพยากร เช่น การใช้สารปราบ
ศตัรูพืชทางการเกษตร ก่อให้เกิดสารตกคา้งในพืช ดิน และแหล่งน ้ า หรืออาจก่อให้เกิดการกระตุน้
สารธรรมชาติเพิ่มมากข้ึน 

7) การผสมผสานระบบบริหารไม่เป็นไปตามทฤษฎี หรือไม่มีการประสานงานแต่
ละระบบส่ิงแวดลอ้ม จึงท าให้เกิดปัญหาแบบลูกโซ่และเพิ่มความรุนแรงมากข้ึน แทนท่ีจะแกไ้ขได้
แต่ไม่สามารถด าเนินการได ้เพราะไม่มีการวางแผนผสมผสานระบบบริหารงานมาก่อน 

ส่วนสาเหตุหลกัของปัญหาส่ิงแวดลอ้มมีอยู ่2 ประการ (กรมท่าเรือแห่งประเทศไทย, 2553) 
คือ 

1) การเพิ่มข้ึนของประชากร ปัจจุบนัการเพิ่มข้ึนของประชากรโลก มีแนวโน้ม
สูงข้ึนแมว้า่การรณรงคเ์ร่ืองการวางแผนครอบครัวจะไดผ้ลดีแต่ปริมาณการเพิ่มข้ึนของประชากรก็
ยงัอยู่ในอตัราท่ีสูง เพราะมีการพฒันาทางดา้นสาธารณสุขท่ีดีข้ึน เม่ือมีผูค้นมากข้ึนความตอ้งการ
บริโภคทรัพยากรก็เพิ่มมากข้ึนตามไปดว้ย ไม่วา่จะเป็นเร่ืองอาหาร ท่ีอยูอ่าศยั พลงังาน ฯลฯ 

2) การขยายตวัเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ความเจริญทาง
เศรษฐกิจนั้นท าให้มาตรฐานในการด ารงชีวิตสูงตามไปด้วยมีการบริโภคทรัพยากรจนเกินความ
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จ าเป็นขั้นพื้นฐานของชีวิต มีความจ าเป็นตอ้งใช้พลงังานมากข้ึนตามไปดว้ย ในขณะเดียวกนักบัท่ี
ความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีก็ช่วยเสริมให้วิธีการน าทรัพยากรมาใชไ้ดง่้ายข้ึนและมาก
ข้ึน นักวิชาการด้านส่ิงแวดล้อมส่วนใหญ่มกัจะมีความเห็นตรงกันในค ากล่าวท่ีว่า มนุษย์ เป็น
ตวัการส าคญัท่ีสุดในการท าลายธรรมชาติและสภาวะแวดลอ้มโดยมีเทคโนโลยีเป็นตวัเร่ง ดงันั้น 
วิธีการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีตรงจุดท่ีสุดคือ การแกท่ี้พฤติกรรมของคนอนัเป็นสาเหตุของปัญหา 
ซ่ึงอาจจะได้ผลดีกว่าการใช้เทคโนโลยีตามแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนแล้วและก าลังเกิดข้ึนอย่างไม่
ส้ินสุด เน่ืองจากความไม่เพียงพอของมนุษย ์

 
2.1.4 การจัดการส่ิงแวดล้อม 
ในการด า เนินกิจกรรมทุกประเภทซ่ึงรวมทั้ งการบริหารงานส่ิงแวดล้อม จะต้อง

ประกอบดว้ยการจดัการซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญั เพราะการจดัการท่ีดีจะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ลง
ได้ การจดัการส่ิงแวดล้อมเป็นการจดัการท่ีมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วน ซ่ึงเราทุกคนตอ้งช่วยกนั
ศึกษา หาความรู้ วธีิการน ามาใชป้ฏิบติั เพราะการจดัการท่ีไม่ดีพอ โดยเฉพาะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
จะก่อใหเ้กิดปัญหาและผลกระทบต่าง ๆ ติดตามมาอยา่งมากมายได ้และไดมี้นกัวิชาการหลายท่าน
ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการส่ิงแวดลอ้มไวด้งัน้ี 

วินัย วีระวฒันานนท์ และคณะ (2540) ได้กล่าวว่า การจดัการส่ิงแวดล้อม หมายถึง 
กระบวนการใชส่ิ้งแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยการวางแผน ด าเนินงาน ติดตาม
ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขพฒันาให้ดีข้ึน ทั้ งน้ีต้องค านึงถึงการใช้อย่างประหยดัให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ใชอ้ยา่งย ัง่ยนื และเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อมวลมนุษยแ์ละธรรมชาติใหม้ากท่ีสุด 

อ านาจ เจริญศิลป์ (2543) กล่าววา่ การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง 
การด าเนินการต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทรัพยกรธรรม
ชาติและส่ิงแวดลอ้มสามารถเอ้ืออ านวยให้มวลมนุษยมี์ใชต้ลอดไป โดยไม่ขาดแคลนและมีปัญหา
ใด ๆ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เกษม จนัทร์แกว้ (2544) ไดป้ระมวลผลจากการศึกษาความหมาย และค า
นิยามของค าว่า การจดัการส่ิงแวดล้อม ภายใตท้รรศนะของนักวิชาการต่าง ๆ ไวว้่า การจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มจะเป็นอนัดบัหน่ึงอนัใดได ้จากขอ้ความดงัต่อไปน้ี 

1) การจัดการส่ิงแวดล้อม เป็นเหมือนกับการอนุรักษ์ แต่ต่างกันท่ีการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมนั้ นเป็นเหมือนทฤษฎีและหลักการไม่ได้มีแผนงานปฏิบัติ ส่วนค าว่าการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มนั้นเป็นค าท่ีมีความหมายในเชิงปฏิบติั 
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2) การจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นกระบวนการ ซ่ึงหมายความวา่ตอ้งมีกลไกส่ิงแวดลอ้ม
ควบคุมและมีขั้นตอนการด าเนินงานอยา่งมีแบบแผน ไม่ใช่จะท าอะไรก็ได ้กล่าวคือตอ้งมีจุดเร่ิมตน้
และลงทา้ยท่ีมีกลไกควบคุม ดว้ยเหตุดงัน้ี การจดัการส่ิงแวดลอ้มจึงสามารถยอมรับไดใ้นทางปฏิบติั
และเป็นไปตามหลกัทางวทิยาศาสตร์ทุกประการ 

3) การจดัการส่ิงแวดลอ้ม เป็นเสมือนแผนงานในการด าเนินงานทางส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
การก าหนดแผนงานน้ีต้องครอบคลุมนโยบาย มาตรการ แผนงาน และโครงการ หรือแผนงาน
ปฏิบติั (Action plan) ท่ีมีขั้นตอนและกลไกควบคุมใหแ้ผนงานด าเนินไปได ้

4) การจดัการส่ิงแวดล้อมเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้มภายใน
ระบบส่ิงแวดล้อม โดยต้องยึดหลักและวิธีการอนุรักษ์วิทยาซ่ึงผูใ้ช้ต้องตระหนักดีว่าต้องมี
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มส าหรับมวลมนุษยต่์อไป ทั้งปริมาณท่ีเพียงพอ คุณภาพเป็นไป
ตามความตอ้งการและเวลาท่ีตอ้งการและตอ้งมีให้ได ้นอกจากน้ีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มไม่ใหเ้กิดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มทั้งทางตรงและทางออ้ม แต่ถา้หลีกเล่ียงไม่ได ้ก็ยอ่มให้
เกิดนอ้ยท่ีสุด หรือเกิดไดต้ามความสามารถของธรรมชาติท่ีจะช่วยตวัเองไดเ้ท่านั้น ถา้เกิดกวา่น้ีแลว้
จะเกิดมลพิษส่ิงแวดลอ้มไดก้ล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ การจดัการส่ิงแวดลอ้มคือ การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
ขั้นแผนการปฏิบติั หรือหาวิธีการอนุรักษม์าประยุกต์ใช้ กล่าวคือ มีแผนการใช้และด าเนินการต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีขั้นตอนและมีกลไกควบคุม 

5) การจดัการส่ิงแวดลอ้ม เป็นแนวทางหน่ึงของนิเวศพฒันาปฏิบติั หรือพฒันาแบบ
ยัง่ยืน กล่าวคือ การจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกัท่ีเปิดโอกาสให้มีการใชท้รัพยากรได ้แต่ตอ้งไม่ให้
คุณค่าทางนิเวศวิทยาสูญเสียไป หมายถึงว่าการน าทรัพยากรมาใช้นั้น ตอ้งอยู่ในวิสัยท่ีธรรมชาติ
ฟ้ืนฟูตวัเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถา้เกินความสามารถของธรรมชาติแล้วปัญหาของเสียมีมาก
เกินไปจนกลายเป็นมลพิษ ปัญหาส่ิงแวดลอ้มก็จะตามมาอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

6) การจดัการส่ิงแวดล้อม เป็นหลกัการและแผนปฏิบติัให้ผูบ้ริหารใช้ด าเนินงาน
ตั้งแต่เร่ิมโครงการและด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าการจดัการส่ิงแวดล้อมมี
กลไกท่ีก ากบักระบวนการและแผนงานการใช้ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม นกับริหารสามารถจะทราบ
แนวคิดและแนวด าเนินงานอยา่งมีขั้นตอนดงักล่าวก่อนจึงน าไปตดัสินใจ 

ชชัพล ทรงสุนทรวงศ ์(2546) ไดก้ล่าววา่ การจดัการส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง กระบวนการจดั
แผนงานหรือกิจกรรมในการจดัสรรการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของมนุษย ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคม 
และคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี โดยอาศัยหลักประหยดั ยืนยาว และก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สภาพแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ 
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จ าลอง โพธ์ิบุญ (2550ข) และ สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ (2550) การจดัการส่ิงแวดลอ้ม คือ 
การด า เนินการอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง ในการสร้างสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีท าให้มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยืน และมีการควบคุมป้องกนัไม่ให้เกิดมลพิษหรือลดมลพิษ
ใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 

ขณะท่ี Winslow and Gubby (1976) ไดใ้ห้ความหมายของการจดัการส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง 
การพิจารณาตรวจสอบทรัพยากรในพื้นท่ีอยา่งดี แลว้ตดัสินใจวา่จะท าอะไรท่ีเราตอ้งการ โดยไม่ให้
เกิดอนัตรายมากจนท าใหส่ิ้งแวดลอ้มท่ีมนุษยอ์าศยัอยูต่อ้งเสียไป 

จึงสามารถสรุปแนวคิดการจดัการส่ิงแวดลอ้มไดว้า่ การใชท้รัพยากรธรรมชาติตามสมบติั
เฉพาะตวัของส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งเป็นการใชแ้บบยัง่ยืน โดยมีการวางแผนการจดัการท่ีเป็นรูปธรรม
เพื่อการคงสภาพท่ีสมบูรณ์ และตอ้งสร้างแผนการก าจดัหรือบ าบดัของเสียและการฟ้ืนฟูแหล่งเส่ือม
โทรมใหมี้ศกัยภาพของการคงสภาพความย ัง่ยนืของส่ิงแวดลอ้มต่อไป 

 
2.1.5 หลกัการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงจ าเป็นและมีความส าคญัต่อมนุษย ์และมนุษย์

จะตอ้งช่วยกนับ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้คงอยูอ่ยา่งย ัง่ยืน 
หลกัการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจึงมีความส าคญัเป็นอย่างมาก เพราะ
ประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์และมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี ก็จะส่งผลให้ประชาชนใน
ประเทศนั้นมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดี ส่งผลต่อการเจริญกา้วหนา้ของประเทศอยา่งมัน่คง
ไดท้ั้งในปัจจุบนัและอนาคต จึงมีนกัวิชาการหลายท่านไดก้ าหนดหลกัของการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ไวด้งัต่อไปน้ี 

นาท ตณัฑวรุิฬห์ และพูลทรัพย ์สมุทรสาคร (2528) ไดอ้ธิบายถึงหลกัการบริหารทรัพยากร
และการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ไวด้งัน้ี 

1) การส ารวจตรวจหา (Survey and Identify) จะตอ้งตรวจหาส่ิงท่ีเราตอ้งการมาใช้
ประโยชน์ โดยจะตอ้งพิจารณาในหลาย ๆ ดา้น ทั้งในทางการคา้ และการใชป้ระโยชน์โดยตรงและ
การใชป้ระโยชน์ดา้นอ่ืน ๆ 

2) การป้องกนัรักษา (Protection and Maintenance) เม่ือส ารวจทรัพยากรหรือส่ิงต่าง 
ๆ ท่ีเราตอ้งการน ามาใชป้ระโยชน์ไดแ้ลว้ ก็ตอ้งมีการป้องกนัไม่ให้ส่ิงแวดลอ้มเหล่านั้นเกิดความ
เส่ือมโทรม เสียหาย ถูกท าลาย หรือเปล่ียนสภาพไปเป็นมลพิษ 
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3) การใช้ทรัพยากรให้ถูกประเภทและเกิดประโยชน์สูงสุด (Wise use) คือ การ
บริโภคใหถู้กหลกัเศรษฐกิจและมีประสิทธิภาพ โดยใชท้รัพยากรให้เหมาะสม ถูกประเภท ถูกเวลา 
และโอกาส 

4) การปรับปรุงคุณภาพทรัพยากร (Improvement) คือ การหาวิธีการปรับปรุง
ทรัพยากรท่ีเส่ือมโทรมหรือหมดค่าไปแล้วให้กลบัมามีคุณภาพพอท่ีจะน ามาใช้ประโยชน์ได้อีก 
เช่น การปรับปรุงคุณภาพน ้าเสีย หรือดินเส่ือมโทรมเพื่อน ามาใชห้รือเพาะปลูกใหม่ 

5) การใช้ทรัพยากรท่ีทดแทนกนั (Substitution) คือ การน าทรัพยากรท่ีมีอยู่เป็น
จ านวนมากหรือเกิดใหม่ไดม้าใชป้ระโยชน์แทนทรัพยากรท่ีหายากกวา่ เช่น การใชพ้ลาสติกแทนไม ้
ใชพ้ลงัแสงอาทิตยแ์ทนน ้ามนั เป็นตน้ 

6) การน าของเสียกลบัมาใช้ประโยชน์อีก (Recycle) คือ การน าของเหลือทิ้งหรือ
ของเสียท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภคกลบัมาใชห้มุนเวียนอีก เช่น การน าเศษโลหะ แกว้ มาหลอม
ละลายใชใ้หม่ การน าขยะมาท าปุ๋ย เป็นตน้ 

จากหลกัการดงักล่าว สอดคล้องกบั เกษม จนัทร์แก้ว และคณะ (2545) ท่ีได้อธิบายถึง
หลกัการในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีขั้นตอนด าเนินการดงัน้ี 

หลักการท่ีหน่ึง การก าหนดชนิด ประเภท และขอบเขตของส่ิงแวดล้อมเพื่อใช้
ประโยชน์ หลกัการขอ้น้ีอาศยัพื้นฐานสมบติัเฉพาะตวัของส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีจุดเด่นเพื่อสร้างรูปแบบ
การจดัการเป็นตวัน าแนวคิดในการก าหนดชนิด ประเภท กลุ่ม ระบบย่อย ระบบส่ิงแวดลอ้ม และ
การก าหนดขอบเขต อาจโดยการก าหนดแผนการใชท่ี้ดินหรือก าหนดขอบเขตข้ึนมา ทั้งน้ีเป็นเพราะ
ส่ิงเหล่าน้ีอยู่บนโลก เน่ือกจากพื้นผิวโลกไม่สามารถขยายหรือหดไปไดเ้ท่าท่ีมีอยู่ในการใช้ท่ีดิน
และ/ หรือกลุ่มทรัพยากรท่ีไม่ถูกสมรรถนะและไม่เหมาะสมแลว้ จะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ดังนั้น การวางแผนการใช้ท่ีดินต้องด าเนินการแบ่งทั้งสมรรถนะท่ีดินคือ 
ลกัษณะภูมิประเทศและความเหมาะสมตามคุณสมบติัของดิน และสภาพเศรษฐกิจ สังคม ควบคู่กบั
การสร้างกฎและมาตรการใชท่ี้ดินระบุไวด้ว้ย 

หลกัการท่ีสอง การก าหนดกิจกรรมเพื่อคงสภาพและสร้างศกัยภาพความย ัง่ยืนของ
ส่ิงแวดลอ้มคือ การใชท้รัพยากรธรรมชาติ หลงัจากการวางแผนแบ่งเขตพื้นท่ีแลว้ การก าหนดการ
ใช้ทรัพยากรในแต่ละประเภทท่ีอยู่ในพื้นท่ีก าหนด ตอ้งเป็นไปตามหลกัวิชาการในแต่ละสาขาท่ี
ส าคญัตอ้งเป็นไปตามหลกัการจดัการส่ิงแวดลอ้มคือ เป็นกระบวนการท่ีมีขั้นตอนก าหนดขนาด
และทิศทางการใชท้รัพยากรอยา่งเป็นรูปธรรม 

หลกัการท่ีสาม การควบคุมในการก าจดั บ าบดัของเสียและมลพิษจากกิจกรรมใช้
ทรัพยากร เน่ืองจากการน าทรัพยากรมาใช้ไม่ว่าลกัษณะใดย่อมมีของเสียและมลพิษเกิดข้ึนเสมอ 
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ดงันั้น การใชท้รัพยากรในเขตพื้นท่ีใดก็ตาม จึงจ าเป็นตอ้งมีการควบคุม บ าบดั และก าจดัของเสีย
และมลพิษให้หมดไป หรือลดน้อยลงจนส่ิงแวดล้อมสามารถรองรับได้ และไม่เป็นพิษภยัต่อ
ส่ิงมีชีวติต่าง ๆ โดยน าเทคโนโลยเีขา้ไปควบคุม 

ขณะท่ี พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั (2548) ไดก้ล่าวถึงหลกัในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ดงัต่อไปน้ี 
1) มีมาตรการในการจดัการทั้งดา้นนโยบาย ดา้นกฎหมาย ดา้นเทคโนโลยี ดา้นการ

บริหารจดัการ รวมทั้งดา้นการศึกษาและจริยธรรม เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
2) อาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จ าลอง โพธ์ิบุญ (2550ก) ไดก้ล่าวถึงการจดัการส่ิงแวดลอ้มให้

บรรลุวตัถุประสงคน์ั้น จ  าเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบส าคญัอยา่งนอ้ย 3 ส่วนคือ ดงัน้ี  
1) นโยบายส่ิงแวดลอ้ม เป็นส่วนท่ีส าคญัของการจดัการส่ิงแวดล้อมโดยนโยบาย

เปรียบเสมือนกรอบของงานในการท างานหรือด าเนินงานวา่มีจุดมุ่งหมายอยา่งไร 
2) แผนและโครงการส่ิงแวดล้อม แผน คือ การก าหนดงานหรือการก าหนดส่ิงท่ี

จะต้องท าอะไรบ้างในแต่ละมาตรการ ซ่ึงในแต่ละแผนจ าเป็นต้องมีหลายลักษณะงาน ส่วน
โครงการเป็นลกัษณะของงานท่ีมีการก าหนดไวใ้นแผน 

3) การจดัการองคก์ร งบประมาณ และบุคลากร ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มนั้นการจดั
องคก์ร งบประมาณและบุคลากรเป็นอีกองคป์ระกอบหน่ึงท่ีส าคญั เน่ืองจากรูปแบบขององคก์รเป็น
ส่วนท่ีส าคญัในการสนับสนุนการจดัการส่ิงแวดล้อม ถ้าองค์กรไม่เห็นถึงความส าคญัของการ
จดัการส่ิงแวดล้อมนั้นก็จะไม่มีการให้ความส าคัญกับงบประมาณหรือบุคลากรในการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม 

กล่าวโดยสรุป การจัดการส่ิงแวดล้อมจ าเป็นต้องมีการด าเนินการเป็นกระบวนการ
เช่นเดียวกบัการจดัการในเร่ืองอ่ืน ๆ เช่นกนั โดยเร่ิมจาก 1) การตรวจสอบและระบุปัญหาและความ
ตอ้งการด้านส่ิงแวดล้อม 2) การก าหนดนโยบายส่ิงแวดล้อมเพื่อให้มีแนวทางการด าเนินงานท่ี
ชดัเจน 3) การก าหนดแผนและโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 4) การน าแผนและโครงการไปปฏิบติั และ 
5) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ  

 
2.1.6 การพฒันาอย่างยัง่ยืน 
การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพนบัเป็นปัจจยัส าคญัหน่ึงของการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

แต่การพฒันาในอดีตท่ีผ่านมานั้นมุ่งเนน้แต่การพฒันาเพียงมิติเดียวคือ ดา้นเศรษฐกิจ ท าให้ไม่เกิด
ความสมดุลของหลกัการพฒันาอย่างย ัง่ยืนคือ การพฒันาทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
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ซ่ึงการพฒันาเพียงดา้นใดดา้นหน่ึงนั้นท าให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ประกอบกบัจ านวนประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึนอยา่งมากยิง่เป็นตวัเร่งใหเ้กิดปัญหาทางส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
ทวคูีณและส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งไปทัว่โลก  

สถาบนัวิจยัสังคมร่วมกบัสถาบนัวิจยัสภาวะส่ิงแวดล้อม (2545) ได้ให้ความหมายของ
หลกัการพฒันาอย่างย ัง่ยืนว่า หมายถึง การพฒันาท่ีมีการค านึงถึงความเสียหายของส่ิงแวดลอ้ม มี
การป้องกันปัญหาท่ีเกิดแก่ส่ิงแวดล้อม หรือถ้าจ าเป็นจะต้องเกิดความเสียหายก็จะต้องท าใน
ขอบเขตท่ีเสียหายนอ้ยท่ีสุด การพฒันาท่ีย ัง่ยนืในมิติทางดา้นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มน้ี จึงเป็นรุป
แบบการใช้ทรัพยากรท่ีมีการบ ารุงรักษาและมีอตัราการใช้ท่ีอยู่ในขอบเขตการอ านวยให้หรือ
ศกัยภาพท่ีทรัพยากรน้ีจะคืนสู่สภาพปกติได ้“หลกัการพฒันาอยา่งยืน” นอกจากจะเป็นการพฒันา
อย่างย ัง่ยืนเชิงนิเวศ อนัได้แก่ การสงวนบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพแล้ว ยงัเป็นการพฒันาในเชิงการเมือง อนัได้แก่ การเสริมสร้างความเป็น
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนในการบริหารจดัการสังคมให้มีการจดัสรรทรัพยากรทุก
ประเภทใหเ้กิดความสมดุลอยา่งทัว่ถึงแก่ทุกกลุ่มผลประโยชน์สังคมดว้ย  

ขณะท่ี ประเวศ วะสี (2546) ไดก้ล่าวสรุปแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาอย่างย ัง่ยืนไวว้า่ เป็น
การพฒันาท่ีก่อให้เกิดดุลยภาพของทุกมิติ ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม จิตใจ ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีการบริหารจดัการท่ีดี ท่ีมีพหุภาคร่วมทุกขั้นตอน เป็นกลไก
ขบัเคล่ือน คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ การพฒันาทางสังคม และการ
พฒันาเศรษฐกิจเพื่อแกไ้ขปัญหา  

จ าลอง โพธ์ิบุญ (2550ก) ได้ให้ความหมายของการพฒันาอย่างย ัง่ยืนคือ การพฒันาท่ี
สามารถตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของคนรุ่นปัจจุบนั โดยไม่ไปขดัขวางความสามารถคน
ในรุ่นต่อ ๆ ไป ในการท่ีจะได้รับส่ิงท่ีสนองความจ าเป็นพื้นฐานของเขาเหล่านั้น “Sustainable 
Development is development that meets the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their own needs” แนวคิดพื้นฐาน 2 ประการของการพฒันา
อย่างย ัง่ยืนคือ 1) การพฒันาตอ้งสามารถตอบสนองความจ าเป็นพื้นฐานของมนุษยไ์ด ้ซ่ึงความ
จ าเป็นพื้นฐาน ไดแ้ก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั และการมีงานท า และตอ้งให้ความส าคญักบัผู ้
ท่ียากจนขาดแคลนเป็นอนัดบัแรก 2) การพฒันาไม่ไดมี้ขีดจ ากดัท่ีตายตวัแต่ข้ึนอยูก่บัเทคโนโลยีท่ี
เราใช้ องค์กรทางสังคม และผลกระทบของทั้ง 2 ส่วนน้ีท่ีมีต่อทรัพยากรส่ิงแวดล้อม รวมทั้ง
ความสามารถจัดการและปรับปรุงได้ทั้ งเทคโนโลยีและองค์กรทางสังคมให้เหมาะกับความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแนวทางใหม่ได ้
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Barbier (1987) ได้เสนอว่า การพฒันาแบบยัง่ยืนเป็นรูปแบบการพฒันาท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อเป้าหมายของระบบ 3 ระบบดว้ยกนัคือ ระบบทางชีววทิยา ระบบเศรษฐกิจ และระบบ
สังคม โดยท่ีแต่ละระบบสามารถพฒันาไปสู่เป้าหมายของตนเองได ้นัน่คือ 

1) เป้าหมายของระบบทางชีววทิยาหรือระบบทางส่ิงแวดลอ้มคือ “การน าไปสู่ความ
หลากหลายทางพนัธุกรรม ความสามารถในการกลบัคืนสู่สมดุลในกรณีท่ีถูกรบกวนหรือถูกใชไ้ป 
และความสามารถในการใหผ้ลผลิตทางชีวภาพ” 

2) เป้าหมายของระบบเศรษฐกิจคือ การน าไปสู่การไดรั้บความตอ้งการขั้นพื้นฐาน
อยา่งเพียงพอ ส่งเสริมใหเ้กิดการเท่าเทียม โดยมีสินคา้และบริการเพิ่มข้ึน 

3) เป้าหมายของระบบสังคมคือ การน าไปสู่ความหลากหลายในวฒันธรรม มี
สถาบนัทางสังคมท่ีย ัง่ยนืนาน มีความเป็นธรรมในสังคม และมีส่วนร่วมจากผูค้นต่าง ๆ ในสังคม 

การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืนั้น จะเป็นจุดท่ีทั้ง 3 ระบบ สามารถพฒันาตนเองไปไดสู้งสุด ภายใต้
เง่ือนไขท่ีทบัซอ้นกนัของทั้ง 3 ระบบ ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.1  องคป์ระกอบการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

แหล่งทีม่า:  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2552. 

ระบบชีวภาพ 

(Biological System) 

ระบบเศรษฐกิจ 

(Economic System) 

ระบบสังคม 

(Social System) 

การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

(Sustainable Development) 
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องคป์ระกอบของสังคมท่ีมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2552) 
คือ 

1) ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ทรัพยากร เช่น ปริมาณ
แหล่งน ้ าและความพอเพียงของน ้ าใช้ในปัจจุบนั การใชพ้ลงังานทดแทนอยา่งอ่ืน ทั้งจากธรรมชาติ
และจากท่ีสร้างข้ึน ไดแ้ก่ พลงังานน ้ า พลงังานลม พลงังานความร้อนใตภิ้ภพ พลงังานแก๊สชีวภาพ 
และพลงังานแสงอาทิตย ์และมีการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ 

2) เศรษฐกิจท่ีมัน่คงของชุมชนคือ มีการพฒันาท่ีท าให้ชุมชนมีเศรษฐกิจดีอย่าง
ต่อเน่ือง 

3) คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชากรในชุมชน เช่น มีการอยู่ดีกินดี อยูใ่นท่ีท่ีมีอากาศดี
ปราศจากมลภาวะ มีการจดัสรรการใชป้ระโยชน์จากท่ีดินอยา่งถูกตอ้งตามศกัยภาพของแต่ละพื้นท่ี 
มีบริการสาธารณสุขอยา่งทัว่ถึง มีการใหก้ารศึกษาอยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้ 

โดยสรุป การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืจะตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ดา้นพร้อมกนัไปคือ 
1) ดา้นเศรษฐกิจ 2) ดา้นสังคมและความเสมอภาค และ 3) ดา้นระบบนิเวศหรือส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงใน
แต่ละด้านจะมีการเช่ือมโยงและมีผลกระทบซ่ึงกนัและกนั โครงการพฒันาใด ๆ จึงตอ้งค านึงถึง
องคป์ระกอบทั้ง 3 ดา้น ซ่ึงการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนนั้นไม่เพียงแต่เป็นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแต่เป็น
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคม เพื่อลดการบริโภคทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียงัรักษาความสมดุลท่ีดี ท าให้มนุษยส์ามารถอยูร่่วมกบัธรรมชาติไดโ้ดยไม่ท าลาย
อยา่งท่ีผา่นมา และใหอ้ยูคู่่กบัชุมชนอยา่งย ัง่ยนื  
 

2.1.7 การจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 
ปัจจุบนัส่ิงแวดลอ้มไดถู้กท าลายเป็นอยา่งมาก เช่น การตดัไมท้  าลายป่า การเกิดภาวะเรือน

กระจาก (Green House Gas) การใชส้ารเคมีปราบศตัรูพืชมากเกินไปจนท าให้เกิดผลกระทบตามมา 
เช่น แมลงด้ือยา ดินเส่ือมสภาพ เป็นตน้ ซ่ึงสภาพท่ีเปล่ียนแปลงไปของส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวย่อม
ส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตทุกชนิด การจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนจึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วย
ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้คงอยู่ โดยมีนักวิชาการได้ให้ความหมาย 
ตลอดจนแนวทางในการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื ดงัต่อไปน้ี 

สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ (2550) การจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน คือ การจดัการระบบ
นิเวศน์ท่ีอยูใ่นสภาพอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสถานภาพสมดุลของธรรมชาติให้กลายเป็นระบบนิเวศน์
ท่ีอยู่ในสภาพสมดุลธรรมชาติ โดยอาศยัความรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมระดบัพื้นฐานผสมผสานกบั
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ความรู้ระดบัประยุกต์อย่างบูรณาการเพื่อท่ีมนุษย์จะได้รับปัจจยัส่ีจากระบบนิเวศน์ท่ีได้รับการ
จดัการอยา่งเพียงพอและตลอดไป  

ขณะท่ี ศูนยข์อ้มูลวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรม (2556) ไดก้ล่าวถึงแนวทางในการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื ดงัน้ี 

1) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม มุ่งรักษาและฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าและเขตอนุรักษ์พฒันาระบบฐานขอ้มูลและการจดัการองค์
ความรู้ให้เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและบริหารจดัการ ปรับปรุงระบบบริหารจดัการทรัพยากร 
เร่งรัดการบริหารแบบบูรณาการ จดัท าแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากร ให้มีการ
บริโภค-อุปโภคอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 

2) การปรับกระบวนทศัน์การพฒันาและขบัเคล่ือนประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การ
เป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต ่าและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของ
ประเทศและพฤติกรรมการบริโภค เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานในภาคคมนาคมและขนส่ง 
เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พฒันาเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เน้นการวางผงัเมืองท่ี
ผสมผสานวฒันธรรม สังคม ระบบนิเวศเขา้ดว้ยกนั เพื่อให้สังคมมีภูมิคุม้กนั มุ่งพฒันาองคค์วามรู้
และเคร่ืองมือในการบริหารจดัการเพื่อรองรับความทา้ทายจาการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการ
พฒันาศกัยภาพของชุมชนใหเ้กิดการจดัการชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 

3) การควบคุมและลดมลพิษ โดยการมุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะและน ้ าเสียชุมชน พฒันาระบบการจดัการของเสียอันตราย ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และขยะติดเช้ือ และระบบการจดัการเม่ือเกิดอุบติัภยัดา้นมลพิษ 

4) การพฒันาระบบการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอยา่งบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพฒันากศกัยภาพชุมชนใน
การเขา้ถึง และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติปรับปรุงกฎหมายเพื่อแกปั้ญหาความเหล่ือมล ้าใน
การเขา้ถึง และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอ้ือต่อ
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูผลักดันให้มีการจัดเก็บภาษีส่ิงแวดล้อมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน เพื่อสร้างประสิทธิภาพและลดการเกิดมลพิษทางส่ิงแวดล้อม 
ตลอดจนการพฒันาระบบฐานขอ้มูลและระบบติดตามประเมินผล ส่งเสิรมการศึกษาวิจยัเพื่อสร้าง
ระบบบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งย ัง่ยนื 

การจดัการส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืน โดยวิธีการท างานการจดัการทรัพยากรธรรมชาติตาม
แนวปฏิบติัโดยใช้ชุมชนเป็นฐานนั้นอาศยัความร่วมมือกนัระหว่างภาครัฐและชุมชนเป็นหลกั จึง
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ควรจะมีการปรึกษาหารือกนัในหมู่บา้นและชุมชนในการพฒันาโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  การมี
ส่วนร่วมในการวางแผนการจดัการทรัพยากรท่ีชดัเจน อีกทั้งระบุวิธีการแบ่งปันทั้งความรับผิดชอบ
และผลประโยชน์ มีการใชบ้ริบททอ้งถ่ินในการพฒันาแผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ เน่ืองจาก
มีหลาย ๆ โครงการท่ีล้มเหลวอนัเน่ืองมาจากไม่สามารถเสริมสร้างความเขม้แข็งให้ทอ้งถ่ินและ
สถาบนัพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติไดโ้ดยตนเอง ดงันั้นชุมชน
ตอ้งพยายามแก้ปัญหาการบริหารจดัการทรัพยากรโดยการจดัตั้ งกฎระเบียบของชุมชนและการ
บังคับใช้กฎหรือวิธีการควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เม่ือนั้ นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติก็จะประสบความส าเร็จท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และธรรมชาติ
ร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื 

 

2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความส าเร็จ 
 

การพฒันาคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอ้มของประชาชนในชุมชน โดยการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม และกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน เพื่อเพิ่มศกัยภาพของชุมชน ตลอดจนการพฒันาทอ้งถ่ิน
ใหเ้ป็นต าบลน่าอยู ่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จจึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีส่งผลใหชุ้มชนไดต้ระหนกัถึง
ความส าคญัในการพฒันาชุมชนและส่ิงแวดลอ้มได ้ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาถึงวิธีด าเนินงานปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเสริมสร้างและมีผลให้
ชุมชนเขม้แขง็ อนัน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 
2.2.1 ปัจจัยทีส่่งผลต่อความส าเร็จ 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ ประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญัอยู่ 4 ประการ (Bartol and 

Martin, 1997) คือ 
1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือก าหนดการท างานของ

องค์การไวล่้วงหน้าว่าจะท าอะไร ในการบริหารงานใด ๆ ก็ตามผูบ้ริหารจะตอ้งท าหน้าท่ีในการ
วางแผนเพราะการวางแผนเป็นหน้าท่ีประการแรกของกระบวนการบริหาร ผูบ้ริหารจะต้อง
ตระหนกัอยู่เสมอว่าแผนงานเป็นกรอบและเป็นแนวทางของการปฏิบติังานทั้งหมด ถา้ปราศจาก
แผนงานแลว้เป็นการยากท่ีผูบ้ริหารจะท างานให้ไดผ้ลดี การวางแผนในการบริหารงานนั้นจะตอ้ง
จดัท าทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวในการวางแผนนั้นผูบ้ริหารจะตอ้งค านึงอยูเ่สมอวา่จะท า
อะไร (What) จะท าอยา่งไร (How) จะใชเ้งินเท่าไร (How many) จะให้ใครเป็นผูท้  า (Who) และจะ
กระท าท่ีไหน (Where) และท าเม่ือไร (When) 
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2) การจดัองคก์าร (Organizing) หมายถึง การจดัองคก์ารหรือจดัหน่วยงาน โดยการ
จดัแบ่งงานขององคก์ารหรือของหน่วยงานยอ่ยพร้อมทั้งก าหนดวตัถุประสงค ์ก าหนดอ านาจหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน ตลอดจนก าหนดสายการควบคุมและบงัคบับญัชาใน
ลกัษณะของหน่วยงานหลกั (Line) หน่วยงานท่ีปรึกษา (Staff) และหน่วยงานช่วย (Auxiliary) 
พร้อมทั้ งก าหนดขนาดของการควบคุมไวด้้วย การจดัองค์การอาจแสดงไวใ้นรูปของแผนภูมิ
องค์การเพื่อให้เกิดการส่ือความเขา้ใจในองค์การเก่ียวกบัอ านาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ สายการ
บงัคบับญัชาและการติดต่อส่ือสาร 

3) ภาวะผูน้ า (Leading) การท่ีผูน้ าใช้การโน้มน้าวให้สมาชิกองค์การปฏิบติัตาม
ค าสั่งของตวัเองเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการท างาน นอกจากนั้นยงัรวมถึงการติดต่อส่ือสารการสั่ง
การและการจูงใจภายในองคก์ารอีกดว้ย 

4) การควบคุม (Controlling) หมายถึง กระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบติังาน
ขององคก์ารวา่สมาชิกองคก์ารท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานจริง เม่ือเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน ถา้งานของการ
ท างานต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานก็จะน าไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนใน
การท างาน 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมคิด บางโม (2546) ไดก้ล่าววา่ ปัจจยัในการบริหารมีองคป์ระกอบท่ี
ส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1) คนหรือบุคคล (Man) เป็นปัจจยัส าคญัของการบริหารงาน หน่วยงานหรือ
องค์การต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งมีคนท่ีปฏิบติังาน ผลงานท่ีดีจะออกมาได้ตอ้งประกอบด้วยบุคคลท่ีมี
คุณภาพและมีความรับผดิชอบต่อองคก์ารหรือหน่วยงานนั้น ๆ 

2) เงิน (Money) หน่วยงานจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีงบประมาณเพื่อการบริหารงานหากขาด
งบประมาณ การบริหารงานของหน่วยงานก็ยากท่ีจะบรรลุเป้าหมาย 

3) ทรัพยากรหรือวตัถุ (Material) การบริหารจ าเป็นต้องมีวสัดุอุปกรณ์หรือ
ทรัพยากรในการบริหารงาน หากหน่วยงานขาดวสัดุอุปกรณ์หรือทรัพยากรในการบริหารแล้วก็
ยอ่มจะเป็นอุปสรรคหรือก่อใหเ้กิดปัญหาบริหารงาน 

4) การบริหารจดัการ (Management) เป็นภารกิจของผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชา
โดยตรง คือเป็นกลไกและตวัประสานท่ีส าคญัท่ีสุดในการประมวล ผลกัดนัและก ากบัปัจจยัต่าง ๆ 
ทั้ง 3 ประการให้สามารถด าเนินไปไดโ้ดยมีประสิทธิภาพจนบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามท่ี
ตอ้งการ  

จากกระบวนการในการจดัการดงักล่าวขา้งตน้นั้นจะเห็นไดว้า่ กระบวนการจดัการท่ีเร่ิมตน้
จากการวางแผนแลว้ไปส้ินสุดท่ีทรัพยากรนั้น เน่ืองจากการบริหารจดัการทุกประเภทจ าเป็นตอ้ง
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อาศยัปัจจยัหรือทรัพยากรทางการบริหารจดัการท่ีส าคญั ได้แก่ บุคลากร (Man) งบประมาณ 
(Money) ทรัพยากร (Material) และการจดัการ (Management) หรือเรียกอีกอยา่งวา่ 4M’s ถือเป็น
ปัจจยัพื้นฐานท่ีใช้ในการบริหาร เพราะการบริหารจะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ต้องอาศยั
บุคลากรท่ีมีคุณภาพมีปริมาณเพียงพอ ตอ้งไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนการด าเนินการเพียงพอ ตอ้ง
มีวสัดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะกบัความตอ้งการของแผนงานและโครงการและตอ้งมีระบบการจดัการท่ีดีมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ  ากดัให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ศิริวรรณ์ เสรีรัตน์ และคณะ, 
2545) ซ่ึง ธงชยั สันติวงษ ์(2543) และสมคิด บางโม (2545) ยงัไดก้ล่าวถึงปัจจยัในการจดัการท่ีเป็น
มูลเหตุท่ีส าคัญและผูบ้ริหารทุกคนต้องสนใจในงานด้านการบริหารจัดการ คือ 1) คน (Man) 
ทรัพยากรบุคคลท่ีถือไดว้า่เป็นปัจจยัส าคญัยิ่งท่ีจะก่อผลส าเร็จให้กบักิจการไดอ้ยา่งมาก ทั้งน้ีในแง่
ของปริมาณและคุณภาพ 2) เคร่ืองจกัร (Machine) คือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีจดัหาและซ้ือมาอยา่ง
พิถีพิถนั เพื่อใช้ปฏิบติังานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่า 3) เงินทุน (Money) นับเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีให้การสนับสนุนในการจดัหาทรัพยากรเพื่อหล่อเล้ียงและเอ้ืออ านวยให้กิจกรรมของ
องคก์ารด าเนินไปโดยไม่ติดขดั และ 4) วสัดุส่ิงของ (Material) ถือเป็นปัจจยัท่ีมีปริมาณและมูลค่า
สูงไม่ต่างไปจากปัจจยัตวัอ่ืน ๆ เพราะวตัถุดิบและส่ิงของเหล่าน้ีจะตอ้งมีการจดัหามาใชด้ าเนินการ
ผลิต  

ขณะท่ี จกัรกริช หมอประกอบ (2547) สรุปไวว้า่ การบริหารจดัการท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ
นั้น มีความส าคญัต่องานท่ีมีประสิทธิภาพหากขาดเสียซ่ึงการบริหาร 4M’s ท่ีดีในขอ้หน่ึงขอ้ใด จะ
ท าใหง้านนั้นเกิดอุปสรรคในการปฏิบติังานส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่อกนัและจะท าใหก้ารท างานนั้นไม่ตรงตามวตัถุประสงคข์องหน่วยงานนั้น ๆ และการท างานของ
ผูป้ฏิบติังานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ย่อมข้ึนอยู่กับความสามารถของผูบ้ริหารหรือผูน้ าใน
หน่วยงานท่ีมีกระบวนการบริหารหรือการจดัการท่ีดี จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ การบริหาร
จดัการจึงเป็นกระบวนการของกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองและประสานงานกนั ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งเขา้มาช่วย
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององคก์าร ประเด็นส าคญัของการบริหารจดัการจะเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่ม
ผลผลิตโดยมุ่งสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการน ากระบวนการบริหารมาใช้ในโลกยุคโลกาภิ
วตัน์น้ีเป็นการเปิดกวา้งอยา่งยิง่ ส าหรับผูบ้ริหารในการบริหารไม่จ  าเป็นจะตอ้งก าหนดตายตวัวา่จะ
ใช้เทคนิคใดใช้กระบวนการใด เพราะข้ึนอยู่กับสถานการณ์และเป้าหมายของงานเป็นส าคัญ 
สถานภาพของผูบ้ริหารหรือผูน้ าเองก็จะเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์และโอกาสเช่นกัน 
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้จริงในทุกกระบวนการแต่การท่ีจะน ามาใช้นั้นข้ึนอยู่กบัความเหมาะสม
ดงักล่าว 



24 

 

 

กล่าวโดยสรุปคือ การท างานของผูป้ฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพนั้นย่อมข้ึนอยู่กับ
ความสามารถของผูบ้ริหารหรือผูน้ า การบริหารจดัการจึงเป็นกระบวนการของกิจกรรมท่ีต่อเน่ือง
และประสานงานกนั ซ่ึงผูน้ าจะตอ้งเขา้มาเป็นผูก้  าหนดตายตวัว่าจะใช้กระบวนการใดข้ึนอยู่กบั
สถานการณ์และเป้าหมายของงานเป็นส าคญั ผูน้ าจะตอ้งมีความรู้ในทุกกระบวนการท่ีจะน ามาใช้
ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมและโอกาส ตามแนวคิดของนกัวิชาการทางการบริหารจดัการ Bartol and 
Martin (1997) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบพื้นฐานทางการบริหารจดัการดงัต่อไปน้ี 

2.2.2.1 การวางแผน (Planning) 
วิโรจน์ สารรัตนะ (2546) กล่าวว่า การวางแผนเป็นกระบวนการของการก าหนด

องคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีส าคญัเร่ิมจาก 
  1) ภารกิจ (Mission) เป็นขอ้ความประกาศอยา่งกวา้ง ๆ เก่ียวกบัจุดมุ่งหมาย

หรือเหตุผลพื้นฐานในการด ารงอยูข่ององค์การและขอบข่ายงานท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะขององคก์าร 
ซ่ึงก าหนดไวอ้ยา่งง่ายต่อความเขา้ใจจากสมาชิกทุกฝ่ายขององคก์าร 

  2) จุดหมาย (Goals) เป็นเป้ามหายแห่งอนาคต หรือผลลัพธ์สุดท้ายท่ี
องคก์ารตอ้งการใหบ้รรลุผล 

   3) แผน (Plans) หมายถึง วิถีทาง (Means) ท่ีจะท าให้บรรลุผลลพัธ์ท่ีพึง
ปรารถนา 

ขณะท่ี สุรัสวดี ราชกุลชยั (2547) กล่าวว่า การวางแผนเป็นกระบวนการตดัสินใจ
ก าหนดเป้าหมายการปฏิบติังานและในกระบวนการ โดยมีขั้นตอนต่อไปน้ี 

  1) การก าหนดวตัถุประสงค ์หรือเป้าหมาย 
  2) การวเิคราะห์สถานการณ์ 
  3) การพิจารณาและก าหนดสมมติฐาน 
  4) การก าหนดทางเลือก 
  5) การประเมินทางเลือก 
  6) การเลือกทางเลือก 
  7) การลงมือปฏิบติัและสร้างแผนสนบัสนุน 
  8) การจดัท าแบบตวัเลขโดยใชง้บประมาณ 

และ Dessler (2005) ให้ความหมายการวางแผนว่า การวางแผนคือ การก าหนด
วตัถุประสงคแ์ละวธีิการท่ีจะท าใหว้ตัถุประสงคส์ัมฤทธ์ิผลไวล่้วงหนา้ กล่าวอีกนยัหน่ึงการวางแผน
คือ การตดัสินใจล่วงหนา้วา่จะตอ้งท าอะไร ท าเม่ือไหร่ และใครจะเป็นผูท้  าการวางแผนท่ีประสบ
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ผลส าเร็จจะตอ้งมุ่งลดผลกระทบจากความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในองค์การทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว 

