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1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

จังหวดัภเูก็ตเปนเมืองทองเที่ยวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ จนไดรับการขนานนามวา “ไขมุกแหง
อันดามัน” โดยมีทะเลและชายหาดสวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ทําใหในแตละปมีนักทองเท่ียว
ชาวไทยและชาวตางชาติเดนิทางเขามาพักผอนตากอากาศเปนจํานวนมาก สามารถสรางรายไดใหแก
จังหวดัปละนบัหม่ืนลานบาท ปจจุบันการทองเท่ียวไดเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน จากการทํา
สวนทําไรและการทําเหมืองแรเปล่ียนเปนการทําธุรกิจเพื่อการทองเท่ียว ทําใหภาวะเศรษฐกิจของ
จังหวดัภเูก็ตข้ึนกับรายไดจากธุรกิจทองเท่ียวเปนสําคัญ ซ่ึงจัดไดวาเปนธุรกิจท่ีทํากําไรงามโดยไมตอง
ลงทุน เพราะเปนการขายบรรยากาศและธรรมชาติ ซ่ึงเปนของท่ีมีอยูในพื้นท่ี แตในความเปนจริงเราได
มองขามความสูญเสียอันมากมายมหาศาล เปนการสูญเสียท่ีไมอาจประเมินคาได นั่นก็คือการสูญเสีย
ตนทุนทางธรรมชาติ ตนทุนทางวัฒนธรรมและตนทุนทางส่ิงแวดลอม เหลานี้ลวนเปนตนทุนท่ีตอง
สูญเสียเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการทองเท่ียวแทบท้ังส้ิน 

จากนกัทองเท่ียวท่ีมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนทุก ๆ ป ทําใหปจจุบันหาดทรายแหงกําลังประสบปญหา
เร่ืองความสกปรกบริเวณชายหาด และนํ้าทะเลเส่ือมคุณภาพ โดยมีสาเหตุหลักมาจากขยะมูลฝอย และ
การลักลอบระบายนํ้าเสียจากโรงแรม บางแหงมักงายแอบระบายน้ําเสียลงสูทะเลโดยตรง สงผลกระทบ
ตอสภาพแวดลอมในทะเล เพราะนํ้าเหลานี้มีสารฟอสเฟต ทําใหตะไครและสาหรายขยายพันธุอยาง
รวดเร็ว ปกคลุมปะการังจนไมสามารถเจริญเติบโตและตายไปในท่ีสุด นอกจากนี้การปลูกสรางส่ิง
อํานวยความสะดวกแกนกัทองเท่ียว ไมวาโรงแรม อาคารท่ีพักตางๆ ซ่ึงตองถม ปรับท่ีดิน จึงขุดดนิตาม
เนินเขาท่ีเคยปกคลุมดวยตนไมรมร่ืน เวาแหวงเสียสภาพภูมิทัศน และการกอสรางอาคารยังขวางการ
ไหลของกระแสน้ํา เม่ือฝนตกพ้ืนท่ีๆ ตํ่ากวาจึงเกิดน้ําทวม และทําใหดนิตะกอนไหลลงสูทะเลสูงข้ึน (ลิ
วัลย เกล้ียงสง, 2543) 

ปจจุบันนีภู้เกต็เร่ิมเผชิญกับสภาพปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรม มีท้ัง
ความเส่ือมโทรมของปาบก ปาชายเลน ทรัพยากรชายฝงทะเล ความขัดแยงในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติกับกิจกรรมการทองเท่ียว และความไมเปนระเบียบของผูประกอบการในแหลง
ทองเท่ียว ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาคาครองชีพและการเอารัดเอาเปรียบ 



 

 

2

 

นักทองเท่ียว ลวนสงผลทําลายบรรยากาศการทองเท่ียว จําเปนตองไดรับการปรับปรุงแกไขโดย
เรงดวน เพื่อสรางพื้นฐานการพัฒนาใหนําไปสูความยั่งยนืไดในท่ีสุด 

