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บทคัดยอ 
 

          การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทความเปนมาของกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรน 
จังหวดัภเูก็ต  ศึกษารูปแบบการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคีฯ และศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอ
การจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคีฯ กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมไตรภาคี แบงออกเปน 3 กลุม
คือ กลุมเทศบาลตําบลกะรน กลุมท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ  และกลุมชมรมรักษกะตะกะรน จาํนวน 352 
ราย เคร่ืองมือท่ีใชในการเกบ็รวบรวมขอมูลคือ แบบนําสัมภาษณและแบบสอบถาม  ผลการศึกษาสรุป
ไดดังนี ้
 จากการศึกษาบริบทความเปนมาของกลุมไตรภาคีพบวา เหตุผลการกอต้ังกลุมไตรภาคีเกิด
จากการที่ชุมชนกะรนเปล่ียนเปนสังคมธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวไปอยางรวดเร็ว ทําใหชุมชนประสบ
ปญหาการอยูรวมกันของคน และการเพิ่มจาํนวนของประชากรท่ีเขามาในพ้ืนท่ีอยางรวดเร็ว เปนเหตุให
เกิดผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และการบริหารจดัการภายในชุมชน ปญหาเหลานี้
เปนแรงผลักดนัใหภาครัฐตองรวมมือกับภาคเอกชน เพื่อยื่นมือเขามาชวยเหลือชาวบานและรักษา
ผลประโยชนใหกับชุมชน โดยกําหนดแนวทางระเบียบขอบังคับท่ีใชรวมกันใน 
ชุมชนตอไป  จึงเกิดการรวมตัวกันของท้ังสามฝาย คือ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ใน 
นามกลุมไตรภาคีเพื่อแกปญหาใหกับชุมชนตอไป 
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การศึกษารูปแบบการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี ผลการศึกษาพบวา 1) กลุม
ไตรภาคีมีการรักษาผลประโยชนใหกับชาวบานในชุมชน โดยการกําหนดกฎระเบียบและขอบังคับ
ภายในชุมชนขึ้น เพื่อปองกันระบบเศรษฐกิจของชุมชนใหชาวบานท่ีเกิดในชุมชนยังคงมีอาชีพในการ
ทํามาหากินอยู  2) กฎระเบียบและขอบังคับท่ีใชรวมกนัในชุมชนนั้นมีความยุติธรรมสําหรับทุกฝายคือ 
นายทุน ชาวบาน ลูกจาง หรือนักทองเท่ียว มีเร่ืองรองทุกขรอนใจทุกฝายจะไดรับความเปนธรรมและ
เสมอภาคเทาเทียมกันในสังคม ทําใหทุกคนสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข  3) เม่ือในชุมชนไมมี
ผูมีอํานาจเหนอืกัน ดังนั้นการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจําเปนตองขอ
อนุญาตและอยูในความควบคุมดูแลของกลุมไตรภาคีทุกกรณี  4) การบริหารจัดการของกลุมไตรภาคี
นั้น ทุกองคกรในกลุมไตรภาคีมีบทบาทเทาเทียมกนัข้ึนอยูกับวาในงานนั้นๆ เปนความถนัดและเปน
ความรับผิดชอบขององคกรใดเปนพิเศษกจ็ะเปนแมงาน สวนองคกรท่ีเหลือก็จะเปนฝายสนับสนนุให
ความชวยเหลือตามแตแมงานจะรองขอ เร่ืองของงบประมาณแบงเปน 2 ประเภทคือ ประเภทไมใช
งบประมาณเปนการขอความรวมมือจากฝายตางๆ ตามแตจะอนุเคราะห และประเภทใชงบประมาณ
จํานวนมาก โดยเรียกขอจากทั้งสามองคกรตามแตจะชวยเหลือองคกรละเทาใด สวนวิธีการดําเนนิงาน
ของกลุมไตรภาคีคือ ชมรมรักษกะตะกะรนเปนชมรมของชาวบาน ดังนั้นไมวากิจกรรมหรือเร่ือง
รองเรียนมักจะผานชมรมรักษกะตะกะรนเปนดานแรก จากนั้นเร่ืองจะสงไปยงัเทศบาลตําบลกะรน
เพื่อใหนายกเทศมนตรีคัดเร่ืองท่ีจะนําเขาอภิปรายในท่ีประชุมกลุมไตรภาคี โดยชมรมรักษกะตะกะรน
เปนผูทํารายงานการประชุม แจงไปยังคณะท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิท่ีไมสามารถเขารวมประชุมในคร้ัง
นั้นๆ ได เพื่อทราบโดยท่ัวกัน หรือหากเปนเร่ืองดวนมากๆ จะจดัใหมีการประชุมทางโทรศัพททันที 
เม่ือมติเอกฉันทก็จะจัดงบฯเพื่อการดําเนนิงาน 
 จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี ผลการศึกษา
สรุปไดดังนี้  1) ปจจยัภายในชุมชนสูงสุดประกอบดวย การไดรับผลประโยชนจากการดําเนินงานของ
กลุมไตรภาคีมากท่ีสุดทุกดานคือ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานส่ิงแวดลอม และดานบริหารจดัการ
ชุมชน สวนการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุมไตรภาคี มีเพียงการรับรูขาวสารจากเพ่ือน
บานเทานั้นท่ีบอยคร้ัง คาเฉล่ีย 1.53  ซ่ึงเปนคามากท่ีสุด  2) ปจจยัดานการมีสวนรวม จากผลการศึกษา
พบวา สมาชิกของกลุมไตรภาคีมีสวนรวมในการจดัการส่ิงแวดลอมชุมชนในระดบัมากทุกดาน  3) 
ระดับความสําเร็จในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคีพบวา มีความสําเร็จในการบริหาร
จัดการองคกร มีความสําเร็จในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน มีความสําเร็จ
ในวิธีการดําเนนิงานการจดัการส่ิงแวดลอมชุมชนอยูในระดับมากท้ังหมด 
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ABSTRACT  
 