สรุปว่า  การวางแผน หมายถึง  การท่ีผู ้น า เป็นผู ้ก  าหนดนโยบาย เป้าหมาย
วตัถุประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัภารกิจเพื่อให้ด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและวิธีการท่ีจะท า
ให้วตัถุประสงคส์ัมฤทธ์ิผลไวล่้วงหนา้ ซ่ึงตอ้งมีความสอดคลอ้งกนัหรือการวินิจฉยัเหตุการณ์ท่ีจะ
ด าเนินการในอนาคตแลว้ก าหนดแนวทางวิธีการโดยถูกตอ้งอย่างมีเหตุผล เพื่อลดผลกระทบจาก
ความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในองคก์ารทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

2.2.2.2 การจดัการองคก์าร (Organizing) 
การจดัการอง์การเป็นหน้าท่ีทางการบริหารท่ีสืบเน่ืองจากการวางแผน เม่ือองค์การ

จดัท าเป้าหมาย วตัถุประสงค ์ขององค์การและแผนกลยุทธ์แลว้ ผูบ้ริหารตอ้งออกแบบโครงสร้าง
องค์การเพื่อให้การบริหารบรรลุเป้าหมาย  โดยมีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของการ
จดัการองคก์ารไวด้งัน้ี 

สมยศ นาวีการ (2544) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความวา่ การจดัการคือ กระบวนการวางแผน
การจดัการองคก์าร การสั่งการและการควบคุม ก าลงัความพยายามของสมาชิกขององคก์ารและการ
ใชท้รัพยากรอ่ืน ๆ เพื่อความส าเร็จในเป้าหมายขององคก์ารตามท่ีไดจ้  าแนกไว ้

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธงชยั สันติวงษ ์(2546) ไดใ้ห้ความหมายของการจดัการองคก์าร 
หมายถึง ความพยายามของผูน้ าในการก าหนดแนวทางโครงสร้างองคก์าร โดยใชก้ระบวนการต่าง 
ๆ ในการสนับสนุนให้การด าเนินงานสามารถประสบความส าเร็จได้ตามท่ีวางแผนงานไว ้ซ่ึง
กระบวนการดงักล่าวน้ีมกัประกอบด้วยความสัมพนัธ์พื้นฐาน 3 ประการคือ ความรับผิดชอบ 
อ านาจหนา้ท่ี และความพร้อมท่ีจะใหต้รวจสอบ 

ขณะท่ี Robbins (1998) กล่าวว่า การจดัการองค์การ หมายถึง การแบ่งงานหรือ
มอบหมายงาน การก าหนดช่วงการบริหารหรือโครงสร้างขององค์การ การก าหนด กลุ่มงาน การ
ประสานงาน และเอกภาพในการบงัคบับญัชา โดยมีรายระเอียดดงัน้ี 

1) การแบ่งงานหรือการมอบหมายงานดว้ยสาเหตุ 2  ประการ กล่าวคือ 
ความซบัซ้อนของงานไม่มีผูใ้ดสามารถกระท าทุกอยา่งไดภ้ายใตข้อบเขตอนัจ ากดัของร่างกายและ
ความจ ากดัของความรู้ในงานดา้นต่าง ๆ บางงานตอ้งใชท้กัษะสูง ถา้ไม่มีความช านาญก็ไม่สามารถ
จะท างานนั้น ๆ ได้ การก าหนดช่วงการบริหาร ซ่ึงหมายถึงจ านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีผูบ้ริหาร
สามารถบริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพการก าหนดกลุ่มงานทุกองคก์ารตอ้งมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัโดย
บุคคลท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัเฉพาะงานและบุคคลเหล่าน้ีตอ้งประสานสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 
เน่ืองจากความสามารถท่ีแตกต่างกันจึงจ าเป็นต้องมีกลุ่มเพื่อจะติดต่อประสานงานเช่ือมโยง
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กิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ เรียกว่า ฝ่ายหรือแผนกโดยพิจารณาจากจ านวนของแต่ละแผนกหรือฝ่าย
ภาระหนา้ท่ีผลผลิตหรือกระบวนการท างาน 

2) การประสานงาน หมายถึง การร่วมกนันการปฏิบติัภารกิจขององค์การ
ให้บรรลุเป้าหมาย โดยผูน้ าเป็นผูก้  าหนดความสัมพนัธ์ต่าง ๆ เพื่อให้ภารกิจขององค์การบรรลุ
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

สรุปว่า การจดัการองคก์าร หมายถึง กระบวนการในการจดัโครงสร้างขององคก์าร
ท าให้สามารถจดัโครงสร้างเหมาะสมสอดคลอ้งกบันโยบายวตัถุประสงค์ขององคก์าร ซ่ึงก าหนด
ด้วยกฎระเบียบแบบแผนในการปฏิบติังานขององค์การ มีการผสมผสนานทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน
องคก์าร เช่น คน เงิน วสัดุส่ิงของใหเ้หมาะสมกบัการด าเนินงานขององคก์าร ซ่ึงตอ้งมีวธีิการท างาน
ร่วมกนัครอบคลุมเร่ืองการแบ่งงาน การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ผูป้ฏิบติังานทราบถึง
ต าแหน่งหน้าท่ี สถานะ และการควบคุมบงัคบับญัชาอย่างกวา้ง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จ ซ่ึงตอ้งมีความสัมพนัธ์พื้นฐาน 3 ประการ คือ ความรับผิดชอบ อ านาจหนา้ท่ี และความ
พร้อมท่ีจะใหต้รวจสอบได ้

2.2.2.3 ภาวะผูน้ า (Leading) 
วิโรจน์ สารรัตนะ (2546) กล่าววา่ ผูน้  าเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความพยายามให้มีอิทธิพล

ต่อผูอ่ื้น เพื่อให้การปฏิบติังานบรรลุจุดหมายขององคก์ารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ย การจูงใจ ภาวะผูน้ า การติดต่อส่ือสารทางการบริหารและการบริหารกลุ่ม โดย
ท่ีผูน้ าจะตอ้งจูงใจให้คนทุ่มเทแรงกายและแรงใจอยา่งเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุความส าเร็จ
ขององคก์ารเท่าท่ีจะท าได ้

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ภารดี อนนัตน์าวี (2551) ไดก้ล่าววา่ ผูน้ าเป็นท่ีไดรั้บการยอมรับ
ของกลุ่มและมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่ม โดยอาศยัอ านาจหน้าท่ีหรือการกระท า
ของตนในการชกัจูงหรือช้ีน าสมาชิกใหป้ฏิบติัตน 

สรุปวา่ การเป็นผูน้ าหรือภาวะผูน้ า หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งกระท าตนให้เป็น
ตวัอยา่งท่ีจะตอ้งเขา้ใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใชภ้าวะผูน้ าในการชกัจูงและส่งเสริมให้บุคคลผูอ่ื้นปฏิบติั
ตามท่ีตนตอ้งการ โดยผูบ้ริหารจะตอ้งจูงใจให้คนทุ่มเทแรงกายและแรงใจอย่างเต็มความสามารถ 
เพื่อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุจุดมุ่งหมายขององคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

2.2.2.4 การควบคุม (Controlling) 
สุรัสวดี ราชกุลชยั (2547) ไดใ้ห้ความหมายของการควบคุมไวว้่า เป็นวิธีการหรือ

กระบวนการตรวจตราเพื่อตรวจตราแผนงานและกิจกรรมท่ีได้ก าหนดไวว้่ามีการปฏิบติังาน
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์หรือเป็นไปตามมาตรฐานท่ีระบุไวห้รือไม่อย่างไร และหากมีการ
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คลาดเคล่ือนก็ด าเนินการปรับเปล่ียนแกไ้ขเพื่อให้เป้าหมายเป็นไปในทิศทางท่ีมุ่งสู่ภารกิจหลกัของ
องคก์ารท่ีตั้งไว ้

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Bartol and Martin (1997) ไดก้ล่าววา่ การควบคุมเป็นกระบวนการ
ท่ีต้องปฏิบติัอยู่อย่างสม ่าเสมอขององค์การในการท่ีจะปรับการปฏิบัติงานจริงให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้

จึงกล่าวไดว้่า การควบคุมเป็นกระบวนการหรือวิธีการท่ีมีการปฏิบติัและตรวจตรา
แผนงานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้

นอกจากปัจจยัความส าเร็จตามแนวคิดของ Bartol and Martin (1997) ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
ผูว้ิจยัยงัไดศึ้กษาองค์ประกอบส าคญั ท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อปัจจยัความส าเร็จในการบริหารจดัการ 
ไดแ้ก่ ดา้นทรัพยากร 

ทรัพยากร (Resource) ถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์ององคก์าร มีส่วนเก่ียวขอ้งและมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการจดัการท่ีผูน้ าตอ้งให้
ความสนใจ โดยมีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของทรัพยากรไวด้งัน้ี 

ชูชีพ พิพฒัน์ศิถี (2540) ได้กล่าวถึง การบริหารจดัการใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม หมายถึง เป็นการน าทรัพยากรท่ีประเทศมีอยู่อยา่งจ ากดัมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัประชาชนส่วนใหญ่  

ขณะท่ี สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2543) ไดช้ี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบ
พื้นฐานของการบริหารท่ีน าไปสู่ความส าเร็จคือ 1) จะตอ้งมีกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป 2) จะตอ้ง
มีการกระท าอยา่งร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มบุคคลนั้นและ 3) จะตอ้งมุ่งสู่วตัถุประสงคข์องกลุ่มท่ีตั้ง
ไวร่้วมกนัอยา่งมีเหตุผล  

และ อนิวชั แกว้จ านงค์. (2550) ไดก้ล่าวว่า ทรัพยากร เป็นปัจจยัสนบัสนุนช่วย
เอ้ืออ านวยและก่อใหเ้กิดความสะดวกในการท างาน วสัดุอุปกรณ์ รวมถึงวตัถุดิบท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้น
กระบวนการผลิตและอุปกรณ์ท่ีเอ้ือประโยชน์ในกระบวนการผลิต จ าเป็นตอ้งมีคุณภาพท่ีดีและมี
ตน้ทุนท่ีต ่า เพราะมีผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิต องคก์ารจะตอ้งจดัหาและส ารองไวใ้ห้เพียงพอต่อ
ความตอ้งการในการด าเนินการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

สรุปว่า ทรัพยากรเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงาน ซ่ึงการบริหารจัดการใช้
ทรัพยากรเป็นการน าทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด และองคก์ารจะตอ้ง
จดัหาและส ารองไวใ้หเ้พียงพอต่อทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

ปัจจยัความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ คือ 
การวางแผนเป็นกระบวนการท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการก าหนดเป้าหมายและตดัสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสุด 
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เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิของเป้าหมายท่ีได้ตั้ งไว ้การจดัองค์การเป็นกระบวนการท าหน้าท่ีเก่ียวกับ
ทรัพยากรมนุษยแ์ละทรัพยากรอ่ืนท่ีไม่ใช่มนุษย ์เพื่อให้แผนท่ีตั้งไวส้ามารถด าเนินการให้บรรลุผล
ส าเร็จได้ การเป็นผูน้ าเป็นกระบวนการท าหน้าท่ีเก่ียวกบัการสร้างแรงจูงใจให้ผูอ่ื้นท างานมุ่งสู่
เป้าหมายขององค์การเป็นส าคญั ทรัพยากร เป็นภารกิจของผูน้ าโดยตรง คือเป็นกลไกและตัว
ประสานท่ีส าคญัท่ีสุดในการประมวล ผลกัดนัและก ากบัปัจจยัต่าง ๆ ทั้ง 3 ประการให้สามารถ
ด าเนินไปไดโ้ดยมีประสิทธิภาพจนบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามท่ีตอ้งการ 

 

2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมของประชาชน 
 
การมีส่วนร่วมของประชาชนนับเป็นพื้นฐานส าคญัของการพฒันาอย่างย ัง่ยืน เพราะ

นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนไดเ้ขา้ร่วมก าหนดทิศทางการพฒันาของชุมชนตาม
สภาพของปัญหาและความตอ้งการของคนในชุมชนแลว้ ยงัเป็นการใชศ้กัยภาพของการเก้ือหนุนให้
เกิดการบูรณาการของการมีส่วนร่วมในหลาย ๆ ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม การแกปั้ญหาความ
ยากจน การพฒันาอาชีพ การศึกษา ศาสนา การเมือง การปกครอง การสร้างความเท่าเทียม และ
ความเสมอภาคในชุมชน แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนไดร้วบรวมและ
เรียบเรียงงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม กระบวนการวิเคราะห์การมีส่วนร่วม ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วม เพื่อสะทอ้นให้เห็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมใน
การพฒันาชุม อนัเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ช่วยลดช่องว่างของการ
สร้างสมดุลของการพฒันาอนัเป็นรากฐานของการพฒันาชุมชนใหมี้ความย ัง่ยนื 

 
2.3.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนเป็นวิถีทางท่ีส าคญัประการหน่ึงของการพฒันา

ประเทศ ดงันั้นการให้ประชาชนหรือชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาจึงเป็นแนวคิดท่ีไดรั้บ
การกล่าวถึงอยา่งแพร่หลายอยูใ่นปัจจุบนั นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ไวด้งัน้ี 

การมีส่วนร่วม (Participation) คือ การเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม ร่วมรับผิดชอบร่วมกนั
กบัผูอ่ื้น ไม่ว่าจะโดยการตดัสินใจหรือการแสดงความคิดเห็น ถือเป็นการมีส่วนร่วมทั้งส้ิน เม่ือ
บุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งไม่วา่ทางใดทางหน่ึง โดยตรงหรือโดยออ้มแลว้ ยอ่มมีพนัธะหรือความผูกพนั
บางประการ ตลอดจนความสนใจในเร่ืองนั้น ๆ ก็ถือวา่เป็นการมีส่วนร่วม จึงกล่าวไดว้า่ความหมาย
ของการมีส่วนร่วมมีไดห้ลายรูปแบบและหลายวิธีการ ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งในดา้นจิตใจและอารมณ์
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ของบุคคลท่ีมีต่อกิจกรรมของกลุ่มเป็นตวักระตุน้ให้ท างานส าเร็จไดต้ามเป้าหมาย การมีส่วนร่วม
เก่ียวขอ้งกบัการเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย (Involvement) การช่วยเหลือและท าประโยชน์ (Contribution) 
และการรับผิดชอบ (Responsibility) (Devis and Newatrom, 1989) โดยแนวคิดหลกัในการมีส่วน
ร่วมประกอบดว้ย 4 ประการคือ 1) เป็นการเก่ียวขอ้งทางจิตใจ และอารมณ์มากกวา่จะเป็นกิจกรรม
ทางการ 2) เป็นการกระตุน้ให้ช่วยเหลือและท าประโยชน์ 3) เป็นการส่งเสริมให้รับผิดชอบใน
กิจกรรมต่าง ๆ 4) ในการพฒันาการมีส่วนร่วมนั้น ควรจะตอ้งตระหนกัใหมี้ความสมดุลระหวา่งการ
มีส่วนร่วมอยา่งไม่แทจ้ริงกบัการมีส่วนร่วมท่ีมากเกินไป จากแนวคิดดงักล่างสรุปไดว้า่ การมีส่วน
ร่วมของประชาชนจะก่อให้เกิดการมีส่วนเก่ียวขอ้ง และการมีส่วนเก่ียวขอ้งจะส่งผลให้เกิดความ
ผกูพนัต่อหน่วยงาน และภารกิจท่ีตนเองมีส่วนร่วม (เสริมศกัด์ิ วศิาลาภรณ์, 2537) 

กาญจนา แกว้เทพ (2538ข) ไดอ้ธิบายความหมายของการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงวา่จะตอ้ง
เป็นการมีส่วนร่วมชนิดท่ีประชาชนเป็นตัวตั้ ง ส่วนบุคคลภายนอกเป็นฝ่ายสนับสนุน โดยมี
ประชาชนเป็นผูว้างแผนด าเนินตามรูปแบบและวิธีการท่ีประชาชนในชุมชนคุน้เคย ตดัสินใจเม่ือ
ตอ้งการทางเลือกแบบต่าง ๆ ในการแกปั้ญหา ภูมิรู้ ภูมิปัญญา และภูมิธรรมรวมทั้งดา้นตวับุคคลใน
การระดมความคิดในการแกปั้ญหา ตอ้งมาจากประชาชนในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งเป็นผูแ้กไ้ข
ขอ้ผดิพลาดหรือความขดัแยง้อนัอาจเกิดข้ึนตามวธีิการของตนเองดว้ย 

จ าเนียร ศิลปอาชา (2540) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของผูใ้หญ่บา้นและผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นใน
การป้องกนัและรักษาทรัพยกรธรรมชาติ อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี พบว่า ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการป้องกนัและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการป้องกนัและ
รักษาธรรมชาติไม่มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของผูใ้หญ่บา้นและผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นในการ
ป้องกนัและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของผูใ้หญ่บา้น
และผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นในเร่ืองดงักล่าว คือ ความคาดหวงัถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการมีส่วน
ร่วมในการป้องกนัและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2540) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจใด ๆ ท่ีมีผลกระทบถึงตวัประชาชนซ่ึงสอดคล้องกับ อภิชัย พนัธเสน 
(2539) ซ่ึงกล่าวไวเ้ช่นกนัวา่การมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึง การมีอ านาจการตดัสินใจท่ีเนน้
เร่ืองอ านาจและการควบคุม โดยการมีกิจกรรมของประชาชนท่ีไม่เคยมีส่วนเก่ียวขอ้งกนั 

ศิริกาญจน์ โกสุมภ ์(2542) ไดอ้ธิบายความหมายของการมีส่วนร่วมในลกัษณณะแตกต่าง
กนั 4 ดา้นคือ 1) ดา้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมท าใหป้ระชาชนท่ีเคยถูกกีดกนัออกไปให้เขา้
มามีส่วนร่วมเพื่อได้รับประโยชน์จากทรัพยากรและสังคมร่วมกนั โดยการร่วมกนัคน้หาปัญหา 
วิธีการแกปั้ญหา การวางแผน ตดัสินใจและลงมือปฏิบติั 2) ดา้นวาทกรรมทางภาษาการมีส่วนร่วม 
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หมายถึง การเขา้มาควบคุมการใชท้รัพยากรและออกกฏเกณฑ์ต่างๆ โดยท่ีเนน้การเขา้มามีส่วนร่วม
ของประชาชนในกิจกรรม โครงการจากการริเร่ิมของรัฐซ่ึงแตกต่างจากความหมายของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนท่ีอยูใ่นชุมชนนั้น เนน้การมีส่วนร่วมทั้งการริเร่ิมด าเนินการการตรวจสอบ การับ
ผลประโยชน์ 3) ดา้นลกัษณะการมีส่วนร่วมมีสองลกัษณะคือ ลกัษณะแรกการมีส่วนร่วมคือ การมี
ส่วนร่วมด้วยความสมัครใจท่ีให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
กระบวนการด าเนินการ กระบวนการตรวจสอบ และการร่วมรับผลประโยชน์ ลักษณะท่ีสอง 
หมายถึง ให้ประชาชนได้มีความริเร่ิมใช้ความพยายาม และมีความเป็นตัวของตัวเองในการ
ด าเนินการ การควบคุมการใชท้รัพยากร ซ่ึงเป็นการด าเนินการอยา่งแขง็ขนั 4) ดา้นการรวมพลงัและ
ทรัพยากร เป็นความหมายของการมีส่วนร่วมเก่ียวกบัการรวมพลงัและความพยายามท่ีจะช่วยกนั
ระดมทรัพยากรในทุกๆ ดา้นท่ีมีอยูเ่พื่อน ามาใชด้ าเนินการจนบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้ง
ไว ้เป็นความร่วมมือกนัอย่างแข็งขนัของผูมี้ส่วนร่วม ส่วนบุคคลอ่ืนเขา้มาวางแผน ควบคุมการ
ด าเนินการ เป็นเพียงการเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งผวิเผนิ จะไม่ถือเป็นการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง 

ปาริชาติ วลยัเสถียร และคณะ (2543) กล่าวถึงความหมายการมีส่วนร่วมในลกัษณะท่ีเป็น
กระบวนการพฒันาวา่เป็นการให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาตั้งแต่เร่ิมตน้จน
ส้ินสุดโครงการ ไดแ้ก่ การร่วมกนัคน้หาปัญหา การวางแผน การตดัสินใจ การระดมทรัพยากรและ
เทคโนโลยใีนทอ้งถ่ิน การติดตามประเมินผล รวมทั้งการับผลประโยชน์จากโครงการ โดยโครงการ
พฒันาดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติและวฒันธรรมชุมชน 

ถวิลวดี บุรีกุล (2547) ได้อธิบายถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า เป็น
กระบวนการส่ือสารสองทางท่ีมีเป้าหมายโดยรวมเพื่อท่ีจะให้เกิดการตดัสินใจท่ีดีข้ึนและไดรั้บการ
สนบัสนุนจากสาธารณชน ซ่ึงเป้าหมายของกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ การให้
ขอ้มูลต่อสาธารณชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการหรือกิจกรรมท่ีน าเสนอหรือนโยบายรัฐและมี
ส่วนร่วมในการแกปั้ญหาเพื่อหาทางออกท่ีดีท่ีสุดส าหรับทุก ๆ คน การมีส่วนร่วมของประชาชนยงั
จดัเป็นรูปแบบหน่ึงของแนวความคิดในการกระจายอ านาจจากส่วนกลางมาสู่ส่วนทอ้งถ่ินคือ ผูท่ี้รู้
ปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถ่ินตนเองดีกวา่ผูอ่ื้น การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นการเปิด
กวา้งในความคิดเห็น 

นริทร์ชยั พฒันพงศา (2547) กล่าวถึงลกัษณะการมีส่วนร่วมไดเ้ป็น 4 ลกัษณะคือ 1) การมี
ส่วนร่วม หมายถึงการเขา้ไปไดรั้บอ านาจ ท่ีจะคิดจะท ามากข้ึน 2) การมีส่วนร่วมตอ้งร่วมกนัอยา่งมี
อิสรภาพ เสมอภาค เท่าเทียมกนั ตลอดจนควรมีส่วนร่วมด้วยอย่างแทจ้ริงและเขม้แข็ง (Active) 
ไม่ใช่การมีส่วนร่วมอยา่งผวิเผนิ (Passive) 3) การมีส่วนร่วมตอ้งร่วมตั้งแต่ขั้นแรกของกระบวนการ
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จนถึงขั้นสุดทา้ยของโครงการ 4) การมีส่วนร่วมมกัเป็นเร่ืองท่ีผูด้อ้ยโอกาสขอแบ่งอ านาจ จากผูมี้
อ  านาจเหนือกวา่เพื่อปรับปรุงวถีิชีวติใหดี้ข้ึน 

นอกจากน้ี จุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ (2555) ไดก้ล่าววา่ การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการทางสังคม
ท่ีเปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้มามีส่วนในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร การวิเคราะห์ปัญหา 
การแสดงความคิดเห็น การด าเนินการ การประสานความร่วมมือ การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ของการด าเนินการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการด าเนินการในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด อนัเป็นการแกไ้ข
ปัญหาของชุมชนหรือทอ้งถ่ินของตน เพื่อให้บรรลุตามความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชน และ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ เพื่อให้เกิดการป้องกัน แก้ไข และจดัการได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวถึงบริบทของประเทศไทยวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนคือ 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผา่นเวทีประชาพิจารณ์เท่านั้น ซ่ึงใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการหรือ
กิจกรรมการพฒันา และในการท าประชาพิจารณ์นั้นผูด้  าเนินการมกัน าเสนอแต่ขอ้มูลดี ๆ ดา้นเดียว
เป็นหลกั  

ขณะท่ี Cohen and Uphoff (1997) ไดก้ล่าวถึง การมีส่วนร่วมในการพฒันาชนบทว่า 
หมายถึง ความร่วมมือของทอ้งถ่ินท่ีอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขหรือสถานการณ์ใด ๆ ก็ตามท่ีตอ้งการให้
ประสบความส าเร็จในเป้าหมายของการพฒันาท่ีเกิดข้ึนโดยหน่วยงานพฒันาและรัฐบาลกลุ่ม
ประเทศดอ้ยพฒันา  

จากงานวิจยัดงักล่าวไดแ้สดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริงของบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งกลุ่มตวัแทนท่ีจะเป็นผูด้  าเนินการวางแผนจดัการชุมชน แต่ส่ิงท่ีตอ้งค านึงท่ีจะ
น าไปสู่ความส าเร็จของการมีส่วนร่วม คือ ความสามารถในการเช่ือมโยงแนวคิดการมีส่วนร่วมกบั
งานบริหารจดัการ ตลอดจนการกระจายอ านาจและการแบ่งปันผลประโยชน์ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม
ของชุมชน และแนวทางการจดัการให้เกิดการมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริงในชุมชนจะบรรลุส าเร็จหรือ
ลม้เหลวข้ึนอยูก่บัความสามารถในการจดัขั้นตอนกระบวนการบริหารจดัการในชุมชนเป็นส าคญั 

สรุปไดว้่า แนวคิดการมีส่วนร่วมแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ แนวคิดแรก คือ แนวคิดใน
ลกัษณะท่ีเป็นการด าเนินงาน ซ่ึงเกิดจากการคิดหรือริเร่ิมจากคนภายนอกหรือรัฐ ประชาชนเป็น
เพียงผูเ้ขา้ร่วมในโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ เป็นการให้ความร่วมมือ ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
และแนวคิดท่ีสอง คือ การมีส่วนร่วมท่ีทุกคนมีสิทธิและความเท่าเทียมกนัในการคิดริเร่ิมตดัสินใจ
หรือก าหนดเป้าหมาย และทิศทางการด าเนินการต่าง ๆ ดว้ยตนเอง ควบคุมและด าเนินการต่าง ๆ 
และรับผดิชอบต่อผลการด าเนินการนั้น ๆ ตลอดจนเกิดความรู้สึกวา่ตนเองเป็นเจา้ของกิจกรรมนั้น 
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ๆ ซ่ึงแนวคิดน้ีถือวา่เป็นการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงของประชาชน และเป็นแนวคิดท่ีแพร่หลายและ
มีอิทธิพลอยูใ่นกระแสของการพฒันาในปัจจุบนัน้ีเป็นอยา่งมาก  
 

2.3.2 กระบวนการวเิคราะห์การมีส่วนร่วม 
Cohen and Uphoff (1997) ไดศึ้กษาเร่ืองของการมีส่วนร่วมมีโครงสร้างพื้นฐานจ าแนกเป็น 

3 มิติ ไดแ้ก่ 
มิติท่ี 1 การมีส่วนร่วมในเร่ืองอะไร (What Participation are We Concerned With?) 

หรือท่ีเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ประเภทหรือลกัษณะของการมีส่วนร่วม (Kinds of Participation) ซ่ึง
กล่าววา่มี 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Participation in Decision Making) การตดัสินใจ
ชนิดน้ีเป็นศูนยก์ลางของการเกิดความคิดท่ีหลากหลาย มีการก าหนดและประเมินทางเลือกตดัสินใจ 
เลือกเปรียบเทียบไดก้บัการวางแผนเพื่อน าทางท่ีเลือกมาสู่การปฏิบติั สามารถแบ่งการตดัสินใจน้ี
ออกเป็น 3 ชนิด คือ 

(1) การตดัสินใจช่วงเร่ิมตน้ (Initial Decisions) เป็นการเร่ิมตน้หาความตอ้งการ
จากคนในทอ้งถ่ิน และวิถีการเขา้ไปมีส่วนร่วมในโครงการท่ีส าคญั ขั้นตอนน้ีมีความส าคญัท่ีจะ
เลือกเอาโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มคนและมีความเป็นรูปธรรม โดยผา่นการใชก้ระบวนการ
ตดัสินใจ ในระยะน้ีสามารถให้ขอ้มูลท่ีส าคญัของทอ้งถ่ินและป้องกนัความเขา้ใจท่ีอาจจะเกิดข้ึน
และเสนอกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหา ซ่ึงคนในท้องถ่ินสามารถเข้ามาเก่ียวข้องตั้งแต่ช่วงเร่ิมต้น
โครงการทั้งในเร่ืองการเงิน การจดัสรรบุคลากร ตลอดจนวิธีการเขา้ไปมีส่วนร่วมในโครงการและ
สนบัสนุนโครงการท่ีจะน าเขา้มา 

(2) การตดัสินใจในช่วงด าเนินการ (On-going Decisions) คนในทอ้งถ่ินอาจ
ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในช่วงเร่ิมต้น แต่ถูกขอร้องให้เข้ามาด าเนินการเม่ือโครงการเข้ามา 
ความส าเร็จในช่วงน้ีเกิดไดม้ากกวา่การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในช่วงเร่ิมตน้ ซ่ึงโครงการจะตอ้ง
ค้นหาความต้องการของบุคคลท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในภายหลังน้ี และจดัล าดับความส าคัญของ
โครงการและวธีิด าเนินโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วม 

(3) การตดัสินใจในช่วงปฏิบติัการ (Operational Decisions) เป็นความเก่ียวขอ้ง
ในองค์กรเม่ือโครงการเข้ามามีการเช่ือมโยงโครงการเขา้มาสู่คนในทอ้งถ่ิน มีการรวบรวมของ
องคก์รต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อก าหนดกฏเกณฑ์ส าหรับปฏิบติักิจกรรมในโครงการ กรอบท่ีสมาชิก
ยดึถือประกอบดว้ย การประชุมเพื่อจดัท านโยบาย การคดัเลือกผูน้ าท่ีจะมีอิทธิพลต่อองคก์ร 
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2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ (Participation in Implementation) การมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการคนในทอ้งถ่ินสามารถมีส่วนร่วมในการปฏิบติั แบ่งไดเ้ป็น 3 ชนิด คือ 

(1) การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร (Resource Contribution) สามารถ
ด าเนินการไดห้ลายรูปแบบ ไดแ้ก่ แรงงาน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และขอ้มูลข่าวสาร ทั้งหมดน้ีเป็นแหล่ง
ทรัพยากรหลกัท่ีส าคญัซ่ึงมีอยู่ในทอ้งถ่ิน น ามาใชเ้พื่อพฒันาโครงการ การส่งเสริมโดยใชแ้รงงาน
ในทอ้งถ่ินเป็นส่ิงท่ีดี การบริจาคเงินและวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และอ่ืน ๆ แสดงให้เห็นถึงทิศทางท่ี
ชดัเจนของการมีส่วนร่วม ส่ิงส าคญัของการมีส่วนร่วมน้ี คือ การรู้ว่าใครเป็นผูส้นบัสนุนและท า
อย่างไร โดยวิธีการสมคัรใจ การได้รับค่าตอบแทน หรือโดยการบีบบงัคบั การสนับสนุนเร่ือง
ทรัพยากรนั้นบ่อยคร้ังท่ีพบวา่ความไม่เท่าเทียมกนัและการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั 

(2) การมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงาน (Project Demonstration 
and Co-ordination) คนในทอ้งถ่ินสามารถรวมตวักนัในการปฏิบติังาน โดยการเป็นลูกจา้งหรือ
สมาชิกทีมท่ีปรึกษาหรือเป็นผูบ้ริหารโครงการ เป็นสมาชิกอาสา ซ่ึงท าหนา้ท่ีประสานงานกิจกรรม
ของโครงการ มีการฝึกอบรมให้รู้เทคนิคการปฏิบติังานในโครงการส าหรับผูเ้ขา้มาบริหาร หรือ
ประสานงาน วิธีน้ีนอกจากจะเพิ่มความไวว้างใจให้กับคนในท้องถ่ินแล้วยยงัช่วยให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาของตนเองอีกด้วย อีกทั้ งยงัท าให้เกิดการส่ือสารข้อมูลภายใน และได้รับ
ค าแนะน าซ่ึงเป็นปัญหาของคนในทอ้งถ่ิน ตลอดจนผลกระทบท่ีไดรั้บเม่ือโครงการเขา้มา 

(3) การมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือ (Enlistment) การขอความร่วมมือไม่
จ  าเป็นตอ้งมีผลประโยชน์เขา้มาเก่ียวขอ้ง แต่พิจารณาจากขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ ผลเสียท่ีตามมาหลงัจากน า
โครงการเขา้มา และผลท่ีเกิดกบัคนในทอ้งถ่ินท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Participation in Benefits) เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา
นานและมีผลในทางเศรษฐกิจซ่ึงไม่ควรมองขา้มไป การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์แบ่งได ้3 ชนิด 
คือ 

(1) ผลประโยชน์ดา้นวตัถุ (Material Benefits) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐาน
ของบุคคล เช่น เป็นการเพิ่มการบริโภค รายได้ และทรัพยสิ์น แต่ส่ิงเหล่าน้ีอาจจะท าให้การสรุป
ขอ้มูลลม้เหลวได ้ซ่ึงควรวเิคราะห์ใหไ้ดว้า่ใครคือผูมี้ส่วนร่วม และด าเนินการใหเ้กิดข้ึน 

(2) ผลประโยชน์ดา้นสังคม (Social Benefits) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานดา้น
สาธารณะ ไดแ้ก่ บริการหรือความพึงพอใจการสาธารณูปโภค การเพิ่มโครงการพฒันาทอ้งถ่ินโดย
ใช้รูปแบบการผสมผสานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กบัคนยากจน จึงจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดการมี
ส่วนร่วมในผลประโยชน์ทั้งในเร่ืองปริมาณ การแบ่งผลประโยชน์ และคุณภาพบริการและความพึง
พอใจ 
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(3) ผลประโยชน์ดา้นบุคคล (Personal Benefits) เป็นความปรารถนาท่ีจะเขา้มา
เป็นสมาชิกกลุ่มหรือไดรั้บการคดัเลือกเขา้มา เป็นความตอ้งการอ านาจทางสังคมและการเมือง โดย
ผา่นความร่วมมือในโครงการ ผลประโยชน์ส าคญัท่ีไดจ้ากโครงการมี 3 ชนิด คือ ความรู้สึกมีคุณค่า
ในตนเอง อ านาจทางการเมือง และความรู้สึกว่าตนเองท างานมีประสิทธิผล การมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์มีความแตกต่างกนั จะเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัในการวางนโยบายหลกัท่ีเก่ียวขอ้งวา่จะให้
ใครมีส่วนร่วม หากผลท่ีออกมาตรงกนัขา้มกบัความคาดหวงั จะไดแ้กไ้ขเพื่อหาแนวทางท่ีมีความ
เป็นไปไดใ้นการวางรูปแบบใหม่ 

4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in Evaluation) เป็นส่วนท่ีมีการ
เขียนเป็นรายงานไวน้้อย สามารถประเมินโครงการได ้2 รูปแบบคือ การมีส่วนร่วมทางตรง และ
การมีส่วนร่วมทางออ้ม การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้าท่ีจากส่วนกลาง
มากกว่าคนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงท าหน้าท่ีประเมินผลดา้นงบประมาณ ความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อ
โครงการ ประเมินวา่มีผูเ้ห็นดว้ยกบัโครงการหรือไม่ ผูมี้ส่วนร่วมไดแ้ก่ใครบา้ง มีส่วนร่วมโดยวิธี
ใด มีการแสดงความคิดเห็นผ่านส่ือต่าง ๆ หรือผ่านตวัแทนท่ีเลือกเขา้ไปอย่างไร และท าอย่างไร 
ความคิดเห็นต่าง ๆ จึงจะไดรั้บการน าไปใชป้ระโยชน์ 

มิติท่ี 2 ใครท่ีเขา้มามีส่วนร่วม (Whose Participation are We Concerned With?) ใน
ส่วนน้ี ค าท่ีใช้ในความหมายกว้างค าหน่ึง คือ “การมีส่วนร่วมของประชาชน” (Popular 
participation) ซ่ึง Cohen and Uphoff ไดจ้  าแนกให้เป็นกลุ่มบุคคลท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน โดยจ าแนก
ออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ 1) ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นทอ้งถ่ิน (Local Residents or Local People) 2) ผูน้ า
ทอ้งถ่ิน (Local Leaders) 3) เจา้หนา้ท่ีของรัฐ (Government Personnel) และ4) คนต่างชาติ (Foreign 
Personnel) โดยคุณลกัษณะของบุคคลทั้ง 4 กลุ่ม ท่ีควรพิจารณา คือ เพศ อายุ สถานภาพของ
ครอบครัว การศึกษา การแบ่งกลุ่มในสังคม ไดแ้ก่ กลุ่มชนชาติ เผ่า เช้ือชาติ ศาสนาท่ีนบัถือ ชั้น
วรรณะ ภาษาท่ีใช้ แหล่งก าเนิด และอ่ืน ๆ อาชีพ รายได ้ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน ระยะทาง
ของท่ีพกักบัท่ีตั้งของโครงการความร่วมมือ สถานภาพของการถือครองท่ีดิน และสถานภาพของ
การไดรั้บจา้งงาน (เช่น ท างานเตม็เวลาหรือไม่เตม็เวลา) 

มิติท่ี 3 การมีส่วนร่วมนั้นเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร (How is Participation Occurring With in 
The Project?) ในมิติน้ีมีประเด็นท่ีควรพิจารณาอยู ่4 ประเด็นกนั คือ 

1) พื้นฐานของการมีส่วนร่วม พิจารณาเก่ียวกบั การท าให้เกิดการมีส่วนร่วม และ
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมมาจากท่ีใด 

2) รูปแบบของการมีส่วนร่วม พิจารณาเก่ียวกบั รูปแบบขององคก์ร และการมีส่วน
ร่วมโดยตรงหรือโดยออ้ม 
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3) ขอบเขตของการมีส่วนร่วม พิจารณาเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีเขา้มามีส่วนร่วม และ
ช่วงของกิจกรรม 

4) ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วม พิจารณาเก่ียวกบัการใชอ้  านาจแก่ผูเ้ขา้มามีส่วน
ร่วม และปฏิสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะต่าง ๆ ของส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมวา่  

นอกจาก 3 มิติ ของการมีส่วนร่วมแลว้ Cohen and Uphoff (1997) ยงัไดก้ล่าวถึง
บริบทของการมีส่วนร่วมว่า การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมนั้นตอ้งพิจารณาถึงความเป็นจริงของ
เง่ือนไขต่าง ๆ ของการมีส่วนร่วมนั้นอยู่ นัน่คือบริบทของการมีส่วนร่วม ซ่ึงจ าแนกเป็น 2 ส่วน
ใหญ่ ๆ คือ  

1) คุณลักษณะของโครงการท่ีกระทบต่อการมีส่วนร่วม (Effects of Project 
Characteristics on Participation) ไดแ้ก่ 

(1) ผลกระทบของส่ิงน าเขา้สู่โครงการ (Entry Effect) ไดแ้ก่ ความซบัซ้อนของ
เทคโนโลยท่ีีใชใ้นโครงการ และทรัพยากรท่ีตอ้งการของโครงการ 

(2) ผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์จากโครงการ (Benefits Effect) ได้แก่ 
ผลประโยชน์ท่ีสามารถสัมผสัไดห้รือผลประโยชน์ท่ีมีตวัตนใหส้ัมผสัได ้(Tangibility) ความเป็นไป
ได้ของผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ (Probability) ผลประโยชน์ท่ีได้รับทนัที (Immediacy) และการ
กระจายผลประโยชน์ (Distribution) 

(3) ผลกระทบของการออกแบบ (Design Effects) ไดแ้ก่ การเช่ือมโยงโครงการ 
(Programme Linkages) ความยืดหยุน่ของโครงการ (Programme Flexibility) ความสามารถในการ
เข้าถึงได้ในแง่บริหาร (Administrative Accessibility) และความครอบคลุมในแง่บริหาร 
(Administrative Coverage) 

2) ผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มต่อกิจกรรมการมีส่วนร่วม (Task Environment) ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นกายภาพและชีวภาพ (Physical and Biological Factors) ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ (Economic 
Factors) ปัจจยัด้านการเมือง (Political Factors) ปัจจยัด้านสังคม (Social Factors) ปัจจยัด้าน
วฒันธรรม (Cultural Factors) ปัจจยัดา้นประวติัความเป็นมา (Historical Factors) 

จากแนวคิดของ Cohen and Uphoff ขา้งตน้ สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการอธิบายและการ
วเิคราะห์การมีส่วนร่วม ดงัแสดงในภาพท่ี 2 
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-ดา้นวฒันธรรม 

-ดา้นสงัคม 

-ดา้นการเมือง 

-ดา้นเศรษฐกิจ 

 

-ดา้นภูมิศาสตร์ 

-ดา้นชีวภาพ 

 

-ประสบการณ์ 

-การรับรู้ 

 

-สามารถ เ ช่ื อมโยง

โครงการ 

-ความยืดหยุ่นของ

โครงการ  

-การเข้าถึงได้ในแง่

บริหาร 

-การเข้ามาครอบง า

ของฝ่ายบริหาร 

 

-สามารถสมัผสัได ้

-มีความเป็นไปได ้

-ระยะเวลาท่ีส่งผล 

 

-ความซับซ้อนในการ

ใชเ้ทคโนโลย ี

-ทรัพยากรท่ีตอ้งการ 

มี ส่ ว น

ร่ ว ม

อย่างไร 

(How) 

มี ส่ วน

ร่วมใน

เร่ืองใด 

(What 

kind) 

ใ ค ร ท่ี

เ ข้ าม า

มี ส่ วน

ร่ ว ม 

(Who) 

มิติในการมีส่วนร่วม 

(Dimensions) 

การตดัสินใจ 
ขณะเร่ิมตน้ 

ขณะด าเนินการ 

ปฏิบติัการ 

การด าเนินงาน 
การแจกแจงทรัพยากร 

การบริหาร 

การประสานงาน 

การขอความร่วมมือ 

ผลป ร ะ โ ย ชน์

หรือผลท่ีตามมา 

ดา้นวสัดุ 

ดา้นสงัคม 
ดา้นตวับุคคล 

การประเมินผล 

ผู ้ ท่ี อ ยู่ อ า ศัย

ในทอ้งถ่ิน 

ผูน้ าทอ้งถ่ิน 

เจา้หนา้ท่ีรัฐ 

คนต่างชาติ 

คุณลกัษณะของตวับุคคล 

-เพศ 

-สถานะทางครอบครัว 

-การศึกษา 

-ระดบัชั้นในสงัคม 

-ระดบัรายได ้

-ระยะเวลาท่ีอยูอ่าศยั 

-สถานะการถือครองท่ีดิน 

พ้ื น ฐ าน ก า ร มี

ส่วนร่วม 

รู ป แบบก า ร มี

ส่วนร่วม 

ขอบเขตของการ

มีส่วนร่วม 

ผลกระทบของ

การมีส่วนร่วม 

แรงกระตุน้ 

แรงจูงใจ 

องคก์าร 
โดยตรง /

โดยออ้ม 

ระยะเวลา 

ช่วงของกิจกรรม 

การเสริมอ านาจ 

ปฏิสมัพนัธ์ 

บริบทของการมีส่วนร่วม 

(Contexts) 

ผลกระทบต่อ

ก า ร เ ข้ า สู่

โครงการ 

ผ ล ก ร ะ ท บ

ข อ ง

ผลประโยชน์ 

ผลกระทบของ

การออกแบบ

โครงการ 

ปั จ จั ย ด้ า น

ประวติัศาสตร์ 

ปั จ จั ย ด้ า น

ก า ย ภ า พ แ ล ะ

ธรรมชาติ 

ปัจจยัดา้น

สงัคม 

ลกัษณะของโครงการ 
สภาพแวดลอ้มซึ่งกระทบต่อกิจกรรม 

ภาพที ่2.2 กรอบในการอธิบายและการวเิคราะห์การมีส่วนร่วม  

แหล่งทีม่า:  Cohen and Uphoff, 1980. 
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โดยสรุปแลว้ กรอบในการพิจารณาการมีส่วนร่วมของ Cohen and Uphoff จากมิติ 3 มิติ คือ 
พิจารณาถึงกิจกรรมการมีส่วนร่วมนั้ นท าอะไรบ้าง ใครเป็นผูน้ า และท าด้วยวิธีการอย่างไร 
นอกจากน้ียงัได้พิจารณาถึงบริบทของการมีส่วนร่วมด้วย ได้แก่ คุณลกัษณะของโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วม ตลอดจนสภาพแวดลอ้มท่ีกระทบต่อการมีส่วนร่วม ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นถึงการมีส่วนร่วมท่ีเป็นระบบและครอบคลุม 

กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการต่อเน่ืองท่ีประกอบด้วยการให้ข้อมูล การ
ปรึกษาหารือ การท าความเขา้ใจ ตลอดจนการตดัสินใจ ซ่ึงมีความจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนและ
ออกแบบกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่ก่อนเร่ิมกระบวนการ อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอยา่งมีคุณค่าหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีประสบความส าเร็จนั้น ประชาชนตอ้ง
เข้ามามีส่วนร่วมด้วย รวมถึงการมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายของสังคม และการจดัการ
ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และตอ้งเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยความสมคัรใจอย่าง
แทจ้ริง อาจกล่าวไดว้า่การตดัสินใจในการพฒันาโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ จะประสบความส าเร็จ
ไดต้อ้งประกอบไปดว้ยขอ้มูล ความคิดเห็น และความตอ้งการของประชาชนจากการตดัสินใจอยา่ง
ครอบคลุม ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จากประชาชนจะเป็นส่ิงยืนยนัได้ว่าวตัถุประสงค์ และโครงการหรือ
กิจกรรมนั้น ๆ มีความเหมาะสม และไดผ้ลลพัธ์ท่ีตรงกบัความตอ้งการของชุมชนนั้น ๆ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่กระบวนการตดัสินใจดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีความสัมพนัธ์อยา่งยิ่งกบั
ประชาชนในทอ้งถ่ิน (จุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ, 2555) 
 

2.3.3 ปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วม 
สุรภี โรจน์อารยานนท ์(2532) ไดก้ล่าวถึง ปัญหาส่ิงแวดลอ้มมีสาเหตุอยา่งกวา้ง ๆ ท่ีส าคญั 

3 ประการ ไดแ้ก่ 
1) การเพิ่มจ านวนประชากร หมายถึง ความตอ้งการในการใชท้รัพยากรธรรมชาติ

เพื่อการด ารงชีวิตพื้นฐาน ไดแ้ก่ พื้นท่ีท ากินทางเกษตรท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วจนมีการบุกรุกท าลาย 
ความตอ้งการใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น น ้ า อาหาร อากาศ แร่ธาตุ พลงังาน ในปัจจุบนัขาดการวาง
แผนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพจนท าให้เกิดความเส่ือมโทรมของสภาพแวดล้อม
โดยทัว่ไป และอาจเกิดผลเสียหายร้ายแรงในอนาคต 