กะรนเปนอีกชุมชนหนึ่งท่ีมีหาดทรายท่ีสวยงามจดฝงทะเลอันดามัน ไดแก หาดกะตะ หาดกะรน 
หาดกะตะนอย มีอาณาเขตติดตอกันยาวประมาณ 7-8 กิโลเมตร ซ่ึงความสวยงามดังกลาวของทัศนียภาพ
ชายหาด ทําใหประชากรสวนใหญมีรายไดเล้ียงตัวเองจากการทองเท่ียวเปนสําคัญ โดยในปหนึง่ๆจะมี
นักทองเท่ียวแวะเวยีนกนัเขามาพักผอนเปนจํานวนมากกวาหนึ่งลานคน ซ่ึงในอดีตกะรนน้ันเปนชุมชน
เกษตรกรรมในเขตชนบท ท่ีมีประชากรเพียง 2 – 3 พันคนเทานัน้  แตในปจจบัุนไดแปรเปล่ียนเปน
สังคมธุรกิจการทองเท่ียว ผลกระทบท่ีตามมาคือ การหล่ังไหลของประชากรจากนอกพ้ืนท่ีจํานวน
มหาศาล และในแตละปจะมีนกัทองเที่ยวหมุนเวียนเขามาในพ้ืนท่ีอีกนับลานคน จึงเปนความ
ยากลําบากของคณะผูบริหารทองถ่ินในปจจุบันท่ีจะรับมือกับปญหาตางๆไดโดยลําพัง ทําใหการ
กําหนดแผนแมบทในการพัฒนาชุมชนเชิงมหภาคไมมีความเปนเอกภาพท้ังดานกรอบแนวคิดในการ
พัฒนา ดานการจัดเก็บเงินรายไดและดานการจดัสรรงบประมาณในการพัฒนาใหเกิดผลประโยชน
สูงสุดตอชุมชน  

จากปญหาการเติบโตอยางรวดเร็วของธุรกจิการทองเท่ียวในพื้นท่ีชุมชนกะรนไดกอใหเกิดส่ิง
ปลูกสรางอยางมากมายท้ังภาคเอกชน เชน โรงแรม รานคา บานพัก และสวนของราชการ เชน ถนน คู
ระบายนํ้า เกินกําลังท่ีเจาหนาท่ีทองถ่ินจะสามารถดูและและตรวจสอบไดอยางท่ัวถึง อีกท้ังเจาหนาท่ียัง
ขาดความเช่ียวชาญอยางแทจริงในแตละดาน ปญหาตางๆ จึงเร่ิมสงผลกระทบตอชุมชน เชน ความ
ระเกะระกะของส่ิงปลูกสราง ความแออัดเร่ิมเกิดข้ึนในบางพ้ืนท่ีของชุมชน ปญหาขยะ ปญหาน้ําเสีย 
เร่ิมเกิดข้ึนเปนปญหาตอเนื่อง   

หากการพัฒนาของชุมชนในปจจุบันเปนไปตามธรรมชาติ เปนไปอยางเฉพาะหนาไรกรอบ
แนวความคิด ไรทิศทาง ผลกระทบตางๆ อาจเกิดข้ึนกับผูคนในปจจุบันเพียงเล็กนอย แตจะสงผล
กระทบตอผูคนในรุนลูกรุนหลานในอนาคตอยางมากมายมหาศาล ถาหากมีการวางแผนพัฒนาเชิงมห
ภาคและมีท้ังแผนระยะส้ัน ระยะกลางและระยะยาว ท่ีเอ้ือประโยชนตอคนสวนใหญของชุมชนในระยะ
ยาว นั่นหมายถึงหลักประกนัในการอยูดกีนิดีของลูกหลานในอนาคต และการวางกรอบแนวคิดในการ
พัฒนาชุมชนกะรนควรใหประชาชนสวนใหญในพืน้ท่ีมีสวนรวมในการรวมคิด รวมทํา และรวม
รับผิดชอบ (องคการบริหารสวนตําบลกะรน, 2542)  