 The research is conducted to study the history of the Tri-parties group in Karon Community, 
Phuket Province. The tri-parties group’s management of community environment and factors 
influencing the environment management. The target tri-parties group comprises of 352 members 
from Karon Community Group, a group of qualified advisors and Katakaron Conservation Group. 
Interview and questionnaire are used as tools to acquire in formation for the research. 
 When exploring the history of the tri-parties group, it is discovered that the group was 
established as the community has been fast developed to be tourism-based economy. Owing to the 
rapid development, the community has encountered standard of living problem, fast expansion of its 
population. The change had generated economical, social, environmental effects and difficulty in 
community management. These problems have driven both private and governmental organizations to 
help the community’s members conserve their own benefits. Therefore, the three parties, including 
the government, private sectors and people, collaborate as the Tri-parties group to solve community 
problems.  

The research findings can be summarized as following. 1) The tri-parties set the regulations 
and rules which are applied within the community to conserve the benefits and occupations for its 
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populations. 2) The regulations and rules provide justice to all parties including enterparneurs,  
people, employees or tourists, The regulations and rules endure that when any complaints arisen, all 
parties will be treated equally or given equal justice and promote peaceful sharing community. 3) 
When all parties are treated equally, uses of natural resources and environment require allowance or 
permission from the tri-parties group. 4) The three members of the tri-parties group are given equal 
roles. However , a particular group will be assigned the head of the task(s) when the task(s) require 
special skills to tackle with while the remaining parties will work to support the head group as 
requested. The management is classified into two types -  the first does not require budget and the 
second requires the budgets. The first type of management can be accomplished with the 
complimentary wok or cooperation from other organizations. The secand type requirws certain 
budgets. The budgets will be raised from the three partied at the value depending on each party’s 
affordability, Most complaints or requisition will be submitted to the katakaron Conservation group, 
which consists of the community members. The complaints of requisition will be transferred to the 
Karon Municipality for the mayor select the topics to be discussed at the meeting of the tri-parties 
group. The Katakaron Conservation Group is responsible for preparing the minute of meeting for 
qualified advisors who can’t attend the meeting. If the requisition or tasks require urgent approval, the 
phone conference will be held among the members. If the members approve the requisition, the 
budget will be allocated for the tasks. 

Factors influencing the environment management are concluded subsequently. 1) Internal 
factors caused within the community, Benefits obtained as a result of the tri-parties group, ranked 
from high to low priority, include economical, social, environmental, management benefits 
respectively. The research shows that the community’s members of the obtained information 
regarding the tri-parties group’s work from their neighbors (mean of 1.53). This is the highest 
frequency from the research. 2) Participation. It is discovered that the tri-parties members, 
participation in the community’s environment management programs is high. 3) Success level. The 
research indicates that the successes of organization management, budget allocation and environment 
at management programs are high. 