2) การขยายตวัของเมือง ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอ้มตามธรรมชาติ 
การขยายตวัของเมืองอย่างรวดเร็ว และขาดการวางแผนไวล่้วงหน้าท าให้เกิดปัญหา เช่น การใช้
ท่ีดินอย่างไม่เป็นระเบียบแบบแผน ปัญหาการจราจร การขาดแคลนดา้นสาธารณูปโภค และการ
บริหาร รวมทั้งสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นตน้ 
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3) การใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ทางด้านการเกษตร เช่นการใช้ปุ๋ย และยาฆ่าแมลง 
ไดก่้ให้เกิดความเส่ือมโทรมของคุณภาพดิน และอาจแพร่กระจายลงสู่แม่น ้ า ล าคลอง เป็นสาเหตุ
ของน ้ าเสีย และสารพิษตกคา้งในอาหาร และผลผลิตทางการเกษตร เป็นตน้ ท าให้แนวทางการ
พฒันาในปัจจุบนัเกิดความเปล่ียนแปลง ประชาชนให้ความสนใจดา้นส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ตลอดจน
การพฒันาคุณภาพชีวติใหดี้ข้ึน 

สฤษด์ิ มินทระ (2536) ไดส้รุปถึงอุปสรรคของการมีส่วนร่วมไวด้งัต่อไปน้ี 
1) ปัญหาดา้นแนวคิด 

(1) ความคิดแบบแยกส่วนหรือแบบกลไก เป็นความคิดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดและแบ่งหน่วยงานแยกออกจากกนัเป็นส่วน ๆ จนมีความรู้สึกวา่เป็นหนา้ท่ีของแต่ละส่วนท่ี
แยกกนัเด็ดขาด 

(2) ความคิดตามกระแสพฒันาแบบทนัสมยั เป็นความคิดหลกัท่ีเขา้มาครอบง า
ในชนชั้นน า ผูป้ฏิบติังาน และประชาชน ท าให้หลงใหลในอ านาจ วตัถุนิยม มุ่งแสวงหาจนไม่มีขีด
ความพอดี พฒันาตามกระแสหลกั ในขณะท่ีประชาชนส่วนใหญ่ก็หลงใหลตาม 

(3) ความคิดแบบอ านาจนิยม เป็นความคิดท่ีขดัขวางความคิดการมีส่วนร่วม
โดยตรง เพราะไม่เช่ือในพลงัประชาชน 

(4) ความคิดแบบราชการ เป็นความคิดท่ีถูกครอบง าดว้ยวฒันธรรมราชการ จึง
ไม่มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขาดความกลา้หาญในการกระท าส่ิงใหม่ ๆ ท่ีทา้ทาย ยึดติดในตวัผูน้ า
อยูภ่ายใตร้ะบบอุปถมัภ ์จึงไม่สามารถสร้างสรรคใ์หเ้กิดการมีส่วนร่วมได ้

(5) ความคิดแบบยอมจ านน เป็นความคิดท่ีประชาชนส่วนใหญ่ถูกกระท า จึง
ตอ้งหาแนวทางการพึ่งพาตนเอง และไม่เห็นความส าคญัของการมีส่วนร่วม เพราะถือวา่ตนเองไม่มี
ความส าคญั จึงปล่อยใหเ้ป็นหนา้ท่ีของฝ่ายน าหรือแลว้แต่ฝ่ายน าจะช้ีน าหรือก าหนด 

2) ปัญหาดา้นการปฏิบติังาน 
(1) ปัญหาการขาดผู ้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมเป็นแนวคิดทวนกระแสท่ี

ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งมีจิตส านึก มีอุดมการณ์ และความอดทน ดงันั้นจึงมีผูป้ฏิบติังานจ ากดัอยูใ่นวง
แคบ ท าให้ขาดผูป้ฏิบัติงานในเชิงรุก ทั้ งในส่วนท่ีเป็นข้าราชการ องค์กรพัฒนา และในหมู่
ประชาชนเอง 

(2) กระแสการพฒันาแบบทนัสมยัครอบง าชนชั้นน า สร้างแบบและคุณค่าแห่ง
การนิยมวตัถุ โฆษณาชวนเช่ือให้ประชาชนระดบัล่างหลงใหลในการบริโภคทางวตัถุจนมองเห็น
แนวทางการพฒันาทางวตัถุ เป็นเร่ืองท่ีถูกตอ้งเพียงแนวทางเดียวเท่านั้น ไม่เห็นว่าการมีส่วนร่วม
เป็นแนวทางแกไ้ขปัญหา และไม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินดั้งเดิม 
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(3) ส่ือสารมวลชน เป็นเคร่ืองมือท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษาของประชาชนตลอด
มา และส่ือมวลชนถูกยึดกุมโดยภาคราชการ และภาคธุรกิจเอกชน ส าหรับสร้างค่านิยมบริโภค ท า
ให้ประชาชนรับค่านิยมท่ีไม่ถูกตอ้งไวจ้นไม่สามารถมีอิสระจากการครอบง าได ้จึงขาดสติปัญญา
ในการแกไ้ขปัญหาในแนวทางท่ีถูกตอ้งได ้

(4) ใครเป็นคนเร่ิมตน้ แนวคิดการมีส่วนร่วมเกิดจากปัญหาคนชนชั้นกลาง ท่ี
หวงัดีต่อประชาชน แต่ประชาชนส่วนใหญ่เองยงัมองไม่เห็นปัญหาด้วยตนเอง ดังนั้ นการท่ี
ประชาชนยงัไม่ไดเ้ป็นผูเ้คล่ือนไหวให้เกิดการเปล่ียนแปลงดว้ยตนเอง การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนอาจลม้เหลวภายหลงัได ้

3) ปัญหาการเร่ิมตน้ ซ่ึงปัญหาโครงสร้างทางอ านาจคือ การกระจายอ านาจท่ีรัฐยงั
ไม่ไดก้ระจายอ านาจมาสู่ประชาชนโดยตรงอยา่งแทจ้ริง จึงเป็นปัญหาวา่แนวคิดและรูปแบบต่าง ๆ 
ท่ีมีอยู ่ควรเร่ิมตน้ด าเนินการอยา่งไร จึงจะเกิดผลในทางปฏิบติั 

ปัญหาทั้งหมด นอกจากปัญหาโครงสร้างทางอ านาจแลว้ ปัญหาดา้นแนวคิดเป็นปัญหาท่ีมี
ความส าคญัอนัดบัหน่ึงท่ีตอ้งขยายให้เกิดข้ึนในวงกวา้ง โดยเฉพาะในหมู่ประชาชนจนสามารถ
ปลดปล่อยตนเองเป็นอิสระจากการครอบง าได ้แลว้จากนั้นจึงสามารถคล่ีคลายปัญหาอ่ืน ๆ ได ้

นอกจากน้ี สยาม อรุณศรีมรกต (2549) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง 
เป็นองค์ประกอบหน่ึงขององค์การท่ีเกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ ท่ีอาจมีผลต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ขณะท่ี Hirch (1990) ไดศึ้กษาพบวา่ อุปสรรคส าคญัของการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน
คือ การท่ีประชาชนท่ียากจนในชนบทไม่สามารถควบคุมการผลิตและการไม่มีอ านาจทางการเมือง
ทางเศรษฐกิจในหมู่บา้น ความไม่มีอ านาจน้ีท าให้เกิดปัญหาการแยกส่วนและเกิดกระบวนการท่ีท า
ให้คนเกิดความแปลกแยกใน 3 ส่วนคือ ดา้นเทศะ (Spatial) ของความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ดา้น
จิตส านึก (Conscious) ดา้นสังคม (Social) โดยการแยกส่วน หมายถึง การท่ีคนในชุมชนตอ้งเสาะ
แสวงหาทรัพยากรพื้นฐานจากนอกหมู่บา้น ซ่ึงท าให้เกิดการยา้ยถ่ินทั้งแบบชัว่คราวและถาวร รวม
ไปถึงการท่ีตอ้งเสาะแสวงหาทุนในการผลิต ทั้งโดยการท างานท่ีหนกัข้ึนหรือการกูย้ืมเงิน ท าให้
ช่องวา่งระหว่างกลุ่มผูรั้บจา้ง กลุ่มเจา้ของท่ีดินและกลุ่มของท่ีดินท่ีให้เช่าหรือรับจ านองมีมากข้ึน 
รวมไปถึงท าใหป้ระชาชนเกิดความยากล าบากในการประกอบอาชีพ นอกจากน้ีอ านาจรัฐและความ
ลม้เหลวของการพฒันาประชาสังคม เป็นการท าลายความเช่ือมัน่ของกลุ่มเอกชน ท าให้ดูเหมือนวา่
สิทธิและหน้าท่ีของประชาชนมีอยู่น้อย ท าให้ประชาชนเกิดความหวาดระแวงและไม่กล้าคิดส่ิง
ใหม่ ๆ ในขณะเดียวกันในระบบราชการ ข้าราชการอาวุโสท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบสูงก็ไม่กล้า
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รับผดิชอบ กลบัแบ่งงานตามสายการบงัคบับญัชาลงไปเป็นล าดบัชั้น ซ่ึงเป็นการกระท าท่ีท าให้การ
ไม่มีส่วนร่วมขยายตวัออกไปอยา่งรวดเร็ว  

จากการท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถสรุป
ไดเ้ป็น 2 ประเด็น คือ 1) ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากตวัประชาชนเอง ซ่ีงส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเก่ียวกบั
ความเช่ือเร่ืองค่านิยมและทศันคติเดิมท่ีประชาชนในชนบทมีอยู่ และ 2) ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจาก
ภายนอก ไดแ้ก่ ระบบราชการ การจดัการในภาครัฐแบบสั่งการจากบนสู่ล่าง และตวัเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐเอง 
 

2.3.4 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จนถึงรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ได้มีการส่งเสริมเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดย
เร่ือยมา ซ่ึงในมาตรา 138 โดยเป็นพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ โดยให้คณะกรรมการ
เลือกตั้งจดัท าร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการออกเสียงประชามติเพื่อให้เป็นไป
ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ และในระดบัทอ้งถ่ินยงัสามารถจดัให้มีการลงประชามติไดด้งัระบุ
ไวใ้นมาตรา 287 ท่ีว่าประชาชนในท้องถ่ินมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งจดัให้มีวิธีการท่ีให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมดงักล่าวไดด้ว้ย ทั้งน้ีในกรณีท่ีการกระท าขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะมีผลกระทบต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทอ้งถ่ินในสาระส าคญั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งแจง้
ขอ้มูลรายละเอียดใหป้ระชาชนทราบก่อนกระท าการเป็นเวลาพอสมควร และในกรณีท่ีเห็นสมควร
หรือไดรั้บการร้องขอจากประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งจดัให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นก่อนการกระท านั้น หรืออาจจดัให้ประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตดัสินใจก็
ได ้ตามกฎหมายบญัญติั (ถวลิวดี บุรีกุล, 2551)  

นอกจากน้ียงัมีกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน ดงัต่อไปน้ี 
พระราชบญัญติั สภาพฒันาการเมือง พุทธศกัราช 2551 โดยกฎหมายน้ีจดัให้มีสภาพฒันา

การเมือง ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการพฒันาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมของผูด้  ารงต าแห่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ รวมทั้ งส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง ทั้งน้ีโดยมีการ
ส่งเสริมภาคประชาสังคม และการเมืองภาคพลเมือง ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือประชาชน 
ชุมชน และองคก์รภาคประชาสังคมให้สามารถใชสิ้ทธิตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ ทั้งในการ
รับทราบและเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การวางแผนดา้นต่าง ๆ ทั้ง
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ระดบัชาติและทอ้งถ่ิน การตดัสินใจทางการเมือง การจดัท าบริการสาธารณะและการตรวจสอบการ
ใชอ้ านาจรัฐและร่วมมือกบัสภาองคก์รชุมชนตามกฎหมายวา่ดว้ยสภาองค์กรชุมชนเพื่อด าเนินการ
ตามพระราชบญัญติัน้ี โดยท่ีองค์กรภาคประชาสังคม หมายถึง  ชุมชน ชุมชนทอ้งถ่ินหรือชุมชน
ทอ้งถ่ินดั้งเดิมซ่ึงรวมกนัเป็นสภาองค์กรชุมชนต าบลตามกฎหมายว่าดว้ยสภาองค์กรชุมชน และ
องค์กรภาคประชาสังคมอ่ืน เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างการเมืองภาคพลเมืองจึงมีการจดัตั้ ง
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองข้ึนเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้ ง
สนบัสนุนการด าเนินการของกลุ่มประชาชนท่ีรวมตวักนัในลกัษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถ
แสดงความคิดเห็นและเสนอความตอ้งการของชุมชนในพื้นท่ี 

พระราชบญัญติั สภาองคก์รชุมชน พุทธศกัราช 2551 กฎหมายน้ีส่งเสริมการขบัเคล่ือนภาค
ประชาสังคมในชุมชน โดยเรียกวา่สภาองคก์รชุมชนต าบล โดยท่ีองคก์รชุมชนคือ องคก์รท่ีเป็นการ
รวมของชุมชน ชุมชนทอ้งถ่ิน หรือชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม ท่ีจดแจง้ตามกฎหมายน้ี ทั้งน้ีชุมชนคือ 
กลุ่มประชาชนท่ีรวมตัวกันโดยมีผลประโยชน์และวตัถุประสงค์ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือหรือ
สนบัสนุนกนั หรือท ากิจกรรมอนัชอบดว้ยกฎหมายและศีลธรรมร่วมกนัหรือด าเนินการอ่ืนอนัเป็น
ประโยชน์ร่วมกนัของสมาชิก มีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและมีระบบบริหารจดัการและการ
แสดงเจตนาแทนกลุ่มได้ ชุมชนท้องถ่ินคือ ชุมชนท่ีอยู่ร่วมกนัในพื้นท่ีหมู่บา้นหรือต าบล และ
ชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิมคือ ชุมชนทอ้งถ่ินซ่ึงเกิดข้ึนก่อนประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
พุทธศกัราช 2550 โดยภารกิจของสภาองค์กรชุมชนท่ีส าคญัคือ ส่งเสิรมและสนบัสนุนให้สมาชิก
องค์กรชุมชนอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะหรือวฒันธรรมอนัดีของ
ชุมชนและของชาติ ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานของ
รัฐในการจดัการและบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะเป็นประโยชน์
ต่อชุมชนและประเทศชาติอย่างย ัง่ยืน จดัให้มีเวทีการปรึกษาหารือกนัของประชาชนเพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมของ
หน่วยงาน ต่ า ง  ๆ  ท่ี มี ผลห รืออาจ ก่อให้ เ กิ ดผลกระทบ ต่อ คุณภาพ ส่ิ งแวดล้อม  ห รือ
ทรัพยากรธรรมชาติ สุขอนามยัคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ทั้งน้ีตอ้งมีการน าความเห็น
ของประชาชนมาประกอบการพิจารณา 

ในขณะเดียวกนัปัจจุบนัก็ไดมี้การก าหนดใชร่้างรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป พุทธศกัราช 2558 
แม้จะจัดท าข้ึนในช่วงเวลาท่ีประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว แต่ไดค้  านึงถึงการปฏิรูปดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็น
ส าคญั เน่ืองจากประเทศไทยก าลงัประสบปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในหลาย ๆ ดา้นและส่งผลกระทบ
ทั้งต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพอนามยัของประชาชนเป็นอยา่งมาก ทั้งดา้นมลพิษทางอากาศ ขยะมูล
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ฝอย น ้าเสีย ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาอยา่งยืดเยื้อและยาวนาน รัฐธรรมนูญ มาตรา 287 จึงระบุเร่ือง
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไวอ้ยา่งชดัเจน โดยให้มีการด าเนินการปฏิรูประบบ
โครงสร้างและองค์กร ให้มีการปฏิรูปกฎหมายเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรน ้ า การจดัการพื้นท่ี
คุม้ครองทางทะเล การจดัการขยะของเสียอนัตราย รวมทั้งการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายวา่ดว้ยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ี ร่างรัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าวไดใ้ห้ความส าคญั
ในเร่ืองของการมีส่วนร่วมร่วมกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ซ่ึงระบุวา่ ประชาชนสามารถเขา้
มามีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งการจดัการบ ารุงรักษาและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัพฒันาในดา้นต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน ได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลายหลายทางชีวภาพอย่างเป็นธรรม 
คุ้มครอง ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม เพื่อด ารงอยู่ได้อย่างปกติและต่อเน่ืองใน
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี รวมถึงการเพิ่มกลไกป้องกนัสิทธิชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ และป้องกนัมิให้
นโยบายแผนโครงการหรือกิจกรรมด้านการพฒันา ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเน่ืองต่อปัญหาความ
เหล่ือมล ้าและความไม่เป็นธรรมมากข้ึน  

กฎหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ทั้งน้ีเพื่อมุ่งเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมาโดยตลอด ซ่ึงจะเป็นส่วน
หน่ึงท่ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนไดอ้ย่างสมบูรณ์ แต่อยา่งไรก็ดีกฎหมายต่าง ๆ ท่ีไม่
สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญจ าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ข ทั้งยงัมีกฎหมายอีกหลายฉบบั
ท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติัไวว้า่ตอ้งมี แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ต่อยา่งใด ท าให้ประชาชนยงัขาดช่องทาง
ในการเขา้มาสู่กระบวนการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง 

 

2.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

การปกครองประเทศนั้นรัฐส่วนกลางอาจมีขอ้จากดัในการปกครองประเทศหลายประการ 
เน่ืองจากในแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างกนัทั้งทางดา้นภูมิศาสตร์ สังคม วฒันธรรม ท าให้ในแต่ละ
พื้นท่ีมีสภาพปัญหาแตกต่างกนั ดว้ยเหตุน้ีรัฐส่วนกลางจึงจ าเป็นตอ้งกระจายอ านาจในการปกครอง
เพื่อแบ่งเบาภาระดงักล่าว เพราะหากประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นผูบ้ริหารกิจการของทอ้งถ่ินเองยอ่มมี
ความเข้าใจถึงสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนได้มากกว่ารัฐส่วนกลางซ่ึงเป็น
บุคคลภายนอก ดงันั้น การปกครองด้วยตนเองจึงมีบทบาทท่ีสาคญัในการตอบสนองต่อความ
ตอ้งการและการแกไ้ขปัญหาในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยสาระส าคญั
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ของการกระจายอ านาจการปกครองคือการให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการปกครองตนเอง การ
กระจายอ านาจการปกครองจึงเป็นรากฐานท่ีสาคญัของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 

2.4.1 ความหมายของการปกครองท้องถิ่น 
การปกครองทอ้งถ่ิน เป็นการปกครองท่ีรัฐบาลกลางให้อ านาจหรือกระจายอ านาจไปให้

หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในทอ้งถ่ินไดมี้อ านาจการปกครองร่วมกนั
ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนในการบริหารทอ้งถ่ิน ตามหลกัการท่ีว่า ถา้อ านาจการปกครองมาจาก
ประชาชนในทอ้งถ่ินแลว้ รัฐบาลของทอ้งถ่ินยอ่มเป็นรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อ
ประชาชน อนัเกิดจากการกระจายอ านาจของรัฐบาลกลาง โดยให้องค์กรท่ีมิไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
รัฐบาลมีอ านาจในการตดัสินใจและบริหารงานภายในเขตอ านาจของตน  (Wit, 1967) นอกจากน้ียงั
มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของการปกครองทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

วุฒิสาร ตนัไชย (2547) ไดใ้ห้ความหมายการปกครองทอ้งถ่ิน เป็นการจดัระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ซ่ึงมีลักษณะท่ีส าคญัคือ มีการจดัตั้ ง
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นนิติบุคคลแยกอิสระออกจากการบริหารราชการส่วนกลาง มีสิทธิ
และอ านาจในการบริหาร เพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยมีเจา้หน้าท่ี ทรัพยสิ์น งบประมาณ และรายไดเ้ป็นของทอ้งถ่ินเอง และ
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 
(2547) ท่ีใหค้วามหมายวา่ การปกครองทอ้งถ่ิน หมายถึง การปกครองซ่ึงราชการส่วนกลางไดม้อบ
อ านาจในการปกครองและบริหารกิจการงานให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในขอบเขตอ านาจ
หน้าท่ีและพื้นท่ีของตนตามท่ีก าหนดไวต้ามกฎหมาย โดยมีความเป็นอิสระตามสมควรไม่ตอ้งอยู่
ในบงัคบับญัชาของราชการส่วนกลาง เพียงแต่จะถูกก ากบัดูแลให้การบริหารงานเป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย 

ขณะท่ี โกวิทย ์พวงงาม (2553) กล่าววา่ การปกครองทอ้งถ่ิน หมายถึง การท่ีรัฐบาลกลาง
ให้อ านาจหรือกระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินเปิดโอกาสให้ประชาชนในทอ้งถ่ิน
ไดมี้อ านาจในการปกครองร่วมกนัทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารทอ้งถ่ินตามหลกัการท่ีวา่ ถา้
อ านาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถ่ินแล้ว รัฐบาลของท้องถ่ินก็ย่อมเป็นรัฐบาลของ
ประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน ดงันั้นการบริหารการปกครองทอ้งถ่ินจึงจ าเป็นตอ้งมี
องคก์รเป็นของตนเอง อนัเกิดจากการกระจายอ านาจของรัฐบาลกลางโดยใชอ้งคก์รท่ีมิไดเ้ป็นส่วน
หน่ึงของรัฐบาลกลาง มีอ านาจในการตดัสินใจและบริหารงานภายในทอ้งถ่ินในเขตอ านาจของตน 
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Holloway (1951) ไดใ้ห้ความหมายของการปกครองทอ้งถ่ินวา่ หมายถึง องคก์ารท่ีมีอาณา
เขตแน่นอน มีประชากรตามหลกัท่ีก าหนดไวมี้อ านาจการปกครองของตนเอง มีการบริหารการคลงั
ของตนเองและมีสภาพทอ้งถ่ินท่ีสมาชิกไดรั้บการเลือกตั้งจากประชาชน 

Robson (1953) ไดนิ้ยามการปกครองทอ้งถ่ิน หมายถึง หน่วยการปกครองซ่ึงรัฐไดจ้ดัตั้งข้ึน
และให้มีอ านาจปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) และตอ้งมีองคก์ร
ท่ีจ าเป็นในการปกครอง (Nescessary Organization) เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีให้สมความมุ่งหมายของการ
ปกครองทอ้งถ่ินนั้น ๆ 

Hill (1974) กล่าววา่ การปกครองทอ้งถ่ิน หมายถึง ระบบการจดัการทอ้งถ่ินภายในรัฐ ๆ 
หน่ึงเป็นทอ้งท่ีอนัมีขอบเขตชดัเจนมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีโครงสร้างดา้นอ านาจและหนา้ท่ีบญัญติั 
โดยกฎหมายทัว่ไปและกฎหมายเฉพาะ และมีความเป็นอิสระทางการบริหารทั้งดา้นการคลงัและ
ดา้นอ่ืน ๆ 

โดยสรุปแล้วการปกครองท้องถ่ินเป็นส่วนหน่ึงของการปกครองประเทศ โดยรัฐบาล
กระจายอ านาจการบริหารจัดการเก่ียวกับภารกิจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนท้องถ่ิน โดยมี
กฎหมายใหอ้ านาจใหส้ามารถด าเนินกิจกรรมและบริการสาธารณะอยา่งท่ีจ  าเป็น และเกิดประโยชน์
ต่อทอ้งถ่ิน โดยมีองคก์รทางการบริหารของทอ้งถ่ินนั้นเองเป็นผูด้  าเนินการมิใช่การบริหารจดัการ
โดยองคก์รเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือตวัแทนรัฐบาลท่ีตั้งอยูใ่นส่วนภูมิภาค 

 
2.4.2 ลกัษณะส าคัญของการปกครองท้องถิ่น 
ลกัษณะของการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินมีลกัษณะส าคญั กล่าวคือ การบริหารราชการ

ส่วนทอ้งถ่ินของไทยในปัจจุบนัเป็นการจดัระเบียบการบริหารราชการรูปแบบหน่ึง โดยอาศยัการ
ผสมผสานระหวา่งการรวมอ านาจ การแบ่งอ านาจ และการกระจายอ านาจ ลกัษณะของการกระจาย
อ านาจ หรือการปกครองทอ้งถ่ินเป็นการปกครอง ซ่ึงรัฐกระจายอ านาจให้ทอ้งถ่ินหน่ึงหรือหลาย ๆ 
ทอ้งถ่ินเป็นผูด้  าเนินการภายในขอบเขตกิจกรรมท่ีรัฐมอบหมายให้กระท าได ้ซ่ึงก าหนดขอบเขต
พื้นท่ีไวแ้น่ชดัมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีองคก์รหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการปกครองทอ้งถ่ินและ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน มีประชาชนเขา้ร่วมด าเนินการและมีความเป็น
เอกเทศหรือความเป็นอิสระทางการเงินและอ่ืน ๆ ในระดบัหน่ึง (อโนทยั ธรรมกุล, 2530) ซ่ึงมี
ลกัษณะส าคญั พอสรุปได ้ดงัน้ี 

1) มีพื้นท่ีขอบเขตท่ีแน่นอน 
2) เป็นนิติบุคคลเพื่อให้สามารถด าเนินการต่าง ๆ ได้อย่างอิสระพอสมควร การ

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีองคก์ารท่ีสามารถรับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายได้
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อย่างเป็นอิสระตามกฎหมายคือ ต้องมีองค์กรเป็นนิติบุคคลตั้ งข้ึน โดยกฎหมายแยกออกจาก
ส่วนกลางสามารถก่อพนัธะทางกฎหมาย เช่น ท าสัญญาเป็นหน้ี หรือท านิติกรรมรูปอ่ืน ๆ ได ้

3) เป็นองคก์รปกครองทอ้งถ่ินท่ีแยกออกจากราชการของทอ้งถ่ินไดภ้ายในขอบเขต
ท่ีสมควร 

4) ประชาชนมีส่วนร่วมมีเสียงในการปกครองตนเองในการด าเนินกิจกรรมของการ
ปกครองท้องถ่ินน้ีเป็นกระบวนการท่ีมิใช่กระท าโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐโดยส้ินเชิง แต่เป็น
กระบวนการทางการเมือง ซ่ึงประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมโดยทางตรงหรือทางออ้ม กล่าวคือ มีสภา
นิติบญัญติัท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากประชาชนหรือเลือกตั้งบางส่วนของประชาชนมีโอกาสเขา้ร่วมเลือก
ตวัแทนท าหน้าท่ีบริหารกิจกรรมของทอ้งถ่ินหรือเขา้ร่วมก าหนดนโยบาย หรือควบคุมตรวจสอบ
การด าเนินการของตวัแทนของตน 

5) มีอ านาจอิสระบางประการในการบริหารกิจกรรม เช่น การบริหารและอ่ืน ๆ 
ภายในกรอบของกิจกรรมและขอบเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบนั้น หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินจะตอ้ง
ไดรั้บมอบหมายอ านาจด าเนินการอย่างเป็นอิสระไดพ้อสมควร โดยไม่จ  าเป็นตอ้งรับฟังค าสั่งจาก
รัฐบาลกลางหรือหน่วยงานราชการจากส่วนกลางแต่อยา่งใด 

6) มีอ านาจในการจัดหาและใช้จ่ายได้อย่างเป็นอิสระ เม่ือเป็นอิสระในการ
ด าเนินการแล้วหน่วยการปกครองท้องถ่ินต้องอิสระในการจัดหาทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินการคือ มีแหล่งรายไดข้องตนเอง เช่น ไดรั้บสนบัสนุนงบประมาณจากรัฐบาลสามารถจดัเก็บ
ภาษีบางประเภทได ้รวมทั้งหารายไดอ่ื้น ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดรูปแบบของการบริหารราชการ
ส่วนทอ้งถ่ินของไทยในปัจจุบนัมี 4 รูปแบบคือ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล และการปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา)  

 
2.4.3 หน้าทีค่วามรับผดิชอบขององค์การปกครองท้องถิ่น 
หน้าท่ีการปกครองท้องถ่ินตอ้งพิจารณาถึงก าลังเงิน ก าลังงบประมาณ ก าลงัคน ก าลัง

ความสามารถของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และหน้าท่ีความรับปิดชอบ ควรเป็นเร่ืองท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อท้องถ่ินอย่างแทจ้ริง หากเกินกว่าภาระหรือนโยบายซ่ึงรัฐบาลต้องการความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนัทั้งประเทศ ก็ไม่ควรมอบใหท้อ้งถ่ินด าเนินการ เช่น งานทะเบียนท่ีดิน การศึกษา
ในระดบัอุดมศึกษา เป็นตน้ (โกวิทย ์พวงงาม, 2552) การก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบให้หน่วย
การปกครองทอ้งถ่ินด าเนินการ มีขอ้พิจารณาดงัน้ี  
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1) เป็นงานท่ีเก่ียวกบัสถาพแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน และงานท่ีเก่ียวกบัการอ านวยความ
สะดวกในชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ไดแ้ก่ การจดัท าถนน สะพาน สวนหย่อม สวนสาธารณะ 
การก าจดัขยะมูลฝอย เป็นตน้ 

2) เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัภยั รักษาความปลอดภยั เช่น งานดบัเพลิง เป็นตน้ 
3) เป็นงานท่ีเก่ียวกบัสวสัดิการสังคม ดา้นน้ีมีความส าคญัต่อประชาชนในทอ้งถ่ิน

มาก เช่น การจดัใหมี้หน่วยบริการทางสาธารณสุข จดัใหมี้สถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา เป็นตน้ 
4) เป็นงานเก่ียวกบัการพานิชยท์อ้งถ่ิน เป็นงานท่ีหากปล่อยให้ประชาชนด าเนินการ

เองอาจไม่ได้รับผลดีเท่าท่ีควรจะเป็น จดัให้มีโรงรับจ าน า การจดัตลาดและงานต่าง ๆ ท่ีมีรายได ้
โดยสามารถเรียกค่าบริการจากประชาชน 

 
2.4.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชน ในฐานะผูเ้ป็นเจา้ของอ านาจท่ีแทจ้ริง เป็นปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งยิ่งต่อการผลกัดนั

ให้กลไก (องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน) ด าเนินภารกิจการพฒันาทอ้งถ่ิน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ินต่อการ
บริหารจดัการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด ซ่ึงประชาชนในทอ้งถ่ิน 
สามารถเขา้มามีส่วนร่วมได ้(กรมอนามยั, 2555) ดงัน้ีคือ 

1) การใช้สิทธิในการเลือกสรร หรือเลือกตั้งผูแ้ทนของตนเอง เขา้ไปเป็นสมาชิก
สภาทอ้งถ่ิน หรือเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินดงักล่าว 
เพื่อเป็นตวัแทนในการพิทกัษ์รักษาผลประโยชน์ และก าหนดทิศทางการพฒันาให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของตนเองและชุมชน ทั้งน้ีหากผูแ้ทนขา้งตน้ไม่ปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าว ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินมีสิทธิท่ีจะไม่เลือกตั้งใหเ้ป็นผูแ้ทนในสมยัต่อ ๆ ไปได ้

2) การเสนอความตอ้งการต่อผูแ้ทนของตน เพื่อน าเขา้สู่การพิจารณาก าหนดเป็น
นโยบาย แผนงาน โครงการ ในเร่ืองต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพชีวติท่ีดีของคนในชุมชน 

3) การตรวจสอบการด าเนินงานของสภาฯ และคณะกรรมการบริหารองค์กร
ปกครองทอ้งถ่ิน ประชาชนสามารถตรวจสอบได ้โดยการเฝ้ามองและติดตามการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของตน 

4) การร้องเรียน หรือร้องทุกขต่์อองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ในกรณีท่ีประชาชนไดรั้บ
ความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการใด ๆ ในทอ้งถ่ินนั้น  

5) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน ซ่ึงถือว่าเป็น 
“กติกา” หรือ “หลกัปฏิบติั” ท่ีสภาทอ้งถ่ินไดก้ าหนดข้ึนเพื่อใหบ้งัคบัใชใ้นเขตทอ้งถ่ินนั้น ๆ  
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จากบทบาทและสิทธิหนา้ท่ีของประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน จึงกล่าว
ได้ว่า “ประชาชน” เป็นองค์ประกอบหรือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะให้องค์กรปกครองท้องถ่ินเป็น
องค์กรท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัประชาชนได้ เป็นท่ีพึ่ง และเป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน การปกครองทอ้งถ่ินท่ีเป็น “ประชาธิปไตย” และประชาชนมีส่วนร่วมจะ
น าไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในท้องถ่ินนั้น อย่างไรก็ตามองค์กรปกครอง
ทอ้งถ่ินจะเขม้แข็งไดเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัประชาชนไดอ้ยา่งย ัง่ยืนนั้น ประชาชนในทอ้งถ่ิน
จ าเป็นตอ้งมีการด าเนินงานในลกัษณะ “ประชาสังคม” กล่าวคือ มีการรวมตวัของชุมชนเป็นองคก์ร
หรือชุมชนหรือกลุ่มต่าง ๆ อยา่งหลากหลายตามความตอ้งการของชุมชนเพื่อให้ทุกส่วนของชุมชน
ไดมี้ส่วนร่วม ทั้งในการก าหนดวิสัยทศัน์ การก าหนดปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน การ
ด าเนินการ และติดตามประเมินผล โดยองคก์รปกครองทอ้งถ่ินจะมีบทบาทร่วมกบัองคก์รต่าง ๆ ใน
การพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 

 
2.4.5 องค์กรปกครองท้องถิ่นกบัการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ในการใหบ้ริการแก่ประชาชน โดยทัว่ไปเป็นบทบาทภาระหนา้ท่ีของหน่วยงานรัฐบาล แต่

อยา่งไรก็ตามในบริบทของงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม หน่วยงานรัฐบาลส่วนกลางไดก้ระจายอ านาจการ
จดัการดังกล่าวไปสู่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแล้วนับแต่ได้มีการจดัตั้งองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินข้ึน กล่าวคือ การก าหนดหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่าง ๆ มีหนา้ท่ีรักษาความ
สะอาดของถนน หรือทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล จดัให้มี
น ้ าสะอาดหรือการประปา บ ารุงทางระบายน ้ า และอ่ืน ๆ ซ่ึงอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ทอ้งถ่ินดงักล่าวขา้งตน้ ลว้นเป็นภารกิจท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มพื้นฐาน เพื่อการส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชนท้องถ่ินนั้น ๆ (กรมอนามยั, 2555) ซ่ึงสอดคล้องกบับทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ
ราชอาณาจกัรไทย ฉบบัปัจจุบนั มาตรา 52 วรรค 2 บญัญติัวา่ “การบริการทางสาธารณสุขของรัฐ
ตอ้งเป็นไปอย่างทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองทอ้งถ่ิน และ
เอกชนมีส่วนร่วมดว้ยเท่าท่ีจะกระท าได”้ มาตรา 290 บญัญติัว่า “เพื่อส่งเสิรมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม องคก์รปกครองทอ้งถ่ินยอ่มมีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด กฎหมายตามวรรคท่ี
หน่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

1) การจดัการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ี 

2) การเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่
นอกเขตพื้นท่ี เฉพาะกรณีท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด ารงชีวติของประชาชนในพื้นท่ีของตน 
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3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ นอกเขต
พื้นท่ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม หรือสุขภาพอนามยัของประชาชนในพื้นท่ี” 

ดงันั้น องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน จึงเป็นองคก์รหรือกลไกของประชาชนท่ีส าคญั ท่ีมีบทบาท
ในการพฒันาสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น ๆ  

 
2.4.6 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ีงเป็นองค์กรของรัฐท่ีท างานอยู่ในท้องถ่ิน และมีความ

ใกลชิ้ดกบัทอ้งถ่ินมากท่ีสุด อ านาจขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงมีความส าคญัต่อการพฒันา
ชุมชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ได้บญัญติัมาตราท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไว ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มาตราท่ี 6 “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบญัญติัใดของกฎหมาย 
กฎ หรือขอ้บงัคบันั้นเป็นอนัใชบ้งัคบัมิได”้ ซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถออกขอ้บญัญติั
ทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญไดต้ามแนวนโยบายบริหารราชการแผน่ดิน ท่ีเน้นการกระจาย
อ านาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

มาตราท่ี 66 “บุคคลซ่ึงรวมกนัเป็นชุมชน ชุมชนทอ้งถ่ิน หรือชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม 
ยอ่มมีสิทธิอนุรักษห์รือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและ
ของชาติและมีส่วนร่วมในการจดัการการบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื” 

มาตรา 67 (3) “กระจายอ านาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพึ่งตนเองและตดัสินใจ
ในกิจการของทอ้งถ่ินไดเ้อง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐพฒันาเศรษฐกิจของท้องถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในทอ้งถ่ิน ให้ทัว่ถึงและเท่าเทียมกันทัว่
ประเทศ รวมทั้งพฒันาจงัหวดัท่ีมีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ โดย
ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจงัหวดันั้น” โดยการออกข้อบญัญติัเก่ียวกับการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติสามารถอ้างถึงรัฐธรรมนูญมาตรา 290 เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยอ่มมีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายบญัญติั กฎหมายตาม
วรรคหน่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(1) การจดัการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ี 
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(2) การเขา้ไปมีส่วนในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่
นอกเขตพื้นท่ี เฉพาะในกรณีท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด ารงชีวติของประชาชนในพื้นท่ีของตน 

(3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขต
พื้นท่ีซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มหรือสุขภาพอนามยัของประชาชนในพื้นท่ี 

จากกฎหมายดังกล่าวเป็นการให้อ านาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นการท่ีแสดงให้เห็นถึงการสร้างกฎหมายรองรับการท างาน
ในการบริหารจัดการทรัพยากร โดยให้อ านาจกับหน่วยงานท้องถ่ินในการดูแล เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนมีประสิทธิภาพประสบความส าเร็จ และสามารถด าเนินงานได้
อยา่งเต็มท่ีตามอ านาจกฎหมายท่ีไดก้ าหนดไวก้ารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น ท าให้การแกไ้ขปัญหาในเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมี
ความย ัง่ยนืและสมดุล เพราะเกิดจากความร่วมมือกนัของคนในชุมชน เกิดความรัก ความห่วงแหน
ในทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน ทั้งชุมชนเอง องค์กรบริหาร
ส่วนทอ้งถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง
จริงจงั การให้อ านาจกบัชุมชน ในการดูแลทรัพยากรร่วมกนั โดยมีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
สร้างขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินข้ึนมารองรับการด าเนินงานของชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะท าให้การด าเนินงานของชุมชนมีประสิทธิภาพ ไดรั้บการยอมรับและเป็น
รูปธรรมท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน ดังนั้ นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมีบทบาทส าคญัในการตรา
ขอ้บญัญติัต าบลข้ึนมาเพื่อรองรับการด าเนินงานของชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มโดยชุมชน 
 

2.5 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

เยาวลกัษณ์ ทองอุ่มใหญ่ (2545) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการชุมชน 
ร่วมใจรักสะอาดเพื่อส่ิงแวดล้อมท่ีดีของกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาชุมชนในเขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาไดศึ้กษาเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัภายนอกและระดบั
การมีส่วนร่วมเก่ียวกับขยะมูลฝอย บทบาทผู ้น าชุมชน พิษภัยจากขยะมูลฝอย การส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์ ความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการ และการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ ซ่ึงผลท่ี
ไดอ้ยูใ่นระดบัสูง ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ เพศ อายุ และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการชุมชนร่วมใจรักสะอาด ตวัแปรดา้นการจดัการขยะมูล
ฝอย บทบาทของผู ้น าในการส่ือสารประชาสัมพันธ์ และความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการ มี
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ความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางกบัการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ ตวัแปรดา้นการมีความรู้
เร่ืองขยะมูลฝอย การคดัแยกขยะมูลฝอย และความรู้เร่ืองพิษภยัจากขยะมูลฝอยมีความสัมพนัธ์นอ้ย
มากกบัการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 

สุริกร ช่างจัตุรัส (2547) ได้วิจัยเร่ือง องค์การบริหารส่วนต าบลกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม: ศึกษากรณีต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น โดย
พบวา่ บทบาทของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ท่ี
มีต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นผูมี้บทบาทส าคญัต่อการแกไ้ขปัญหาดา้น
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างดียิ่ง เพราะบุคคลท่ีอยู่ใกลชิ้ดกบัประชาชน
และอยู่ใกล้สภาพการณ์มากท่ีสุด อีกทั้งยงัมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายในอันท่ีจะช่วยให้การ
ปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผนการ
ด าเนินงาน ออกกฎระเบียบ การควบคุมตรวจสอบ และเฝ้าระวงัป้องกนั จะท าให้การปฏิบติังานดา้น
การอนุรักษมี์ประสิทธิภาพมากข้ึน 

นาฏฤทยั นิยมไทย (2548) ไดพ้บวา่ ในการจดัท าแผนส่ิงแวดลอ้มชุมชมแบบประชาชนมี
ส่วนร่วมเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของชุมชนบา้นออน อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่นั้น ชาวบา้น
ส่วนใหญ่ในชุมชนมีความเห็นว่า การแก้ปัญหาส่ิงแวดลอ้มชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น
ตอ้งอาศยัความร่วมมือของชุมชนเป็นส่ิงส าคญั นับแต่การวิเคราะห์ปัญหาให้ตรงกบัสาเหตุ การ
แสวงหาทางเลือกท่ีชุมชนสามารถจดัการไดด้ว้ยตนเอง รวมทั้งเสนอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
ชุมชนปฏิบติัร่วมกนั มีการรณรงคเ์ผยแพร่ความรู้ การสอดส่องดูแล การมีอาสาสมคัร รวมถึงการ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการออกกฎระเบียบท่ีรัดกุมและการลงโทษผูก้ระท าผิด ซ่ึง
ชุมชนสามารถน ามาจดัท าแผนส่ิงแวดล้อมชุมชนท่ีสอดคล้องกับปัญหาและสาเหตุท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชนได ้

รัชนี ศรีอินกิจ (2550) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม: ศึกษากรณีเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนมะนาว อ าเภอสอง
พี่นอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบวา่ ประชาชนมีระดบัการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดล้อมในระดับสูง ทั้ งน้ีมีปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มคือ เพศ อายุ อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการตั้งถ่ินฐาน การรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสาร และความรู้ความเขา้ใจ 

เอกพงษ ์ทวีเขตร์กิจ (2550) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง บทบาทผูน้ าทอ้งถ่ินในการสนบัสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการอนุรักษฟ้ื์นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ศึกษาเฉพาะกรณี 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยพบวา่ ผูน้  าทอ้งถ่ินมีบทบาทในการสนบัสนุน
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การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดับน้อย 
เน่ืองจากการขาดความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และการขาด
ประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

จ าลอง โพธ์ิบุญ (2551) ได้ศึกษาเร่ืององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดยพิจารณาใน 4 มิติคือ ดา้นพนัธกิจ ดา้นกลุ่มเป้าหมาย ดา้นการบริหารจดัการ 
และดา้นการเรียนรู้พฒันา เลือกท าการศึกษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 แห่ง ไดแ้ก่ เทศบาลนคร
พิษณุโลก เทศบาลต าบลเนินสูง เทศบาลต าบลเมืองแกลง และเทศบาลต าบลเทพกษัตรี ผล
การศึกษาพบว่า ด้านพันธกิจเทศบาลนครพิษณุโลก และเทศบาลต าบลเมืองแกลงประสบ
ความส าเร็จอย่างมาก ในการเป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี ส าหรับเทศบาลต าบลเทพกษตัรี 
และเทศบาลต าบลสูงเนินประสบความส าเร็จพอสมควร ดา้นกลุ่มเป้าหมาย เทศบาลนครพิษณุโลก 
เทศบาลต าบลเมืองแกลง และเทศบาลต าบลสูงเนินประสบความส าเร็จอยา่งมาก เน่ืองจากมีการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ส่วนเทศบาลต าบลเทพกษตัรีประสบความส าเร็จพอสมควร ดน้การบริหาร
จดัการเทศบาลนครพิษณุโลก และเทศบาลต าบลเมืองแกลง ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก ทั้ง
การมีธรรมาภิบาลและระบบการจดัการท่ีดี ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา เทศบาลนครพิษณุโลก 
และเทศบาลเมืองแกลงมีการด าเนินการท่ีดี มีการพฒันาบุคคลและมีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการ
จดัการและการประชาสัมพนัธ์ เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัภายในท่ีท าให้เทศบาลแต่ละแห่งมีการจดัการ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี ได้แก่ ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์และมีความมุ่งมัน่ก าหนดผูบ้ริหาร และมีหน่วยงาน
รับผิดชอบงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม มียุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการด้านส่ิงแวดลอ้มชดัเจน จดัสรร
งบประมาณอย่างเพียงพอ มีการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถดา้นส่ิงแวดลอ้ม และน า
เทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม ส่วนปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการด าเนินการ 
ได้แก่ ความร่วมมือจากผูน้ าชุมชน ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กร
เอกชน (NGOs) ในการสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