ปจจุบันสังคมมีการพัฒนาไปอยางมากมายและมีความสลับซับซอนมากข้ึน กฎหมายท่ีใชสําหรับ
เปนกลไกในการบริหารทองถ่ินคอนขางลาสมัย ไมสามารถรองรับการเติบโตของชุมชนท่ีมีความ
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หลากหลายมากข้ึน ผูบริหารทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมสามารถกําหนดหรือควบคุมการ
เติบโตของชุมชน ไปสูทิศทางท่ีเปนประโยชนตอชุมชนกะรนในระยะยาวได ในทางตรงกันขามกส็งผล
กระทบในทางลบตอชุมชนมากข้ึนเร่ือยๆ หากทุกอยางเลวรายลงจนถึงข้ันวิกฤต ผลกระทบจะเกดิข้ึน
ตอธุรกิจการทองเท่ียว รวมท้ังกระทบตอวิถีชีวิตท่ีเคยสงบสุขของชาวกะรนอยางหลีกเล่ียงไมไดเชนกัน  
ดังนั้นจึงเกิดแนวทางใหมในการพัฒนาชุมชนกะรน โดยใหประชาชนมีสวนรวมคิด รวมทํา รวม
รับผิดชอบ โดยการบริหารชุมชนกะรนมิใชภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูบริหารชุมชนกะรน
โดยลําพัง แตเปนภาระหนาท่ี ๆ ตองรวมกันรับผิดชอบของชาวบานทุกคนท่ีอยูอาศัยภายในชุมชน และ
การจัดการชุมชนท่ีมีประชากรกวาหนึ่งหม่ืนคน รวมท้ังนักทองเท่ียวท่ีหมุนเวียนท้ังปกวาหนึ่งลานคน มี
ความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองใชผูเช่ียวชาญในแตละดานมาใหคําแนะนําแกผูบริหารทองถ่ิน  เพือ่ใหการ
พัฒนาชุมชนเปนไปในทิศทางท่ีดีและเปนประโยชนตอสวนรวมในระยะยาว 

จากแนวทางนีเ้องทําใหผูบริหารชุมชนยอมรับวาตนมีศักยภาพไมเพียงพอท่ีจะพัฒนาชุมชนกะรน
ใหเปนไปในทิศทางท่ีถูกตองและเหมาะสมไดโดยลําพงั จึงจําเปนตองเรียนเชิญผูมีความรูความสามารถ
ในแตละศาสตรแตละแขนง ท้ังจากคนภายในและภายนอกชุมชนเขามาทํางานรวมกนั เพื่อนําปญหามา
ถกเถียงกัน แสดงความคิดเห็นรวมกัน ช้ีแจงปญหาและขอผิดพลาด ตลอดจนถึงการเสนอแนะแนวทาง 
อันจะนาํพาใหชุมชนกะรนพฒันาไปในทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน 
ดังนั้นเพื่อใหการพัฒนาชุมชนกะรนเปนไปดวยความซ่ือสัตยโปรงใส จึงมีการใชระบบการมีสวนรวม
ของประชาชนเขามาเปนองคประกอบ แสดงใหเห็นวาจากความมีวสัิยทัศนท่ีกวางไกลของผูบริหาร
ชุมชนกะรน ทําใหเปนจุดกาํเนิดการรวมตัวกันของกลุมคนท่ีเขามาทํางานเพ่ือชุมชนอยางแทจริง โดย
ใชนามของคณะทํางานน้ีวา “กลุมไตรภาคี” ซ่ึงเปนกลุมท่ีเปนไปตามนโยบายของคณะผูบริหารเทศบาล
ตําบลกะรน อันประกอบดวย 3 องคกรคือ 

1. กลุมผูบริหารองคกรทองถ่ิน 
2. กลุมท่ีปรึกษาท่ีไดรับการแตงต้ังจากองคกรบริหารทองถ่ิน 
3. กลุมตัวแทนองคกรประชาชน(ชมรมรักษกะตะกะรน) 