สุรเดช สมใจหมาย (2551) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม: กรณีศึกษาเทศบาลต าบลเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผล
การศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา การเป็นสมาชิกกลุ่ม การ
ได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม และผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับในการท่ีจะให้กลุ่ม
ตวัอย่างเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน ควรมีการจดัตั้งกลุ่มส่ิงแวดล้อมในชุมชน มีการจดัฝึกอบร ให้
ความรู้ประชาสัมพนัธ์ ตลอดจนการเผลแพร่ผลประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากาการมีส่วนร่วมในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มของประชาชน เพื่อให้ประชาชนตระหนกัถึงผลประโยชน์ของการจดัการส่ิงแวดลอม้
และเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มมากยิง่ข้ึน 
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ชุติมา ตุ๊นาราง (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัการมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลต าบลสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมี
ส่วนร่วมในการจดัการมูลฝอยชุมชน ไดแ้ก่ 1) สถานภาพในครัวเรือนท่ีแตกต่างกนัจะมีส่วนร่วมใน
การจดัการมูลฝอยแต่กต่างกนัไปดว้ย ซ่ึงอาจเป็นเพราะวา่ตอ้งการช่วงเหลือแบ่งเบาภาระหนา้ท่ีของ
ผูน้ าครอบครัวหรือลูกหลานจึงท าให้มีพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมการจดัการมูลฝอย 2) ระดบั
การศึกษาท่ีสูงจะมีส่วนร่วมในการจดัการมูลฝอยชุมชนมากกว่าประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาต ่า 
เพราะการศึกษาท าให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจมากข้ึน และท าให้เกิดความตระหนกัในการ
รักษาส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 3) กลุ่มอาชีพ เช่น นกัเรียน/ นกัศึกษา ขา้ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ เป็นตน้ จะ
มีส่วนร่วมในการจดัการมูลฝอยมากกวา่กลุ่มอาชีพอ่ืน เน่ืองจากกลุ่มอาชีพน้ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา
และราชการ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีความรู้และความสามารถรับนโยบายของรัฐมาปฏิบติัไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
4) รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัจะมีส่วนร่วมในการจดัการมูลฝอยท่ีแตกต่างกนั 5) จ านวนปีท่ีอยู่
อาศยัตั้งแต่เกิดและกลุ่มท่ีอยู่อาศยัตั้งแต่ 1-5 ปี จะมีส่วนร่วมในการจดัการมูลฝอยสูงกว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีอาศยัอยู ่6-10 ปี อาจเป็นเพราะผูท่ี้อยูอ่าศยัตั้งแต่เกิดมีความรู้ความผกูพนั และตอ้งการเห็น
ชุมชนสะอาดน่าอยู ่จึงมีส่วนร่วมในการจดัการมูลฝอยท่ีดีกวา่ 6) ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมูลฝอย
สูงจะมีส่วนร่วมในการจดัการมูลฝอยสูงตามไปดว้ย เน่ืองจากมีความรู้มากพอท่ีจะสามารถจดัการ
มูลฝอยไดดี้กว่ากลุ่มท่ีมีความรู้นอ้ย 7) ทศันคติท่ีดีจะท าให้ตระหนกัถึงปัญหาของมูลฝอยมากกว่า 
และส่งผลให้มีการจดัการมูลฝอยในระดบัท่ีดีกวา่ดว้ย และ 8) ความยินดีเขา้ร่วมในการจดัการมูล
ฝอย เป็นปัจจยัท่ีส่งผลใหมี้การมีส่วนร่วมในการจดัการมูลฝอยดว้ย เน่ืองจากประชาชนมีความยินดี
และเตม็ใจในการมีส่วนร่วมในการจดัการมูลฝอยอยูแ่ลว้ จึงท าใหมี้แรงบนัดาลใจและมีส่วนร่วมใน
การจดัการมูลฝอยตามไปดว้ย ซ่ึงเป็นปัจจยัสนบัสนุนในเชิงบริบทของชุมชน ทั้งน้ีเพื่อการพฒันา
ปรับปรุงการบริหารจดัการมูลฝอยชุมชน จึงควรให้ความรู้และเสริมสร้างแรงจูงใจในการมีส่วน
ร่วมจดัการมูลฝอย เพื่อใหป้ระชาชนมีความตระหนกัถึงการลดปริมาณมูลฝอยมากยิง่ข้ึน 

บุศรา วนัยี (2554) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของสตรีมุสลิมในการรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม: กรณีศึกษา ชุมชนหมู่ท่ี 18 ต าบลบางพึ่ง เทศบาลเมืองลดัหลวง อ าเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมใน
การรักษาส่ิงแวดลอ้มคือ ระดบัการศึกษา ส าหรับปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วม
ในการรักษาส่ิงแวดลอ้มในชุมชนคือ การไดรั้บข่าวสารขอ้มูล 

ภิรดี ล้ีภากรณ์ (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการ
ส่ิงแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ: กรณีศึกษาชุมชนมาบชะลูด อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ผล
การศึกษาพบวา่ ระดบัของการมีส่วนร่วมในระดบัการให้ขอ้มูลข่าวสารเป็นระดบัท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
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ท่ีสุด รองลงมาคือการมีส่วนร่วมในระดบัการสร้างความร่วมมือ ซ่ึงใกลเ้คียงกบัการมีส่วนร่วมใน
การให้อ านาจประชาชน ส าหรับระดบัการมีส่วนร่วมท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ การมีส่วนร่วมในระดบั
การหารือและการมีส่วนร่วมเขา้มามีบทบาท แต่อย่างไรก็ตามทุกระดบัการมีส่วนร่วมอยู่ในระดบั
การแปลความหมายว่าอยู่ในระดบัดี ส่วนผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับมีความสัมพนัธ์ต่อการมี
ส่วนร่วมสูงท่ีสุด รองลงมาคือการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ความไวว้างใจระหว่างประชาชนท่ีมีส่วน
ร่วม 

มะยุรี สุดตา (2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการท่ีดีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณีศึกษา: องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ อ าเภอเมือง จงัหวดั
พิจิตร โดยใชท้ฤษฎีปัจจยัทางการบริหารตามแบบจ าลอง 7’s (McKinsey 7-s Framework) ศึกษา
ขอ้มูลทุติยภูมิโดยใชก้ารสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและหวัหนา้ส่วนต่าง ๆ และแบบสอบถามเจา้หนา้ท่ีเพื่อ
ประเมินระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ ความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีและแบบสอบถามประชาชน
ผูใ้ช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การฯ ประกอบกับการสัง เกตการณ์แบบไม่ มีโครงสร้างเพื่อ ศึกษาบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมและรูปแบบของการด าเนินงานขององค์การฯ โดยผลการศึกษาพบว่า องค์การ
บริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ มีการบริหารจดัการตามแนวทางการบริหารจดัการท่ีดี คือ มีความ
โปร่งใส เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ีและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ และปัจจยัต่อ
ความส าเร็จในการบริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ แต่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ
ขององคก์ารมากท่ีสุดจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและแบบสอบถามเจา้หนา้ท่ี ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผูน้ า 

ทวศิีลป์ กุลนภาดล (2556) ไดว้จิยัดา้นการพฒันาภาวะผูน้ าเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมใน
การพฒันาท้องถ่ินของประชาชน โดยมีหลักการพื้นฐานว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
หลกัการส าคญัของการพฒันาระบอบประชาธิปไตยท่ีจ าเป็นตอ้งอาศยักระบวนการท างานร่วมกนั
ระหวา่งผูบ้ริหารในทอ้งถ่ินและประชาชน การมีผูบ้ริหารท่ีมุ่งเสริมสร้างอ านาจให้แก่ประชาชนจะ
ท าให้การกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถ่ินมีความเป็นรูปธรรมมากข้ึน ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลร่วมในชุมชนเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีประสบ
ความส าเร็จในทุก ๆ ด้าน โดยภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารให้ความส าคญักบับุคลากรภายในองคก์ารบริหารส่วนต าบลและคนใน
ชุมชนทุกคน ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ความหลากหลายของช่อง
ทางการส่ือสารในชุมชน การติดต่อส่ือสารในชุมชน การติดต่อส่ือสารในชุมชนของผูบ้ริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีตอ้งส่ือถึงกลุ่มทางสังคมและกลุ่มทางเศรษฐกิจ หลกัสูตรเพื่อพฒันา
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ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ซ่ึงประกอบด้วย การสร้างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงองค์การและ
รายบุคคล การสร้างแรงจูงใจในการท างาน และการมีส่วนร่วมของประชาชน การวิเคราะห์ตนเอง 
การเปล่ียนกระบวนทศันคติเชิงบวกในการท างานและการบริหาร ทักษะความเป็นผูน้ า ผลการ
ประเมินหลกัสูตรจากการทดลองใชอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมมากและปานกลาง 

บญัหยดั โยธะภา (2556) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของ
สมาชิกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี พบวา่ ระดบัการมีส่วนร่วม
ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของสมาชิกชุมชนในเทศบาลเมืองท่าใหม่โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยเม่ือเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมแต่ละดา้นพบวา่ ระดบัการมีส่วนร่วมดา้นรับผลประโยชน์
สูงสุด รองลงมาคือ ระดบัการมีส่วนร่วมดา้นการตดัสินใจ ระดบัการมีส่วนร่วมดา้นการปฏิบติั และ
ระดบัการมีส่วนร่วมดา้นการประเมินผล ตามล าดบั ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ การมีส่วนร่วมของสมาชิก
ในชุมชนเทศบาลเมืองท่าใหม่ยงัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งหาแนวทางในการพฒันาเพื่อเพิ่มระดบัการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนในการจดัการส่ิงแวดล้อมให้มากข้ึน ทั้งน้ีเทศบาลจะต้องเข้ามา
สนบัสนุนและส่งเสริมองคค์วามรู้ในดา้นต่าง ๆ เพื่อท่ีจะไดท้  าใหก้ารเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ
ส่ิงแวดล้อมของสมาชิกในชุมชนเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ียงัได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัของการมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดล้อมของสมาชิกในชุมชน
เทศบาลท่าใหม่ พบว่า ปัจจยัยด้านการรับรู้ข่าวสารด้านส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างกนัของสมาชิกในชุมชนมีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อาย ุ
การศึกษา และระยะเวลาท่ีอยู่อาศยัในชุมชน ปัจจยัด้านสังคม ได้แก่ การเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีมี
กิจกรรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นเศรษฐกิจของสมาชิกในชุมชนประกอบดว้ย อาชีพ และ
รายได ้ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของสมาชิกในเขตเทศบาล
เมืองท่าใหม่ 

จากงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีไดก้ล่าวถึงนั้นจะเห็นไดว้า่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มนั้นเป็นกระบวนการท่ีตอ้งอาศยัปัจจยัหลายประการมาเก้ือหนุนให้มีการมีส่วนร่วม
เป็นไปอยา่งสมบูรณ์ในทุก ๆ ขั้นตอน ทั้งในดา้นการก าหนดปัญหา ความตอ้งการ ทิศทาง ทางเลือก 
และทางออกของปัญหา ซ่ึงส่ิงส าคญัประการหน่ึงคือ การท่ีองค์กรหรือหน่วยงานในทอ้งถ่ินตอ้ง
สามารถช้ีแจงท าความเขา้ใจกบัประชาชนในชุมชน และเปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมให้
มากท่ีสุด ผู ้ท่ีเ ก่ียวข้องกับงานพัฒนาชุมชนในทุกระดับนับตั้ งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับ
ปฏิบติัการ นอกจากจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจท่ีดีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมแลว้ ควรมีความเช่ือมัน่
และศรัทธาในศกัยภาพของชุมชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมอยา่ง
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แทจ้ริงในทุกขั้นตอน ในขณะเดียวกนัชุมชนทอ้งถ่ินก็ควรจะตอ้งเห็นความส าคญัของการมีส่วน
ร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มและพฒันาชุมชน ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพของตนเองให้สามารถ
เขา้ไปมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งแข็งขนั เพื่อให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มนั้น
ก่อใหเ้กิดการพฒันาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ พึ่งตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 



 
 

 

บทที ่3 

 
กรอบแนวคดิและวธีิวจิยั 

 
 การวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดล้อม: กรณีศึกษา ชุมชน
บา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ ในคร้ังน้ีไดศึ้กษา แนวคิดทฤษฏี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
มาประยุกต์เป็นแนวคิดในการวิจยัและวิธีการวิจยั  โดยก าหนดหัวขอ้การวิจยัเป็น 6 ส่วน ซ่ึง
ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
3.2 วธีิการด าเนินการวจิยั 
3.3 แหล่งขอ้มูลในการวจิยั 
3.4 วธีิการเก็บขอ้มูล 
3.5 กลุ่มเป้าหมายและผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 
3.6 การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 
3.7 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถก าหนดกรอบแนวคิดใน
การวจิยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชนบา้นทุ่งศรี ดงัแสดง
ในภาพท่ี 3.1 
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บริบททัว่ไป 

- ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของพ้ืนท่ีท่ีท าการศึกษา 

- กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

ปัจจัยที่ ส่งผลต่อความส า เ ร็จในการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมในชุมชนบ้านทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง

จงัหวดัแพร่  

(ปรับปรุงจาก Bartol &Martin, 1997) 

- การวางแผน (Planning) 

- การจดัองคก์าร (Organizing) 

- ภาวะผูน้ า (Leading) 

- การควบคุม (Control) 

- ทรัพยากร (Resource) 

- ความร่วมมือจากการไดรั้บการสนบัสนุนจาก

หน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง (Networking) 

 

รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(Cohen & Uphoff, 1977) 

- การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  

(Decision Making) 

- การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

(Implementation) 

- การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

(Benefit) 

- การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

(Evaluation) 

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัการ

ส่ิงแวดล้อมทีป่ระสบความส าเร็จ 

ปัญหาและอปุสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

 

ขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

 

ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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3.2 วธิีการด าเนินการวจิัย 
 

การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และเจา้หนา้ท่ีภาครัฐส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการส่ิงแวดล้อมของบา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ ปัจจยัท่ี
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดล้อมให้ประสบความส าเร็จ รวมถึง
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วม ตลอดจนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนบา้นทุ่งศรี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มี
วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งขอ้มูลปฐมภูมิ และขอ้มูลทุติยภูมิประกอบดว้ย 3 วธีิดว้ยกนัไดแ้ก่  
 3.2.1 การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) กบัผูน้ าชุมชน และ
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชนบา้นทุ่งศรี จงัหวดัแพร่ 
 3.2.2 การวิจยัเอกสาร (Documentary Research) เช่น เอกสารทางวิชาการ บทความ และ
วทิยานิพนธ์ โดยน าขอ้มูลมาท าการเรียบเรียง และวเิคราะห์เน้ือหาเพื่อหาขอ้สรุปของผลการศึกษา 

 

3.3 แหล่งข้อมูลในการวจิัย 
 

แหล่งขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และ
ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงมีรายละเอียดแหล่งของขอ้มูลในการศึกษาดงัน้ี 

 
3.3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีได้ผ่านการวิเคราะห์แล้วจาก

เอกสาร หนงัสือ บทความ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง วารสารทางวชิาการ และขอ้มูลจากส่ืออิเลคทรอนิกส์
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 

 
3.3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
ผูศึ้กษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีผูว้ิจยัเก็บ

รวบรวมดว้ยตนเอง โดยการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) กบักลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชนบา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ โดยใช้ประเด็นการสัมภาษณ์ และท าการรวบรวม
ขอ้เสนอแนะและปัญหาจากผูใ้หส้ัมภาษณ์ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
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3.4 วธิีการเกบ็ข้อมูล 
 

วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ีคือ การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-
Structured Interviews) กบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัประกอบดว้ย ผูน้ าชุมชน ประชาชนทัว่ไป เจา้หนา้ท่ี
หน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถ่ิน นักวิชาการด้านส่ิงแวดล้อมและองค์กรพฒันา
เอกชนด้านส่ิงแวดล้อม (NGOs) ซ่ึงการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างท่ีใช้มีลักษณะเป็นแบบ
สัมภาษณ์ปลายเปิด (Open-ended Questions) ร่วมกบัปลายปิด (Close-ended) โดยผูศึ้กษาได้
ออกแบบการสัมภาษณ์จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงก าหนดค าถามท่ีใช้
ในการสัมภาษณ์ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ี 

 
3.4.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด (Open-ended Questions) ร่วมกบัปลายปิด (Close-ended) ท่ีใชเ้ป็น

เคร่ืองมือในการศึกษาคร้ังน้ี ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแล้วก าหนด
ค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา จากนั้นผูว้ิจยัจึงน าแบบสัมภาษณ์ไป
ทดสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) เพื่อให้เน้ือหาของแบบสัมภาษณ์นั้นมีความ
เหมาะสม สอดคลอ้ง ตรงประเด็น และครอบคลุมกบัส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา โดยผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองท่ี
ศึกษาเป็นผูป้ระเมินตรวจสอบและให้ความเห็นแบบสัมภาษณ์ดงักล่าว เม่ือไดแ้บบสัมภาษณ์ท่ีเป็น
เคร่ืองมือในการวิจยัดงักล่าวแลว้ ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาน าร่อง (Pilot-Study) เพื่อทดสอบกบักลุ่ม
ชุมชนอ่ืนก่อนการทดสอบจริงกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัแต่ละกลุ่มในชุมชนบา้นทุ่งศรี อ าเภอร้อง
กวาง จงัหวดัแพร่ โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลเพื่อการศึกษาในคร้ังน้ี ประกอบด้วยแบบ
สัมภาษณ์โดยแบ่งเป็น 3 แบบคือ 1) แบบสัมภาษณ์ส าหรับเจา้หน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง
และส่วนทอ้งถ่ิน 2) แบบสัมภาษณ์ส าหรับผูน้ าชุมชนและประชาชน และ3) แบบสัมภาษณ์ส าหรับ
นกัวิชาการด้านส่ิงแวดล้อมและองค์กรพฒันาเอกชนด้านส่ิงแวดล้อม (NGOs) โดยแต่ละแบบ
สัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3  ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นและประสบการณ์ท่ีมีต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนบา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 
ส่วนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะ 
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3.4.2 การศึกษาน าร่อง (Pilot – Study) 
ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาน าร่อง (Pilot Study) โดยไดเ้ขา้ไปสังเกตและสัมภาษณ์กบักลุ่มชุมชน

อ่ืนก่อนการสัมภาษณ์จริงกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีส าคญัในชุมชนบา้นทุ่งศรี จงัหวดัแพร่ ซ่ึงจะ
ช่วยให้ผูว้ิจยัไดแ้บบสอบถามท่ีตรงประเด็นส าคญัตามท่ีตอ้งการศึกษา ตลอดจนเพื่อการปรับปรุง
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและปัญหาท่ีคาดวา่จะพบในการท าวจิยัคร้ังน้ี 
 

3.4.3 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ

รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 
1) แบบสัมภาษณ์ปลายเปิดร่วมกบัปลายปิด โดยผูว้ิจยัไดเ้ตรียมไวล่้วงหน้า เพื่อให้

สะดวกในการบนัทึกและวเิคราะห์ขอ้มูล 
2) เคร่ืองบนัทึกเสียง เพื่อใชบ้นัทึกการสัมภาษณ์ การสนทนาท่ีเป็นประเด็นส าคญั

ของผูใ้หข้อ้มูล โดยก่อนการสัมภาษณ์แต่ละคร้ัง ผูว้ิจยัไดข้ออนุญาตจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ก่อน ซ่ึงช่วย
ใหผู้ว้จิยัไดข้อ้มูลครบถว้นตรงตามประเด็นท่ีตอ้งการศึกษาและสามารถตรวจสอบกบัท่ีบนัทึกได ้

3) กลอ้งถ่ายภาพ เพื่อใชบ้นัทึกภาพการสัมภาษณ์ และการสนทนาของผูใ้ห้ขอ้มูล 
รวมทั้งสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปของพื้นท่ีศึกษา 

 

3.5 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคญั 
 
การศึกษาในคร้ังน้ีกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งและเป็นผูมี้

ส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชนบา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ ประกอบดว้ย 
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวข้อง นักวิชาการด้านส่ิงแวดล้อม 
องค์กรพฒันาเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม (NGOs) ผูน้ าชุมชน และประชาชนในชุมชน ซ่ึงกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชนเหล่าน้ี ผูศึ้กษาได้เร่ิมจากการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนท่ีได้ท าความรู้จกัเร่ิมแรก และท าการ
สอบถามถึงบุคคลอ่ืน ๆ ต่อไปดว้ยเทคนิคการเลือกตวัอย่างแบบบอกต่อ (Snowball Technique) 
ส าหรับเจา้หนา้ท่ีภาครัฐส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ิน นกัวิชาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม และองคก์รพฒันา
เอกชนด้านส่ิงแวดล้อม (NGOs) เป็นการใช้เทคนิคการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) โดยรวมผูใ้หข้อ้มูลหลกัทั้งส้ินจ านวน 30 ท่าน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) หน่วยงานราชการส่วนกลาง จ านวน 1 ท่าน 
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2) หน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 
(1) นายกเทศมนตรีต าบลร้องกวาง จ านวน 1 ท่าน 
(2) ผูอ้  านวยการฝ่ายส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 1 ท่าน 
(3) ก านนัต าบลร้องกวาง จ านวน 1 ท่าน 

3) นกัวชิาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 2 ท่าน 
4) องคก์รพฒันาเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม (NGOs) จ านวน 2 ท่าน  
5) กลุ่มประชาชน ประกอบดว้ย 
ผูน้ าชุมชนและประชาชนในชุมชนบา้นทุ่งศรี หมู่ 3 อ  าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 

ประกอบด้วยผูน้ าชุมชนและประชาชน จ านวน 22 ท่าน ซ่ึงชุมชนดงักล่าวเป็นชุมชนท่ีมีการ
ด าเนินการในการจดัการส่ิงแวดลอ้มและไดรั้บรางวลัประเภทชุมชน ไดแ้ก่  

1) รางวลั “โครงการลดเมืองร้อน ดว้ยมือเรา ปีท่ี 9” ซ่ึงเป็นโครงการท่ีเกิดจากความ
ร่วมมือระหว่างบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด และสถาบนัส่ิงแวดล้อมไทย เพื่อ
กระตุน้และส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
ปัญหาภาวะโลกร้อน และส่งเสริมใหอ้งคก์รและหน่วยงานสามารถริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะ
ช่วยลดการก่อใหเ้กิดภาวะโลกร้อนภายในชุมชนของตน ท าให้ชุมชนบา้นทุ่งศรี และเทศบาลต าบล
ร้องกวาง จงัหวดัแพร่ ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัหน่ึงจากการด าเนินโครงการ “ป่ัน เปล่ียน 
ปรับ ปลอด ลดทั้งทุ่งศรี” โดยการด าเนินกิจกรรมลดการใช้ ปิดไฟเม่ือไม่จ  าเป็น หมู่บา้นชุ่มเยน็ 
โลกจะไม่ร้อน กิจกรรมลดการใช ้แยกก่อนทิ้ง เหลือขยะจริง ไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต ์กิจกรรมชาวทุ่ง
ศรี รวมใจ เดินทางไม่ไกล ให้เดินไปหรือใชจ้กัรยาน กิจกรรม “ห่มดิน บ่มน ้ า สอยน ้ า ส่งดิน” เพิ่ม
พื้นท่ีปอดใหค้นในหมู่บา้น และลดภาวะโลกร้อน 

2) รางวลั “ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)” เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 80 ชุมชน
ของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยไดรั้บโล่
เชิดชูเกียรติ ในวนัส่ิงแวดลอ้มไทย จากการบริหารจดัการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้และสถานท่ีศึกษาดูงานได ้ ทั้งน้ี เพื่อสร้างจิตส านึกของประชาชนให้หนัมาดูแลรักษา
ความสะอาด ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม โดยใหทุ้กคนเขา้มามีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
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3.6 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 

งานวิจัยน้ีท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใช้การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า 
(Triangulation) ประกอบดว้ยการตรวจสอบขอ้มูลสามเส้าดา้นทฤษฎี การตรวจสอบสามเส้าดา้น
บุคคลและการตรวจสอบสามเส้าดา้นเวลา ดงัน้ี 

1) การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) โดยผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลทั้ง
ในรูปแบบเอกสาร ผลการสังเกต และผลการสัมภาษณ์จากการจดบนัทึกท่ีเก็บรวบรวมมาไดจ้าก
แหล่งต่าง ๆ ท่ีมีความแตกต่างกนั ทั้งในดา้นเวลา สถานท่ี และจากตวับุคคล มาสรุปเพื่อเปรียบเทียบ
ความสอดคลอ้งกนั รวมทั้งเพิ่มเติมประเด็นท่ีส าคญัให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมประเด็นการ
วิเคราะห์ท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้าก 3 แหล่ง ไดแ้ก่ ประชาชน ผูน้ าชุมชน และ
เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

2) การตรวจสอบสามเ ส้าด้านวิ ธีการ เก็บรวบรวมข้อมูล  (Methodological 
Triangulation) โดยการวิเคราะห์เอกสาร  การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured 
Interviews) แลว้น าผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมเพียงพอ
ในการวเิคราะห์และสรุปผลของการศึกษา 

 

3.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาในคร้ังน้ี หลงัจากท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้จึงได้
สร้างแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi Structured Interviews) ซ่ึงใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและน าแบบสัมภาษณ์ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ซ่ึงการ
เก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละคร้ังผูศึ้กษาได้ท าการจดบันทึกและตรวจสอบข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษา เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์มากท่ีสุด โดยผูว้ิจยัได้ท าการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) ความคิดเห็น และขอ้มูลท่ีคน้พบ แลว้น าเสนอตามประเด็นท่ีก าหนดไวใ้นแบบ
สัมภาษณ์แต่ละหวัขอ้ ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษาและกรอบแนวคิดท่ีไดเ้สนอไว ้
เพื่อน ามาสรุปผลการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ซ่ึงประกอบดว้ย 

1) ขอ้มูลทัว่ไปของกรณีศึกษา: ชุมชนบา้นทุ่งศรี หมู่ 3 อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 
2) รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน (Pattern of Public Participation) ในการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชนบา้นทุ่งศรี วเิคราะห์ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงประกอบดว้ย การมีส่วนร่วม
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ในการตดัสินใจ (Decision Making) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ (Implementation) การมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 

3) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชน ผู ้วิจ ัยได้
วิเคราะห์ประเด็นการวางแผน (Planning) การจดัการองคก์าร (Organizing) ภาวะผูน้ า (Leading) 
ทรัพยากร (Resources) และความร่วมมือจากการไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรท่ี
เก่ียวขอ้ง 

จากนั้น ผูว้จิยัจึงไดท้  าการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชนบา้นทุ่งศรี หมู่ 3 อ  าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ ตลอดจนความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อน าไปสู่แนวทางใน
การส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชนบา้นทุ่ง-
ศรี โดยการสรุปประเด็นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ความ
คิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากผูใ้ห้ข้อมูล ซ่ึงเป็นประชาชนและผูน้ าชุมชนบา้นทุ่งศรี เจ้าหน้าท่ี
หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ิน นกัวิชาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม และองคก์รพฒันาเอกชน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (NGOs) ท่ีเก่ียวขอ้ง และท าการวเิคราะห์เพื่อหาขอ้สรุปผลการวจิยั 



 
 

 

บทที ่4 

 
ผลการศึกษา 

 
 การวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม: กรณีศึกษา ชุมชน
บา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ ผูว้ิจยัไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลรร่วมกบัการสังเกตการณ์ ณ 
พื้นท่ีและท าการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างกบัประชาชนทัว่ไป ผูน้ าชุมชน เจ้าหน้าท่ีองค์การ
บริหารส่วนกลางและส่วนท้องถ่ิน นักวิชาการส่ิงแวดล้อม และองค์กรพัฒนาเอกชนด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม (NGOs) ในส่วนน้ีผูว้จิยัจะน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกรณีศึกษา: ชุมชนบา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 
4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชนบา้นทุ่งศรี 
4.3 ปัจจยัความส าเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
 

4.1 ข้อมูลทัว่ไปของกรณศึีกษา: ชุมชนบ้านทุ่งศรี หมู่ 3 อ าเภอร้องกวาง จังหวดัแพร่ 
 

4.1.1 สภาพทัว่ไป 
1) ประวติัหมู่บา้น 
เดิมหมู่บ้านทุ่งศรี มีช่ือว่าบ้านทุ่งเพอะ (ภาษาพื้นเมืองแปลว่า กระจดักระจาย) 

เน่ืองจากในอดีตมีทุ่งนาและบา้นเรือนอยูห่่างกระจดักระจายกนัอยู ่และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นทุ่งศรี เม่ือ
ปี พ.ศ. 2500  

2) ท่ีตั้งของชุมชนบา้นทุ่งศรีและโครงสร้างประชากร 
ชุมชนบา้นทุ่งศรีมีระยะทางห่างจากอ าเภอร้องกวาง 2 กิโลเมตร ห่างจากอ าเภอเมือง

ประมาณ 28 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดกบั บา้นวงัป่าง หมู่ 5 และบา้นร้องกวาง 
หมู่ 7 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จงัหวดัแพร่ ทิศใต ้ติดกบั บา้นตน้เด่ือ หมู่ 4 ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.-
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แพร่โดยมี ล าน ้ าแม่ค  ามีกั้นแบ่งเขตแนว ทิศตะวนัออก ติดกบั บา้นวงัหมอ้ หมู่ 1 ต.ทุ่งศรี อ.ร้อง
กวาง จ.แพร่ โดยมี ล าน ้ าแม่ค  ามีกั้นแบ่งเขตแนว และทิศตะวนัตก ติดกบั พื้นท่ีท าการเกษตรของ
บา้นปากทางหมู่ 5 ต.ทุ่งศรี อ. ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมีล าเหมืองร้องกวางกั้นแบ่งเขตแนว ส าหรับ
สภาพภูมิประเทศของชุมชน พื้นท่ีส่วนใหญ่ของชุมชนเป็นท่ีราบ และมีสัดส่วนพื้นท่ีเอกสารสิทธ์ิ 
หมู่บา้นมีพื้นท่ีทั้งหมด 1.5 ตารางกิโลเมตร โดยมีประชากร 124 ครัวเรือน รวม 337 คน แบ่งเป็น
เพศชาย 146 คน และเพศหญิง 191 คน มีประชากรช่วงอาย ุ0-14 ปี จ  านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 13 
ประชากรช่วงอายุ 15-59 ปี จ  านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 68 ประชากรช่วงอายุ 60 ปีข้ึนไป 
จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 19  

3) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ชุมชนบา้นทุ่งศร่ีมีพื้นท่ีเป็นดินเหนียวปนทราย จึงไดมี้การส่งเสริมให้ประชาชนใน

ชุมชนใชปุ๋้ยอินทรียแ์ทนการใชปุ๋้ยเคมีเพื่อการปลูกพืชผลท่ีปลอยภยั โดยใชน้ าส าหรับการเพาะปลูก
จากแหล่งน ้าท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ล าน ้าแม่ค  ามี ล าเหมืองสายน ้าร้อง ล าเหมืองสายร้องกวาง และล าเหมือง
กลาง ส ารับดา้นส่ิงแวดล้อม ชุมชนบา้นทุ่งศรีเป็นตน้แบบดา้นการจดัการขยะมูลฝอยและชุมชน
ปลอดการเผา ซ่ึงแรกเร่ิมชุมชนและเทศบาลไดป้รึกษาร่วมกนัในการลดการเผาขยะภายในชุมชน 
และไดด้ าเนินการเป็นชุมชนท่ีปลอดถงัขยะ เพื่อเป็นการลดการเผาและปรับวิสัยทศัน์ของชุมชนให้
เป็นชุมชนท่ีน่าอยู่ โดยจดัให้มีกิจกรรมการแยกขยะในแต่ละครัวเรือน (ภาพท่ี 4.1) ซ่ึงขยะท่ีย่อย
สลายได้จะน าไปท าปุ๋ยหมักใช้ในครัวเรือน (ภาพท่ี 4.2) ขยะท่ีไม่สามารถย่อยสลายได ้
คณะกรรมการของกลุ่มกองทุนขยะของหมู่บา้นจะน ารถยนตข์องกลุ่มฯ ไปรับซ้ือยงัจุดนดัหมายเพื่อ
น ามาคดัแยกและจ าหน่ายต่อไป ส าหรับขยะมีพิษได้ตกลงกันว่าให้เทศบาลจัดเก็บโดยไม่คิด
ค่าบริการ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.1  การคดัแยกขยะในแต่ละครัวเรือน 
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ภาพที ่4.2  การเตรียมปุ๋ยหมกัเติมอากาศ 
 

จากกิจกรรมชุมชนปลอดการเผา เพื่อลดปัญหาหมอกควนัและฝุ่ นละอองซ่ึงเป็น
มลพิษทางอากาศ ส่งผลต่อสุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้มโดยรอบชุมชน ท าใหป้ระชาชนในชุมชน
ทุกคนเขา้ใจและให้ความร่วมมือไม่เผาขยะหรือวสัดุเหลือใชใ้นไร่นา แต่อยา่งไรก็ตาม ปัญหาดา้น
อ่ืน ๆ ท่ีพบในชุมชนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชน เช่น น ้าเสีย ซ่ึงเป็นผลจากการทิ้งขยะ 
และการใชส้ารเคมีทางการเกษตรท่ีเกิดการปนเป้ือนลงสู่แหล่งน ้าของชุมชน 

ในดา้นสาธารณูปโภคพบวา่ ชุมชนบา้นทุ่งศรีมีไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน แต่ไม่มีประปา
หมู่บา้น โดยทุกหลงัคาเรือนจะใช้บ่อน ้ าบาดาลอุปโภค ส่วนน ้ าด่ืมซ้ือจากโรงน ้ าด่ืมของหมู่บา้น 
ส าหรับโทรศพัท์หรืออินเตอร์เน็ตยงัคงมีใช้ประมาณ 20 ครัวเรือน โดยประชาชนในชุมชนส่วน
ใหญ่จะใชโ้ทรศพัทมื์อถือ 

 
4.1.2 สภาพเศรษฐกจิ 

1) การประกอบอาชีพ 
ประชาชนในชุมชนบา้นทุ่งศรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 

60 และอีกร้อยละ 40 ประกอบอาชีพต่าง ๆ ไดแ้ก่ ท างานเอกชน บริษทั โรงงาน รับจา้งทัว่ไป รับ
ราชการ และคา้ขาย อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั โดยประชาชนท่ีท าอาชีพเกษตรกรรมจะท า
นา ปลูกขา้วเจา้นาปีเพื่อการบริโภคในครัวเรือน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพนัธ์ุหอมมะลิ 105 ส่วนขา้ว
เหนียวนิยมปลูกพนัธ์ุ กข.10 และในหมู่บา้นยงัคงมีประเพณีการลงแขกหรือเอาม้ือ อาชีพการท าไร่ 
ท าสวน พืชท่ีท าการปลูก ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และยาสูบ และอาชีพเล้ียงสัตว ์
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ส่วนมากเป็นการเล้ียงไก่ เป็ด โค และกระบือ ส าหรับปัญหาท่ีพบจากการท าการเกษตรพบว่า 
ปัญหาการขาดแคลนน ้ าเพื่อการเพาะปลูกในฤดูแลง้ เน่ืองจากบริเวณท่ีท านาอยู่ต  ่าลงไปซ่ึงยากแก่
การทดน ้าหรือท าคลองส่งน ้าเขา้นา แมจ้ะประสบปัญหาดา้นการเพาะปลูกอยูบ่า้ง แต่ชุมชนบา้นทุ่ง
ศรีไดร่้วมกนั 

นอกจากน้ี ชุมชนบา้นทุ่งศรียงัไดส่้งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและผลิตภณัฑ์
ของชุมชนท่ีโดดเด่น คือ ถ่านอดัแท่ง ปุ๋ยอินทรีย ์สารชีวภณัฑ์ก าจดัแมลงและโรคพืช การเล้ียง
ไส้เดือนและมูลไส้เดือนเพื่อการจ าหน่าย (ภาพท่ี 4.3) ทั้งน้ี ท าให้ประชาชนในชุมชนไดใ้ชเ้วลาวา่ง
ใหเ้ป็นประโยชน์ พฒันาองคค์วามรู้ และเป็นรายไดเ้สริมใหก้บัครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่4.3  ผลิตภณัฑชี์ววถีิ น ้าฉ่ีไส้เดือน 

 

2) รายไดแ้ละการออม 
รายได ้(เกณฑ์เฉล่ียของความจ าเป็นพื้นฐานคือ 30,000 บาท/คน/ปี) (เทศบาลต าบล

ร้องกวาง, 2558) โดยเฉล่ียชุมชนมีรายไดเ้ฉล่ีย 55,804 บาท/คน/ปี จึงกล่าวไดว้า่รายไดเ้ฉล่ียของ
ประชาชนในชุมชนไม่ต ่ากวา่เกณฑ์เฉล่ียความจ าเป็นพื้นฐานท่ีไดก้ าหนดไว ้ส าหรับการออมของ
ประชาชนในชุมชนมีการออมทรัพย์อยู่ในกองทุนของชุมชน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน มีจ านวน
สมาชิก 218 คน กลุ่มออมสัจจะหมู่บา้น มีจ านวนสมาชิก 218 คน กองทุนดา้นอาชีพ ไดแ้ก่ กองทุน
เกษตรหมู่บา้น มีจ านวนสมาชิก 48 คน กลุ่มวิสาหกิจผลิตปุ๋ยอินทรีย ์มีจ  านวนสมาชิก 33 คน โดย
จดัหาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร ผลิต จ าหน่ายปุ๋ยอินทรียร์าคาถูก และกองทุนดา้นสวสัดิการคือ 
กองทุนสวสัดิการชุมชนเพื่อดูแลในเร่ืองสวสัดิการตั้งแต่เกิด-ตาย มีจ านวนสมาชิก 172 คน ส าหรับ
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หน้ีสิน ประชาชนในชุมชนส่วนมากเป็นหน้ีสินจากการกูเ้งินกองทุนหมู่บา้น ธนาคารออมสิน และ 
ธ.ก.ส. แต่ทั้งน้ีไม่ปรากฏวา่มีผูมี้หน้ีสินนอกระบบ 

 
4.1.3 สภาพสังคมด้านการศึกษา 
แมว้่าชุมชนบา้นทุ่งศรีไม่มีโรงเรียนประจ าชุมชน แต่ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่อ่าน

ออกเขียนได ้เด็กเล็กจะเขา้เรียนท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของหมู่ 5 ส่วนการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 
1-6 นกัเรียนในชุมชนจะเขา้เรียนท่ีโรงเรียนชุมชนบา้นผาลาง ซ่ึงตั้งอยูห่มู่ 2 ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 
1-6 จะเขา้เรียนท่ีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ซ่ึงเป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอร้องกวาง และระดบั
ปริญญาตรีจะไดรั้บศึกษาต่อท่ีจงัหวดัใกลเ้คียงคือ จงัหวดัพะเยา อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ 
นอกจากน้ีในหมู่บา้นยงัมีศูนยเ์กษตร 1 แห่ง และศูนยว์ฒันธรรม 1 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ
เป็นแหล่งพบปะพูดคุยร่วมกนั ท าให้ประชาชนในชุมชนบา้นทุ่งศรีไดมี้ส่วนร่วมในทุก ๆ กิจกรรม
ของชุมชน  

1) สาธารณสุข 
สถานอนามยัท่ีใกลชุ้มชน คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลทุ่งศรี ซ่ึงอยู่

ในเขต บา้นตน้เด่ือ ม.4 และโรงพยาบาลร้องกวาง ซ่ึงอยู่ห่างหมู่บา้นประมาณ 3 กิโลเมตร โดย
สุขภาพอนามยัและโรคท่ีพบในประชาชนส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ โรคอว้น เบาหวาน ความดนั ไขมนัใน
เส้นเลือด โดยมีอาสาสมคัรประจ าหมู่บา้น (อสม.) จ านวน 12 คน มีผูพ้ิการ จ านวน 2 คน เป็นผูดู้แล
ใหค้  าปรึกษาและรักษาใหก้บัประชาชนในชุมชน 

2) ทุนทางสังคม วฒันธรรม 
จากการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนบา้นทุ่งศรี ท าให้ทุกกิจกรรมการพฒันา

ชุมชนไดรั้บความร่วมมือเป็นอย่างดีจนได้รับรางวลัเป็นชุมชนตน้แบบ เช่น ชุมชนพฒันาดีเด่น 
ชุมชนปลอดการเผา ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความรักความสามคัคีกันในชุมชนและการ
ขบัเคล่ือนโดยผูน้ าชุมชนท่ีมีความรู้ความสามารถ เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมในทุกกิจกรรม สร้างความรู้ความเขา้ใจ และเป็นเจา้ของชุมชนร่วมกนัตามวิสัยทศัน์กบัการ
พฒันาชุมชน “ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แข็ง ธรรมชาติย ัง่ยืน” ซ่ึงเป็นหลกัการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนใหเ้กิดการพฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

ประชาชนบ้านทุ่งศรีมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายโดยมีศาสนา ประเพณี 
ศิลปวฒันธรรม ท่ีสืบทอดกนัมาจากบรรพบุรุษ เช่น ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีการบวช(ชาว
แพร่นิยมเรียกว่า “ปอย”) ประเพณีการท าศพ เป็นตน้ และท่ีแตกต่างจากประเพณีของชาวไทยใน
ภาคอ่ืน ๆ อย่างเห็นไดช้ัด เช่น ประเพณีเทา้ทั้งส่ี ประเพณีเอาขวญั (เรียกขวญัหรือบายศรีสู่ขวญั) 
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ประเพณีสงเคราะห์ ประเพณีส่งแถน ประเพณีสืบชะตา เป็นตน้ ส่วนประเพณีท่ีเก่ียวกบัศาสนา เช่น 
ประเพณีแห่ครัวทานเขา้วดั ประเพณีทานก๋วยสลาก ประเพณีทานขนัขา้ว (ถวายอาหารพระอุทิศ
ส่วนกุศลให้คนตาย) เป็นตน้ ในส่วนของประเพณีท่ีเก่ียวกบัเทศกาล เช่น เทศกาลสงกรานต์ งาน
เทศกาลลอยกระทง งานเทศกาลแห่เทียนพรรษาในดา้นศิลปะ จะมีรูปแบบชาวลา้นนาไทยทัว่ไป 
เช่น ดา้นดนตรี ดนตรีพื้นบา้น จะประกอบดว้ย สะลอ้ ซอ ซึง ป่ีกอ้ยแน และกองอืด ส่วนศิลปะการ
ฟ้อนร า มีฟ้อนเล็บ ฟ้อนกลองอืด ฟ้อนเทียน เป็นตน้  

 
4.1.4 การด าเนินงานด้านการพฒันาทีส่ าคัญ 
ชุมชนบา้นทุ่งศรีได้ด าเนินการจดัโครงการเพื่อการพฒันาชุมชนอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบนั โดยไดเ้ช่ือมโยงกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดรั้บ
งบประมาณและจดัท าโครงการต่าง ๆ มีตวัอยา่งท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

1) โครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้นและชุมชน (SML) โดยในปี พ.ศ. 2549 
ได้รับงบประมาณ 200,000 บาท เพื่อท าโรงน ้ าด่ืมประจ าชุมชน และในปี พ.ศ. 2551 ได้รับ
งบประมาณ 2000,000 บาท เพื่อท าโรงสีขา้วชุมชน 

2) การด าเนินงานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ในปี พ.ศ. 2550 โดยได้รับงบประมาณ 
122,960 บาท เพื่อท าโรงผลิตปุ๋ยชุมชน ซ่ึงเป็นปุ๋ยอินทรียอ์ดัเม็ด ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนใช้
ปุ๋ยอินทรียแ์ทนการใชส้ารเคมีในการเกษตร 

3) โครงการชุมชนพอเพียง ในปี 2552 ไดรั้บงบประมาณ 2000,000 บาท เพื่อท า
โครงการอดัแกลบและเผาเป็นแท่งเช้ือเพลิง (ถ่านอดัแท่ง) ซ่ึงโครงการน้ีสามารถน าเช้ือเพลิงไป
จ าหน่าย และท าใหป้ระชาชนในชุมชนมีรายไดเ้สริมใหก้บัชุมชนและครอบครัว 

4) โครงการหมู่บา้นปลอดการเผา ในปี 2555 โดยชุมชนไดรั้บการสนบัสนุนและ
ส่งเสริมจากเทศบาลต าบลร้องกวาง เพื่อลดปริมาณหมอกควนัและฝุ่ นละอองท่ีมาจากการก าจดัขยะ
โดยการเผาและการเผาพืชผลทางการเกษตรหลงัการเก็บเก่ียว ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั
ของประชาชนและส่ิงแวดลอ้มโดยรอบชุมชนเป็นอยา่งมาก 

5) โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เพื่อให้เป็นชุมชนท่ีมีทศันวิสัยดีและน่า
อยู ่ชุมชนบา้นทุ่งศรีในอดีตประสบปัญหาดา้นขยะเป็นอยา่งมาก ทั้งปริมาณขยะท่ีมีมากและส่งกล่ิน
เหม็น จึงท าให้ประชาชนในชุมชนร่วมกนัปรึกษาเพื่อหาแนวทางการแก้ไข โดยแรกเร่ิมจากการ
สนบัสนุนของเทศบาลท่ีเปล่ียนชุมชนบา้นทุ่งศรีให้เป็นชุมชนท่ีปลอดถงัขยะ และไดส่้งเสริมองค์
ความรู้ให้กบัประชาชนในชุมชนในการคดัแยกขยะภายในครัวเรือน จึงท าให้ชุมชนบา้นทุ่งศรีเป็น
ชุมชนปลอดขยะและมีทศันวสิัยท่ีน่ามองยิง่ข้ึน 
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6) โครงการลดเมืองร้อน ดว้ยมือเรา (ปีท่ี 9) โดยในปี 2557 โดยชุมชนบา้นทุ่งศรี
และเทศบาลต าบลร้องกวาง ไดรั้บรางวลัจากการด าเนินโครงการ “ป่ัน เปล่ียน ปรับ ปลอด ลดทั้งทุ่ง
ศรี” จากการด าเนินกิจกรรมลดการใชแ้ละปิดไฟเม่ือไม่จ  าเป็น ชุมชนชุ่มเยน็โลกจะไม่ร้อน กิจกรรม
ลดการใชแ้ยกก่อนทิ้งเหลือขยะจริงไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ กิจกรรมชาวทุ่งศรีรวมใจเดินทางไม่ไกล
ใหเ้กินไปหรือใชจ้กัรยาน กิจกรรม “ห่มดิน บ่มน ้ า สอยน ้ า ส่งดิน” เพื่อเพิ่มพื้นท่ีปอดให้ประชาชน
ในชุมน และลดภาวะโลกร้อน 

 
4.1.5 ศักยภาพและสภาพปัญหาของชุมชน 
ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่มีความขย ันขันแข็งในการประกอบอาชีพ โดยมี

คณะกรรมการหมู่บา้นและแกนน าชุมชนคอยให้ความร่วมมีอเป็นอย่างดีในทุก ๆ กิจกรรมด้วย
ความมีจิตอาสา และเป็นผูคิ้ดการดี จึงช่วยกนัคิดและร่วมกนัท า เพื่อพฒันาชุมชนในทุก ๆ ดา้น มี
การจดัตั้งจุดอนุรักษ์น ้ าและพนัธ์ุปลา ซ่ึงเกิดจากความตอ้งการของประชาชนในชุมชนเอง โดย
วางเป้าหมายร่วมกนัว่าจะพฒันาให้เป็นศูนยบ์ริการดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน และ
เน่ืองจากชุมชนบา้นทุ่งศรีเป็นชุมชนขนาดเล็ก ประชากรท่ีอยูอ่าศยัในชุมชนมีไม่มาก จึงง่ายต่อการ
ดูแลซ่ึงกนัและกนั โดยมีอาสาสมคัรในชุมชนร่วมกนัช่วยดูแลและแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั 
ดงัแสดงในภาพท่ี 4.4  

ส าหรับปัญหาท่ีพบในชุมชนคือ ปัญหาแหล่งน ้ าของชุมชนท่ีต้ืนเขินและมีการรุกล ้าแหล่ง
น ้ าจากประชาชนนอกพื้นท่ี ท าให้ทางเดินของแหล่งน ้ าแคบลงและเกิดพื้นดินงอกยื่นล ้าเขา้ไปใน
เขตล าน ้ ามากข้ึน ซ่ึงยากต่อการปรับปรุงพฒันา นอกจากน้ี ปัญหาการปลูกพืชเศรษฐกิจของ
ประชาชนในชุมชนซ่ึงพบว่า มีชนิดพนัธ์ุเพียงไม่ก่ีชนิด ท าให้มีปัญหาเร่ืองตน้ทุนการผลิตท่ีสูง 
ในขณะท่ีราคาผลผลิตตกต ่า ท าใหร้ายไดไ้ม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ และขาดงบประมาณสนบัสนุน
ในดา้นการบริหารจดัการจากภาครัฐ ส่งผลต่อการบริหารจดัการระดบัชุมชน ทั้งดา้นความมัน่คง
และแรงจูงใจของคณะท างาน 
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ภาพที ่4.4  โครงสร้างการบริหารงานคณะรัฐมนตรีภาคพลเมืองทุ่งศรี 

 
จากบริบทของชุมชนบา้นทุ่งศรี ประชาชนในชุมชนมีความพร้อมต่อการพฒันาหมู่บา้นให้

เป็นไปในรูปแบบวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ดว้ยวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมท่ีมีความเอ้ืออาทร พึ่งพาอาศยั
ซ่ึงกนัและกนั จึงท าให้ชุมชนบ้านทุ่งศรีประสบความส าเร็จและเป็นตน้แบบของชุมชนท่ีมีการ
พฒันาในหลาย ๆ ดา้น นอกจากน้ี ประชาชนในชุมชนยงัมีศกัยภาพสามารถพึ่งพาตนเองไดแ้ละมี
ส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน ซ่ึงทุก ๆ กิจกรรมการพฒันา
ตอ้งเกิดจากความต้องการของประชาชนในชุมชนท่ีช่วยกันคิดและร่วมกันท าเพื่อเป้าประสงค์
เดียวกนั แมมี้รายไดไ้ม่มาก แต่อยูด่ว้ยความพอเพียงและการเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูล พึ่งพิงซ่ึงกนัและกนั ดงั
ยทุธศาสตร์การพฒันาหมู่บา้นท่ีวา่ “ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แขง็ ธรรมชาติย ัง่ยนื” 

 

4.2 การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดล้อมของประชาชนชุมชนบา้นทุ่งศรี 
อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ ในส่วนน้ีผูว้จิยัน าเสนอผลการศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
4.2.1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ให้สัมภาษณ์ 
การสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งและเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม

ของชุมชนบา้นทุ่งศรี ประกอบดว้ย 1) กลุ่มประชาชน ไดแ้ก่ ผูน้  าชุมชนบา้นทุ่งศรี จ  านวน 1 คน 

นายกรัฐมนตรี (ภาคพลเมืองทุ่งศรี) 

เลขานุการ ท่ีปรึกษา 

รัฐมนตรี พอเพียง รัฐมนตรี ปรองดอง 

รัฐมนตรี ขยะ 

รัฐมนตรี พฒันาคน 

รัฐมนตรี ปลอดภยั 

รัฐมนตรี อ านวยการ 
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และประชาชนในชุมชนบ้านทุ่งศรี จ  านวน 16 คน 2) หน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ิน ได้แก่ 
นายกเทศมนตรีต าบลร้องกวาง จ านวน 1 คน ผูอ้  านวนการฝ่ายส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 1 คน และก านนั
ต าบลร้องกวาง จ านวน 1 คน 3) หน่วยงานราชการส่วนกลาง จ านวน 2 ท่าน และ 4) นกัวิชาการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและองคก์รพฒันาเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม (NGOs) จ านวน 7 คน 

ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นประชาชนและผูน้ าชุมชนแบ่งเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 47.06 และเพศ
หญิงคิดเป็นร้อยละ 52.94 ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 58.83 
แต่เยาวชนรุ่นหลงัท่ีไดรั้บการศึกษาส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาตอนปลายคิดเป็นร้อยละ 17.65 โดย
ประชาชนและผูน้ าชุมชนทั้งหมดอยูอ่าศยัในพื้นท่ีมานานกวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 76.47 ประชาชน
และผูน้ าชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพท าเกษตกรรม คิดเป็นร้อยละ 47.07 และการเขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรม/โครงการในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของประชาชนชุมชนบา้นทุ่งศรีและผูน้ าชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 94.12และไม่เคยเขา้ร่วม คิดเป็นร้อยละ 5.18 ดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของประชาชนและผูน้ าชุมชน 

 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

รวม 

 
8 
9 

17 

 
47.06 
52.94 

100.00 

ระดับการศึกษา 
ต ่ากวา่ประถมศึกษา 
ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกวา่ปริญญาโท 
อ่ืน ๆ  (ไม่ไดเ้ขา้ศึกษา) 

รวม 

 
- 
- 
1 
3 
- 
2 
1 
- 

10 
17 

 
- 
- 

5.88 
17.65 

- 
11.76 
5.88 

- 
58.83 

100.00 

อาชีพ 
ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 
รับจา้ง/แรงงาน 
ท าไร่/ท าสวน/ท านา 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
ขา้ราชการ 
พนกังานหน่วยงานเอกชน 
อ่ืน ๆ (นกัเรียน, นกัศึกษา) 

รวม 

 
2 
3 
8 
2 
- 
- 
2 

17 

 
11.76 
17.65 
47.07 
11.76 

- 
- 

11.76 
100.00 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

 

 ส าหรับเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ิน เจา้หนา้ท่ีสถาบนัพระปกเกลา้ นกัวิชาการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และองค์กรพฒันาเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม (NGOs) มีระดบัการศึกษาตั้งแต่ระดบั
ปริญญาโทจนถึงปริญญาเอก และเป็นประชาชนต าบลร้องกวาง โดยอาศยัอยู่ในพื้นท่ีร้องกวาง
มากกวา่ 10 ปี ท าให้เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการทราบถึงบริบทของแต่ละชุมชน ตลอดจนสามารถ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อน าไปสู่การพฒันาได ้
 
 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

ระยะเวลาทีอ่าศัยในพืน้ที่ 
ต ่ากวา่ 5 ปี 
5-15 ปี 
16-20 ปี 
มากกวา่ 20 ปี  

รวม 

 
- 
1 
3 

13 
17 

 
- 

5.88 
17.65 
76.47 

100.00 

ระยะเวลาทีอ่าศัยในพืน้ที่ 
ต ่ากวา่ 5 ปี 
5-15 ปี 
16-20 ปี 
มากกวา่ 20 ปี  

รวม 

 
- 
1 
3 

13 
17 

 
- 

5.88 
17.65 
76.47 

100.00 

การมี ส่วนร่วมในกิจกรรม /โครงการในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนบ้านทุ่งศรี 

เคยเขา้ร่วม 
ไม่เคยเขา้ร่วม 

รวม 

 
 

16 
1 

17 

 
 

94.12 
5.88 

100.00 
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4.2.2 บริบทของชุมชน  
จากการศึกษาพบวา่บริบทของชุมชนบา้นทุ่งศรีท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชนประกอบด้วย 1) นโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน                   
2) แผนพฒันาจงัหวดั 3) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย 

1) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ของประเทศไทย 

จากการศึกษาขอ้มูลเอกสารและการสัมภาษณ์พบวา่ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย เช่น รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.  2550 โดยเฉพาะในมาตราท่ี 66 ท่ีระบุถึงการให้สิทธิแก่ประชาชนและ
ชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป พ.ศ. 2558 
ท่ีระบุถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไวอ้ย่างชัดเจน โดยการปฏิรูประบบ
โครงสร้างและองค์กร และได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน โดยแยกประเด็นในการพิจารณาไดด้งัน้ี 

(1) กฎหมายดา้นสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและชุมชนพบว่า ชุมชนบา้น
ทุ่งศรีไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนร่วมกนั ตั้งแต่การ
แสดงความคิดเห็นและวางแผนในการด าเนินกิจกรรมร่วมกนั ส่งเสริมการจดัการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน โดยประชาชนทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพท่ีเท่าเทียม
กนั ทุกกิจกรรมจึงเป็นความสามคัคีร่วมมือร่วมใจกนัภายในชุมชนไดอ้ย่างย ัง่ยืน โดยมีประชาชน
ท่านหน่ึง (นาย ก นามสมมติ, 2558) ไดใ้หส้ัมภาษณ์วา่ 

 
“ชาวบา้นทุกคนมีความรักและภาคภูมิใจในชุมชนของเรา ชุมชนเราเปิดโอกาสให้
ทุกคนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นและไดป้ฏิบติัร่วมกนั มนัจึงเป็นการพฒันาท่ี
เราค่อย ๆ กา้วและเติบโตไปทีละนิด แต่วนัน้ีมนัประสบความส าเร็จ เราไดเ้ป็น
ชุมชนต้นแบบ เราได้เป็นชุมชนด้านส่ิงแวดล้อมท่ีดี ตอนน้ีมองไปทางไหนก็
สะอาดตา ทศันวิสัยท่ีน่ามองและส่ิงแวดล้อมท่ีดีมนัจึงส่งผลให้คนในชุมชนเรา
สุขภาพดีไปด้วย และชุมชนอ่ืน ๆ นกัเรียน นักศึกษาก็เขามาดูงาน มาศึกษาหา
ความรู้ ซ่ึงจุดน้ีมนัเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวทุ่งศรีทุกคน” 
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(2) กฎหมายดา้นการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของประชาชนยงัพบช่องว่างอยู่มาก 
แมก้ฎหมายในหลาย ๆ มาตราไดร้ะบุถึงการส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชน เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนรับทราบขอ้มูลข่าวสาร โดยหน่วยงานภาครัฐพึงส่งเสริมและ
สนับสนุนขอ้มูลข่าวสารและช่องทางการส่ือสารท่ีง่ายต่อการเขา้ถึงของประชาชน เช่น เอกสาร 
ส่ิงพิมพ ์ป้ายประกาศ การประกาศเสียตามสาย อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ ขณะท่ีบางหน่วยงานภาครัฐ
กลบัปฏิบติังานขดักบัข้อก าหนดและกฎหมาย โดยยงัพบว่าประชาชนในชุมชนไม่ได้รับขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเพียงพอ รวมถึงช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นไปด้วยความยากล าบาก โดยมี
ประชาชนท่านหน่ึง (นาง ข นามสมมติ, 2558) ไดใ้หข้อ้มูลวา่ 

 
“เทศบาลไม่ค่อยเข้ามาให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของชุมชน แรกเร่ิมก็มี
โครงการมาให้ท า มาให้ความรู้บา้ง แต่ระยะหลงัก็ไม่ไดเ้ขา้มาสนับสนุน ขอ้มูล
ข่าวสารและความรู้ในการท าโครงการส่วนใหญ่เราไดม้าจากผูใ้หญ่บา้น ผูใ้หญ่จะ
คอยประกาศเสียงตามสาย ให้เรารับทราบถึงกิจกรรม และพาไปอบรมให้ความรู้ 
ส่วนเทศบาลนั้นเราไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มเลย” 
 

2) นโยบายการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ิน 
จากการศึกษาขอ้มูลเอกสารและการสัมภาษณ์สามารถแยกประเด็นในการพิจารณา

ไดด้งัน้ี 
(1) นโยบายการพฒันาของรัฐท่ีไดก้ าหนดรูปแบบมาจากส่วนกลางและน ามา

ปฏิบัติในพื้นท่ี เป็นการตัดสินใจตามแนวนโยบายท่ีก าหนดไว้แบบบนลงล่าง (Top-Down 
Approach) ขณะท่ีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องมาจากอ านาจการตดัสินใจของ
ประชาชนซ่ึงเป็นการกระจายบทบาท อ านาจและหน้าท่ี โดยเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน (นาย ฏ นามสมมติ, 2558) ไดใ้หข้อ้มูลวา่ 

 
“หน่วยงานราชการส่วนกลาง ทั้งระดับจงัหวดัและระดบัภูมิภาค มีการกระจาย
อ านาจ ท่ีไม่ทัว่ถึง ซ่ึงเป็นปัญหามาโดยตลอด ซ่ึงตอ้งยอมรับวา่บางโครงการมาจาก
นโยบายของทางส่วนกลางท่ีไดว้างกรอบไวแ้ลว้ บางโครงการมีความเหมาะสมกบั
บริบทของชุมชน แต่บางโครงการกลบัพบว่ามนัขดักบับริบทของชุมชน และใน
ส่วนน้ีเองท่ีท าให้คนในชุมชนไม่ยอมรับ เพราะเขาก็ไม่อยากเปล่ียนแปลงการ
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ด าเนินชีวติในแต่ละวนัของเขา แมบ้างโครงการจะสามารถพฒันาชุมชนของเขาให้
ดีข้ึนก็ตาม” 
 

ส าหรับโครงการท่ีไม่ไดม้าจากความตอ้งการของประชาชนโดยแทจ้ริง ซ่ึงขดักบั
บริบททอ้งถ่ินดั้งเดิมของชุมชน ท าให้โครงการหลายโครงการไม่ประสบความส าเร็จ (นาย ซ นาม
สมมติ, 2558) ไดใ้หข้อ้มูลวา่ 

 
“ก็มีหลายโครงการนะท่ีภาครัฐให้เราท าแต่เราท าไม่ได้ เพราะมนัขดักับบริบท
ทอ้งถ่ินของเรา ซ่ึงเขาไม่เคยเขา้มาดูเขา้มาเยี่ยมชมชุมชนเราดว้ยซ ้ าว่าตอนน้ีเป็น
อยา่งไร และชาวบา้นจะท าไดห้รือไม่” 
 

ซ่ึงสอดคล้องกับ ประชาชนท่านก่อน (นาย ง นามสมมติ, 2558) ได้ให้ข้อมูล
เพิ่มเติมวา่ 

 
“บางทีชาวบ้านอย่างเรา ๆ ก็เข้าไปพูดไปเสนออะไรมากไม่ได้ โครงการบาง
โครงการมนัขดักบัการด าเนินชีวติประจ าวนัของเรา การเปล่ียนแปลงไปโดยส้ินเชิง
มนัท าไดย้าก พวกเราไม่มีความรู้ความสามารถ โครงการเขาก็ให้เราท าโดยไม่ได้
นึกเลยวา่เราท าไดห้รือไม่” 

 
3) แผนพฒันาจงัหวดัแพร่ 
จากการศึกษาขอ้มูลเอกสารและการสัมภาษณ์สามารถแยกประเด็นในการพิจารณา

ไดด้งัน้ี 
(1) ความเช่ือมโยงของแผนพฒันาจงัหวดั และความต่อเน่ืองภายในแผนพฒันา

มีความส าคัญมากต่อการน าไปปฏิบัติร่วมกับชุมชน เช่น แผนพัฒนาจังหวดัท่ีได้ระบุถึงการ
สนบัสนุนใหมี้การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานภายใตบ้ริบทของทอ้งถ่ินร่วมกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน แต่เม่ือน าแผนพฒันาลงไปปฏิบติัจริงในแต่ละ
พื้นท่ีชุมชนแล้ว กลับพบว่าในหลาย ๆ พื้นท่ียงัไม่มีความพร้อมต่อการปฏิบติั ประชาชนจึงไม่
ยอมรับและท าใหห้ลายโครงการไม่ไดรั้บความร่วมมือจากประชาชน นอกจากน้ีซ่ึงพบวา่หน่วยงาน
ราชการบางส่วน อาจยงัไม่เขา้ใจถึงการแกไ้ขปัญหาภายใตบ้ริบทของชุมชนอย่างแทจ้ริง จึงท าให้
แผนพฒันาไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ทั้งน้ี หน่วยงานภาครัฐทั้งระดับจงัหวดัและระดับ
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ทอ้งถ่ินจึงควรให้ความส าคญัท่ีเท่าเทียมกนักบัทุกชุมชน เน่ืองจากพบว่า มีหลายชุมชนท่ีสามารถ
ขบัเคล่ือนและเป็นตน้แบบในการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงจะไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงาน
หลายภาคส่วน แต่ขณะเดียวกนัก็มีอีกหลายชุมชนเช่นกนัท่ียงัขาดความกระตือรือร้นในการแกไ้ข
ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมของชุมชนและไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใด ๆ จึงท าให้
แผนพฒันาจงัหวดัเป็นไปดว้ยความล่าชา้และยากท่ีจะประสบความส าเร็จ โดยเจา้หนา้ท่ีหน่วยงาน
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (นาย ฏ นามสมมติ, 2558) ไดใ้หค้วามเห็นวา่ 

 
“จากแผนพฒันาจงัหวดั เราไดส้นบัสนุนโครงการเพื่อให้เกิดการพฒันาโดยเร่ิมจาก
บริบทของชุมชน เพราะหากเราสามารถพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนได ้
จงัหวดัเราก็จะเกิดการพฒันาไดเ้ช่นกนั หลายชุมชนไดใ้ห้ความร่วมมือและมีความ
พร้อม จึงท าใหชุ้มชนประสบความส าเร็จและไดรั้บรางวลั ซ่ึงแผนการพฒันาจะมา
จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละปี และน ามาสรุปประเด็นรวบรวมไวว้่าปัญหาใดควร
ไดรั้บการแกไ้ขก่อน โดยมีการประสานงานกบัองคก์รขา้งเคียงและใชง้บประมาณ
ส่วนหน่ึงมาจากเรา ถ้าเกินความสามารถของเราก็จะใช้งบประมาณของจงัหวดั 
(อบจ) แต่ทั้งน้ีแผนทุกแผนจะสามารถประสบความส าเร็จได้ ต้องได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะประชาชน” 

 
(2) ก า ร พัฒ น า โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น ทั้ ง ท า ง ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม 

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และความมัน่คง เช่น จ านวนประชากร จ านวนเกษตรกร พื้นท่ี
เพาะปลูก รายได ้เป็นตน้ ทั้งน้ีการพฒันาโครงการใด ๆ ก็ตามในพื้นท่ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
ประชาชนหรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ี เพื่อก าหนดทิศทางของการพฒันาท่ีมา
จากความตอ้งการของประชาชนในชุมชนโดยแทจ้ริง โดยเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
(นาย ฎ นามสมมติ, 2558) ใหส้ัมภาษณ์วา่ 

 
“ในดา้นส่ิงแวดลอ้มเทศบาลให้การสนบัสนุนทุกอยา่ง และสนบัสนุนงบประมาณ
ให้กบัหมู่บา้น นอกจากน้ีเราเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เขา้มามีส่วนร่วมในการ
พฒันา โดยมีการจดัเวทีประชาคม มีคณะกรรมการหมู่บา้น และให้ชาวบา้นทุกคน
ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการร่วมกนั แมแ้ต่เด็กในชุมชนก็สามารถเขา้
มามีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น เด็ก ๆ จะป่ันจกัรยานในหมู่บา้นช่วยกนัเก็บขยะเพื่อ
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สร้างจิตส านึก มีโครงการธนาคารความดี บา้นทุกหลงัจะคดัแยกขยะและเก็บขยะ 
เพื่อความสะอาด และทศันวสิัยท่ีดีของหมู่บา้น” 

 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูน้ าชุมชนท่านหน่ึง (นาย ฌ นามสมมติ, 2558) ท่ีไดใ้หข้อ้มูลวา่ 
 

“เราจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้นเพื่อแก้ไขปัญหา ทั้งในเร่ืองเศรษฐกิจรากฐาน ปาก
ทอ้งชาวบา้น เพราะพืชไร่ ขา้ว ขา้วโพด ยาสูบ มนัเป็นอนาคตของชาวบา้น เพราะ
อย่างไรชาวบา้นก็หลีกเล่ียงไม่พน้ว่าจะตอ้งท าการเกษตร แต่แผนพฒันาหมู่บา้น
ไม่ใช่การตดัสินใจของผูใ้หญ่ แต่ผูใ้หญ่มีหนา้ท่ีท่ีคอยเก็บขอ้มูลต่าง ๆ และคอยถาม
ในท่ีประชุมว่าปัญหาต่าง ๆ เราจะช่วยกนัแกไ้ขไหม คือเรามีหนา้ท่ีเก็บขอ้มูล เพื่อ
น ามาเสนอในท่ีประชุมหมู่บ้าน ทุ่งศรีเติบโตจากการท่ีชาวบ้านร่วมกันคิดและ
ร่วมกนัท าในการวางแผนแกปั้ญหา ในเวทีประชุมทุกคนมีโอกาส มีความเสมอภาค
ในการเสนอปัญหา สามารถจะเสนอวา่ควรจะท าอะไรบา้ง เพราะเราให้โอกาสทุก
คนในการร่วมแสดงความคิดเห็น” 

 
จึงสรุปไดว้า่ บริบทหรือส่ิงแวดลอ้มของโครงการท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชนบา้นทุ่งศรี ประกอบดว้ย 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของ

ประเทศไทย ไดร้ะบุถึงสิทธิและหนา้ท่ีแก่ชุมชนในการจดัการ การบ ารุงรักษาและการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สิทธิการมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน โดย
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ก าหนดนโยบาย และการวางแผนดา้น
ต่าง ๆ ในชุมชน นอกจากน้ียงัได้ระบุถึงการรับทราบและเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารด้านส่ิงแวดล้อม 
เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาชุมชน จะเห็นไดว้า่ กฎหมายมุ่งเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่อย่างไรก็ดียงัมีกฎหมายอีกหลายมาตราท่ีไม่สอดคลอ้ง
กบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญซ่ึงจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข ทั้งยงัมีกฎหมายอีกหลายฉบบัท่ี
รัฐธรรมนูญบญัญติัไวว้า่ตอ้งมี แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ต่อยา่งใด ท าให้ประชาชนยงัขาดช่องทางใน
การเขา้มาสู่กระบวนการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง  

การบริหารงานของภาครัฐบางส่วน โดยทัว่ไปการด าเนินงานมกัจะมีระบบการ
จดัการจากส่วนกลางหรือจากบนลงล่าง (Top-Down Approach) ขณะท่ีกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตอ้งมาจากอ านาจการตดัสินใจของประชาชนซ่ึงเป็นการกระจายบทบาท อ านาจและ
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หนา้ท่ี มีหลายโครงการท่ีภาครัฐวางกรอบไวใ้หก้บัชุมชนโดยไม่ไดค้  านึงถึงบริบทของชุมชนท่ีมีมา
ตั้งแต่อดีต ท าใหไ้ม่ไดรั้บการยอมรับและความร่วมมือจากประชาชนในการด าเนินโครงการซ่ึงท่ีขดั
ต่อวถีิชีวติดั้งเดิมของประชาชน แมจ้ะมีหลายชุมชนท่ีสามารถน าโครงการท่ีภาครัฐไดก้ าหนดให้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับทอ้งถ่ินของตนภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการร่วมคิดร่วมท าของ
ประชาชนในชุมชน จนท าให้ชุมชนประสบความส าเร็จ สามารถขบัเคล่ือนชุมชนให้เกิดการพฒันา
และเป็นชุมชนตน้แบบ แต่ก็ยงัมีอีกหลายชุมชนเช่นกนัท่ีไม่สามารถขบัเคล่ือนชุมชนของตนให้เกิด
การพฒันาได ้ซ่ึงภาครัฐตอ้งให้ความส าคญัและผลกัดนัให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ
อยา่งจริงจงั ทั้งน้ี การกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ิน ตลอดจนภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเขา้มา
มีบทบาทในกระบวนการมีส่วนร่วม หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ ภาครัฐควรบริหารการจดัการแบบล่าง
ข้ึนบน (Bottom-up Approach) ร่วมกบัการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็นการขบัเคล่ือนใหชุ้มชนเกิดการพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

แผนพฒันาจงัหวดัแพร่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานของหลาย ๆ ภาคส่วนท่ีเช่ือมโยง
ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และความมัน่คง เพื่อให้เกิดความ
ต่อเน่ืองในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมและสนบัสนุนให้ชุมชนไดพ้ึ่งพาตนเองภายใต้
บริบทของทอ้งถ่ิน แมปั้ญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานแผนพฒันายงัพบว่ามีอยู่มาก ทั้งใน
ด้านการด าเนินงานของหลาย ๆ ภาคส่วนท่ียงัขาดการเช่ือมโยงกับภาคประชาชน จึงไม่เป็นท่ี
ยอมรับของประชาชน ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีท่ียงัขาดศกัยภาพ ความรู้ความเขา้ใจ จึงท าให้กระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนยงัพบช่องว่าง โดยประชาชนไม่สามารถเขา้ถึงแผนการพฒันาได้อย่าง
แทจ้ริง ทั้งน้ี การเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในแผนพฒันาจงัหวดั เพื่อร่วมก าหนด
ทิศทางตามศกัยามและการยอมรับของประชาชนจึงเป็นส่วนส าคญั 

 



 
 

 

ตารางที ่4.2  บริบทท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชนบา้นทุ่งศรี จ.แพร่ 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม
ของประเทศไทย 
 
 
 

- การส่งเสริมดา้นสิทธิและเสรีภาพให้กบัประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น จะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีความพร้อมต่อการ
พฒันาชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
- หน่วยงานราชการบางส่วนควรให้ความส าคญักบักระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดย
ค านึงถึงความตอ้งการของประชาชนโดยแทจ้ริง ซ่ึงการเขา้ใจถึงบริบทและโครงสร้างพื้นฐานของ
ชุมชน จะท าใหป้ระชาชนในชุมชนเกิดการยอมรับและใหค้วามร่วมมือในการด าเนินงานได ้
- การเปิดโอกาสไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการแจง้ขอ้มูลข่าวสารให้แก่
ประชาชนดว้ยความโปร่งใสและน่าเช่ือถือ จะสามารถลดช่องวา่งทางกฎหมายได ้

นโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
 

- การพฒันาของรัฐท่ีเป็นการตดัสินใจตามแนวนโยบายแบบบนลงล่าง (Top-Down Approach) 
ขณะท่ีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตอ้งมาจากอ านาจการตดัสินใจของประชาชน 
- ภาครัฐจึงควรบริหารจดัการแบบล่างข้ึนบน (Bottom-up Approach) โดยการสอดแทรก
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้กิดความเขา้ใจและมีความตระหนกัถึงความส าคญัและประโยชน์ของการมี- 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

นโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตดัสินใจอย่างแท้จริง ซ่ึงจ าเป็นจะต้องค านึงถึงความ
ตอ้งการของประชาชนและบริบทของชุมชนร่วมดว้ย 

แผนพฒันาจังหวดัแพร่ 
 

- หน่วยงานราชการบางส่วนยงัขาดความเช่ือมโยง และความต่อเน่ืองของแผนพฒันาสู่ทอ้งถ่ิน 
- แผนพฒันาจงัหวดัยงัขาดกระบวนการมีส่วนร่วมและการตดัสินใจจากประชาชนโดยแทจ้ริง 
- การพฒันาท่ียงัขาดการค านึงถึงบริบทของชุมชน ท าใหไ้ม่ไดรั้บความร่วมมือจากประชาชน 
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4.2.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นพื้นฐานของการพฒันาชุมชน เพราะนอกจากจะเป็นการ

เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมก าหนดทิศทางการพฒันาของชุมชนตามสภาพปัญหา
และความตอ้งการของประชาชนแลว้ ยงัเป็นการใชศ้กัยภาพและความรู้ความสามารถให้เกิดการบูร
ณาการของการมีส่วนร่วมในหลาย ๆ ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม การแกปั้ญหาความยากจน การ
พฒันาอาชีพ การศึกษา ศาสนา การเมือง การปกครอง การสร้างความเท่าเทียม และความเสมอภาค
ในชุมชน ซ่ึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนประกอบไปดว้ย 4 ดา้น 
ดงัต่อไปน้ี 

4.2.3.1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Participation in Decision Making) 
จากการศึกษาพบวา่ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของประชาชนมีผลต่อการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ประกอบดว้ย 1) การตดัสินใจช่วงเร่ิมตน้ (Initial Decisions) 2) การตดัสินใจ
ช่วงด าเนินการ (On-going Decisions) 3) การตดัสินใจช่วงปฏิบติัการ (Operational Decisions) โดย
ในแต่ละประเด็นมีรายละเอียดงัน้ี 

1) การตดัสินใจช่วงเร่ิมตน้ (Initial Decisions) 
ชุมชนบา้นทุ่งศรีเร่ิมด าเนินการพฒันาชุมชนจากการค านึงถึงการประกอบ

อาชีพของประชาชนในชุมชนเป็นหลกั เน่ืองจากประชาชนในชุมชนบา้นทุ่งศรีส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม แต่ยงัพบกบัปัญหารายไดท่ี้ไม่เพียงพอและเป็นหน้ีสินโดยในการท าเกษตรกรรม
ประชาชนในชุมชนยงัคงใช้สารเคมีและเผาหลงัการเก็บเก่ียว ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั
ของประชาชนและส่ิงแวดล้อมโดยรอบชุมชนมาอย่างยาวนาน จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการพูดคุย
ร่วมกนัและเขา้สู่เวทีกลางของหมู่บา้นหรือเวทีประชาคม โดยการเร่ิมจากประชาชนเพียงไม่ก่ีคนท่ี
คิดจะเปล่ียนแปลง แต่ดว้ยสภาพปัญหาท่ีทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนจึงท าให้ประชาชนในชุมชน
เร่ิมให้ความส าคญักบัสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะขอ้ตกลงร่วมกนั
ในเวทีประชาคมของชุมชนในการร่วมกนัแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงทุก ๆ ขอ้เสนอหรือการแสดง
ความคิดเห็นจะมีผลต่อการด าเนินกิจกรรมของชุมชน จึงแสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน โดยมีประชาชนท่านหน่ึง 
(นาย ก นามสมมติ, 2558) ไดใ้หข้อ้มูลวา่  

 
“เราทุกคนในชุมชนไดใ้ห้ความร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของชุมชนโดยเร่ือยมา 
เราเข้าฟังเวทีประชาคมทุกคร้ังและเคยร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนใหดี้ยิง่ข้ึน โดยเฉพาะกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประโยชน์
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ต่อชุมชนมาก เช่น โครงการชุมชนปลอดการเผา การลดการใชส้ารเคมี เพราะเราท า
การเกษตรและใชส้ารเคมีเยอะ เม่ือก่อนชาวบา้นเคยป่วยหนกัมากส่ิงแวดลอ้มก็ไม่ดี 
คนเฒ่าคนแก่สุขภาพแยเ่ขา้โรงพยาบาลบ่อยมาก แมก้ระทัง่เด็กเล็ก ๆ ก็ยงัมีปัญหา
ดา้นสุขภาพ ท าให้พวกเราคิดและปรึกษาหารือกนั หาแนวทางการแกไ้ข ชุมชนเรา
โชคดีท่ีมีผูน้ าท่ีดี เปิดโอกาสใหช้าวบา้นทุก ๆ คนร่วมเสนอแนะแสดงความคิดเห็น
ไดใ้นทุก ๆ เร่ือง ท าใหช้าวบา้นในชุมชนกลา้ท่ีจะพูดและท าจริง”  

 
กล่าวได้ว่า การตัดสินใจเร่ิมต้นของประชาชนชุมชนบ้านทุ่งศรี เป็น

จุดเร่ิมตน้ท่ีให้ประโยชน์ทั้งต่อประชาชนเองและชุมชนเป็นอยา่งมาก การเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิต
เดิม ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และส่ิงแวดล้อมชุมชน มาเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง และ
เรียนรู้การลองผิดลองถูก จึงส่งผลให้ชุมชนเป็นชุมชนท่ีมีส่ิงแวดลอ้มน่าอยู่ดว้ยการขบัเคล่ือนจาก
ผูน้ าชุมชนและประชาชนในชุมชนเอง 

นอกจากน้ี ชุมชนบา้นทุ่งศรียงัคิดริเร่ิมการจดัตั้ง ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้น
ทุ่งศรี โดยมีการจดัสรรบุคลากรเพื่อรับผิดชอบภาระงานต่าง ๆ ของชุมชน ซ่ึงมาจากความสมคัรใจ
ของประชาชนในชุมชนเอง ทั้งน้ี การสร้างศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชน ประกอบดว้ย แหล่งเรียนรู้ต่าง 
ๆ ของชุมชนบ้านทุ่งศรี ทั้งการเป็นอยู่วิถีชีวิตดั้ งเดิมท่ีถูกเก็บเอาไวจึ้งได้น ามาจดัแสดงในบา้น
โบราณ การจดัแสดงวฒันธรรมพื้นเมืองประจ าท้องถ่ินของชาวทุ่งศรี และการปลูกพืชพรรณ
พื้นเมืองของทอ้งถ่ิน ท าให้เยาวชนรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้และให้ความส าคญัต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินดั้งเดิมของชุมชมเอาไว ้นอกจากน้ี ศูนยก์ารเรียนรู้ยงัเป็นแหล่งนดัหมายของประชาชนใน
ชุมชนบ้านทุ่งศรี หรือเวทีประชาคมโดยประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ 
วางแผนร่วมกนั ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้ของการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 

2) การตดัสินใจช่วงด าเนินการ (On-going Decisions) 
จากการเร่ิมต้นแนวความคิดต้องการเปล่ียนแปลงและแก้ไขปัญหาของ

ชุมชนดว้ยประชาชนในชุมชนเพียงไม่ก่ีคน จึงท าให้โครงการด าเนินการไปดว้ยความยากล าบาก 
เน่ืองจากประชาชนบางส่วนต่อตา้นและไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการ ซ่ึงอาจเกิดจากความรู้
ความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนั แต่ดว้ยการขบัเคล่ือนของผูน้ าชุมชนและประชาชนท่ีตอ้งการแกไ้ขปัญหา
และพฒันาชุมชน ส่งผลใหก้ารด าเนินโครงการเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จนท าให้ประชาชนบางส่วนท่ีมี
ความคิดเห็นไม่ตรงกนัไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในโครงการ เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ร่วมกนัคิด
ร่วมกนัท า โดยมีประชาชนท่านหน่ึง (นาย ง นามสมมติ, 2558) ไดใ้หข้อ้มูลวา่  
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“คนไม่ร่วมท าก็มีแต่มีไม่มาก ทุกบา้นส่วนใหญ่ก็ท ากนัหมด เราก็ไปสังเกตการณ์
อยู่เหมือนกัน แต่หลัง ๆ เขาก็มีแยกขยะ บ้านก็สะอาด แต่แค่เขาไม่ได้เข้าร่วม
ประชุม เราจึงใชค้วามดีเขา้หา เราไม่พูดไม่ว่าอะไรให้เขา ให้เขามาเห็นบา้นเราท า
อยา่งโนน้อยา่งน้ีเอง พอนาน ๆ เขา้เขาจึงท าตาม” 

 
กล่าวได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนลว้นมีความส าคญัต่อการ

ผลกัดนัใหชุ้มชนสามารถแกไ้ขปัญหาและพฒันาชุมชนได ้แมจ้ะมีประชาชนส่วนนอ้ยท่ีไม่สามารถ
เขา้มามีส่วนร่วมในโครงการของชุมชนได ้อาจดว้ยเหตุผลหลาย ๆ ประการ เช่น ช่วงเวลาการของ
การประชุมท่ีไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ไม่สะดวก หรือระยะทางในการเดินทางมาประชุม เป็นตน้ 
แต่ทั้งน้ี หากโครงการมีประโยชน์ มีวิธีด าเนินโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการดว้ยแลว้ อาจ
เป็นวธีิท่ีท าใหป้ระชาชนมีความสนใจและเขา้มามีส่วนร่วมในโครงการมากยิง่ข้ึน 

3) การตดัสินใจช่วงปฏิบติัการ (Operational Decisions) 
ชุมชนบ้านทุ่งศรีมีผูน้ าชุมชนท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีศกัยภาพท่ี

สามารถขบัเคล่ือนชุมชนให้เกิดการพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง แรกเร่ิมชุมชนบา้นทุ่งศรีขบัเคล่ือนใน
ดา้นเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเทศบาลเป็นผูใ้ห้การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ พาไป
อบรมและใหค้วามรู้ นอกจากน้ี ส านกังานเกษตร เกษตรอ าเภอ เกษตรจงัหวดั พฒันาชุมชน ประมง 
สาธารณสุข ก็เป็นหน่วยงานท่ีให้การสนบัสนุนโครงการ จากการประสานงานภาคีเครือข่ายทั้งใน
ระดบัอ าเภอและจงัหวดั จึงท าใหชุ้มชนบา้นทุ่งศรีไดรั้บการพฒันาโดยเร่ือยมา 

ส าหรับด้านงบประมาณ แมจ้ะไม่เพียงพอต่อการด าเนินโครงการ แต่ดว้ย
การท่ีชุมชนบา้นทุ่งศรีขบัเคล่ือนเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่แรกและด าเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง 
ท าให้ชุมชนได้รับรางวลัเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้รับงบประมาณมาต่อยอดให้กับ
โครงการ นอกจากน้ียงัได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการอ่ืน ๆ เช่น โครงการ SME 
โครงการอยู่ดีมีสุข ซ่ึงงบประมาณท่ีได้ก็ได้น าไปปรับปรุงและแก้ไขปัญหาให้กบัชุมชน โดยมี
ประชาชนท่านหน่ึง (นาย จ นามสมมติ, 2558) ไดใ้หข้อ้มูลวา่  

 
“ชุมชนเราโชคดีท่ีมีหลายหน่วยงานมองเห็นว่าชุมชนเราสามารถต่อยอดให้กับ
โครงการได ้เขามองเห็นศกัยภาพของเรา จนวนัน้ีชุมชนเราพฒันามามาก ถา้มองใน
อดีตชุมชนเรามีแต่ปัญหา เราจึงพูดคุยกนั ปรึกษาหารือกนั ช่วยกนัหาแนวทางการ
แกไ้ขปัญหา เรามีประชาคมกนัทุกเดือน ร่วมเสนอ ร่วมแสดงความคิดเห็น และมี
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ผูใ้หญ่บา้นคอยให้ค  าปรึกษาเรา แมก้ารท าโครงการเราจะมีงบประมาณไม่เพียงพอ 
แต่เราก็ยงัมีกองทุนชาวบา้นใหเ้ราท าโครงการไดต่้อไปได”้ 

 
ประชาชนในชุมชนบา้นทุ่งศรีมีการมีส่วนร่วมท่ีดีและมีศกัยภาพเพียงพอ 

ท าใหห้น่วยงานต่าง ๆ ให้ความสนใจและมอบโครงการต่าง ๆ ให้ อยา่งไรก็ตาม ทุกเร่ืองจะตอ้งมา
จากความตอ้งการของประชาชนในชุมชน การร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีประชาคมจึงเป็นส่วน
ส าคญัท่ีท าให้ชุมชนบา้นทุ่งศรีเดินหน้าการพึ่งพาตนเอง เช่ือมโยงกบัหน่วยงานภาครัฐส่วนต่าง ๆ 
ขอรับการสนับสนุนองค์ความรู้ การจดัฝึกอบรม จดัสัมมนาต่าง ๆ ซ่ึงตอบสนองต่อการพฒันา
ชุมชน พฒันาเศรษฐกิจรากฐาน และพฒันาส่ิงแวดลอ้มใหก้บัชุมชนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  

จึงสรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Participation in Decision Making) ในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชนบา้นทุ่งศรี ประกอบดว้ย 

การตดัสินใจช่วงเร่ิมตน้ (Initial Decisions) เป็นการเร่ิมตน้จากความตอ้งการของ
ประชาชนในชุมชนท่ีตอ้งการแกไ้ขปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ท่ีส่งผลกระทบทั้งต่อสุขภาพ
อนามยัและส่ิงแวดลอ้มมาตั้งแต่อดีต จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ในการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชนเพียง
ไม่ก่ีคนท่ีมีแนวคิดเดียวกันในการต้องการแก้ไขปัญหาและพฒันาชุมชน การด าเนินโครงการ
ร่วมกัน และจดัตั้ งศูนย์การเรียนรู้เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และสถานท่ีนัดปะพูดคุย ร่วม
แสดงควาทคิดเห็นและเสนอแนะร่วมกนัในชุมชน ทั้งน้ีโครงการต่าง ๆ ไดรั้บการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก ทั้งในด้านงบประมาณและองค์ความรู้ เพื่อมาสนับสนุนและต่อยอดให้กับ
ประชาชนชุมชนบา้นทุ่งศรี 

การตดัสินใจช่วงด าเนินการ (On-going Decisions) ซ่ึงโครงการบางโครงการอาจไม่
ตรงกบัความตอ้งการของประชาชนในชุมชนบา้นทุ่งศรีบางส่วน ท าให้ประชาชนบางส่วนไม่ไดเ้ขา้
มามีส่วนร่วมในโครงการ แต่จากความตอ้งการของประชาชนชุมชนบา้นทุ่งศรีส่วนใหญ่ได้ให้
ความร่วมมือในการด าเนินโครงการ ร่วมคิดร่วมท า แก้ไขปัญหา และพฒันาชุมชน จึงท าให้
โครงการต่าง ๆ สามารถด าเนินการและขบัเคล่ือนต่อไปได ้อยา่งไรก็ตาม การจดัล าดบัความส าคญั
ของโครงการและวธีิด าเนินโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในชุมชนบางส่วน
ท่ีมีความเห็นไม่ตรงกนั อาจเป็นวธีิท่ีท าใหป้ระชาชนมีความสนใจและเขา้มามีส่วนร่วมในโครงการ
มากยิง่ข้ึน 

การตดัสินใจช่วงปฏิบติัการ (Operational Decisions) โดยการเช่ือมโยงหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อการสนบัสนุนโครงการและงบประมาณในการด าเนินโครงการ เพื่อให้เกิดการพฒันา
ชุมชนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ภายใตบ้ริบทและความตอ้งการของประชาชนในชุมชนโดยแทจ้ริง อยา่งไร
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ก็ตาม แผนและนโยบาย กรอบแนวคิดของการพฒันาล้วนแล้วแต่ตอ้งมาจากความเห็นชอบของ
ประชาชนในชุมชน โดยมาจากการตดัสินใจ การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมเสนอแนะในเวที
ประชาชม นอกจากน้ี ผูน้  าชุมชนท่ีดี มีศกัยภาพ และพร้อมต่อการพฒันาดว้ยแลว้ ยิ่งส่งเสริมและ
ผลกัดนัใหชุ้มชนเกิดการพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

กล่าวไดว้่า การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน มีผลต่อการด าเนิน
กิจกรรมของชุมชน ท าให้การด าเนินกิจกรรมในทุก ๆ ขั้นตอนมาจากความตอ้งการของประชาชน
ในชุมชนโดยแท้จริง ความร่วมมือร่วมใจจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งผลให้ชุมชนบ้านทุ่งศรีประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  



 
 

 

ตารางที ่4.3  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Participation in Decision Making) ของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนบา้นทุ่งศรี 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

การตัดสินใจช่วงเร่ิมต้น  
(Initial Decisions) 
 

-จากปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในอดีต ได้ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนเร่ิมคิดและเร่ิม
ด าเนินการในการหาสาเหตุและแกไ้ขปัญหาเพื่อการพฒันานชุมชน 
- สร้างศูนยก์ารเรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และสถานท่ีนดัปะพูดคุยและแกปั้ญหาร่วมกนัในชุมชน 

การตัดสินใจช่วงด าเนินการ  
(On-going Decisions) 
 

-การไม่ได้รับความร่วมมือในการด าเนินโครงการจากกลุ่มคนส่วนน้อยในชุมชน อาจมาจาก
ความเห็นท่ีไม่ตรงกนั หรือวิธีด าเนินโครงการท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน แต่
จากความร่วมคิดและร่วมปฏิบติัของประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ จึงท าให้ทุก ๆ กิจกรรมและ
โครงการสามารถขบัเคล่ือนและประสบความส าเร็จได ้

การตัดสินใจช่วงปฏิบัติการ  
(Operational Decisions) 
 

- มีการเช่ือมโยงหน่วยงานจากภายนอกในการสนบัสนุนโครงการและงบประมาณ ส่งผลให้ชุมชน
เกิดการพฒันาไดอ้ย่างต่อเน่ือง สามารถต่อยอดให้กบัโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มภายใตบ้ริบทของ
ชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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4.2.3.2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ (Participation in Implementation) 
จากการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการด าเนินการของประชาชนในการจดัการ

ส่ิงแวดล้อมในชุมชน ประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร (Resource 
Contribution) 2) การมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงาน (Project Demonstration and 
Co-ordination) 3) การมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือ (Enlistment) โดยในแต่ละประเด็นมีราย
ละเอียดงัน้ี 

1) การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร (Resource Contribution) 
จากการศึกษาพบว่า ประชาชนในชุมชนบา้นทุ่งศรีส่วนใหญ่อยู่อาศยักัน

แบบเครือญาติ แมมี้บางครัวเรือนท่ีอพยพยา้ยครัวเรือนมากจากท่ีอ่ืน แต่ก็ยงัคงความเป็นพี่น้องมี
ความรักใคร่สามคัคี ดว้ยการด าเนินวิถีชิวิตท่ีเรียบง่ายเน้นความพอเพียง จึงท าให้ชุมชนบา้นทุ่งศรี
ประสบความส าเร็จในหลาย ๆ ดา้นจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในชุมชน และท าให้การ
ด าเนินงานในกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมประสบความส าเร็จ แมป้ระชาชนในชุมชนจะมีอาชีพหลกั
คือเกษตรกรรม ไม่ไดมี้องคค์วามรู้ท่ีเพียงพอ แต่ดว้ยความคิดริเร่ิมของผูน้ าของชุมชนท่ีมีแนวคิดใน
การประสานเครือข่ายต่าง ๆ น าความรู้ท่ีได้รับมาอบรมให้กบัประชาชนในชุมชน ทั้งการด าเนิน
กิจกรรมปุ๋ยหมกั เพื่อตอ้งการให้ประชาชนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลิกใชส้ารเคมีและใช้ปุ๋ย
หมกัหรือสารอินทรียแ์ทน นอกจากน้ียงัมีการจ าหน่ายมูลและฉ่ีไส้เดือน โดยการเพาะเล้ียงไส้เดือน
ไดมี้การน าเศษขยะอาหารเหลือทิ้งตามบา้นเรือนมาหมกัเพื่อเป็นอาหารเพาะเล้ียงไส้เดือน จึงเป็น
การจดัการด้านขยะท่ีดีและสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวอย่างเห็นได้ชัด ดังจะเห็นได้ว่า
ประชาชนในชุมชนบา้นทุ่งศรีไดน้ าทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
อยา่งสูงสุดร่วมกบัการด าเนินกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยผูน้ าชุมชน (นาย ฌ นามสมมติ, 2558) 
ไดใ้หข้อ้มูลในประเด็นดงักล่าววา่  