โดยกลุมไตรภาคีนี้เปนกลุมท่ีมีบทบาทสําคัญในการรักษากติกาทางสังคม กรอบระเบียบและ
หลักเกณฑในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน โดยทุกปญหาท่ีตองการ การแกไขตองไดรับความ
เห็นชอบและมีมติอนุมัติจากทุกองคกรของกลุมไตรภาคี เพื่อนําเสนอแนวทางในการจัดการส่ิงแวดลอม
ชุมชนกะรน โดยมีคณะท่ีปรึกษาเปนผูนําเสนอท้ังผูบริหารทองถ่ินและชมรมรักษกะตะกะรน เปนการ
กําหนดแนวทางใหคณะท่ีปรึกษาเปนกลุมท่ีใชความคิด  ชมรมรักษกะตะกะรนเปนกลุมท่ีชวยกัน
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พิจารณา  คณะผูบริหารทองถ่ินเปนกลุมท่ีตัดสินใจในข้ันสุดทาย ในบางกรณีกลุมผูบริหารทองถ่ินและ
ชมรมรักษกะตะกะรนอาจตัดสินใจรวมกนัก็ได  นับวาเปนองคกรของประชาชนท่ีมีกรอบและแนวทาง
ปฏิบัติท่ีชัดเจน ยอมจะเปนการทําใหทิศทางการพัฒนาท่ียั่งยืนเกิดเปาหมายท่ีชัดเจนยิง่ข้ึน  ผลจากการมี
สวนรวมเชิงสรางสรรคระหวางผูบริหารทองถ่ิน เจาหนาท่ีรัฐและประชาชนในทองถ่ิน ทําใหเกิดความ
รวมมือในการพัฒนาชุมชนกะรนใหเจริญเติบโตตามกรอบแนวความคิดท่ีคนสวนใหญในชุมชน
รวมกันกําหนด ผลพวงจากการพัฒนาท่ีดมีีคุณภาพและมีทิศทางชัดเจน ยอมสงผลดตีอความเปนอยูและ
คุณภาพชีวิตท่ีดีของผูคนในชุมชน รวมท้ังสงผลดีตอธุรกิจการทองเที่ยวซ่ึงเปนอาชีพหลักของผูคนใน
ทองถ่ิน และเปนรายไดหลักของผูบริหารทองถ่ินสําหรับใชเปนงบประมาณในการพัฒนาชุมชนตอไป 
(กรมการปกครอง, 2547) 

ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการดําเนินงานของกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรนดังนี้  
-  กลุมไตรภาคีมีความเปนมาอยางไร  
-  มีอะไรเปนแรงผลักดันทําใหเกิดการกอต้ังกลุมไตรภาคี  
-  มีรูปแบบการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนอยางไร  
-  ความสําเร็จในการจดัการส่ิงแวดลอมชุมชนจากการดาํเนินงานมากนอยแคไหน 
 -  มีปจจยัใดท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน  
-  ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนรวมกับกลุมไตรภาคีอยางไร  

คาดวาผลจากการศึกษาในคร้ังนี้จะไดแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน ท่ีไมกอใหเกดิ
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมและชุมชนท่ีมีมาแตบรรพบุรุษตองเส่ือมสลาย เพียงเพราะขาดการวางแผน
จัดการท่ีดี ทําใหทุกคนในชุมชนเกดิจติสํานึกและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีมี
อยูภายในชุมชน ภายใตการดําเนินงานการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนท่ีตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย 
ท้ังองคกรประชาชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรบริหารทองถ่ิน ซ่ึงการพัฒนาควรจะควบคูไป
กับการจัดการท่ีมีสวนรวมระหวางชุมชนและรัฐบาล จงึจะเปนผลใหเกิดการจดัการส่ิงแวดลอมชุมชนท่ี
มีประสิทธิภาพสืบตอไปในอนาคต 

 
1.2  วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาบริบทความเปนมาของกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรน จังหวัดภูเก็ต 
2. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรน จงัหวัด

ภูเก็ต 



 

 

5

 

3. เพื่อศึกษาปจจยัท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน และระดับความสําเร็จในการจดัการ
ส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรน จังหวัดภูเก็ต 
 

1.3  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
ในการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาการจดัการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรน 

อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยอาศัยแนวความคิดท่ีวา “การมีสวนรวมและความเขมแข็งของชุมชน” เปน
กระบวนการทีป่ระชาชนในชุมชนมีความสมัครใจในการดําเนินกจิกรรมตางๆ เพื่อเปาหมายท่ีตองการ
และประโยชนท่ีไดรับรวมกนั ซ่ึงในท่ีนีห้มายถึงกลุมไตรภาคี ท่ีเกดิจากการมีสวนรวมของท้ังสาม
หนวยงานดวยกัน คือ องคกรบริหารทองถ่ิน คณะท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ และชมรมรักษกะตะกะรนท่ี
เกิดจากองคกรชาวบาน ซ่ึงชวยกันวางแผนและกําหนดรูปแบบ เพื่อใชในการดําเนนิงานในการจดัการ
ส่ิงแวดลอมชุมชน โดยใหเกิดความผิดพลาดในการดําเนินงานนอยท่ีสุด เนือ่งจากตระหนักดีวา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนของทุกคน และผลประโยชนกต็กอยูกับทุกคนในชุมชนเชนกัน 
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ภาพ 1.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

บริบทของกลุมไตรภาคี 

- ประวัติความเปนมาและแนวคิดการจัดต้ังกลุมไตรภาคี 

- การบริหารจัดการของกลุมไตรภาคี 

- ประเภทและลักษณะของกิจกรรมดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมชุมชน 

- ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานฯลฯ 

 

บริบทชุมชนกะรน 

- ประวัติความเปนมาของชุมชน 

- ลักษณะท่ีต้ังทางกายภาพ 

- รูปแบบการปกครองสวนทองถ่ินของชุมชนกะรน 

- สภาพเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม 

- กรอบแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาชุมชนกะรน 

- ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนกะรน 

หลักการแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

- แนวคิดการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน 
- แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชน 

เก่ียวกับการจัดการปญหาส่ิงแวดลอม 
- แนวคิดเก่ียวกับความเขมแข็งของชุมชน 
 

การจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรน 
1. องคกร  2. งบประมาณ 3. วิธีการดําเนินงาน 

องคกรบริหารทองถ่ิน  คณะที่ปรึกษา ชมรมรักษกะตะกะรน 

 
ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรน 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ, อายุ, รายได 
- สถานภาพทางการศึกษา 
- สถานภาพสมรส 
- ชุมชนที่อยูอาศัย 
- ระยะเวลาท่ีอยูอาศัยในชุมชน 
- ระยะเวลาท่ีเขารวมกลุมไตรภาคี 
- สถานภาพทางสังคม 

ปจจัยภายในชุมชน 
-  การไดรับประโยชน 

เศรษฐกิจ 
สังคม 
สิ่งแวดลอม 
การบริหารจัดการ 

-  การรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
ดําเนินงานของกลุมไตรภาคี 

ปจจัยดานการมีสวนรวม 
- รวมคิดในการวางแนวทางการจัดการ 
 - รวมดําเนินการจัดการ 
- รวมประสานงานการจัดการ 
- รวมรับผลประโยชนจากการจัดการ 
- รวมติดตามประเมินผลการจัดการ
สิ่งแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาค ี
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1.4  นิยามศัพทในการวิจัย  
          เพื่อใหการศึกษาวิจยัคร้ังนี้ มีความเขาใจความหมายของศัพทบางคํา จึงใหคําจาํกัดความดังนี ้

บริบทชุมชนกะรน หมายถึง การศึกษาในดานตางๆ ของพ้ืนท่ีศึกษา ต้ังแตประวัติความเปนมา 
ลักษณะท่ีต้ังทางกายภาพ รูปแบบการปกครองภายในทองถ่ิน สภาพเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม 
กรอบแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาชุมชน รวมท้ังปญหาและอุปสรรคท่ีพบในการดําเนนิการ
พัฒนาชุมชน เปนตน  

องคกรบริหารทองถ่ิน หมายถึง คณะบุคคลท่ีไดรับการเลือกต้ังจากคนในชุมชน(คณะเทศมนตรี) 
คณะที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง คณะบุคคลผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญชํานาญในแตละ

ดาน รวมตวักนัในหลายๆสาขาอาชีพ ซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากองคกรบริหารทองถ่ิน 
องคกรประชาชน หมายถึง การรวมตัวกันของผูประกอบการ กลุมอาชีพ และประชาชนในพ้ืนท่ี

กะรน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือผูคนท่ีออนแอกวาในชุมชน อีกท้ังเขามามีสวนรวมเปนพลัง
สนับสนุนใหการบริหารและจัดการทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงจัดต้ังข้ึนโดยเรียกตัวเองวา “ชมรมรักษกะ
ตะกะรน” โดยจะดําเนนิการไปสูทิศทางท่ีเปนประโยชนตอสวนรวมในระยะยาว  

กลุมไตรภาคี คือ ระบบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนท่ีประกอบดวย 3 กลุม
หลักคือ 1. กลุมผูบริหารองคกรทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ัง (คณะเทศมนตรี)  2. กลุมท่ีปรึกษาท่ีไดรับ
การแตงต้ังจากองคกรบริหารทองถ่ิน  3. กลุมตัวแทนองคกรประชาชน (ชมรมรักษกะตะกะรน) 

บริบทของกลุมไตรภาคี คือ การศึกษาถึงความเปนมาและแนวคิดในการจัดต้ังกลุม รวมถึงการ
บริหารจัดการ ประเภทและลักษณะของกจิกรรมดานการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี ไป
จนถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เปนตน 

ชุมชนกะรน หมายถึง ตําบลกะรน เปนชุมชนท่ีมีเวิ้งอาวทะเลติตอกัน 3 อาว คือ อาวกะตะใหญ 
อาวกะตะนอย และอาวกะรน ประกอบดวย 5 ชุมชนคือ หมูบานกะตะ  หมูบานกะรน  หมูบานบางลา  
หมูบานคอกชาง และหมูบานโคกโตนด ซ่ึงเปนเขตเทศบาลตําบลกะรนท้ังส้ิน บริหารชุมชนโดย
เทศบาลตําบลกะรน ซ่ึงอยูภายใตการบริหารจัดการของกลุมไตรภาคีรวมกัน  

การจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี หมายถึง การปฏิบัติงานขององคกรแกนนําใน
ชุมชนกะรน เกี่ยวกับหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ การประสานงานระหวางองคกรภาครัฐและชุมชน ในการ
จัดการส่ิงแวดลอมชุมชน ภายใตช่ือ “กลุมไตรภาคี” โดยมีองคกร งบประมาณและวิธีการดําเนนิงาน
เปนองคประกอบ 
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ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรน หมายถึง ปจจยัท่ี
สงผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรน ประกอบไปดวย 3 ปจจัยคือ  

1. ปจจยัสวนบุคคล ไดแก สถานภาพทางการศึกษา ชุมชนท่ีอยูอาศัย ระยะเวลาท่ีอยูอาศัยใน
ชุมชน ระยะเวลาท่ีเขารวมกลุมไตรภาคี สถานภาพทางสังคม  

2. ปจจยัภายในชุมชน หมายถึง การไดรับประโยชนจากการดําเนินงานของกลุมไตรภาคีในดาน
ตางๆ อันสงผลตอการมีสวนรวมในการจดัการส่ิงแวดลอมชุมชน  

3. ปจจัยดานการมีสวนรวม หมายถึง ตัวกําหนดท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในการจดัการ
ส่ิงแวดลอมของชุมชนกะรน ไดแก ความตองการมีสวนรวมในข้ันตอนการดําเนนิงานของกลุมไตรภาคี 
ซ่ึงเปนปจจยัผลักดันใหการมีสวนรวมเกิดข้ึน  

 

1.5  ขอบเขตของการศึกษา 
ขอบเขตดานพื้นท่ี พื้นท่ีศึกษา (Study Area) คือ พื้นท่ีตําบลกะรน  อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เปน

ชุมชนท่ีอาศัยอยูติดชายทะเล อันเปนพื้นท่ีท่ีมี 3 อาวยาวตอกัน ไดแก อาวกะรน อาวกะตะใหญ และอาว
กะตะนอย โดยมีพื้นท่ีท้ังหมด 12.72 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 5 หมูบานคือ  

1. หมูบานกะตะ   
2. หมูบานกะรน   
3. หมูบานบางลา   
4. หมูบานคอกชาง 
5. หมูบานโคกโตนด  