 
“ตั้งแต่ปี 2548-2549 เราอบรมเยอะมาก ทั้งการท าปุ๋ยหมกั น ้ าหมกั เขา้อบรมทุก
หน่วยงาน อบรมแล้วอบรมอีก แต่ใครจะรู้ว่าผลของการอบรมมันกลับมา
ตอบสนองใหก้บัพี่นอ้งชาวบา้นไดใ้นอนาคต เพราะวา่ส่ิงหน่ึงของการสร้างชุมชน
ให้เขม้แข็งคือ ตอ้งสร้างกิจกรรมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการอบรม 
การศึกษาดูงานเพื่อใหช้าวบา้นไดท้  ากิจกรรมร่วมกนั ซ่ึงบางกิจกรรมมนัเป็นการใช้
ประโยชน์จากส่ิงท่ีเรามีอยู่ ทั้งทรัพยากร ภูมิปัญหาทอ้งถ่ิน วฒันธรรม และองค์
ความรู้ของชาวบา้น โดยกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน เช่น ปุ๋ยหมกัอินทรีย ์น ้าหมกัอินทรีย ์ มูล
และฉ่ีไส้เดือน ทุกอย่างสามารถน าไปจ าหน่ายไดห้มด ซ่ึงเป็นการส่งเสริมอาชีพ
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และสร้างรายไดเ้สริมใหก้บัครอบครัว ตอนนั้นเราไม่เคยคิดวา่ การอบรมมนัคือการ
ให้คนมารวมกนัและให้คนไดพู้ดจากนั แลกเปล่ียนความคิดเห็น ไถ่ถามสารทุกข์
สุขดิบซ่ึงกนัและกนั ทั้ง ๆ ท่ีเป็นคนในหมู่บา้นเดียวกนั แต่บางคร้ังบางคนก็ตอ้ง
ออกไปท างานของตนเอง ไม่มีโอกาสไดม้าพูดจากนั เราอาจจะเป็นสังคมชนบท แต่
บางคร้ังการกม้หนา้กม้ตากนัท างานก็เกิดข้ึนในสังคมชนบทเช่นเดียวกนั”  

 
กล่าวไดว้่า การท ากิจกรรมและการอบรมร่วมกนัของประชาชนในชุมชน 

เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เขา้มามีส่วนร่วมทั้งการเสนอแนะและแสดงความ
คิดเห็น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน จึงเป็นบ่อเกิดของการไดพู้ดคุยปรึกษาร่วมกนั 
ซ่ึงสามารถลดช่องวา่งและท าให้ประชาชนทุกคนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นและมีความเขา้ใจ
ซ่ึงกันและกันมากยิ่งข้ึน ท าให้ประชาชนเกิดองค์ความรู้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านส่ิงแวดล้อม 
เศรษฐกิจพอเพียง จนกลายเป็นบ่อเกิดของความสามคัคีในชุมชน ประชาชนสามารถพึ่งตนเองและ
มีความเขา้ใจในระบบเกษตรกรรมท่ีไม่ตอ้งพึ่งพาสารเคมี และไม่ตอ้งเผาหลงัการเก็บเก่ียวแต่น า
พืชผลดงักล่าวมาท าปุ๋ยหมกัแทน นอกจากน้ีอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีประชาชนในชุมชนบา้นทุ่งศรีไดใ้ห้
สนใจคือ กิจกรรมการเล้ียงไส้เดือน ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากหลาย ๆ หน่วยงาน ได้แก่ 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัแพร่ ศูนยพ์ฒันาท่ีดิน ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืช และอีกหลาย ๆ หน่วยงานไดท่ี้
เขา้มาสนบัสนุนและอบรมให้ความรู้ถึงวิธีการเล้ียงไส้เดือนสร้างรายไดใ้ห้กบัประชาชนในชุมชน
บา้นทุ่งศรี ประชาชนในชุมชนจึงใหค้วามสนใจกบักิจกรรมดงักล่าวเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นการ
สร้างรายไดเ้สริมใหก้บัครอบครัว อีกทั้งยงัสามารถก าจดัขยะท่ีเกิดข้ึนภายในครัวเรือนไดอี้กดว้ย ซ่ึง
แสดงให้เห็นว่า ประชาชนในชุมชนบา้นทุ่งศรีไดมี้การจดัสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ไดอ้ย่าง
สูงสุด  

ชุมชนบ้านทุ่งศรี เป็นชุมชนท่ีมีความพร้อมด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการจดัการส่ิงแวดลอ้มทั้งของตนเอง
และชุมชนท่ีมาจากความสมคัรใจ แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของประชาชนในชุมชนและผูน้ าชุมชน
ท่ีสามารถขบัเคล่ือนชุมชนไปสู่ความส าเร็จได ้

2) การ มี ส่วน ร่วมในการบ ริหารและการประสานงาน  (Project 
Demonstration and Co-ordination) 

ชุมชนบา้นทุ่งศรีมี “ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน” ท่ีสร้างข้ึนจากน ้ าพกัน ้ าแรงของ
ประชาชนในชุมชน และเป็นสถานท่ีพบปะพูดคุย ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะร่วมกนั โดยมี
การแบ่งบทบาทหน้าท่ีการด าเนินงานท่ีมาจากความสมคัรใจของประชาชนในชุมชน และมีผูน้ า
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ชุมชนท าหนา้ท่ีประสานงานกิจกรรมของโครงการ มีการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเขา้ใจซ่ึงไดรั้บ
การสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนรับทราบและเขา้ใจถึงสภาพ
ปัญหา ก่อให้เกิดความสามคัคีในชุมชนและมีความพร้อมท่ีจะแกไ้ขปัญหาร่วมกนั โดยผูน้ าชุมชน
ท่านหน่ึง (นาย ฌ นามสมมติ, 2558) ไดใ้หข้อ้มูลวา่  

 
“เรามีการท าประชาคมกนัทุกเดือน ไดแ้สดงความคิดเห็นว่าเราอยากพฒันาชุมชน
อย่างไร มีปัญหาอะไรเราไดพู้ดคุยร่วมกนัในเวทีประชาคม ท่ีศูนยก์ารเรียนรู้ของ
ชุมชนจะเป็นท่ีท่ีชาวบา้นไดม้ารวมตวักนั จากท่ีเม่ือก่อนเราต่างคนต่างท างาน ไม่
เคยไดพู้ดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั แต่ตอนน้ีเราร่วมคิดร่วมกนัท า 
เพราะเราอยากใหชุ้มชนมนัดีข้ึนกวา่เดิม เราจึงตอ้งพูดคุยและปรับเปล่ียนร่วมกนั”  

 
กล่าวได้ว่า การปรึกษาร่วมกันในชุมชน เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้ชุมชน

สามารถแกไ้ขและพฒันาชุมชนภายใตบ้ริบทของชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี ชุมชนบา้นทุ่ง
ศรียงัไดป้ลูกฝังใหเ้ยาวชนในชุมชนเกิดส านึกรักบา้นเกิด โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนในชุมชนไดเ้ขา้
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกนั ร่วมกนัด าเนินการแกไ้ขปัญหา และพฒันาชุมชนไปพร้อม ๆ กนั 
ได้แก่ กิจกรรมธนาคารความดี ท่ีให้เยาวชนเก็บขยะในชุมชนเพื่อน ามาแลกเป็นคะแนนความดี
สะสมเพื่อแลกของรางวลั ซ่ึงก่อให้เกิดแรงจูงใจในการท าความดีและเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้
ตระหนกัถึงปัญาหาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน กิจกรรมการแสดงวฒันธรรมพื้นบา้น
ประจ าทอ้งถ่ิน กิจกรรมการคดัแยกขยะในครัวเรือนท่ีไม่เพียงแต่ให้ผูใ้หญ่ด าเนินการคดัแยกเท่านั้น 
แต่เด็กเล็ก ๆ ในครอบครัวตอ้งเรียนรู้การคดัแยกขยะดว้ยเช่นกนั โดยมีเยาวชนท่านหน่ึง (เด็กหญิง 
ซ, 2558) ไดใ้หข้อ้มูลวา่  

 
“หนูคิดว่า  ก็ไม่ใช่ เ ร่ืองเสียหายอะไรท่ี เราจะช่วยกันคัดแยกขยะ มันเป็น
ผลประโยชน์ท่ีเอ้ือไปถึงอนาคตของเราเองด้วย นอกจากน้ี หนูยงัได้เข้าร่วม
โครงการอ่ืน ๆ เช่น โครงการหมกัขยะท าปุ๋ย ท าให้เราไดรู้้วิธีการ รู้วตัถุดิบ มนัเกิด
ความภาคภูมิใจในตวัเราวา่เราสามารถท าได ้เม่ือเปรียบเทียบกบัท่ีผา่นมาเม่ือก่อน
ชุมชนเรามีแต่ขยะ เกิดสภาพปัญหาทางส่ิงแวดลอ้มมากมาย เกิดมลพิษกลุ่มควนั
จากการเผาของชาวบา้นในชุมชน คนเฒ่าคนแก่ก็เจ็บป่วยเขา้โรงพยาบาลกนัมาก 
แต่ตอนน้ีมีโครงการลดการเผา ทุกคนร่วมมือกนัไม่เผา ท าให้เห็นถึงน ้ าจิตน ้ าใจ
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ของความร่วมมือกนัในชุมชน ซ่ึงมนัเป็นส่ิงท่ีดีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และ
ส่งผลถึงอนาคตของคนรุ่นต่อ ๆ ไปอยูแ่ลว้”  

 
จากการสัมภาษณ์เยาวชนท่านหน่ึงในชุมชน แสดงให้เห็นถึงความตระหนกั 

และความสมคัรใจร่วมคิดร่วมท า ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีดีของชุมชนบ้านทุ่งศรีท่ีได้มีการปลูกฝังให้
เยาวชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในชุมชนตั้ งแต่แรกเร่ิม ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัประชาชนท่านหน่ึง (นาย ฉ นามสมมติ, 2558) ท่ีไดใ้หข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่  

 
“ผมมีความคาดหวงัให้ลูก ๆ หลาน ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย เข้ามาสานต่อ
โครงการ เช่น วนัเสาร์-อาทิตย ์เด็ก ๆ จะป่ันจกัรยานเล่นและเก็บขยะไปดว้ย เพื่อน า
ขยะไปท่ีโครงการธนาคารความดี เอาขยะไปแลกของ เช่น ตูเ้ยน็ จกัรยาน พดัลม 
ถ้าเด็ก ๆ เข้าร่วมประชุมทุกเดือนก็จะมีคะแนนให้ ซ่ึงก็คะแนนน้ีก็ได้จาก
คณะกรรมการร่วมกนัให้คะแนน มนัเป็นผลดีส าหรับลูก ๆ หลาน ๆ ของชุมชนเรา 
วนัน้ีเราไดเ้ร่ิมปลูกฝังให้เด็ก ๆ ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม มนัเป็นผลดีไปถึง
อนาคต ผมอยากให้กิจกรรมและโครงการท่ีวนัน้ีเราท า ลูกหลานของเราสามารถ
สานต่อมนัต่อไปได ้ซ่ึงมนัจะเป็นความย ัง่ยนืของชุมชนเรา”  

 
3) การมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือ (Enlistment) 
ชุมชนบา้นทุ่งศรีเติบโตมาจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในชุมชน

ท่ีมีความพร้อมต่อการพฒันา จากการร่วมกนัปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางของการแกไ้ขปัญหา โดย
มีเวทีประชาคมเป็นศูนยร์วมแลกเปล่ียนความคิดและเป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนทุกคนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของชุนชนร่วมกัน เน่ืองจากชุมชนบ้านทุ่งศรีมีต้นทุนทางทรัพยากร มี
บุคลากรท่ีมีความพร้อม มีผูน้ าชุมชนท่ีเขม้แข็งและเป็นแรงผลกัดนัคอยขบัเคล่ือนชุมชนมาโดย
ตลอด โดยเฉพาะการเติบโตจากหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นการด าเนินภายใตบ้ริบทของชุมชน
ควบคู่กบัการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของชุมชน โดยผูน้ าชุมชนท่านหน่ึง (นาย ญ นามสมมติ, 2558) 
ท่ีไดใ้หข้อ้มูลวา่  

 
“เราไม่เคยพูดถึงวา่จะตอ้งไดโ้ครงการเป็นแสนเป็นลา้นถึงจะแกไ้ขปัญหาได ้เราไม่
เคยพูดถึงเงินเยอะ ๆ หรือโครงการใหญ่ ๆ เราเพียงคิดวา่ส่ิงไหนท่ีเราสามารถท าได้
ด้วยตวัเราเองก่อน ส่ิงนั้นมนัจะแก้ปัญหาได้ด้วยความย ัง่ยืน เราจะไม่พูดถึงว่า
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จะตอ้งเอางบประมาณมาให้เราก่อนแลว้เราถึงจะท า แต่เราเรียนรู้จากการพึ่งตนเอง 
จากการมีน ้ าใจช่วยเหลือกนั เช่น ศูนยก์ารเรียนรู้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงผลิตปุ๋ย 
โรงดินต่าง ๆ เหล่าน้ีไดม้าจากน ้าพกัน ้าแรงของชาวบา้น และไม่มีค่าจา้ง คือ เม่ือ 10 
ปีท่ีแลว้ เราสร้างจากเราไม่มีอะไรเลย เราไม่มีค่าจา้ง เราไม่มีงบประมาณ ทุกคน
ช่วยกนั และห่อขา้วมากินดว้ยกนั มนัถึงเป็นบทเรียนหน่ึงใหเ้ราเรียนรู้ร่วมกนัวา่มนั
จะสามารถขบัเคล่ือนในเร่ืองต่าง ๆ ไดจ้ากท่ีเรามีน ้าใจร่วมกนั อาจจะเป็นความโชค
ดีของหมู่บา้นท่ีเราพบและได้เจอความรักสามคัคีว่าเราตอ้งช่วยกนัและมนัถึงจะ
ส าเร็จ และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ มนัเป็นความย ัง่ยืนของชาวบา้นท่ีจะอยูไ่ปกบัหมู่บา้น
เรา เราพยายามขบัเคล่ือนในหลาย ๆ เร่ือง และค่อย ๆ เติบโตไปทีละนิด จนวนัหน่ึง
เราสามารถขบัเคล่ือนไดเ้ตม็รูปแบบ”  

 
 อย่างไรก็ตาม การพฒันาชุมชนโดยการจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

จ าเป็นตอ้งมีแผนการพฒันาชุมชนท่ีเป็นระบบ โดยส่วนหน่ึงมาจากความร่วมมือของประชาชนใน
ชุมชนและผูน้ าชุมชนท่ีมีความเขม้แข็ง สามารถผลกัดนัให้ประชาชนตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมใน
การจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชน โดยแผนชุมชนในการพฒันาต้องมาจากความต้องการของ
ประชาชนในชุมชน ชุมชนบา้นทุ่งศรีจึงมีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีการด าเนินงานร่วมกนัในชุมชน 
เพื่อใหป้ระชาชนทุกคนไดรั้บผดิชอบ ซ่ึงเป็นการกระจายอ านาจสู่ประชาชนในชุมชน มิใช่เพียงการ
ตดัสินใจอยู่ท่ีผูน้  าชุมชนเพียงฝ่ายเดียว การด าเนินกิจกรรมภายในชุมชนบา้นทุ่งศรีจึงมาจากความ
ร่วมมือร่วมใจของประชาชนในชุมชนดว้ยความสมคัรใจ และท าใหชุ้มชนบา้นทุ่งศรีมีความพร้อมสู่
การพฒันาและพร้อมท่ีจะปรับตวัสู่การเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ มีการพึ่งพาตนเองและยึดหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด ารงวถีิชีวติไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

จึงสรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Participation in Decision making) ในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชนบา้นทุ่งศรี ประกอบดว้ย 

การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร (Resource Contribution) ของชุมชนบา้นทุ่งศรี
มีทรัพยากรท่ีสามารถด าเนินการไดห้ลายรูปแบบ ไดแ้ก่ บุคลากร ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยู่
ในทอ้งถ่ิน งบประมาณ และขอ้มูลข่าวสาร ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความพร้อมและมี
ศกัยภาพเพียงพอต่อการขบัเคล่ือนชุมชนให้เกิดการพฒันาได้อย่างต่อเน่ือง แม้จะมีปัญหาและ
อุปสรรคด้านงบประมาณท่ีไม่เพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรม แต่ก็ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ิน ส าหรับขอ้มูลข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนบา้น
ทุ่งศรีไดรั้บทราบขอ้มูลจากการประกาศเสียงตามสายโดยผูน้ าชุมชน มีเวทีประชาคมท่ีเป็นแหล่ง
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ศูนยร์วมของประชาชนในชุมชนไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นร่วมกนั จึง
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและทุก ๆ กิจกรรมจึงมาจากความ
ตอ้งการของประชาชนโดยแทจ้ริง 

การมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงาน (Project Demonstration and Co-
ordination) ดว้ยการยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน ท าให้
หน่วยงานราชการเห็นถึงศยัภาพของประชาชนในชุมชนบ้านทุ่งศรี จึงส่งเสริมและสนับสนุน
โครงการต่าง ๆ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท าให้ชุมชนบา้นทุ่งศรีไดรั้บการคดัเลือกเป็นหมู่บา้นตน้แบบใน
ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ี ชุมชนยงัมี ศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชน ท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้และ
กิจกรรมต่าง ๆ มีเวทีประชาคมท่ีเป็นศูนย์รวมของประชาชนได้พบปะพูดคุยปรึกษาหารือ ได้
วางแผนการพฒันาร่วมกนัและแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนการสนบัสนุนให้
เยาวชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดล้อมของชุมชน ซ่ึงเป็นการปลูกฝังและสร้าง
แรงจูงใจให้เยาวชนได้ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของทอ้งถ่ิน
ร่วมกนั 

การมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือ (Enlistment) ซ่ึงจากสภาพปัญหาท่ีท าให้
ประชาชนในชุมชนได้ให้ความใส่ใจร่วมกันแก้ไขปัญาหา โดยไม่ต้องบงัคบัและควบคุมการ
ด าเนินงานแต่การด าเนินงานตอ้งมาจากความสมคัรใจ เพราะเม่ือประชาชนทุกคนมีผลประโยชน์
ร่วมกัน มีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบร่วมกัน จึงท าให้การด าเนินกิจกรรมมาจากความต้องการของ
ประชาชนในชุมชนอย่างแทจ้ริง ทุกคนเป็นเจา้ของชุมชนร่วมกนัและเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั 
อย่างไรก็ตาม การได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนท่ีดี มีแผนการพฒันาท่ีมาจากการ
ตดัสินใจร่วมกนัของประชาชนในชุมชน ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาร่วมกบับริบทของชุมชนไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื 



 
 

 

ตารางที ่4.4  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Participation in Decision Making) ของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนบา้นทุ่งศรี 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร 
(Resource Contribution) 
 
 

- แหล่งทรัพยากรท่ีส าคญัของชุมชนบา้นทุ่งศรีคือ มีบุคลากรท่ีดีมีความรู้ความสามารถ และมีความ
พร้อมต่อการพฒันา 
- ชุมชนบา้นทุ่งศรีมีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นทรัพยสิ์นของทอ้งถ่ิน เพียงแต่ตอ้ง
ปรับเปล่ียนใหมี้ความเหมาะสมภายใตบ้ริบทของชุมชน 

การมีส่วนร่วมในการบริหารและการ
ประสานงาน (Project Demonstration 
and Co-ordination) 
 

- ชุมชนบา้นทุ่งศรีไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงานภายนอก ทั้งดา้นองคค์วามรู้และ
งบประมาณ ท าใหชุ้มชนไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
- การด าเนินกิจกรรมมีการจดัสรรหน้าท่ีในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและเป็น
เจา้ของชุมชนร่วมกนั 
- มีการปลูกฝังให้เยาวชนในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม เป็นการสร้าง
แรงจูงใจ และเกิดความตระหนกัในการอนุรักษใ์นส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 

การมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือ 
(Enlistment) 
 

- การด าเนินกิจกรรม มาจากความตอ้งการของประชาชนในชุมชน โดยไดร่้วมแสดงความคิดเห็น
ในเวทีประชาคม และร่วมด าเนินกิจกรรมร่วมกนั ท าให้ชุมชนบา้นทุ่งศรีประสบความส าเร็จและ
เป็นชุมชนตน้แบบดา้นการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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4.2.3.3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Participation in Benefits)  
จากการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ของประชาชนมีผลต่อ

การจดัการส่ิงแวดล้อมในชุมชน ประกอบด้วย 1) ผลประโยชน์ด้านวตัถุ (Material Benefits)          
2) ผลประโยชน์ดา้นสังคม (Social Benefits) 3) ผลประโยชน์ดา้นบุคคล (Personal Benefits) โดยใน
แต่ละประเด็นมีรายละเอียดงัน้ี 

1) ผลประโยชน์ดา้นวตัถุ (Material Benefits) 
ตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประชาชนชุมชนบ้านทุ่งศรีประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมและมีการใชส้ารเคมีในการปลูกพืชมาโดยตลอด ท าให้ประสบปัญหาสารพิษตกคา้งใน
พืชผล ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพอนามยัของประชาชน เกษตรกรจึงตอ้งกูห้นียืมสิน
เพื่อลงทุนทางการเกษตรเพิ่มมากข้ึน ด้วยวิถีชีวิตการคุน้ชินกบัสารเคมีมานาน แต่เกษตรกรใน
ชุมชนกลับไม่ได้มีรายได้ท่ีเพิ่มมากข้ึน จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการพูดคุยปรึกษาและเข้าสู่เวที
ประชาคมเพื่อแกไ้ขปัญหาร่วมกนั โดยมีผูน้ าชุมชนเป็นผูป้ระสานการด าเนินงานจากหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการและงบประมาณท่ีสามารถผลกัดนัให้เกษตรกรของ
ชุมชนสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงรายไดแ้ละแนวทางแกไ้ขปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ชุมชนบา้นทุ่งศรีเร่ิมตน้การแก้ไขปัญหาโดยการสร้างโครงการโรงน ้ าด่ืม
ของชุมชน เน่ืองจากชุมชนไม่มีน ้ าประปาในการอุปโภค-บริโภค ประชาชนในชุมชนด่ืมน ้ าจาก
บาดาล จากน ้ าตามบ้านเรือน ซ่ึงเป็นน ้ าท่ีไม่มีคุณภาพและอาจส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ท่ีเป็นผลมาจากการท าการเกษตรท่ีใชส้ารเคมีและอาจก่อให้เกิดสารพิษตกคา้งปนเป้ือน
น ้ าบาดาลท่ีประชาชนอุปโภค-บริโภคอยู่ และไดด้ าเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยมีโรงปุ๋ยหมกัประจ า
ชุมชน ซ่ึงปุ๋ยหมกัท่ีไดผ้ลิตมาจากวตัถุดิบของทอ้งถ่ิน เช่น ฟางขา้วโพดท่ีเสร็จจาการเก็บฝัก ฟาง
ข้าวท่ีได้จากการเกษตรก็น ามาท าปุ๋ย และต้นยาสูบก็สามารถน ามาท าปุ๋ยได้เช่นกัน ชุมชนมี
ทรัพยากรท่ีเป็นประโยชน์ แต่ในอดีตประชาชนไม่ไดค้  านึงถึงกลบัซ้ือจากภายนอกซ่ึงเป็นการเพิ่ม
ตน้ทุนในการท าการเกษตร นอกจากน้ียงัมีโรงสีขา้วชุมชน โรงผลิตถ่านอดัแท่ง และเป็นอาชีพเสริม
ใหก้บัประชาชนในชุมชน สร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัว ลดตน้ทุนทางการเกษตร และเป็นหน้ีสินลด
นอ้ยลง โดยผูน้ าชุมชนท่านหน่ึง (นาย ฌ นามสมมติ, 2558) ไดใ้หข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่  

 
“เรามีการผลิตปุ๋ยหมกั และก็มามีโรงสีขา้วชุมชน เรามีโรงผลิตถ่านอดัแท่ง แต่ตอน
นั้นเราไม่รู้เลยนะว่าเราก าลงัดูแลเร่ืองส่ิงแวดลอ้มกนัอยู ่ทุกคนไม่เคยรู้เลยว่าส่ิงท่ี
ท า คือกิจกรรมการดูแลส่ิงแวดล้อมของหมู่บ้าน แต่ตอนนั้ นเรามองเ ร่ือง 
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เกษตรกรรม เพราะเราตอ้งการลดตน้ทุนการผลิต เพราะส่ิงเดียวท่ีจะอยูไ่ดคื้อ ตอ้ง
ลดตน้ทุนใหไ้ด ้เพราะวนัน้ีเราไม่สามารถควบคุมกลไกทางตลาดได ้ราคามนัข้ึนอยู่
กบัพอ่คา้ ไม่วา่จะเป็นเมล็ดพนัธ์ุเป็นปุ๋ย เราตอ้งซ้ือจากพอ่คา้ในราคาท่ีสูง ฉะนั้นส่ิง
ท่ีเราท าไดก้็คือการควบคุมตน้ทุนการผลิต และใช้แรงงานหมู่บา้น เรามีทรัพยใ์น
ดินสินในน ้าท่ีดี”  

 
2) ผลประโยชน์ดา้นสังคม (Social Benefits) 
ชุมชนบ้านทุ่งศรีเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมภายใต้

บริบทของทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้กบัวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน และเป็นการ
เติบโตไปด้วยความย ัง่ยืน ซ่ึงไม่จ  าเป็นต้องมีกฎระเบียบ หรือข้อก าหนดในการควบคุมบงัคับ
ประชาชนในชุมชนต้องท าตาม แต่ทุก ๆ กิจกรรมมาจากวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน และ
ประชาชนในชุมชนไดป้ระโยชน์ ชุมชนก็ไดป้ระโยชน์ ทั้งน้ี เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ี
ไดเ้สนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมกนัในเวทีประชาคม รวมถึงแผนการพฒันาชุมชนโดยการ
เปิดเป็นชุมชนท่องเท่ียว มีศูนยก์ารเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการขบัเคล่ือนชุมชนให้เกิดการพฒันาไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง โดยผูน้ าชุมชนท่านหน่ึง (นาย ญ นามสมมติ, 2558) ไดใ้หข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่  

 
“การปรึกษาหารือวา่เราจะขบัเคล่ือนต่อไปอยา่งไร ก็เป็นแนวคิดวา่วนัน้ีเราตอ้นรับ
คณะศึกษาดูงานต่าง ๆ ท่ีมาเยี่ยมชมดูงานในหมู่บ้านเรา มาดูเร่ืองของเศรษฐกิจ
พอเพียง เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม เราพาเดินเยี่ยมชมในหมู่บา้น เพราะอยา่งนอ้ยเขาก็ยงัได้
เห็นกิจกรรมของคนในหมู่บา้นมีอะไรบา้ง มีการปลูกพืชผกัสวนครัวปลอดสารพิษ 
มีการเพาะเล้ียงไส้เดือน มีการคดัแยกขยะ มีกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการท าน ้ าหมกั ท าปุ๋ย
หมกัในครัวเรือน และมากกวา่นั้นคือ ชาวบา้นไดจ้  าหน่ายผลิตภณัฑ์จากตวัของเขา
เอง เช่น ดอกไมป้ระดิษฐ ์ท าผลิตภณัฑ์จากกะลามะพร้าว มีอาหารพื้นบา้นจ าหน่าย 
พอมีคนเข้ามาเยี่ยมชมดูงาน ชาวบ้านก็ได้จ  าหน่ายผลิตภณัฑ์ สร้างรายได้เข้าสู่
ครัวเรือน ในเม่ือทุกคนมีผลประโยชน์ร่วมกบัหมู่บา้น ก็ตอ้งดูแลทั้งตนเองและ
หมู่บา้นร่วมกนั เพราะในเม่ือนัน่คือผลประโยชน์รวมและสะทอ้นมาถึงครอบครัว
ของเรา มนัเลยเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้ซ่ึงกนัและกนั คนมาดูงานก็น าเงินมาซ้ือ
ผลิตภณัฑต์ามครัวเรือน และก็มาเรียนรู้ มาดูกิจกรรมต่าง ๆ ตามหมู่บา้น ท าให้เห็น
แนวคิดของคนทุ่งศรี และเอากิจกรรมท่ีดีต่าง ๆ ไปปรับใช ้เต่ท่ีชาวบา้นทุ่งศรีไดคื้อ 
เราไดผ้ลประโยชน์จากการท่ีเขามาศึกษาดูงาน ไดร้ายไดจ้ากากรจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
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มาพฒันาหมู่บา้น ไดเ้งินเขา้ครัวเรือนเป็นรายไดเ้สริม ในเม่ือทุกคนไดผ้ลประโยชน์
ร่วมกนั มีการจดัสรรแบ่งปัน ท าใหห้มู่บา้นเกิดการพฒันาไดอ้ยา่งย ัง่ยนื”  

 
ปัจจุบันชุมชนบ้านทุ่งศรีเป็นท่ี รู้จักและเป็นต้นแบบของชุมชนด้าน

ส่ิงแวดลอ้มให้กบัหลาย ๆ ชุมชน ประชาชนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนมากเม่ือเทียบกบั
อดีต โดยปราศจากการใชข้อ้บงัคบั แต่การพฒันามาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนค่อย ๆ 
กา้วเดินไปขา้งหนา้ดว้ยศกัยภาพท่ีมีอยู ่ซ่ึงจะเป็นความย ัง่ยนืท่ีเกิดข้ึนไดด้ว้ยประชาชนในชุมชนเอง 

3) ผลประโยชน์ดา้นบุคคล (Personal Benefits) 
กิจกรรมการดูแลส่ิงแวดล้อมของประชาชนในชุมชนบ้านทุ่งศรีเร่ิมจาก

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีได้เช่ือมโยงหลาย ๆ ด้านเข้าด้วยกัน เร่ิมจากการพึ่งพาตนเองโดยการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินน ามาปรับและประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมโดยท่ีไม่ตอ้ง
พึ่ งพาจากปัจจยัภายนอก ทั้งการผลิตปุ๋ยหมกั โรงสีข้าวชุมชน โรงผลิตถ่านอดัแท่ง จากความ
ต้องการลดต้นทุนในการผลิตกลับกลายเป็นว่ามีส่วนท าให้ส่ิงแวดล้อมของชุมชนดีข้ึนโดยท่ี
ประชาชนไม่เคยทราบมาก่อนวา่คือการดูแลส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัการด าเนินวิถีชิวิตของประชาชนใน
ชุมชน ในอดีตชุมชนบา้นทุ่งศรีมีถงัขยะหนา้บา้น ทุกครัวเรือนทิ้งขยะทุกประเภทและไม่เคยมีการ
คดัแยกขยะ ไม่ว่าจะเป็นเศษอาหาร ก่ิงไมใ้บหญา้ เส้ือผา้ ทุกอยา่งทิ้งลงถงัขยะ ท าให้เกิดกล่ินเน่า
เหม็นและเกิดการร่ัวไหล ซ่ึงเป็นปัญหาในอดีตของชุมชนบ้านทุ่งศรี ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามยัของประชาชนในชุมชน รวมถึงทศันวิสัยท่ีไม่น่ามอง แต่ดว้ยการผลกัดนัของผูน้ า
ชุมชนท่ีไดก้ระตุน้ใหป้ระชาชนในชุมชนไดท้ราบถึงสภาพปัญหาดงักล่าวและท าความเขา้ใจซ่ึงกนั
และกนั ท าใหป้ระชาชนในชุมชนเร่ิมท่ีจะเรียนรู้และปรับเปล่ียนวถีิชีวติในอดีตท่ีท าลายส่ิงแวดลอ้ม 
โดยเร่ิมจากภายในครอบครัวท่ีมีการคดัแยกขยะ ทั้งเศษขยะพลาสติกท่ีเม่ือคดัแยกเสร็จแล้วก็
สามารถน าไปจ าหน่ายท่ีศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนได ้เป็นการสร้างรายไดเ้สริมให้กบัครอบครัวและ
ยงัท าใหป้ริมาณขยะลดลง เศษอาหารเหลือทิ้งน าไปเป็นอาหารให้กบัไส้เดือนท่ีเล้ียงไวจ้ากกิจกรรม
การเล้ียงไส้เดือนสร้างรายไดเ้สริม ซ่ึงช่วยลดปริมาณขยะจากเศษอาหาร ลดกล่ินเน่าเหม็น และลด
ค่าใชจ่้ายส าหรับอาหารเพาะเล้ียงไส้เดือน ประชาชนเร่ิมเขา้ใจในปัญหาและน าไปปรับเปล่ียนวิถี
ชีวิต ท าให้ชุมชนบา้นทุ่งศรีเกิดการพฒันาโดยเร่ือยมา ประชาชนในชุมชนมีความสุขและอยู่กบั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ดงัท่ีประชาชนท่านหน่ึง (นาย จ นามสมมติ, 2558) ไดใ้หข้อ้มูลวา่  

 
“เรามีส่วนร่วมในทุก ๆ โครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มของชุมชน ทั้งการคดัแยกขยะ 
การใช้ปุ๋ย อินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี  การเ ล้ียงไส้ เ ดือน ทุกโครงการมาจากการ
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ประสานงานโดยผูใ้หญ่บ้าน ท่ีได้ประสานหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้และ
งบประมาณกบัเรา ซ่ึงแต่ละโครงการมนัช่วยส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเราให้ดีข้ึน และ
เราก็มีรายไดเ้สริมจากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ เป็นความน่าภาคภูมิใจท่ีทุกวนัน้ีเรา
ท าได ้ชุมชนของเราท าได ้และลูกหลานไดม้าเห็นความส าเร็จของชุมชนเรา” 

 
จึงสรุปไดว้า่ ชุมชนบา้นทุ่งศรีมีการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม

ในการรับผลประโยชน์ (Participation  in Benefits) ในการจัดการส่ิงแวดล้อมของชุมชน ซ่ึง
ประกอบดว้ย 

ผลประโยชน์ดา้นวตัถุ (Material Benefits) เน่ืองจากประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ใช้
สารเคมีร่วมกบัการท าการเกษตรมาโดยตลอด ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จึง
เกิดการพูดคุยร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหา โดยมีผูน้ าชุมชนเป็นผูป้ระสานงานกบัหน่วยงานภายนอก 
ท าใหไ้ดรั้บการสนบัสนุนทั้งโครงการและงบประมาณ ไดแ้ก่ โรงน ้าด่ืม โรงปุ๋ยหมกั โรงสีขา้ว และ
โรงผลิตถ่านอัดแท่ง ท าให้ชุมชนมีรายได้ ประชาชนในชุมชนมีอาชีพเสริม ลดต้นทุนทาง
การเกษตร และเป็นหน้ีสินลดนอ้ยลง  

ผลประโยชน์ดา้นสังคม (Social Benefits) ด้ว ย ศัก ยภ าพและความพ ร้อมของ
ประชาชนในชุมชนและผูน้ าชุมชนบ้านทุ่งศรี ท าให้ชุมชนเป็นต้นแบบด้านการจัดการด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม และมีการศึกษาดูงานจากชุมชนอ่ืน ๆ เพื่อน าแนวคิดการพฒันาชุมชนไปประยุกตใ์ชใ้ห้
เหมาะสมกบัทอ้งถ่ินของตน  

ผลประโยชน์ดา้นบุคคล (Personal Benefits) จากการด า เนินโครงการด้าน
ส่ิงแวดล้อมภายใต้หลกัเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ทรัพยากรในทอ้งถ่ินโดยไม่พึ่ งปัจจยัจากภายนอก 
ส่งเสริมให้วิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนดีข้ึน ลดตน้ทุนทางการเกษตรซ่ึงเป็นอาชีพหลกัของ
ประชาชนในชุมชน และเป็นการดูแลส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไป  



 
 

 

ตารางที ่4.5  การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Participation in Benefits) ของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนบา้นทุ่งศรี 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

ผลประโยชน์ด้านวตัถุ  
(Material Benefits) 
 
 

- จากความตอ้งการขั้นพื้นฐานของประชาชนและการขบัเคล่ือนจากผูน้ าชุมชน ท าให้ไดรั้บการ
สนบัสนุนโครงการและงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
- ประชาชนมีอาชีพและรายได้เสริมมากข้ึน จากการร่วมกันคิดและร่วมกันท าโครงการ ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดการพฒันาชุมชนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ผลประโยชน์ด้านสังคม  
(Social Benefits) 
 

- ชุมชนบา้นทุ่งศรีเป็นชุมชนตน้แบบดา้นส่ิงแวดลอ้มใหก้บัหลาย ๆ ชุมชน 
- การพฒันาชุมชนเกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีไม่ไดม้าจากกฎระเบียบหรือการบงัคบั 
แต่มาจากความสมคัรใจของประชาชนในชุมชนท่ีมีศกัยภาพและมีความพร้อมต่อการพฒันาชุมชน 

ผลประโยชน์ด้านบุคคล  
(Personal Benefits) 
 

- ประชาชนในชุมชนพึ่งพาตนเองภายใตห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่าง
ย ัง่ยนื 
- เกิดความภาคภูมิใจของประชาชนในชุมชนในการเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาชุมชน 
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กล่าวไดว้า่ ชุมชนบา้นทุ่งศรีเป็นชุมชนท่ีมีความรักความสามคัคี ประชาชนในชุมชน
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัจนประสบความส าเร็จในหลาย ๆ ดา้น มีการพึ่งพาตนเองและสามารถน า
ทรัพยากรในท้องถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ซ่ึงเป็นความย ัง่ยืนของชุมชนจากการ
ขบัเคล่ือนของผูน้ าชุมชนและประชาชนท่ีค่อย ๆ เติบโตไปทีละนิดจนสามารถเป็นชุมชนตน้แบบ
ใหก้บัหลาย ๆ ชุมชนไดน้ าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

4.2.3.4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in Evaluation)  
การเติบโตของชุมชมบา้นทุ่งศรีเกิดจากการท่ีประชาชนในชุมชนทุกคนร่วมกนัคิด

และร่วมกนัท าในการวางแผนแกปั้ญหา ในเวทีประชาคมทุกคนมีโอกาส มีความเสมอภาคในการ
เสนอปัญหาและแนวทางการแกไ้ข ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนไดร่้วมแสดงความ
คิดเห็น เพราะทุกการด าเนินงานมาจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนภายในชุมชน ทุก
กระบวนการจึงมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้มีการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีกนัด าเนินงานและ
ตรวจสอบ เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมผดิชอบ มีคณะกรรมการหมู่บา้นในการรับค าสั่ง
หรือรับนโยบายจากหน่วยงาน องคก์รหรือกรมต่าง ๆ ในการเขา้มาขบัเคล่ือนและตดัสินใจก าหนด
อนาคตทิศทางแผนงานในการพฒันาชุมชน ซ่ึงเป็นการกระจายอ านาจในพื้นท่ีใหป้ระชาชนทุกคนมี
ส่วนร่วมเป็นเจา้ของชุมชน ประชาชนมีอ านาจในการตดัสินใจร่วมกนัโดยใช้เวทีประชาคมเป็น
ส่วนส าคญั มีแผนพฒันาหมู่บา้นท่ีชดัเจนในการก าหนดทิศทางของหมู่บา้น ท าให้การแกปั้ญหาเป็น
เร่ืองง่ายเพราะมาจากความตอ้งการของประชาชนในชุมชนจริง ๆ นอกจากน้ี การให้ความรู้และ
ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งและมีความเหมาะสมก็มีความส าคญั เช่น การประกาศเสียงตามสาย เอกสาร
ส่ิงพิมพ ์การติดประกาศ และการประชุมเวทีประชาคม ท าให้เกิดการเช่ือมโยงกบัประชาชนใน
ชุมชนให้เกิดการพฒันาองค์ความรู้และผลกัดนัให้ชุมชนเขม้แข็ง แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของ
ประชาชนและผูน้ าชุมชนท่ีสามารถขบัเคล่ือนชุมชนจนได้เป็นชุมชนตน้แบบและได้รับรางวลั    
ต่าง ๆ มากมาย ดงัท่ีประชาชนท่านหน่ึง (นาย ง นามสมมติ, 2558) ไดใ้หข้อ้มูลวา่  

 
“ลุงก็มีหน้าท่ีดูแลส่ิงแวดล้อมของชุมชน เพราะผูใ้หญ่ได้แบ่งหน้าท่ีให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม ทุกคนจึงมีหน้าท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบร่วมกนั การท างานของเรา
จึงโปร่งใส เพราะมาจากความตอ้งการของชาวบา้นเอง ความร่วมมือของชาวบา้น
เอง เราร่วมกนัคิดร่วมกนัท า ใครมีขอ้เสนอแนะอะไรทุกคนพร้อมจะรับฟังและ
พฒันาร่วมไปดว้ยกนั” 
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จึงสรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in Evaluation) ในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มของประชาชนชุมชนบา้นทุ่งศรีท่ีประสบความส าเร็จและไดรั้บรางวลัชุมชนตน้แบบ 
ส่วนหน่ึงมาจากความร่วมมือร่วมใจกนัของประชาชนในชุมชน และการผลกัดนัของผูน้ าชุมชนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยใชเ้วทีประชาคมเป็นศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการ
จดัสรรกระจายอ านาจและหน้าท่ีในการด าเนินกิจกรรม ท าให้เกิดความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได ้ทุก ๆ กิจกรรมจึงไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเน่ืองจากมาจากความ
ตอ้งการของประชาชนโดยแทจ้ริง 



 
 

 

ตารางที ่4.6  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in Evaluation) ของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนบา้นทุ่งศรี 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

การมี ส่ วน ร่ วม ในก ารประ เมิ นผล 
(Participation in Evaluation) 
 

- ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมในการจดัการดา้นส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชน 
- การจัดสรรอ านาจและหน้าท่ีในการด าเนินงาน ท าให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
รับผดิชอบ และเป็นเจา้ของชุมชน 
- การด าเนินงานมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เน่ืองจากมาจากความร่วมมือของ
ประชาชนและความตอ้งการของประชาชนในชุมชนโดยแทจ้ริง 102 
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จากผลการศึกษาขา้งตน้กล่าวไดว้า่ ชุมชนบา้นทุ่งศรีสามารถขบัเคล่ือนชุมชนไดอ้ยา่งเต็ม
รูปแบบ เม่ืออดีตประชาชนชุมชนบา้นทุ่งศรีมองทุกเร่ืองเป็นปัญหาและทุกคนช่วยกนัแกไ้ขปัญหา
ในทุก ๆ เร่ืองมาอย่างต่อเน่ือง ทั้งการจดัตั้งกลุ่มวิสาหกิจปุ๋ย กลุ่มวิสาหกิจผลิตถ่านอดัแท่ง กลุ่ม
วิสาหกิจผลิตพืชประสาน มีการส่งเสริมการลดการใช้สารเคมี และส่งเสริมการปลูกพืชปลอด
สารพิษ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในชุมชน และท่ีส าคญัคือ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกคนในชุมชนในการแสดงความคิดเห็นและด าเนินการร่วมกบัการเรียนรู้ร่วมกนั จน
สามารถลดการเผาทั้งในพื้นท่ีครัวเรือนและการเกษตร จึงสามารถแกไ้ขปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอ้มภายใตบ้ริบทของชุมชนท่ีมีวถีิการด าเนินชีวติดา้นเกษตรกรรม น ามาสู่รายได้
เสริมให้แก่ครอบครัว ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนท่ีดีข้ึนและเป็นการแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

นอกจากน้ี การท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ไดเ้ขา้มาสนบัสนุนและต่อยอดให้กบัชุมชนบา้นทุ่งศรี 
เช่น ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ท่ีไดค้ดัเลือกให้ชุมชนบา้นทุ่งศรีเป็น
ชุมชนตน้แบบในดา้นส่ิงแวดลอ้ม และมหาวิทยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัแพร่ ก็ไดเ้ขา้มาให้การสนบัสนุน
และให้องคค์วามรู้กบัประชาชนในชุมชน รวมถึงการเช่ือมโยงภาคีเครือข่ายการเพาะเล้ียงไส้เดือน 
โดยแรกเร่ิมชุมชนบา้นทุ่งศรีไดน้ าองคค์วามรู้การเล้ียงไส้เดือนเพื่อการก าจดัขยะ เพราะประชาชน
ในชุมชนสามารถคดัแยกขยะในระดบัครัวเรือนได้ จึงน าเศษอาหารต่าง ๆ ไปเป็นอาหารให้กบั
ไส้เดือน  ซ่ึงไส้เดือนท่ีเพาะเล้ียงจะสามารถก าจดัขยะท าให้ปริมาณขยะในครัวเรือนลดลง อีกทั้งมูล
และฉ่ีของไส้เดือนก็ยงัมีคุณสมบัติทางธาตุอาหารสูงสามารถน ามาใช้ทางการเกษตรพืชผล
เจริญเติบโตไดดี้ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างรายไดเ้สริมให้กบัประชาชนในชุมชน โดยการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจึงเป็นส่วนส าคญั ท่ีสามารถขบัเคล่ือนให้ประชาชน
ในชุมชนเขม้แขง็และสามารถพึ่งพาตนเองได ้

อาจกล่าวไดว้า่ ชุมชนบา้นทุ่งศรีประสบความส าเร็จในหลาย ๆ ดา้น ทั้งในดา้นเกษตรกรรม 
ส่ิงแวดลอ้ม และรายได ้ภายใตบ้ริบทของประชาชนในชุมชน จึงเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้กบัวิถี
ชีวิตและเป็นการเจริญเติบโตไปด้วยความย ัง่ยืนโดยปราศจากกฎระเบียบบงัคบัและควบคุม แต่
เป็นไปโดยวิถีการด ารงชีวิตของประชาชนในชุมชน เพราะเม่ือประชาชนได้ประโยชน์ ศูนยก์าร
เรียนรู้ก็ไดป้ระโยชน์ และชุมชนก็ไดป้ระโยชน์ จึงเป็นผลประโยชน์ร่วมกนัและส่งผลให้ชุมชนมี
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี แต่ส่วนส าตญัท่ีขาดไม่ได้คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนบา้นทุ่งศรีท่ีมี
ความรู้ความเขา้ใจอนัดีซ่ึงกนัและกนัท่ีท าใหชุ้มชนเกิดการพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
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4.3 ปัจจัยความส าเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