ท้ัง 5 หมูบานนี้อยูภายใตการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลกะรน และเนื่องจากเปนพืน้ท่ีท่ีมี
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงาม จึงทําใหมีนักทองเท่ียวตางเขามาพักผอนเปนจํานวนมากเพ่ิมข้ึนทุกปท้ัง
ชาวไทยและชาวตางชาติ ทําใหประชากรในชุมชนสวนใหญเปล่ียนจากการทําอาชีพเกษตรกรรมใน
อดีต มาเปนธุรกิจเกีย่วกับการทองเท่ียว เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนกัทองเท่ียว 
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N

EW

S
1
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3

4

5

เคร ื องหมาย
เขตเทศบาลตำบลกะรน

เขตป าสงวนแห งชาต ิ

เขตป าไม  ช ั วคราว

ถนนลาดยางแอสฟ ัลน 

ถนน ค.ส.ล.

สถานท ี ราชการ

สถาน ีอนาม ัย

ว ัด

โรงเร ียน ศ ูนย พ ัฒนาเด ็ก เล ็ก

ไป
ป าต
อ
ง

หล  ักเขตท ี  1

หนองหาน

โรงเร ียนว ัดส ุวรรณค  ีร ีเขต

อ าวกะรน

ถน
น
กะรน

ว ัดส ุวรรณค ีร ีเขต

สถาน ีอนาม ัย

ถนนหลวงพ อฉ  วน

สนามก ีฬ า

อ.บ.ต.กะ รน

ถนนท ายนา

ถน
น
ป
าก
น
าง

ถนน
เกศข

ว ัญ

ถน
น
ป
ฏ ัก

ว ัดก ิต ิส ังฆาราม

ศ ูนย พ ัฒนาเด ็กเล ็ก

ส น ง.เทศบาลตำบลกะรน

ถนนโคกโตนด โรงเร ียนบ านก ะตะ

ตำบลฉลอง

ไปบ านห าแยกฉลอง

ท
ะเล
อ ันดาม ัน

แหลมไทร

เก าะป ู

อ าวกะตะใหญ 

อ าวกะตะน  อย

ไป
ราไวย

 

หล  ักเขตท ี  2

วงเว ียนกะรน

หล  ักเขตท ี  3

หล ักเขตท ี  4

อ.บ .ต .กะรน

อ.บ .ต .กะรน

อ.บ .ต.กะรน

ช ุมชนกะรน
ช ุมชนบางลา
ช ุมชนคอกช าง
ช ุมชนกะตะ
ช ุมชนโคกโตนด

แผนท ี เขตเทศบาลตำบลกะรน

ชุมชนกะรน
ชุมชนบางลา
ชุมชนคอกชาง
ชุมชนกะตะ
ชุมชนโคกโตนด

1

2
3
4
5

 
ภาพ 1.2   แผนท่ีเขตเทศบาลตําบลกะรน 
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ขอบเขตดานประชากร ประชากรซ่ึงเปนแหลงขอมูลหลัก คือ สมาชิกกลุมไตรภาคี อัน
ประกอบดวย 3 กลุมยอยคือ 

1. กลุมผูบริหารองคกรทองถ่ิน รวมจํานวน 50 คน ประกอบดวย 
- เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลกะรน จํานวน15 คน 
- เจาหนาท่ีเทศบาลตําบลกะรน จํานวน 35 คน 

2. กลุมท่ีปรึกษา จํานวน 10 คน 
3. กลุมชมรมรักษกะตะกะรน รวมจํานวน 763 คน ประกอบดวย 

- เจาหนาท่ีชมรมรักษกะตะกะรน จํานวน 12 คน 
- สมาชิกชมรมรักษกะตะกะรน จํานวน 751 คน  

ขอบเขตดานเนื้อหา ในการศึกษาผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตดานเนื้อหาดังนี ้
1. บริบทชุมชนกะรน จังหวัดภูเก็ต ประกอบดวย ประวัติความเปนมาของชุมชน ลักษณะ

ท่ีต้ังทางกายภาพ รูปแบบการปกครองสวนทองถ่ินของชุมชน สภาพเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม 
กรอบแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาชุมชน ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาชุมชน 

2. บริบทความเปนมาของกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรน จังหวดัภเูก็ต ประกอบดวย ประวัติ
ความเปนมาและแนวคิดการจัดต้ังกลุมไตรภาคี วัตถุประสงคของการจัดต้ังกลุม การบริหารจัดการของ
กลุมไตรภาคี ประเภท ลักษณะ และรูปแบบของกิจกรรมดานการจดัการส่ิงแวดลอมชุมชน ปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงาน   

3. การจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรน องคประกอบในการจัดการ 
คือ องคกร งบประมาณ และวิธีการดําเนนิงาน 

3.1  องคกร 
-  ศึกษาบทบาทแตละองคกรในกลุมไตรภาคี 
-  ศึกษาแตละองคกรท่ีทําหนาท่ีแตกตางกนั 

3.2  งบประมาณ   
-  ศึกษาการจดัสรรงบประมาณ(งบประมาณหลัก) 
-  ศึกษาการสรรหางบประมาณ(งบประมาณเสริม) 
-  ศึกษารูปแบบการจัดการงบประมาณ 

3.3  วิธีการดําเนินงาน 
-  ศึกษารูปแบบการดําเนนิงานของกลุมไตรภาคี 
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-  ศึกษากิจกรรม / โครงการที่เกิดจากการดําเนินงานของกลุมไตรภาคี 
-  ศึกษาหนวยงานท่ีทําหนาท่ีรับมติจากท่ีประชุมกลุมไตรภาคี 

3.4 ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี การศึกษานี้กําหนด
เปน 3 กลุมปจจัย ประกอบดวย  

3.4.1 ปจจัยสวนบุคคล  
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพทางเศรษฐกิจ (รายได) 
- สถานภาพทางการศึกษา (ระดับการศึกษา) 
- สถานภาพสมรส 
- ชุมชนท่ีอยูอาศัย 
- ระยะเวลาท่ีอยูอาศัยในชุมชนกะรน 
- ระยะเวลาท่ีเขารวมเปนสมาชิกของกลุมไตรภาคี 
- สถานภาพทางสังคม (อาชีพ, องคกรท่ีสังกัดในกลุมไตรภาคี, สังกัดการดํารง

ตําแหนง) 
3.4.2  ปจจัยภายในชุมชน  

- การไดรับประโยชนจากการดําเนินงานของกลุมไตรภาคี 
ดานเศรษฐกิจ 
ดานสังคม 
ดานส่ิงแวดลอม 
ดานการบริหารจัดการ 

- การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุมไตรภาคี 
3.4.3  ปจจัยการมีสวนรวม  

- รวมคิดในการวางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี 
- รวมดําเนินการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี 
- รวมประสานงานการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี 
- รวมรับผลประโยชนจากการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี 
- รวมติดตามประเมินผลการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี 
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3.5  ระดับความสําเร็จในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี ประกอบดวย 
3.5.1  องคกร 

-  มีการสรางจติสํานึกท่ีดีตอส่ิงแวดลอม 
-  มีการพัฒนาองคกรอยูเสมอ 
-  ผูบริหารองคกรมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 
-  มีการระดมความคิดเหน็เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาส่ิงแวดลอม 
-  แตงต้ังตัวแทนแตละฝายในการประสานงาน 

3.5.2  งบประมาณ 
-  มีการจัดสรรงบประมาณ(งบประมาณหลัก) 
-  มีการสรรหางบประมาณ(งบประมาณเสริม) 
-  มีการจัดการงบประมาณท่ีเหมาะสม 

3.5.3 วิธีการดาํเนินงาน 
-  มีการจัดต้ังชมรมเพื่อใหความรูและบริการประชาชน 
-  มีการแบงหนาท่ีในการดําเนินงานของกลุมไตรภาคี 
-  มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกบัการดําเนนิงานของกลุมไตรภาคี 
- ทําโครงการดานส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง 
- สรางการรับรูและการมีสวนรวมในการดาํเนินงานใหแกประชาชน 
-  จัดประชุมกลุมไตรภาคีเปนประจําเพื่อกาํหนดแนวทางพัฒนารวมกนั 
-  การดําเนินงานตองมีการวางแผนท่ีดีและเหมาะสม 
-  มีการควบคุมตรวจสอบการดาํเนินงานอยูเสมอ 

 