 
ในส่วนน้ีผูว้ิจยัน าเสนอผลการศึกษาปัจจยัความส าเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชนบา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
4.3.1 การวางแผน (Planning) 
กระบวนการจดัท าแผนพฒันาชุมชน เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน

ในการเรียนรู้ร่วมกนั ตั้งแต่การกระตุน้จิตส านึกและความรับผิดชอบร่วมกนัของประชาชนเพื่อให้
เกิดความรู้ความเขา้ใจถึงปัญาหาและศกัยภาพของชุมชน โดยการวิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางการ
แกไ้ข แลว้ก าหนดทิศทางการพฒันาชุมชนร่วมกนั ตลอดจนการท ากิจกรรมหรือโครงการเพื่อแกไ้ข
ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในชุมชนภายใตบ้ริบทของทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะ
ส่งผลใหชุ้มชนเขม้แขง็และสามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

ชุมชนบา้นทุ่งศรีมีการวางแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพฒันาชุมชน โดยเร่ิมจากการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานของชุมชนภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแกไ้ขปัญหาท่ีมีมาตั้งแต่
อดีต เช่น ขยะ ฝุ่ นและควนัจากการเผาหลงัการเก็บเก่ียวพืชผล การใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช ซ่ึงลว้น
แลว้แต่เป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบทั้งต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนในชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม จึง
เป็นจุดเร่ิมตน้ของการพูดคุยร่วมกนัถึงปัญหา และเขา้สู่เวทีประชาคมเพื่อวางแผนการแกไ้ขปัญหา 
จึงเป็นการเติบโตของชุมชนบา้นทุ่งศรีท่ีประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขร่วมกนั ทุกปัญหา
จึงมาจากการร่วมคิดร่วมท าของประชาชนในชุมชน และมีการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
แมจ้ะเป็นชุมชนเล็ก ๆ แต่ไดว้างกรอบแผนการพฒันาชุมชนโดยให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิการเป็น
เจา้ของชุมชนร่วมกนั ซ่ึงเป็นการกระจายอ านาจให้กบัประชาชนในชุมชนและเป็นแนวทางในการ
พฒันามากกวา่อ านาจการตดัสินใจโดยผูน้ าเพียงผูเ้ดียว โดยผูน้ าชุมชน (นาย ญ นามสมมติ, 2558) 
ไดใ้หข้อ้มูลวา่ 

 
“การมอบบทบาทหนา้ท่ีใหก้บัชาวบา้น ก็เหมือนเป็นการกระจายอ านาจในพื้นท่ีให้
ทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของชุมชนร่วมกนั ซ่ึงจะเป็นแนวทางท่ีเดินร่วมกนั
ในการพฒันาชุมชนมากกวา่การใชอ้  านาจสั่งการโดยผูน้ าชุมชน เพราะชาวบา้นทุก
คนมีโอกาสตัดสินใจร่วมกันท่ีจะก าหนดอนาคตของชุมชน โดยเราใช้เวที
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ประชาคมเป็นศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนความคิด มีแผนพฒันาชุมชนท่ีชดัเจนวา่จะ
ก าหนดทิศทางของชุมชนว่าจะไปทางไหน วนัน้ีเราจึงแก้ปัญหาได้ในหลาย ๆ 
เร่ือง” 

 
ซ่ึงกล่าวไดว้า่ความเจริญของชุมชนบา้นทุ่งศรีเป็นผลจากการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ชุมชน การท่ีประชาชนในชุมชนต่ืนตวัมีจิตส านึกท่ีจะพฒันาชุมชนของตนเองเขา้มามีส่วนร่วมกนั
สร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ชุมชนและแกไ้ขปัญหาของตนเอง โดยการรวมกลุ่มบริหารกิจกรรม
ของชุมชนเพื่อเป้าหมายของการเป็นชุมชนท่ีเขม้แข็ง ประชาชนพึ่งตนเองและครอบครัวมีคุณภาพ
ชีวติท่ีดี มีความสุข มุ่งเนน้ประชาชนเป็นศูนยก์ลางโดยมาจากความตอ้งการของประชาชน จึงแสดง
ให้เห็นถึงศกัยภาพชุมชนท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนไดร่้วม
แสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนก าหนดทิศทางของการพฒันาและการแกไ้ขปัญหาของชุมชน ซ่ึงมี
ความสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลกัความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ
สร้างภูมิคุม้กนัท่ีดี ตลอดจนการเรียนรู้ ความชอบธรรมและคุณธรรม สู่เป้าหมายการเสริมสร้างให้
ชุมชนเกิดการพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 
4.3.2 การจัดการองค์การ (Organizing) 
แนวทางการด าเนินงานท่ีประชาชนในชุมชนน ามาใช้ในการเปล่ียนแปลงพฒันาและการ

ด าเนินวิถีชีวิตแต่เพียงพอดี โดยเฉพาะกระบวนการในการจดัการโครงสร้างของชุมชน ท่ีเกิดจาก
ประชาชนในชุมชนเขา้มามีบทบาทในการบริหารพฒันา ฟ้ืนฟูวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และแกไ้ขปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนร่วมกนั 

ชุมชนบา้นทุ่งศรีมีการบริหารจดัการโครงสร้างชุมชนโดยมาจากกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชนท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตดัสินใจในทุก ๆ 
กิจกรรมการพฒันา ตลอดจนการแบ่งอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารจดัการพฒันาชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
ซ่ึงเป็นการกระจายบทบาทอ านาจหน้าท่ีให้กบัประชาชนในชุมชนได้เป็นเจา้ของชุมชนร่วมกนั 
กิจกรรมการพฒันาจึงมาจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในชุมชนดว้ยความสมคัรใจและ
สามารถตรวจสอบได ้เน่ืองจากเป็นการด าเนินงานท่ีมาจากประชาชนโดยแทจ้ริง จึงเป็นความย ัง่ยืน
ของชุมชนบา้นทุ่งศรีไดใ้นอนาคต โดยประชาชนท่านหน่ึง (นาย ค นามสมมติ, 2558) ไดใ้ห้ขอ้มูล
เพิ่มเติมวา่ 
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“ผมเขา้ร่วมเวทีประชาคม และได้แสดงความคิดเห็นเร่ืองการแยกขยะ ได้มีส่วน
ร่วมในการวางแผนพฒันาชุมชน ซ่ึงเวลามีการประชุมอะไรผมก็ไปเขา้ร่วมดว้ยทุก
คร้ัง และไม่มีค่าตอบแทน เพราะไปดว้ยความสมคัรใจ ชุมชนเรามีการแบ่งหน้าท่ี
กันท างาน มีคณะท างานท่ีมาจากความสมัครใจ ทุกคนมีหน้าท่ีต้องร่วมกัน
รับผดิชอบ ร่วมกนัแกไ้ขปัญหา” 

 
นอกจากน้ีชุมชนบา้นทุ่งศรีไดว้างแผนการพฒันาชุมชนในอนาคต โดยเปิดชุมชนให้เป็น

แหล่งท่องเท่ียว มีศูนยก์ารเรียนรู้ และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเช่ือมโยงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในหลาย ๆ 
ดา้น เช่น  ผลิตภณัฑ์จากกะลามะพร้าว การเยบ็บายศรีจากกล่องนม ดอกไมป้ระดิษฐ์จากพลาสติก 
น ามาสู่รายได้เสริมให้กับประชาชนในชุมชน อีกทั้งเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับเยาวชนและ
นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ จึงเป็นการอนุรักษ์สืบสานวฒันธรรมประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ตลอดจนส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและส่ิงแวดล้อมท่ีดียิ่งข้ึน หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนจึงเห็นถึงศกัยภาพของประชาชนในชุมชนท่ีมีความร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั ท าให้ชุมชนบา้นทุ่งศรีไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมและงบประมาณจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม ชุมชนบา้นทุ่งศรียงัค านึงถึงการสานต่อ
กิจกรรมใหก้บัเยาวชนรุ่นหลงั จึงไดป้ลูกฝังกิจกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้มให้กบัเยาวชนในชุมชน
ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมธนาคารความดี ท่ีไดส่้งเสริมให้เยาวชนในชุมชนมีจิตส านึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม โดยการป่ันจกัรยานเก็บขยะเพื่อน าขยะท่ีไดม้าแลกเป็นคะแนนสะสมและสามารถ
น าไปแลกของรางวลัได ้การคดัแยกขยะในครัวเรือนท่ีไดใ้ห้เยาวชนไดเ้ขา้มามีส่วนรับทราบและ
ช่วยเหลือครอบครัวในการจดัการขยะได ้และเม่ือเยาวชนไดท้ราบถึงปัญหาของชุมชนซ่ึงจะส่งผล
ถึงอนาคตท่ีจะสามารถสานต่อในส่ิงท่ีดีงาม เกิดความภาคภูมิใจในชุมชนของตน เน่ืองจากกิจกรรม
ท่ีประชาชนในชุมชนไดร่้วมมือกนัท าในวนัน้ีจะมีผลต่อความรู้สึกภาคภูมิใจสืบต่อไปไดใ้นวนัหนา้ 

 
4.3.3 ภาวะผู้น า (Leading) 
การพัฒนาชุมชนให้เกิดผลส าเร็จ ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายด้านเพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ของการพฒันาชุมชนตามท่ีได้วางไว ้ทั้งงบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ใน
ทอ้งถ่ิน ความรู้ความเขา้ใจของประชาชนในชุมชน ผูน้ าชุมชน และการประสานงานจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนท่ีมีส่วนช่วยเหลือในการพฒันาชุมชน แต่ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้ชุมชนเกิดการ
พฒันาคือ ประชาชนในชุมชนและผูน้ าชุมชนท่ีมีความรู้ความสามารถ มุ่งพฒันาชุมชนให้เกิดความ
เขม้แข็ง ผลกัดนัให้ประชาชนในชุมชนเขา้มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ตลอดจนสามารถแกไ้ข
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ปัญหาของประชาชนในชุมชนไดอ้ย่างตรงจุดและเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนจริงมิใช่เป็น
เพียงแผนพฒันาจากภาครัฐ ในส่วนน้ีจะท าใหชุ้มชนเกิดการพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมาจากความ
ตอ้งการของประชาชนในชุมชนโดยแทจ้ริง 

ชุมชนบา้นทุ่งศรีมีผูน้ าชุมชนท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความมุ่งมัน่ต่อการเปล่ียนแปลง
เพื่อให้เกิดการพฒันาชุมชนและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในอดีต โดยทุกกิจกรรมตอ้งมาจากความ
ตอ้งการของประชาชนโดยแทจ้ริง เร่ิมจากช่วยกนัคิดและร่วมกนัท า เพื่อเป้าประสงค์เดียวกนัคือ 
การอยู่ได้ด้วยความพอเพียง การเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูล พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั จึงท าให้ประชาชนใน
ชุมชนบา้นทุ่งศรีมีความเช่ือมัน่ต่อศกัยภาพในการด าเนินงานของผูน้ าชุมชน และให้ความร่วมมือ
ในการด าเนินงานในทุก ๆ กิจกรรมร่วมกับผูน้ าชุมชน ส่งผลให้ชุมชนบ้านทุ่งศรีประสบ
ความส าเร็จและได้รับรางวลัในหลาย ๆ ด้าน เช่น ชุมชนปลอดการเผา ชุมชนปลอดขยะ (Zero 
Waste) ชุมชนพอเพียง และเป็นชุมชนตน้แบบให้กบัชุมชนอ่ืนไดเ้ขา้มาศึกษาเพื่อน าไปประยุกตใ์ช้
และต่อยอดให้กับชุมชนของตน โดยการด าเนินโครงการต่าง ๆ ด้านส่ิงแวดล้อม เกิดจากการ
ขบัเคล่ือนของประชาชนในชุมชนและผูน้ าชุมชนท่ีร่วมกนัคิดและร่วมกนัท าในการวางแผนแกไ้ข
ปัญหา ในเวทีประชาคมประชาชนทุกคนมีโอกาส มีความเสมอภาคในการเสนอปัญหา เพราะทุก ๆ 
การตดัสินใจมาจากประชาชนในชุมชน จึงท าให้ชุมชนบา้นทุ่งศรีไดรั้บการพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง 
โดยผูน้ าชุมชนท่านหน่ึง (นาย ฌ นามสมมติ, 2558) ไดใ้หข้อ้มูลวา่ 

 
“ส่วนส าคญัท่ีท าให้ชุมชนบา้นทุ่งศรีประสบความส าเร็จคือ ความร่วมมือร่วมใจ
ของคนในชุมชน ชุมชนเราโชคดีท่ีมีความรักความสามคัคี เราเปิดโอกาสให้ทุกคน
ไดแ้สดงความคิดเห็นร่วมกนัในทุก ๆ กิจกรรม เรามีแผนพฒันาชุมชนท่ีไม่ใช่การ
ตดัสินใจของผูใ้หญ่ แต่ตอ้งมาจากการตดัสินใจร่วมกนัของคนในชุมชน เราร่วมกนั
แกปั้ญหาและพฒันาไปพร้อม ๆ กนั จึงเป็นการเติบโตของทุ่งศรีท่ีเกิดจากการร่วม
คิดร่วมท า เพราะทุกคนมีโอกาสและมีความเสมอภาคในการเสนอแนวทางการ
แกไ้ข ทุกวนัน้ีชุมชนเราเติบโตไปกวา่เดิมมาก มนัเป็นความภาคภูมิใจของพวกเรา
ชาวทุ่งศรี เราไดรั้บรางวลัมากมายแต่ส่ิงส าคญัท่ีสุดมนัไม่ใช่แค่รางวลั มนัเป็นเร่ือง
ของการสร้างคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน ให้อยู่ดีมีสุข และยงัสามารถเป็นชุมชน
ตน้แบบในการขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ๆ ” 
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประชาชนท่านหน่ึง (นาย ช นามสมมติ, 2558) ไดใ้หข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่ 
 
“คนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เวลามีโครงการใหม่ ๆ ก็เอาเขา้ท่ีประชุม 
ใหเ้สนอแนะแสดงความคิดเห็นร่วมกนั ชุมชนบา้นทุ่งศรีจึงประสบความส าเร็จ ทุก
วนัน้ีโครงการท่ีพวกเราท าก่อให้เกิดผลประโยชน์และเป็นผลดีต่อชุมชนมาก เม่ือ
เทียบกบัปีท่ีผา่นมา ชุมชนเรามีการพฒันาเยอะมาก จากท่ีไม่เคยรู้ไม่เคยท า จากเป็น
ศูนยม์าก่อน ก็ค่อย ๆ นับหน่ึงใหม่ข้ึนมาเร่ือย ๆ พฒันามาเร่ือย ๆ ชาวบา้นก็ให้
ความร่วมมือดี เพราะเขาคิดว่าเป็นผลประโยชน์ทั้ งต่อตนเองและชุมชนด้วย 
โดยเฉพาะผูน้ าชุมชนมีความเขม้แขง็ จึงช่วยพาชุมชนใหเ้ขม้แขง็ตามไปดว้ย” 

 
ดังนั้ น ผู ้น าชุมชนจึงมีความส าคัญในการพฒันาชุมชน หากชุมชนมีผูน้ าท่ีดีมีความรู้

ความสามารถ และเข้าใจในการพฒันาชุมชน ก็สามารถท าให้ชุมชนขับเคล่ือนพฒันาได้ตาม
เป้าหมายท่ีตั้ งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะท่ีชุมชนใดท่ีมีผู ้น าไม่มีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน ก็อาจท าใหก้ารพฒันาชุมชนขบัเคล่ือนไปไดช้า้ อยา่งไรก็ตาม ส่ิงส าคญัท่ีสุดส าหรับการ
พฒันาชุมชนคือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในทุก ๆ การพฒันา เพราะหากประชาชน
ในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการพฒันา แมจ้ะมีผูน้ าท่ีดีมีความรู้ความสามารถ แต่อาจท าให้การ
พฒันาชุมชนเป็นไปดว้ยความยากล าบาก 

 
4.3.4 การควบคุม (Control) 
การควบคุมการด าเนินงานและกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์หรือเป็นไป

ตามท่ีระบุไวใ้นแผนการด าเนินงาน โดยความร่วมมือของประชาชนในชุนชนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมใน
การวางแผนการพฒันา  และอาจมีขอ้ตกลงในการด าเนินงานร่วมกนัเพื่อให้เกิดการพฒันาท่ีเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั 

ส าหรับชุมชนบา้นทุ่งศรี หมู่ 3 มีการบริหารจดัการและการพฒันาชุมชน โดยมาจากความ
ร่วมมือร่วมใจ ความรัก และความสามคัคีของประชาชนในชุมชน ซ่ึงมีเวทีประชาคมเป็นศูนยก์ลาง
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนไดต้ดัสินใจร่วมกนั ทุก ๆ กิจกรรม
จึงเป็นการด าเนินงานท่ีมาจากการความต้องการของประชาชนในชุมชน และเป็นไปด้วยความ
สมคัรใจปราศจากกฎหมายขอ้บงัคบัในการควบคุมการด าเนินงาน เน่ืองจากบทเรียนในอดีตท่ีท าให้
ประชาชนไดเ้รียนรู้การขบัเคล่ือนชุมชนในดา้นต่าง ๆ ตอ้งมาจากความมีน ้ าใจซ่ึงกนัและกนั จึงจะ
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ส่งผลใหก้ารด าเนินงานประสบผลส าเร็จและเป็นไปดว้ยความย ัง่ยืน โดยผูน้ าชุมชนท่านหน่ึง (นาย 
ญ นามสมมติ, 2558) ไดใ้หข้อ้มูลวา่ 

 
“เราอาจจะไม่ตอ้งมีกฎระเบียบบงัคบัหรือไม่ตอ้งมีการใช้ระเบียบควบคุม แต่มนั
เป็นไปโดยวิถีชีวิตของคนในชุมชน เราแทบไม่ต้องเปล่ียนแปลงอะไร มีเพียง
ข้อตกลงร่วมกัน ท่ีมาจากความต้องการของประชาชนว่าเราจะท าร่วมกัน เช่น 
ชุมชนปลอดขยะ ชุมชนปลอดการเผา คือเราจะร่วมมือกนัท า จนวนัน้ีพวกเราท าได้
และประสบความส าเร็จ ชาวบา้นก็เกิดความภาคภูมิใจ” 

 
อย่างไรก็ตาม การด าเนินกิจกรรมท่ีประสบความส าเร็จ ต้องมาจากความสามัคคีของ

ประชาชนในชุมชนด้วยความสมัครใจ เน่ืองจากการด าเนินงานท่ีปฏิบัติด้วยการบังคับ อาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้และไม่ไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนในการด าเนินกิจกรรม 

 
4.3.5 ทรัพยากร (Resource) 
จากการศึกษาพบว่า ทรัพยากรท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนบา้นทุ่งศรี ประกอบดว้ย 1) งบประมาณ และ 2) บุคลากรในการด าเนินงาน 
โดยในแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.3.5.1 งบประมาณ 
ความพอเพียงของงบประมาณในการด าเนินงานกิจกรรมและโครงการในการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนนั้นพบว่า ไม่เพียงพอต่อการบริหารจดัการ ท าให้การแกไ้ขปัญหาอาจยงัไม่
ทัว่ถึงเท่าท่ีควร แต่ดว้ยการขบัเคล่ือนเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่แรกเร่ิม จึงท าให้ชุมชนบา้นทุ่งศรี
ไดรั้บรางวลัในระดบัจงัหวดั และไดรั้บงบประมาณมาสนบัสนุนชุมชน และไดน้ าไปปรับปรุงต่อ
เติมส่ิงแวดลอ้มให้กบัชุมชน เช่น ซ่อมแซมถนน จดัซ้ือวสัดุครุภณัฑ์ให้กบัชุมชน ซ่ึงเป็นการแกไ้ข
ปัญหาให้กบัประชาชนในชุมชนไดอ้ยา่งครอบคลุม นอกจากน้ียงัไดป้ระสานงานไปยงัหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ โดยมีเทศบาลเป็นหน่วยงานหลกัในการสนบัสนุนโครงการต่าง ๆ ส าหรับโครงการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนไดรั้บการสนบัสนุนจากหลายหน่วยงาน ไดแ้ก่ ทรัพยากรจงัหวดั เกษตร
และสหกรณ์จงัหวดั ซ่ึงหน่วยงานจะเขา้มาอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน ทั้งในดา้น
การลดการใช้สารเคมี และแนวทางการลดการเผาในพื้นท่ีการเกษตร เน่ืองจากชุมชนบา้นทุ่งศรีมี
การมีส่วนร่วมท่ีดีและมีศกัยภาพเพียงพอ จึงมีหลายหน่วยงานให้ความสนใจและเขา้มาสนบัสนุน 
ดงัท่ีประชาชนท่านหน่ึง (นาย ค นามสมมติ, 2558) ไดใ้หข้อ้มูลวา่  
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“งบประมาณท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอ มนัเดินด้วยตวัเองไม่ได ้ถา้เรามีเงินสนบัสนุนให้
ชุมชนเรา เราก็จะพฒันาข้ึนไปเร่ือย ๆ ชุมชนเราเป็นตวัอยา่งในหลาย ๆ ดา้น ทั้งการ
คดัแยกขยะ ปลอดการเผา เม่ือก่อนควนัเต็มบา้น มีการเผายางรถ มนัจึงมีแต่มลพิษ 
แต่เด๋ียวน้ีไม่มีเลย อากาศดีข้ึน คนเป็นโรคหืดหอบก็หายกนัเยอะ” 

 
อยา่งไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการท่ีหลาย ๆ ชุมชนประสบ

คือ งบประมาณท่ีไม่เพียงพอ หลายโครงการมีความเหมาะสมกบับริบทของชุมชน แต่เม่ือภาครัฐ
กระจายอ านาจและโครงการให้กับหน่วยงานทอ้งถ่ิน แมบ้างโครงการจะได้รับการพิจารณาถึง
ขอบเขตและงบประมาณมาแลว้ก็ตาม แต่ดว้ยรายละเอียดของโครงการและงบประมาณท่ีมีอย่าง
จ ากดั จึงท าใหห้น่วยงานทอ้งถ่ินไม่สามารถด าเนินการต่อไปได ้และไม่สามารถสนบัสนุนโครงการ
ต่าง ๆ ใหก้บัชุมชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง โดยเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ิน (นาย ฏ นามสมมติ, 
2558) ไดใ้หค้วามเห็นวา่ 

 
“หน่วยงานราชการส่วนกลาง ทั้งระดับจงัหวดัและระดบัภูมิภาค มีการกระจาย
อ านาจ และงบประมาณท่ีไม่ทัว่ถึง ซ่ึงเป็นปัญหามาโดยตลอด มีโครงการให้ท าแต่
งบประมาณไม่เพียงพอ แม้จะมีพรบ.การกระจายอ านาจต้องให้งบประมาณแก่
ทอ้งถ่ิน 40% แต่จริง ๆ แลว้กลบัไดง้บประมาณมาแค่ 20% ท าให้การแกไ้ขหรือ
ด าเนินโครงการเป็นไปไดย้าก หลายโครงการตอ้งถูกระงบัไว ้แมจ้ะเป็นโครงการท่ี
ดีและเหมาะสมกบับริบทของชุมชน แต่ด้วยงบประมาณท่ีมีจ ากดั ท าให้เราตอ้ง
หยดุโครงการนั้นไว”้ 

 
4.3.5.2 บุคลากรในการด าเนินงาน 
ความพอเพียงในการด าเนินงานดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชนบา้นทุ่งศรีพบวา่ 

บุคลากรมีความพอเพียง และมีการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีในการด าเนินงานร่วมกนัในชุมชน แมชุ้มชน
บา้นทุ่งศรีจะเป็นสังคมเกษตรกรรมและเป็นชุมชนเล็ก ๆ ท่ีอยู่กบัเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงอาจมีองค์
ความรู้ท่ียงัไม่เพียงพอในการด าเนินโครงการ แต่ทั้งน้ีก็มีหลายหน่วยงานเช่นกนัท่ีเขา้มาให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้ให้กบัประชาชนในชุมชน ในหลายปีท่ีผ่านมาน้ีประชาชนใน
ชุมชนบา้นทุ่งศรีไดรั้บการอบรมในหลาย ๆ ดา้น ซ่ึงการเขา้ร่วมการอบรมไดส่้งผลให้ประชาชนใน
ชุมชนไดใ้นอนาคต ประชาชนสามารถเดินหน้าขบัเคล่ือนโครงการ สร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วม 
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ท าให้ประชาชนได้มีโอกาสปรึกษาพูดคุยร่วมกัน เป็นการลดช่องว่างของปัญหาเพราะทุกการ
ด าเนินงานไดม้าจากการร่วมคิดร่วมท าของประชาชนในชุมชน และท าให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกัน เกิดองค์ความรู้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีไดด้ าเนินการควบคู่กนัไปอยา่งต่อเน่ือง จึงเป็นบ่อเกิดของความสามคัคีให้กบัชุมชน 
โดยผูน้ าชุมชนท่านหน่ึง (นาย ฎ นามสมมติ, 2558) ไดใ้หข้อ้มูลวา่ 

 
“อาจจะเป็นความโชคดีของหมู่บา้นเราท่ีไดพ้บและเจอความรักความสามคัคีวา่เรา
ต้องช่วยกันและมันถึงจะส าเร็จ และท่ีส าคัญท่ีสุดคือ มันเป็นความย ัง่ยืนของ
ชาวบา้นท่ีจะอยู่ไปกบัชุมชนของเรา เราพยายามขบัเคล่ือนในหลาย ๆ เร่ือง และ
ค่อย ๆ เติบโตไปทีละนิด ซ่ึงชาวบา้นมีความเขา้ใจและพร้อมท่ีจะปรับตวัในการท่ี
จะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ มีการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีจดัสรรให้ทุกคนไดรั้บผิดชอบและเป็น
เจา้ของชุมชนร่วมกนั” 

 
กล่าวไดว้า่ ความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนสามารถขบัเคล่ือนชุมชนให้เกิดการ

พฒันาได้อย่างเต็มรูปแบบ ประชาชนบ้านทุ่งศรีสามารถพึ่ งพาตนเองเห็นคุณค่าและรู้จักใช้
ประโยชน์ทรัพยากรในทอ้งถ่ินของตนอยา่งคุม้ค่า นอกจากน้ี การส่งเสริมการเรียนรู้และการอบรม
ในดา้นต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติท่ีดีของประชาชนในชุมชน และส่ิงส าคญัคือ สุขภาพอนามยั
ท่ีดีของประชาชนในชุมชน ซ่ึงเป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจและช่วยกนัแกไ้ขปัญหาในทุก ๆ 
เร่ืองมาอยา่งต่อเน่ือง 

 
4.3.6 ความร่วมมือจากการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

(Networking) 
การพฒันาชุมชนจ าเป็นตอ้งไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก ทั้งใน

ดา้นงบประมาณและองคค์วามรู้ให้กบัประชาชนในชุมชน ทั้งน้ีหน่วยงานตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ
บริบทของชุมชนนั้น ๆ สามารถเช่ือมโยงแผนงานร่วมกบัการผลกัดนัให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมเพื่อใหก้ารพฒันาชุมชนด าเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ชุมชนบา้นทุ่งศรี หมู่ 3 เป็นชุมชนท่ีมีการด าเนินการในการจดัการส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัการ
พฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง จากอดีตท่ีผา่นมาชุมชนบา้นทุ่งศรีเป็นชุมชนท่ีประสบกบัปัญหา
ในหลาย ๆ ดา้น ทั้งปัญหาขยะในครัวเรือน ปัญหาหมอกควนัจากการเผา ปัญหาสารพิษตกคา้งใน
พืชผลทางการเกษตร ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีสะสมมาอย่างยาวนานและส่งผลต่อสุขภาพอนามยัของ
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ประชาชนในชุมชน ท าให้เกิดการพูดคุยร่วมกนัของประชาชนในชุมชนถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน จึงเป็น
จุดเร่ิมตน้ของกิจกรรมและโครงการดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเพื่อแกไ้ขปัญหาชุมชน 
ซ่ึงท าใหห้น่วยงานภาครัฐและเอกชนเห็นถึงศกัยภาพของชุมชนท่ีมีความสามคัคี มีการมีส่วนร่วมท่ี
สามารถผลกัดนัให้ชุมชนประสบผลส าเร็จได้ ชุมชนบา้นทุ่งศรีจึงไดรั้บการสนบัสนุนกิจกรรมต่าง 
ๆ จากหลายหน่วยงาน โดยมีผูน้ าชุมชนไดส้ร้างภาคีเครือข่ายประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ท่ีสามารถผลกัดนัให้ชุมชนเกิดการพฒันา โดยเจา้หน้าท่ีหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
(นาย ฎ นามสมมติ, 2558) ใหข้อ้มูลวา่ 

 
“เทศบาลมีนโยบายสนับสนุนขั้นพื้นฐาน เข้ามาส่งเสริมโครงการให้กับชุมชน 
โดยเฉพาะชุมชนบ้านทุ่งศรี หมู่ 3 ซ่ึงชุมชนได้ริเร่ิมด าเนินการในการจดัการ
ส่ิงแวดล้อมมาก่อนแล้ว ผมเข้ามาเป็นฝ่ายสนับสนุนนโยบายท้องถ่ิน ผลักดัน
งบประมาณ เข้ามาดูแลและให้ความช่วยเหลือ โดยมอบหมายให้ผูอ้  านวยการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มเป็นคนเขา้มาประสานงานกบัทางผูน้ าชุมชน ซ่ึงรางวลั
ท่ีไดม้าก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวบา้นชุมชนบา้นทุ่งศรี โดยเฉพาะผูน้ าชุมชน
และชาวบา้นท่ีมีวิสัยทศัน์ท่ีดี มีความร่วมมือร่วมใจซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงมนัเป็นความ
เขม้แขง็ของชุมชนและเป็นความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของเรา” 

 
และเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ิน (นาย ฏ นามสมมติ, 2558) ไดใ้หค้วามเห็นวา่ 
 
“เราได้คดัเลือกชุมชนท่ีมีศกัยภาพ ซ่ึงชุมชนบา้นทุ่งศรี หมู่ 3 เป็นชุมชนท่ีมีการ
พึ่งพาตนเองภายใต้หลกัเศรษฐกิจพอเพียง เพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมของผูน้ า
ชุมชนและชาวบ้านจะมีความรู้ความเข้าใจท่ีดี และเม่ือมีความเข้าใจแล้วพอน า
นโยบายเร่ืองการจัดการส่ิงแวดล้อมไปด าเนินการ จึงได้รับความร่วมมือจาก
ชาวบา้นเป็นอยา่งดีและส่งผลใหห้ลายโครงการประสบความส าเร็จ” 

 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประชาชนท่านหน่ึง (นาง ข นามสมมติ, 2558) ท่ีไดใ้หข้อ้มูลวา่  
 
“ชุมชนเราจะมีผูใ้หญ่บา้นคอยแนะน าอยูต่ลอด คอยประสานกบัหน่วยงานภายนอก 
ท าให้เราท างานไดง่้ายข้ึน มีงบประมาณสนบัสนุนโครงการต่าง ๆ และหน่วยงาน
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ภายนอกก็เขา้มาอบรมให้ความรู้ ท าให้ชุมชนของเราเดินไดด้ว้ยตวัของเราเองและ
ชาวบา้นมีความรู้ความเขา้ใจสามารถพึ่งตนเองได”้ 

 
จึงสรุปไดว้่า ชุมชนบา้นทุ่งศรีมีการด าเนินการในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชนท่ีเกิด

จากการร่วมคิดและร่วมปฏิบติัเพื่อแกไ้ขปัญหาและพฒันาชุมชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ในชุมชนไดแ้สดงความคิดเห็นและตดัสินใจร่วมกนั จึงเป็นการมีส่วนร่วมท่ีมาจากความตอ้งการ
โดยแทจ้ริงของประชาชน อีกทั้งยงัมีการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีในการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นการกระจาย
อ านาจใหก้บัประชาชนในชุมชน ตลอดจนการขบัเคล่ือนโดยผูน้ าชุมชนในการประสานงานร่วมกบั
หน่วยงานภายนอก ท าให้ชุมชนไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนองคค์วามรู้และงบประมาณอยา่ง
ต่อเน่ือง น าไปสู่การเป็นชุมชนตน้แบบด้านส่ิงแวดล้อมท่ีประสบความส าเร็จ  และได้รับรางวลั
ประเภทชุมชน ไดแ้ก่ รางวลัโครงการลดเมืองร้อนดว้ยมือเรา รางวลัชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) 
และรางวลัหมู่บา้นปลอดการเผา ทั้งน้ีการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นแนวทางส าคญัท่ีจะ
สามารถขบัเคล่ือนให้ชุมชนสามารถแกไ้ขปัญหาและพฒันาชุมชนให้เป็นสังคมท่ีเขม้แข็งไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื 

 



 
 

 

ตารางที ่4.7  ปัจจยัความส าเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชนบา้นทุ่งศรี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัย ผลการศึกษา 

การวางแผน (Planning) 
 
 
 
 
 
 

- ประชาชนในชุมชนบา้นทุ่งศรีมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน โดย
การเขา้สู่เวทีประชาคมเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
- กิจกรรมและโครงการการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชนบา้นทุ่งศรีเกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนร่วมคิดและร่วมปฏิบัติ ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา จึงเป็นการ
ด าเนินงานท่ีมาจากความตอ้งการของประชาชนโดยแทจ้ริง 
- ชุมชนมีการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีในการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นการกระจายอ านาจให้กบัประชาชนใน
ชุมชนไดมี้สิทธิการเป็นเจา้ของชุมชนร่วมกนั 

การจัดการองค์การ (Organizing) 
 

- ชุมชนบา้นทุ่งศรีได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วม
ด าเนินกิจกรรม และแบ่งบทบาทหนา้ท่ีในการด าเนินงานร่วมกนั 
- ชุมชนไดว้างกรอบการด าเนินงานในอนาคต การวางแผนพฒันาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว มี
ศูนยก์ารเรียนรู้ และกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชน สนบัสนุนกิจกรรม
และสร้างรายไดเ้สริมใหก้บัประชาชนในชุมชน 
- ชุมชนไดส้านต่อกิจกรรมใหก้บัเยาวชนรุ่นหลงั โดยการปลูกฝังกิจกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้ม- 
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ปัจจัย ผลการศึกษา 

การจัดการองค์การ (Organizing) (ต่อ) ใหก้บัเยาวชนในชุมชน เช่น การเก็บขยะ การคดัแยกขยะ กิจกรรมธนาคารความดี ซ่ึงสร้างจิตส านึก
ท่ีดีใหก้บัเยาวชนมีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดลอ้มร่วมกนั 

ภาวะผู้น า (Leading) 
 

- ชุมชนบา้นทุ่งศรีมีผูน้ าชุมชนท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาและผลกัดนัให้
ประชาชนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจและแสดงความคิดเห็น   
- ผูน้ าชุมชนสามารถผลกัดนัชุมชนให้เกิดการพฒันาโดยการประสานงานและสร้างภาคีเครือข่าย
จากหน่วยงานภายนอก จนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการและงบประมาณเพื่อการ
พฒันาชุมชนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

การควบคุม (Control) 
 

- การด าเนินกิจกรรมของชุมชนบา้นทุ่งศรีมีการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีในการด าเนินงาน ท่ีมาจากความ
สมคัรใจของประชาชน โดยไม่ใชก้ฎหมายขอ้บงัคบัในการด าเนินงาน 

ทรัพยากร (Resource) 
- งบประมาณ 
 

 
- การพฒันาชุมชนบา้นทุ่งศรีในบางกิจกรรมตอ้งใช้งบประมาณมาสนบัสนุน แมจ้ะได้รับการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก แต่กลบัพบวา่งบประมาณท่ีใชจ่้ายในชุมชนยงัไม่- 
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ปัจจัย ผลการศึกษา 

- งบประมาณ 
 
- บุคลากรในการด าเนินงาน 

 

เพียงพอต่อการด าเนินงาน จึงอาจท าให้การแกไ้ขปัญหาของชุมชนไม่สามารถแกไ้ขครอบคลุมได้
ครบทุกปัญหา 
- การไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมองคค์วามรู้และการอบรมจากหน่วยงานภายนอกใหก้บั 
ประชาชนในชุมชน ท าให้ประชาชนชุมชนบา้นทุ่งศรีมีองค์ความรู้ท่ีสามารถพฒันาชุมชนและ
พึ่งพาตนเองได ้
- ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจท่ีดีในการจดัการส่ิงแวดล้อม เห็นคุณค่าและรู้จกัใช้
ประโยชน์ทรัพยากรในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งคุม้ค่า เช่น การจดัการขยะอยา่งครบวงจร ซ่ึงสามารถแยก
ขยะน าไปจ าหน่ายหรือการท าปุ๋ยอินทรียจ์ากเศษอาหารในครัวเรือน จึงส่งผลให้ประชาชนมีความ
ตระหนกัรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรในทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี 

ความร่วมมือจากการได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
(Networking) 
 

- ชุมชนบา้นทุ่งศรีมีการด าเนินกิจกรรมดว้ยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนดว้ยความรักและ
ความสามคัคีร่วมกนั ท าให้หน่วยงานภายนอกเห็นถึงศกัยภาพจึงส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการ
และงบประมาณให้กับชุมชน ท าให้ชุมชนบ้านทุ่งศรีได้รับรางวลัในหลาย ๆ ด้าน เป็นชุมชน
ตน้แบบ และไดรั้บการพฒันาชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
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บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดล้อม: กรณีศึกษา ชุมชน

บา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชนบา้นทุ่งศรี 2) ศึกษาปัจจยัความส าเร็จและปัญหาหรือ
อุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดล้อมของชุมชนบา้นทุ่งศรี และ      
3) น าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนบา้นทุ่งศรี ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการสัมภาษณ์ประชาชนและผูน้ า
ชุมชนบา้นทุ่งศรี หมู่ 3 อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง นกัวิชาการดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม และองค์กรพฒันาเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษา
พร้อมขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 

 

5.1 สรุปและอภิปรายผล 
 

การวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดล้อม: กรณีศึกษา ชุมชน
บา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ ผูว้จิยัไดส้รุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 

 
5.1.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมของชุมชนบ้านทุ่งศรี  
จากผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชนบา้นทุ่ง

ศรี หมู่ 3 สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
5.1.1.1 บริบทของชุมชน 
ชุมชนบ้านทุ่งศรีเป็นชุมชนขนาดกลาง โดยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ซ่ึงในอดีตชุมชนเคยประสบปัญหาทั้งดา้นการใชส้ารเคมีทางการเกษตร การเผาหลงั
การเก็บเก่ียว ปัญหาปริมาณขยะท่ีมีปริมาณมาก และปัญหาดา้นรายไดท่ี้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย จึง-
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เป็นจุดเร่ิมตน้ของการพูดคุยร่วมกนัในเวทีประชาคม โดยมีผูน้ าชุมชนเป็นผูผ้ลกัดนัให้ประชาชน
ทุกคนในชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานและรับทราบปัญหาของชุมชน ซ่ึงจากการร่วม
คิดและร่วมปฏิบติัของประชาชนชุมชนบา้นทุ่งศรี จึงส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมการแกไ้ขปัญหา
และพฒันาชุมชนประสบความส าเร็จ  และไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
ทั้งในดา้นการพฒันาองคค์วามรู้และงบประมาณให้กบัประชาชนในชุมชน กล่าวไดว้า่ ชุมชนบา้น
ทุ่งศรีมีการด าเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใตบ้ริบททอ้งถ่ิน และมาจาก
ความตอ้งการของประชาชนในชุมชนโดยแทจ้ริง 

ส าหรับการศึกษาดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มนั้นพบว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ในมาตราท่ี 66 มีการ
ระบุถึงการให้สิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนและชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ประชาชนมีสิทธิอนุรักษ์และฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรม
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย ัง่ยืน และร่าง
รัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป พ.ศ. 2558 โดยระบุถึงการพฒันาโครงสร้างร่วมกบัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชนไวอ้ยา่งชดัเจน ทั้งดา้นมลพิษทางอากาศ ขยะมูลฝอย 
น ้าเสีย ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหลาย ๆ ชุมชนและยากต่อการแกไ้ข ส าหรับชุมชนบา้นทุ่งศรี หมู่ 3 
พบวา่ ชุมชนประสบปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในหลาย ๆ ดา้น แต่ดว้ยการเสริมสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และวางแผนในการด าเนินกิจกรรมเพื่อพฒันาชุมชนร่วมกัน โดยประชาชนทุกคนมีสิทธิและ
เสรีภาพท่ีเท่าเทียมกนั จึงเป็นการพฒันาร่วมกนัและก่อให้เกิดการจดัการส่ิงแวดลอ้มภายใตบ้ริบท
ของชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประพฒัน์ เดชหาญ (2544) ท่ีพบว่า การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชุมชน โดยการเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีประชาคม
ของชุมชนและแก้ไขปัญหาของชุมชนทั้งด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม และเศรษฐกิจ ตลอดจนการ
สนบัสนุนใหป้ระชาชนเกิดการเรียนรู้จากการจดัอบรมและศึกษาดูงานจากชุมชนตน้แบบ จึงส่งผล
ใหป้ระชาชนมีความรู้ความเขา้ใจ สามารถแกไ้ขปัญหาและพฒันาชุมชนไดด้ว้ยตนเอง  

อยา่งไรก็ตาม ปัญหาในการด าเนินกิจกรรมการพฒันาชุมชนบา้นทุ่งศรีท่ีพบคือ การ
ปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานภาครัฐบางส่วนท่ีไม่สอดคลอ้งกบักฎหมาย เช่น การขาดการส่งเสริม
และสนบัสนุนขอ้มูลข่าวสารและช่องทางการส่ือสารสู่ประชาชนในชุมชน ซ่ึงสอดคล้องกบัผล
การศึกษาของ บุญชยั เกิดปัญญาวตัน์ (2535) พบวา่ ก่อนการให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม ควรให้
ประชาชนมีความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ของข่าวสารและขอ้มูล ไดแ้ก่ ความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งใน
เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นหน่วยงานภาครัฐจึงควรให้ความส าคญักบัขอ้มูลและช่องทางการส่ือสารถึง
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ประชาชนท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีความถูกต้อง ชัดเจน และมีความน่าเช่ือถือ เช่น 
เอกสาร ส่งพิมพ์ ป้ายประกาศ หรือการประกาศเสียตามสาย ตลอดจนการประสานงานร่วมกับ
ชุมชนท่ียงัขาดความเขา้ใจถึงบริบทของชุมชนอยา่งแทจ้ริงซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ข โดยภาครัฐ
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรตระหนกัและจดัให้มีวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมาจากความตอ้งการของประชาชนโดยแทจ้ริง 

จากการศึกษานโยบายดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ในชุมชนของหน่วยงานภาครัฐพบว่า การบริหารของภาครัฐส่วนใหญ่ยงัเน้นแบบการสั่งการจาก
ส่วนกลางหรือจากบนลงล่าง (Top-Down Approach) แมจ้ะมีการส่งเสริมและสนบัสนุนองคค์วามรู้
และงบประมาณให้กบัชุมชน แต่นโยบายท่ีถูกก าหนดไวใ้ห้กบัชุมชนกลบัมิไดค้  านึงบริบทของ
ชุมชนท่ีมีมาตั้งแต่อดีตและขดัต่อวิถีชีวิตดั้ งเดิมของชุมชน ขณะท่ีกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเน้นการตดัสินใจโดยประชาชนเป็นหลกั ซ่ึงเป็นการกระจายบทบาท อ านาจและหน้าท่ี 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทวีศิลป์ กุลนภาดล (2556) ท่ีพบวา่ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาทอ้งถ่ินของประชาชนมีหลกัการพื้นฐานวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลกัการส าคญั
ของการพฒันาระบอบประชาธิปไตยท่ีจ าเป็นตอ้งอาศยักระบวนการมีส่วนร่วมการท างานร่วมกนั
ระหวา่งผูบ้ริหารในทอ้งถ่ินและประชาชน การมีผูบ้ริหารท่ีมุ่งเสริมสร้างอ านาจให้แก่ประชาชนจะ
ท าให้การกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถ่ินมีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึนและท าให้
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดข้ึนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ทศันียว์รรณ นวลหนู (2556) พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความส าคญัต่อการจดัการของเสีย
อนัตรายจากชุมชน เห็นได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการด าเนินการจดัการของเสีย
อนัตรายจากชุมชนท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน เช่น เทศบาลนครภูเก็ตและเทศบาลต าบลเมืองแกลง เป็น
ตน้ มาจากการบริหารงานท่ีมีวิสัยทศัน์และความเอาใจใส่ในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม มีการก าหนด
นโยบายในการจดัการของเสียอนัตรายจากชุมชนและสามารถผลกัดนัให้การด าเนินงานในการ
จดัการของเสียอนัตรายจากชุมชนประสบความส าเร็จ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พีรยา วชัโรทยั, 
จ  าลอง โพธ์ิบุญ และจุฑารัตน์ ชมพนัธ์ (2557) ท่ีพบวา่ การจดัการขยะของเทศบาลต าบลเมืองแกลง 
เร่ิมตน้จากการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนไดรั้บความรู้เร่ืองการคดัแยกขยะจากบา้นเรือน 
เทศบาลมีการคดัแยกขยะ มีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรพฒันาศกัยภาพของตนเองดา้นการ
จดัการขยะ มีเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และโครงการเป็นตวัขบัเคล่ือน และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
พนายุทธ เช้ือสมบูรณ์ (2556) ท่ีกล่าวว่า การจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนนั้น ควรให้องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเป็นศูนยก์ลางหลกัในการจดัการ เพราะมีความพร้อมในดา้นงบประมาณ นอกจากน้ียงั
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สมพร เฟ่ืองจนัทร์ (2539) ท่ีกล่าววา่ การก าหนดนโยบายจากบนลงล่าง
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โดยไม่ค  านึงถึงการตดัสินใจดว้ยตนเองของเจา้หนา้ท่ีระดบัล่าง (Street Level Discretion) ท่ีมีความ
ใกลชิ้ดกบัสถานการณ์และความตอ้งการของประชาชน อาจส่งผลให้การด าเนินงานดา้นการมีส่วน
ร่วมมีอุปสรรคในการด าเนินงานเน่ืองจากไม่ไดม้าจากการตดัสินใจจากประชาชนโดยแทจ้ริง ทั้งน้ี
ภาครัฐจึงควรบริหารการจดัการแบบล่างข้ึนบน (Bottom-up Approach) ร่วมกบัการส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็นการขบัเคล่ือนให้ชุมชนเกิดการ
พฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

อย่างไรก็ตามการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัแพร่ พบว่า การด าเนินงานของหลาย ๆ 
ภาคส่วนยงัขาดการเช่ือมโยงกบัประชาชน โดยเม่ือน าแผนพฒันาลงไปปฏิบติัจริงในพื้นท่ีชุมชน
กลับพบว่า แผนการด าเนินงานยงัขดักับบริบทของชุมชน จึงท าให้แผนการพฒันาไม่ประสบ
ผลส าเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ประสิทธ์ิ สุทธะนะ (2553) ท่ีพบว่า แผนการพฒันา
ทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล แมจ้ะปฏิบติัตามขั้นตอนในการจดัท าทุกประการแต่ไม่
ประสบความส าเร็จ อาจด้วยขอ้จ ากดัในด้านบทบาทหน้าท่ีการบริหารสาธารณะท่ีบญัญติัไวใ้น
ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหส้ามารถด าเนินการไดห้รือไม่สามารถด าเนินการได ้ทั้งน้ี การ
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในแผนพฒันาจงัหวดั เพื่อร่วมก าหนดทิศทางตามศกัยภาพ
และการยอมรับของประชาชนจึงเป็นส่วนส าคญัท่ีภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรค านึงถึง 

กล่าวไดว้า่ กฎหมาย นโยบาย และแผนการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัการส่ิงแวดล้อมของชุมชนบ้านทุ่งศรี ควรมีการแก้ไขปรับปรุงให้มีความ
สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและเป็นไปตามเจตนารมณ์ท่ีแท้จริงของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพื่อใหเ้กิดการพฒันาชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื 

5.1.1.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน 
ชุมชนบา้นทุ่งศรีเป็นชุมชนตน้แบบด้านการมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดล้อม

ของชุมชนท่ีแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกนัในการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีสะสมมาตั้งแต่
อดีต จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน จึงเป็นจุดเร่ิมตน้
ของการพูดคุยและปรึกษาร่วมกนัในชุมชนถึงสาเหตุและแนวทางการแกไ้ขผลกระทบดงักล่าว โดย
มีผูน้ าชุมชนเป็นผูผ้ลกัดนัให้ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนกัโดยใชก้ระบวนการสร้างการมี
ส่วนร่วมในชุมชนประกอบไปดว้ย 4 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชนบา้นทุ่งศรี พบวา่ 
ประชาชนชุมชนบ้านทุ่งศรีมีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนภายใตบ้ริบทของชุมชน โดยมีเวทีประชาคมเป็น
ศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ร่วมปรึกษาหารือ รับทราบขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ทั้ง
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กิจกรรมและโครงการเพื่อการพฒันาชุมชน รวมถึงการรับทราบแผนการพฒันาชุมชน การด าเนิน
กิจกรรม และงบประมาณ โดยมีผูน้ าชุมชนเป็นผูแ้จง้ขอ้มูลข่าวสารให้ประชาชนในชุมชนทราบ 
และน าเสนอปัญหาหรือความตอ้งการของประชาชนในชุมชน นอกจากน้ีเวทีประชาคมยงัเป็นจุด
นบัพบการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชนเพื่อด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงมาจากความตอ้งการของ
ประชาชนในชุมชน สร้างเครือข่ายชุมชนจนเกิดเป็นความรักใคร่สามคัคี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ กฤษฎากรณ์ ยูงทอง (2555) ท่ีพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจจดัท าแผนพฒันา
ชุมชน โดยการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนจะมีผลต่อการด าเนิน
กิจกรรมและโครงการเพื่อการพฒันาชุมชน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระมหาประกาศิต สิริ
เมโธ (ฐิติปสิทธิกร) (2556) ท่ีพบว่า การพฒันาชุมชนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนใน
ชุมชนตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมตั้งแต่การคน้หาสาเหตุของปัญหา การวิเคราะห์ และแนวทางต่าง ๆ ท่ี
อาจน ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหานั้น ๆ ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการรวมกลุ่มของ
ประชาชนในชุมชนเพื่อด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามความตอ้งการของประชาชนในชุมชน จึงเป็นการ
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจและแสดงความคิดเห็นร่วมกนั  

การมีส่วนร่วมในการด าเนินการในการจดัการส่ิงแวดล้อมของชุมชนบา้นทุ่งศรี 
พบวา่ การด าเนินกิจกรรมร่วมกนัของประชาชนในชุมชนบา้นทุ่งศรี ถือเป็นส่วนส าคญัมากในการ
พฒันาชุมชน เพราะชุมชนบา้นทุ่งศรีเป็นชุมชนขนาดเล็ก แต่ประชาชนในชุมชนมีความรักใคร่
สามัคคีและพร้อมท่ีจะแก้ไขปัญหาเพื่อส่ิงแวดล้อมท่ีดี จากแนวคิดเดิม ๆ ท่ีปฏิบติักันในอดีต 
ประชาชนทุกคนท าตาม ๆ กนัและไม่ทราบว่าถูกหรือผิด ทั้งการปลูกพืชผลโดยใช้สารเคมีก าจดั
ศตัรูพืช การเผาหลงัการเก็บเก่ียว การทิ้งขยะโดยไม่ผ่านการคดัแยก ซ่ึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะเปล่ียน
แนวคิดของประชาชนให้หันมาตระหนักและใส่ใจในส่ิงแวดลอ้มของชุมชน แต่ดว้ยความมุ่งมัน่
ของผูน้ าชุมชนท่ีตอ้งการพฒันาและเปล่ียนแนวคิดของประชาชนในชุมชน ท าให้ชุมชนบา้นทุ่งศรี
ด าเนินการตามแผนพฒันาชุมชนท่ีมาจากความต้องการของประชาชนในชุมชน การสร้างองค์
ความรู้และให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง มีการปรึกษาพูดคุยกนัในเวทีประชาคมแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึง
กนัและกนั จึงเป็นการเติบโตของชุมชนบา้นทุ่งศรีท่ีเกิดจากการท่ีประชาชนในชุมชนร่วมกนัคิด
และร่วมกันท าในการวางแผนแก้ปัญหา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ บุญชัย เกิดปัญญาวตัน์ 
(2535) พบวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนควรให้ประชาชนไดมี้ความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
ความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้ขอ้มูลของกิจกรรมและผลดี ผลเสียของ
กิจกรรม เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ใจและสามารถด าเนินกิจกรรมไดดี้ยิง่ข้ึน และสอดคลอ้งกบั เครือมาศ 
สุจิตโต (2546) ท่ีกล่าวว่า การด าเนินกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อชุมชนทั้ง
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ทางบวกและทางลบ จึงเห็นวา่ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนของการวางแผนการศึกษา 
การส ารวจความคิดเห็น และควรเผยแพร่ผลการศึกษาต่อสาธารณไดร่้วมพิจารณา  

การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชนบา้นทุ่ง
ศรี พบวา่ ตน้ทุนทางสังคมหรือทรัพยากรในทอ้งถ่ินของชุมชนบา้นทุ่งศรีมีความอุดมสมบูรณ์ท่ีดี 
ประชาชนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นท่ีท ากินเป็นของตนเอง มีสินทรัพยใ์นดิน
เพียงแต่ตอ้งพลิกฟ้ืนให้มีมูลค่าท่ีดีข้ึนกว่าเดิม ชุมชนมีทรัพยากรท่ีดี มีแหล่งน ้ า มีสภาพบริบทท่ีดี 
เป็นหมู่บา้นท่ีไม่ไดอ้ยูติ่ดกบัป่า จึงไม่ไดรั้บผลกระทบจากการเผาป่า แมใ้นอดีตชุมชนเคยประสบ
ปัญหาการเผาในพื้นท่ีครัวเรือนและการเกษตร แต่ก็สามารถแกปั้ญหาไดโ้ดยการรณรงคเ์ป็นพื้นท่ีท่ี
ปลอดการเผา โดยมาจากการขบัเคล่ือนของผูน้ าชุมชนท่ีไดเ้ปล่ียนแนวคิดของประชาชนในชุมชน
ร่วมกบัการใหข้อ้มูลและองคค์วามรู้ ท าให้ชุมชนบา้นทุ่งศรีมีแนวคิดการพึ่งพาส่ิงแวดลอ้มและการ
มีกติกาท่ีจะอยู่ร่วมกนัในส่ิงแวดล้อมอย่างมีความสุข ซ่ึงจะท าให้ชุมชนขบัเคล่ือนไปตามความ
เหมาะสมกบัพื้นท่ีของชุมชน และเป็นชุมชนตน้แบบด้านการจดัการส่ิงแวดล้อม เช่น โครงการ
ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) โดยการน าเศษขยะไปจ าหน่าย สร้างผลิตภณัฑ์และรายได้เสริม
ให้กบัครัวเรือน ท าให้หลาย ๆ ชุมชนเขา้มาศึกษาดูงานและน าแนวคิดการพฒันาไปประยุกตใ์ชใ้ห้
เหมาะสมกบัทอ้งถ่ินของตน จึงเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชุมชนบา้นทุ่งศรีท่ีสามารถพฒันา
ชุมชนควบคู่กับการจดัการส่ิงแวดล้อมได้อย่างย ัง่ยืน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ พระมหา
ประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร) (2556) ท่ีพบว่า เม่ือกิจกรรมการพฒันาต่าง ๆ ลว้นออกมาจาก
ความตอ้งการของประชาชนในชุมชนเอง ผลของกิจกรรมหรือผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนลว้นเกิดแก่
ประชาชนและชุมชนโดยตรงคือ ตรงประเด็นท่ีตอ้งการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สมาชิกในชุมชนมีโอกาส
พบปะกนัมากข้ึน เป็นการสร้างความคุน้เคย ความสามคัคีในชุมชน และสอดคลอ้งกบั ธรรมรักษ ์
การพิศิษฎ์ (2543) ท่ีกล่าวว่า ภาครัฐและประชาชนตอ้งร่วมรับผิดชอบผลประโยชน์สาธารณะ
ร่วมกนั และตอ้งใหค้วามส าคญักบัการแกไ้ขขอ้จ ากดัต่าง ๆ ท่ียงัเป็นอุปสรรคขดัขวางกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ วธีิคิดของระบบราชการท่ียงัไม่ไดเ้ปล่ียนทศันคติ โดย
ไม่มีความเขา้ใจในเร่ืองการพฒันาโดยประชาชนเท่าท่ีควร ระบบราชการเองก็ยงัไม่เอ้ือเท่าท่ีควรต่อ
การท างานในลักษณะเป็นเครือข่ายเป็นภาคีการพฒันาร่วมกนัหลาย ๆ ฝ่าย ให้พื้นท่ีชุมชนเป็น
ศูนยก์ลางการพฒันา 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผลในการจดัการส่ิงแวดล้อมของชุมชนบา้นทุ่งศรี 
พบวา่ ในการด าเนินกิจกรรมของชุมชนบา้นทุ่งศรีมาจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนภายใน
ชุมชน โดยมีการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีในการด าเนินกิจกรรมร่วมกนัเพื่อให้ประชาชนในชุมชนไดมี้
ส่วนร่วมรับผดิชอบในการแกไ้ขปัญหาและเป็นเจา้ของชุมชนร่วมกนั ซ่ึงเป็นการกระจายอ านาจใน
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การตดัสินใจร่วมกันโดยมีแผนพฒันาชุมชนท่ีชัดเจนในการก าหนดทิศทางการพฒันา ทุก
กระบวนการจึงมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เพิ่มวิทยา กนัทะทรง 
(2548) พบวา่ กระบวนการเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชน คือ ทรัพยากรบุคคล ซ่ึงหมายถึง
การแบ่งบทบาทหนา้ท่ีในการปฏิบติักิจกรรมของชุมชน เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกนั รวมถึง
การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนในชุมชนทราบและเขา้ใจถึงกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ ลว้นเป็นการ
บริหารจดัการท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน  

ชุมชนบา้นทุ่งศรีเคยเรียนรู้จากการปรับเปล่ียนโดยความคิดจากราชการหรือหน่วยงานอ่ืน- 
ๆ ท่ีตอ้งการเปล่ียนวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยไม่ค  านึงถึงบริบทหรือความเป็นไปได ้ซ่ึง
ทา้ยท่ีสุดก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปไดเ้น่ืองจากมิไดม้าจากความตอ้งการของประชาชนในชุมชน 
ดงันั้น ประชาชนชุมชนบา้นทุ่งศรีจึงมีแนวคิดการพฒันาโดยใชแ้ผนการพฒันาชุมชน สร้างแผนให้
มีประสิทธิภาพโดยการน าแผนไปเช่ือมโยงกบัหน่วยงานภาครัฐในส่วนต่าง ๆ และน าแผนการ
พฒันาไปขอรับการสนบัสนุนองค์ความรู้ การจดัฝึกอบรม และการสัมมนาต่าง ๆ ซ่ึงเป็นรากฐาน
ของการพฒันาชุมชนใหส้ามารถขบัเคล่ือนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

กล่าวได้ว่า ชุมชนบา้นทุ่งศรีมีการจดัการส่ิงแวดล้อมท่ีประสบความส าเร็จได้โดยความ
ร่วมมือกนัระหวา่งภาครัฐและชุมชนเป็นหลกั การปรึกษาหารือกนัในชุมชนในการพฒันาโครงการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ และการมีส่วนร่วมในการวางแผนการจดัการทรัพยากรท่ีชดัเจน โดยการระบุ
บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบและผลประโยชน์ภายใตบ้ริบททอ้งถ่ินในการพฒันาแผนการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เน่ืองจากมีหลาย ๆ โครงการท่ีลม้เหลวอนัเน่ืองมาจากไม่สามารถเสริมสร้าง
ความเขม้แข็งให้ทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติไดโ้ดยตนเอง ดงันั้นชุมชนตอ้ง
พยายามแกปั้ญหาการบริหารจดัการทรัพยากรโดยการจดัตั้งกฎระเบียบของชุมชน ขอ้ตกลงร่วมกนั 
หรือวิธีการควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
ประสบความส าเร็จและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และธรรมชาติร่วมกนั ซ่ึงการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหย้ ัง่ยนืนั้น จะประสบผลส าเร็จและไดผ้ลเป็นรูปธรรมไดต้อ้ง
อาศยัความร่วมมือจากประชนในทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดแนวทางท่ีเหมาะสมและตรง
กับลักษณะของชุมชนท่ีมีความแตกต่างกัน และเกิดประโยชน์สอดคล้องกับสภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินนั้น ๆ ไม่ขดัต่อวถีิชีวติวฒันธรรม การอยูร่่วมกนัตามธรรมชาติ 
พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงจะส่งผลใหชุ้มชนอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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5.1.2 ปัจจัยความส าเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมของชุมชนบ้านทุ่งศรี  
1) ปัจจยัความส าเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของ

ชุมชนบา้นทุ่งศรีพบว่า ความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในชุมชนบา้นทุ่งศรีเป็นส่วนท่ีท าให้
ชุมชนบา้นทุ่งศรีประสบความส าเร็จ จากการร่วมคิดและร่วมปฏิบติัของประชาชนในการวิเคราะห์
หาสาเหตุของปัญหา การแสดงความคิดเห็น และหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน จึงเป็นความ
สามคัคีในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนไดส่้งผลให้ทุก ๆ กิจกรรมการพฒันา
ขบัเคล่ือนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมาจากความตอ้งการของประชาชนในชุมชนโดยแทจ้ริง ทั้งน้ี
การผลกัดนัของผูน้ าชุมชนก็เป็นส่วนส าคญั ท่ีไดส่้งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนในชุมชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในทุก ๆ กิจกรรม สร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดล้อม ซ่ึง
ความรู้ความเขา้ใจท่ีตรงกนัจะส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปดว้ยดีและปราศจากความขดัแยง้
ในชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สิทธิชยั สุขสีเสน (2550) พบวา่ ความรู้ความเขา้ใจเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินกิจกรรมและการวางแผนการพฒันา โดยเฉพาะผูน้ า
ชุมชนท่ีเป็นผูมี้ความส าคญัในการประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนในพื้นท่ี รวมถึงการ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารและสนบัสนุนชกัชวนให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชุติมา ตุ๊นาราง (2553) ท่ีพบวา่ ประชาชนในชุมชนเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลสมุทรปราการ และการปลูกฝัง
จิตส านึกในการรักถ่ินฐานเป็นส่ิงท่ีจะท าให้ประชาชนทราบถึงปัญหาของชุมชน เกิดความ
กระตือรือร้นในการด าเนินการแกไ้ขปัญหาเพื่อน าไปสู่การปกป้องและรักษาทรัพยากรในทอ้งถ่ิน
ของตน และยงัสอดคลอ้งกบั ชยัอนนัต์ สมุทวณิช (2541) ท่ีกล่าววา่ การปลูกจิตส านึกความเป็น
เจา้ของชุมชนให้กบัประชาชน ท าให้เกิดพลงัประชาชนซ่ึงเป็นตวัขบัเคล่ือนให้การด าเนินงานของ
ทอ้งถ่ินประสบความส าเร็จอย่างจริงจงั นอกจากน้ี งานวิจยัของ สุดารัตน์ แผลวมจัฉะ (2554) ท่ี
พบวา่ ผูน้ าชุมชนเป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับ เคารพนบัถือจากคนในชุมชนเป็นอยา่งมาก จึงมีอิทธิพล
ในการชกัจูงใหป้ระชาชนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการต่าง ๆ ของชุมชน ดงันั้น การ
มีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนร่วมกับผูน้ าชุมชนท่ีมีความรู้ความสามารถ จะส่งผลต่อการ
พฒันาชุมชนท่ีประสบความส าเร็จภายใตว้ิถีชีวิตของประชาชนท่ีมีมาแต่ก่อน ซ่ึงการสร้างความรู้
ความเขา้ใจท่ีดีให้กบัประชาชน การด ารงอยู่ในทรัพยากรท้องถ่ินท่ีดี และมีผูน้ าชุมชนเป็นแรง
ขบัเคล่ือนชุมชนดว้ยแลว้ ลว้นมีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบั
ชุมชนเช่นกนั 
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นอกจากน้ี การประสานงานร่วมกบัหน่วยงานทอ้งถ่ินก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลให้
การด าเนินกิจกรรมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของประชาชนในชุมชนบา้นทุ่งศรีประสบความส าเร็จ 
โดยพบว่า  การสร้างภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้ชุมชนเกิดการพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เช่น เทศบาลต าบลร้องกวาง ซ่ึงไดส้นบัสนุนงบประมาณ
การสร้างถนน และโครงการชุมชนปลอดถงัขยะ ซ่ึงท าให้เกิดการต่อยอดมาเป็นโครงการการคดั
แยกขยะ ท าให้ปริมาณขยะของชุมชนลดลง โดยขยะพลาสติกสามารถน าไปจ าหน่ายและสร้าง
รายได้เสริมให้แก่ครอบครัว จึงส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีและมีส่ิงแวดล้อมท่ีดียิ่งข้ึน 
นอกจากน้ี ชุมชนยงัไดรั้บการสนับสนุนจากหลาย ๆ ภาคส่วน เพราะหลาย ๆ หน่วยงานเห็นถึง
ศกัยภาพของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนท่ีจะสามารถขบัเคล่ือนและต่อยอดให้กับ
โครงการไดใ้นอนาคต เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัแพร่ เกษตรและ
สหกรณ์จงัหวดัแพร่ ท่ีไดส่้งเสริมการสร้างองคค์วามรู้และการฝึกอบรมเร่ืองการลดการใช้สารเคมี 
และแนวทางการลดการเผาในพื้นท่ีการเกษตร ซ่ึงท าใหป้ระชาชนในชุมชนบา้นทุ่งศรีมีความรู้ความ
เขา้ใจและพร้อมท่ีจะน าไปปฏิบติั เน่ืองจากชุมชนบา้นทุ่งศรีมีศกัยภาพเพียงพอและมีการมีส่วนร่วม
ในการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดี จึงท าให้หลาย ๆ หน่วยงานให้การสนับสนุนและส่งเสริม ซ่ึง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ นาฏฤทยั นิยมไทย (2548) พบว่า ในการจดัท าแผนส่ิงแวดลอ้มชุมชน
แบบประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของชุมชนตอ้งให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์ปัญหาให้ตรงกบัสาเหตุ การแสวงหาทางเลือกท่ีชุมชนสามารถจดัการไดด้ว้ยตนเอง 
รวมถึงความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมให้กบั
ชุมชน ซ่ึงจะท าให้ชุมชนสามารถด าเนินการให้เกิดการพฒันาได้อย่างต่อเน่ือง กล่าวได้ว่า การ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ร่วมกบัการประสานงบประมาณจากหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน ซ่ึงจะเป็นแนวทางให้กิจกรรมของชุมชนไดรั้บการขบัเคล่ือนและต่อยอดไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื 

2) ปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ในชุมชนบา้นทุ่งศรีพบว่า เกิดจากการด าเนินงานขององค์ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มาส่งเสริม
และสนบัสนุนชุมชนบา้นทุ่งศรีท่ียงัไม่เพียงพอ โดยอาจเขา้มาช่วยสนบัสนุนในระยะแรกเป็นหลกั 
ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง ทั้งในดา้นของงบประมาณและองค์ความรู้ในการพฒันาชุมชน 
ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมของบา้นทุ่งศรี นอกจากน้ี การไม่ไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเพียงพอและมีความเหมาะสม จึงท าให้ประชาชนในชุมชนบา้นทุ่งศรีขาด
ความเช่ือมัน่ในการด าเนินงานของหน่วยงานราชการ อยา่งไรก็ตาม ประชาชนชุมชนบา้นทุ่งศรีมี
ความร่วมมือร่วมใจกนั ร่วมด าเนินการเพื่อพฒันาชุมชน และตั้งกองทุนหมู่บา้นเพื่อเป็นทุนส ารอง
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ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีผูน้ าชุมชนเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดการขบัเคล่ือนกิจกรรมดา้น
ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงจะเป็นความย ัง่ยืนท่ีน ามาสู่ความภาคภูมิใจท่ีส่งต่อไปถึงลูกหลาน
ไดใ้นอนาคตและสามารถสานต่อไดใ้นส่ิงท่ีดีงามอยา่งย ัง่ยนื 

 
5.1.3 แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมของชุมชนบ้านทุ่งศรี 
แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ประกอบไปดว้ยประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
1) การด าเนินงานของภาครัฐ 

(1) ภาครัฐควรส่งเสริมการพฒันาความรู้ความเขา้ใจของเจา้หน้าท่ีหน่วยงาน
ราชการในการด าเนินงานดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเขา้ใจถึงโครงสร้างพื้นฐานและบริบทของชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในกระบวนการด าเนินงานหรือแผนการด าเนินงานการจดัการส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เกิดการ
ด าเนินงานท่ีมาจากความตอ้งการของประชาชนในชุมชนโดยแทจ้ริง 

(2) หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากมีบางโครงการตอ้งใช้งบประมาณเพื่อการพฒันา
ชุมชน เช่น การจดัซ้ือครุภณัฑ์ วสัดุอุปกรณ์ ซ่ึงหากงบประมาณมีไม่เพียงพออาจส่งผลให้การ
ด าเนินโครงการไม่ประสบผลส าเร็จได ้

(3) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสของกระบวนการและ
เป็นการด าเนินงานตามเจตนารมณ์ของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน  

2) การด าเนินงานของประชาชน 
(1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดล้อมท่ีดีต้องเกิดจาก

ความรู้ความใจในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยประชาชนในชุมชนตอ้งรับทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชนและเปิดใจยอมรับเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแกไ้ขปัญหา ซ่ึงหากประชาชนบางส่วนปิดกั้น
ปัญหาก็อาจส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการในการจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นอุปสรรคและ
อาจเป็นสาเหตุของความขดัแยง้ได ้

อย่างไรก็ตาม ประชาชนในชุมชนควรสร้างความเขม้แข็งของชุมชน เพื่อเป็นฐาน
การรอง รับการแก้ไข ปัญหาและการพัฒนาทั้ งทางด้าน เศรษฐ กิจ  สั งคม  ว ัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มพร้อมกนัทุกดา้น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงภาคี
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เครือข่ายการพฒันาต่าง ๆ จึงตอ้งร่วมกนัสร้างการด าเนินงานเสริมความเขม้แข็งให้กบัชุมชนในการ
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ดว้ยตนเอง ด้วยการกระตุน้และสร้างกระบวนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม 
ตลอดจนการสร้างสภาพแวดลอ้มให้ชุมชนร่วมกนัคิดและร่วมกนัปฏิบติั เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนัอนัจะน าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ดงัสรุปไดด้งัภาพท่ี 5.1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่5.1  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีประสบความส าเร็จ 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

- การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Participation in decision making) การให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นและเสนอขอ้ตกลงในการร่วมแกไ้ขปัญหา 

- การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ (Participation in implementation) การให้ประชาชนด าเนินกิจกรรม และการสร้าง

องคค์วามรู้ร่วมกนัในชุมชน 

- การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Participation in benefits) การให้ประชาชนในชุมชนตระหนกัและเป็นเจา้ของ

ทรัพยากรชุมชนร่วมกนั  

- การการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in evaluation) การแบ่งบทบาทหนา้ท่ี กระจายอ านาจในพ้ืนท่ีให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางแกไ้ขปัญหา 

แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม 

- ภาครัฐควรส่งเสริมการพฒันาความรู้ความเขา้ใจของเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการในการด าเนินงานดา้นการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

- ภาครัฐควรสนบัสนุนงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มให้เกิดข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง 

- องคก์รปกครองส่วนตอ้งถ่ินควรเผยเพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความถูกตอ้ง ชดัเจน และมีความ

เหมาะสมน่าเช่ือถือ 

- ประชาชนในชุมชนท้องถ่ินควรสร้างความเขม้แข็งของชุมชน ความร่วมมือและความตระหนักในการ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม

ที่ประสบความส าเร็จ 
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5.2.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

1) ขอ้เสนอแนะต่อการด าเนินงานของภาครัฐและหน่วยงานทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 

(1) ภาครัฐควรส่งเสริมการพฒันาความรู้ความเขา้ใจ ศกัยภาพ และทกัษะของ

เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการด าเนินงานดา้นการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และทกัษะในการด าเนินกิจกรรม

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนสามารถน าไปถ่ายทอดใหก้บัประชาชนในทอ้งถ่ินได ้ 

(2) รัฐควรสนบัสนุนงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม

ด้านส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้

ประชาชนในชุมชนไดท้ราบถึงปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม และตระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดมากยิง่ข้ึน 

(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรให้ความส าคญักับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจดัการส่ิงแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ 

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความถูกตอ้งเหมาะสม และการประชาสัมพนัธ์โครงการ

ต่าง ๆ ในการส่งเสริมและพฒันาท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนบา้นทุ่งศรีอยา่งต่อเน่ือง 

2) ขอ้เสนอแนะภาคประชาชน 

(1) ประชาชนในชุมชนท้องถ่ิน ควรร่วมกันส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน เพื่อสร้างความเขม้แข็งให้ส่ิงแวดลอ้ม

ของชุมชนเกิดความย ัง่ยนืและสามารถพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

(2) ประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน ควรร่วมกนัส่งเสริมกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ในเวทีประชาคม และการแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการมีส่วนร่วม 

 
5.2.2 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

 1) ในการท าวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาชุมชนอ่ืนท่ีมีกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจดัการส่ิงแวดล้อมในชุมชน เพื่อเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความ
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สอดคล้องกบังานวิจยัน้ี และน าเสนอเป็นรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมและโครงการอ่ืนในอนาคต 

 2) ควรศึกษาปัจจยัความส าเร็จในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชนในหลาย ๆ ชุมชน 

เพื่อน าไปสู่การสร้างแนวทางปฏิบติัท่ีประสบความส าเร็จดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 

 3) ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อการ

พฒันาในด้านอ่ืน ๆ ประกอบด้วย เช่น ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านวฒันธรรมประเพณี และ

ค่านิยม  

 4) การศึกษาวิจยัการมีส่วนร่วมของประชาชนควรศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพควบคู่กนั โดยอาจท าการศึกษาในเชิงปริมาณก่อนเพื่อใหไ้ดป้ระเด็นท่ีน่าสนใจหรือประเด็น

ท่ีมีความส าคญัต่องานวิจยั และท าการศึกษาเชิงคุณภาพในประเด็นเหล่านั้นเพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ี

เจาะลึกเพิ่มข้ึน ซ่ึงวธีิการศึกษารูปแบบน้ีจะส่งผลใหผ้ลการศึกษาวจิยัมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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หมายเลขแบบสอบถาม................ 
 

แบบสัมภาษณ์เร่ือง 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม:  

กรณีศึกษา ชุมชนบา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 

(ส าหรับนกัวชิาการดา้นส่ิงแวดลอ้มและองคก์รพฒันาเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม-NGOs) 

 
ค าช้ีแจง 
 แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ทั้งในดา้นกระบวนการมีส่วนร่วม ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ รูปแบบการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และปัญหา อุปสรรคของการมีส่วนร่วมท่ีเกิดข้ึนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ในชุมชน ซ่ึงในแบบสัมภาษณ์น้ีประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
 ส่วนท่ี 3 ปัญหาหรืออุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
 โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบัไม่มีผลกระทบต่อ
ผูใ้หส้ัมภาษณ์แต่อยา่งใด 
 

  จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี 
  ขอแสดงความนบัถือ 

 
(ลกัษมี เกตุสกุล) 

นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

 ............................................................................................................................................... 

อาชีพ/ ต าแหน่ง 

 ............................................................................................................................................... 

ผูส้ัมภาษณ์ 

 ............................................................................................................................................... 

วนั/ เดือน/ ปี ท่ีสัมภาษณ์ 

 ............................................................................................................................................... 

สถานท่ี 

 ............................................................................................................................................... 

เพศ 

1. ชาย   2. หญิง 
 

อาย.ุ..........................................ปี 
 
ระดบัการศึกษา 

 1. ต ่ากวา่ประถมศึกษา  2. ประถมศึกษา   3. มธัยมตอนตน้ 

 4. มธัยมตอนปลาย  5. อนุปริญญา   6. ปริญญาตรี 

 7. ปริญญาโท   8. สูงกวา่ปริญญาโท  9. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.... 
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ส่วนที ่2 ความคิดเห็นและประสบการณ์ที่มีต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมในชุมชนบ้านทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จังหวดัแพร่ 

2.1 หน่วยงานของท่านได้ปฏิบัติตามกฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ อยา่งไร 

 ปฏิบติั    ไม่ปฏิบติั 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
ท่านคิดวา่กฎหมายดงักล่าวมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบติัมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร 

 มีความเหมาะสม   ไม่มีความเหมาะสม ควรปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม 

 อ่ืนๆ .............................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
2.2 ท่านคิดวา่หลกัการหรือความชดัเจนของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนท่ีระบุไวใ้นกฎหมาย มีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 
2.3 ท่านคิดวา่กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนของประเทศไทย มีความ

เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบติัมากนอ้ยเพียงใด 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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2.4 ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนของประเทศไทยสามารถน ามาใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
2.5 ท่านคิดว่านโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมมีความ

เหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
2.6 หน่วยงานของท่านไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชนหรือไม่ อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
2.7 หน่วยงานของท่านไดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
2.8 ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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2.9 ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี

ประโยชน์ต่อการด าเนินงานการจดัการส่ิงแวดลอ้มมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
2.10 ท่านคิดวา่การจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนจะช่วย

ลดและสามารถควบคุมไม่ใหเ้กิดผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
2.11 ท่านคิดวา่วตัถุประสงคข์องการมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของประชาชนในชุมชน

คืออะไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
2.12 โครงการการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากหน่วยงานของท่านร่วมกบัชุมชนมีอะไรบา้ง 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
2.13 การด าเนินโครงการในการจดัการส่ิงแวดลอ้มมีการก าหนดเป้ามหมายหรือไม่ อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 



144 

 

 

2.14 ท่านคิดว่าเทคนิคหรือรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ควร

เป็นอยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
2.15 หน่วยงานของท่านมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม/ โครงการในการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มต่อประชาชนหรือไม่ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ประชาชนสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารผา่นช่องทางใดบา้ง 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ช่องทางการประชาสัมพนัธ์และความถ่ีของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมีมากน้อย

เพียงใด  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 
2.16 หน่วยงานของท่านไดจ้ดัสรรงบประมาณในการส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการในการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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2.17 ผลการด าเนินงานในการจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นท่ีพึงพอใจของประชาชนหรือไม่ (เม่ือเทียบ

กบัปีท่ีผา่นมา) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
ส่วนที ่3 ปัญหาหรืออุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

3.1 หน่วยงานของท่านมีแนวทางอย่างไร ต่อการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชนเพิ่มมากข้ึน 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
3.2 ท่านคิดวา่ปัจจยัใดบา้ง ท่ีส่งผลใหก้ารมีส่วนร่วมของประชาชนประสบความส าเร็จ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
3.3 ท่านคิดวา่ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มคือส่ิงใด 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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3.4 หน่วยงานของท่านมีแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของ

ชุมชนใหเ้กิดความย ัง่ยนืไดอ้ยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

3.5 ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนคือส่ิงใด  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
3.6 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 



 
 

 ภาคผนวก ข  
 

 
 

หมายเลขแบบสอบถาม................ 
 

แบบสัมภาษณ์เร่ือง 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม:  

กรณีศึกษา ชุมชนบา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 

(ส าหรับผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีภาครัฐส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ิน) 

 
ค าช้ีแจง 
 แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ทั้งในดา้นกระบวนการมีส่วนร่วม ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ รูปแบบการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และปัญหา อุปสรรคของการมีส่วนร่วมท่ีเกิดข้ึนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ในชุมชน ซ่ึงในแบบสัมภาษณ์น้ีประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
 ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นและประสบการณ์ท่ีมีต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชนบา้นทุ่งศรี จงัหวดัแพร่ 
 ส่วนท่ี 3 ปัญหาหรืออุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
 โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบัไม่มีผลกระทบต่อ
ผูใ้หส้ัมภาษณ์แต่อยา่งใด 
 

  จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี 
  ขอแสดงความนบัถือ 

 
 (ลกัษมี เกตุสกุล) 

นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

 ............................................................................................................................................... 

อาชีพ/ ต าแหน่ง 

 ............................................................................................................................................... 

ผูส้ัมภาษณ์ 

 ............................................................................................................................................... 

วนั/ เดือน/ ปี ท่ีสัมภาษณ์ 

 ............................................................................................................................................... 

สถานท่ี 

 ............................................................................................................................................... 

เพศ 

1. ชาย   2. หญิง 
 

อาย.ุ..........................................ปี 
 
ระดบัการศึกษา 

 1. ต ่ากวา่ประถมศึกษา  2. ประถมศึกษา   3. มธัยมตอนตน้ 

 4. มธัยมตอนปลาย  5. อนุปริญญา   6. ปริญญาตรี 

 7. ปริญญาโท   8. สูงกวา่ปริญญาโท  9. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.... 
 
ระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ี 

 1. ต ่ากวา่ 5 ปี  2. 5-15 ปี  3. 16-20 ปี 4. มากกวา่ 20 ปี 
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ส่วนที ่2 ความคิดเห็นและประสบการณ์ที่มีต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมในชุมชนบ้านทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จังหวดัแพร่ 

 ในส่วนน้ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ปัจจยั

ความส าเร็จและปัญหา /อุปสรรคของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม และเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม

กบัชุมชนบา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
2.1 หน่วยงานของท่านได้ปฏิบัติตามกฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ อยา่งไร 

 ปฏิบติั    ไม่ปฏิบติั 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
ท่านคิดวา่กฎหมายดงักล่าวมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบติัมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร 

 มีความเหมาะสม   ไม่มีความเหมาะสม ควรปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม 

 อ่ืนๆ .............................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
2.2 หน่วยงานของท่านมีมาตรการหรือขอ้ตกลงร่วมกนัในการจดัการส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัชุมชน

หรือไม่ อยา่งไร 

 มี   ไม่มี 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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มาตรการหรือขอ้ตกลงร่วมกนัดงักล่าวมีอะไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
2.3 เทศบาลต าบลร้องกวางมีนโยบายในการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
2.4 หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการด าเนินงานในการจดัการส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชน อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
2.5 เทศบาลต าบลร้องกวางมีบุคลากรท่ีมีความช านาญและเพียงพอต่อการด าเนินการในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
2.6 หน่วยงานของท่านไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชนหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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2.7 หน่วยงานของท่านไดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
2.8 ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
2.9 ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานการจดัการส่ิงแวดลอ้มมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
2.10 ท่านคิดวา่การจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนจะช่วย
ลดและสามารถควบคุมไม่ใหเ้กิดผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
2.11 ท่านคิดวา่วตัถุประสงคข์องการมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของประชาชนในชุมชน
คืออะไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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2.12 โครงการการจดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลร้องกวางมีอะไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
มีการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีในการด าเนินงานโครงการดงักล่าวหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
โครงการดงักล่าวมีการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
2.13 การด าเนินโครงการในการจดัการส่ิงแวดลอ้มมีการก าหนดเป้ามหมายหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
การด าเนินโครงการดงักล่าวเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดหรือไม่ และประสบความส าเร็จมากนอ้ย
เพียงใด 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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2.14 ประชาชนในชุมชนไดใ้หค้วามสนใจและร่วมด าเนินโครงการในการจดัการส่ิงแวดลอ้มมาก
นอ้ยเพียงใด อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
2.15 ประชาชนสามารถตรวจสอบการด าเนินโครงการในการจดัการส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
2.16 หน่วยงานของท่านมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม/ โครงการในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
ประชาชนสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารผา่นช่องทางใดบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
ช่องทางการประชาสัมพนัธ์และความถ่ีของการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวมีมากนอ้ยเพียงใด  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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2.17 หน่วยงานของท่านได้จดัสรรงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลร้องกวาง อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
2.18 หน่วยงานของท่านมีการน าทรัพยากร (งบประมาณ บุคลากร และวสัดุ) มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์อยา่งสูงสุดอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
2.19 ผลการด าเนินงานในการจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นท่ีพึงพอใจของประชาชนในทอ้งถ่ินหรือไม่ 
(เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
ส่วนที ่3 ปัญหาหรืออุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
3.1 หน่วยงานของท่านมีแนวทางอย่างไร ต่อการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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3.2 ท่านคิดว่าปัจจยัใดบา้ง ท่ีส่งผลให้การมีส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลต าบลร้องกวาง
ประสบ-ความส าเร็จ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
3.3 หน่วยงานของท่านมีแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชนใหเ้กิดความย ัง่ยนืไดอ้ยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
3.4 ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนคือส่ิงใด  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
3.5 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 



 

 
ภาคภาคผนวก ค ค 

 

 
 

หมายเลขแบบสอบถาม................ 
 

แบบสัมภาษณ์เร่ือง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม:  
กรณีศึกษา ชุมชนบา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 

(ส าหรับผูน้ าชุมชน/ ประชาชน) 
 

 
ค าช้ีแจง 
 แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ทั้งในดา้นกระบวนการมีส่วนร่วม ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ รูปแบบการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และปัญหา อุปสรรคของการมีส่วนร่วมท่ีเกิดข้ึนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ในชุมชน ซ่ึงในแบบสัมภาษณ์น้ีประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
 ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นและประสบการณ์ท่ีมีต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชนบา้นทุ่งศรี จงัหวดัแพร่ 
 ส่วนท่ี 3 ปัญหาหรืออุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
 โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบัไม่มีผลกระทบต่อ
ผูใ้หส้ัมภาษณ์แต่อยา่งใด 
 

  จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี 
  ขอแสดงความนบัถือ 

 
(ลกัษมี เกตุสกุล) 

นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

 ............................................................................................................................................... 

อาชีพ/ ต าแหน่ง 

 ............................................................................................................................................... 

ผูส้ัมภาษณ์ 

 ............................................................................................................................................... 

วนั/ เดือน/ ปี ท่ีสัมภาษณ์ 

 ............................................................................................................................................... 

สถานท่ี 

 ............................................................................................................................................... 

เพศ 

1. ชาย   2. หญิง 
 

อาย.ุ..........................................ปี 
 
ระดบัการศึกษา 

 1. ต ่ากวา่ประถมศึกษา  2. ประถมศึกษา   3. มธัยมตอนตน้ 

 4. มธัยมตอนปลาย  5. อนุปริญญา   6. ปริญญาตรี 

 7. ปริญญาโท   8. สูงกวา่ปริญญาโท  9. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.... 
 
ระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ี 

 1. ต ่ากวา่ 5 ปี  2. 5-15 ปี 3. 16-20 ปี  4. มากกวา่ 20 ปี 

ท่านทราบถึงกิจกรรม/ โครงการในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชนหรือไม่ 

 1. ทราบ  

 2. ไม่ทราบ  
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ส่วนที ่2 ความคิดเห็นและประสบการณ์ที่มีต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมในชุมชนบ้านทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จังหวดัแพร่ 

 ในส่วนน้ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ปัจจยั

ความส าเร็จและปัญหา /อุปสรรคของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม และเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม

กบัชุมชนบา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
2.1 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม/ โครงการในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชนหรือไม่ 

  1. เคยเขา้ร่วม (ระบุ) 

  2. ไม่เคย 

เหตุผลในการเขา้ร่วมกิจกรรม/ โครงการดงักล่าว 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
2.2 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม/ โครงการในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชนอะไรบา้ง อยา่ง

ไร

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
2.3 ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม/ โครงการการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชนหรือไม่ 

อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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2.4 ชุมชนของท่านมีการก าหนดมาตรการหรือขอ้ตกลงร่วมกนัในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชน

หรือไม่ 

 1. มี 

 2. ไม่มี 

มาตการหรือขอ้ตกลงร่วมกนัดงักล่าวมีอะไรบา้ง และท่านไดร่้วมปฏิบติัหรือไม่  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
2.5 ท่านคิดว่ามาตรการหรือขอ้ตกลงร่วมกนัในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชนมีความเหมาะสม

หรือไม่ อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
2.6 เทศบาลต าบลร้องกวางไดเ้ขา้มาสนบัสนุนกิจกรรม/ โครงการในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของ

ชุมชนหรือไม่ อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
2.7 ชุมชนของท่านไดรั้บงบประมาณในการจดัการส่ิงแวดลอ้มจากหน่วยงานใดหรือไม่ อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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2.8 ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบักิจกรรม/ โครงการในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชน

หรือไม่ และไดรั้บจากแหล่งใด

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
2.9 ช่องทางการประชาสัมพนัธ์และความถ่ีของการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของกิจกรรม/ โครงการใน

การจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชนของท่านมีมากนอ้ยเพียงใด 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
2.10 ท่านคิดวา่ขอ้มูลข่าวสารของกิจกรรม/ โครงการในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชนท่ีไดรั้บ

มีความถูกตอ้ง เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
2.11 ท่านคิดวา่ชุมชนของท่านมีบุคลากรท่ีมีความช านาญและเพียงพอต่อการด าเนินการในการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชนหรือไม่ อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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2.12 ชุมชนของท่านมีการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีในกิจกรรม/ โครงการในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของ

ชุมชนหรือไม่ อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
2.13 ท่านสามารถตรวจสอบการด าเนินงานของกิจกรรม/ โครงการในการจดัการส่ิงแวดลอ้มได้

หรือไม่ อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
2.14 ชุมชนของท่านมีการน าทรัพยากร (งบประมาณ บุคลากร และวสัดุ) มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์

อยา่งสูงสุดและย ัง่ยนืหรือไม่ อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
2.15 ท่านเคยเขา้ร่วมเวทีประชาคมของชุมชนหรือไม่  

 1. เคยเขา้ร่วม  

 2. ไม่เคย 
 

และท่านได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม/ โครงการในการจดัการส่ิงแวดล้อมในเวที

ประชาคมหรือไม่ อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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2.16 ท่านคิดวา่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ในการด าเนินกิจกรรม/ โครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
2.17 กิจกรรม/ โครงการในการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนของท่าน

อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
2.18 ความคิดเห็นของท่านต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชนเม่ือเปรียบเทียบ

กบัปีท่ีผา่นมา 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
2.19 ท่านคาดหวงัส่ิงใดจากกระบวนการมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชน และส่ิงท่ี

ท่านคาดหวงัเป็นไปตามท่ีหวงัไวห้รือไม่ อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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ส่วนที ่3 ปัญหาหรืออุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

3.1 ท่านคิดวา่ควรท าอยา่งไรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชนเพิ่มมาก

ข้ึน

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
3. ท่านคิดวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีจะท าใหก้ารมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชนประสบ

ความส าเร็จ

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
3.3 ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนคือส่ิงใด  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
3.4 ความคิดเห็นของท่านต่อแนวทางในการส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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3.5 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ง 

 

รายนามผู้ให้ข้อมูล 

 
รายนามสมมติและต าแหน่งหรือบทบาทของผูใ้หส้ัมภาษณ์ ดงัน้ี 
 

1. นาย ก นามสมมติ ประชาชนชุมชนบา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 
2. นาง ข นามสมมติ ประชาชนชุมชนบา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 
3. นาย ค นามสมมติ ประชาชนชุมชนบา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 
4. นาย ง นามสมมติ ประชาชนชุมชนบา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 
5. นาย จ นามสมมติ ประชาชนชุมชนบา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 
6. นาย ฉ นามสมมติ ประชาชนชุมชนบา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 
7. นาย ช นามสมมติ ประชาชนชุมชนบา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 
8. เด็กหญิง ซ นามสมมติ ประชาชนชุมชนบา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 
9. นาย ฌ นามสมมติ ผูน้ าชุมชนบา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 
10. นาย ญ นามสมมติ ผูน้ าชุมชนบา้นทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 
11. นาย ฎ นามสมมติ นายกเทศมนตรีต าบลร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 
12. นาย ฏ นามสมมติ ผูอ้  านวยการฝ่ายส่ิงแวดลอ้มเทศบาลต าบลร้องกวาง จงัหวดั

แพร่ 



 

 

ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ  ช่ือสกุล   นางสาวลกัษมี  เกตุสกุล 
 
ประวตัิการศึกษา วทิยาศาสตรบณัฑิต (วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม) 
    มหาวทิยาลยัศิลปากร  
    ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2556 
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