
บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 
การศึกษารูปแบบการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรนนี้ มุงศึกษา

รูปแบบการดําเนินงานในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน โดยภายใตการทํางานของกลุมไตรภาคี ซ่ึง
มีเปาหมายใหเกิดการชวยกันคิด ชวยกันวางแผน และกําหนดรูปแบบการดําเนินงาน ตลอดจน
ดําเนินงานและรวมกันรับผิดชอบ เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ฉะนั้นผูศึกษาจึงไดกําหนด
แนวทางการศึกษา ภายใตกรอบความคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

2.1  แนวคิดการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน 
2.2  แนวคิดเกีย่วกับการมีสวนรวมของประชาชนเกีย่วกับการจัดการปญหาส่ิงแวดลอม 
2.3  แนวคิดเกีย่วกับความเขมแข็งของชุมชน 
2.4  ผลงานวิจยัท่ีเกีย่วของ 

 
 

2.1  แนวคิดการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน 
2.1.1  ความสัมพันธระหวางชุมชนกับส่ิงแวดลอม 
“ชุมชน”   เปนคําท่ีมีการนําไปใชอยางกวางขวาง  ในลักษณะท่ีแตกตางกัน  ซ่ึงความหมาย

นั้นจะไมจํากัดแนนอนตายตัว  อาจพิจารณาไดหลายแงมุม  เชน ปรัชญา  กายภาพ  สังคมวิทยา  
จิตวิทยา  ซ่ึงบางคร้ังความหมายของชุมชน  ไมไดจํากัดอยูเพยีงอาณาบริเวณทางภูมิศาสตรหรือ
บริเวณหมูบานความหมายอาจมีท้ังรูปธรรมและนามธรรม  ประเวศ  วะสี (2540) กลาววา ชุมชน
อาจหมายถึง การที่คนจํานวนหนึ่งเทาใดก็ได มีวัตถุประสงครวมกัน มีการตดิตอส่ือสารหรือ
รวมกลุมกัน มีความเอ้ืออาทรตอกันมีการเรียนรูรวมกันในการกระทํา มีการจัดการ เพื่อใหเกิด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงครวมกัน ในขณะท่ีกาญจนา แกวเทพ (2538) ไดใหความหมายไปถงึ
กลุมคนท่ีอยูอาศัยในอาณาเขตบริเวณเดียวกัน มีความสัมพันธใกลชิด มีฐานะและอาชีพท่ีคลายคลึง
กัน มีลักษณะของการใชชีวิตรวมกัน มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ต้ังแตระดบัครอบครัวไปสู
ระดับเครือญาติ จนถึงระดับหมูบานและระดับเกินหมูบานและผูท่ีอาศัยอยูในชุมชน มีความรูสึกวา
เปนคนชุมชนเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการดํารงรักษาคุณคา และมรดกทางวฒันธรรมและศาสนา 
ถายทอดไปยังลูกหลานอีกดวย
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นอกจากการรวมกลุมของคนจํานวนหนึ่งในพื้นท่ีแลว ชยันต วรรธนะภูติ (2536) กลาวถึง
การอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ ในการดํารงชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะในดานการผลิต ซ่ึงมี
การกําหนดรูปแบบความสัมพันธซ่ึงกันและกัน มีองคกร หรือสถาบันของชุมชนและกฎเกณฑ
ตางๆ ซ่ึงอาจรวมไปถึงสังคมชนบทที่ยังไมพัฒนา หรือสังคมหมูบานท่ีสมาชิกยังมีความสัมพันธ
แบบเครือญาติ และยังรักษาแบบแผนการดํารงชีวิตบางสวนได เชนเดียวกับท่ีจิตติ มงคลชัยอรัญญา 
(2540) ท่ีสรุปไววา ชุมชนจะประกอบดวยระบบความสัมพันธของคน ความเช่ือ ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ อาชีพ ระบบการเมืองการปกครอง โครงสรางอํานาจรวมถึงระบบนิเวศ 
ส่ิงแวดลอมและเทคโนโลยีดานตาง ๆ ซ่ึงระบบเหลานี้ มีความสัมพันธตอกันและกันหรือมีความ
เช่ือมโยงกัน 

คนในชุมชนจะมีการติดตอกันอยางไมเปนทางการมีความเปนกันเอง รูจักกันท่ัวท้ังหมูบาน 
ตําบล มีความสัมพันธแบบปฐมภูมิ (Primary relationship) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอกัน ไปมาหาสูกัน 
ชวยเหลือกัน เกื้อกูลกันแบบญาติมิตร ต้ังถ่ินฐานอยูกับเครือญาติของตน ใจซ่ือ จริงใจ มีการใหอภัย 
เพราะสวนใหญเปนพวกเดียวกัน เปนเครือญาติกัน และเปนเพื่อนเลนท่ีเติบโตมาพรอม ๆ กัน 
ดังนั้นจึงมักมีการควบคุมความประพฤติกันอยางลึกซ้ึง โดยระบบอาวุโสและเครือญาติ สนใจ
พฤติกรรมของกันและกันมาก ความแตกตางกันทางสังคมแทบจะไมมีเลย ลักษณะของความเปน
เอกลักษณของชุมชน คือ การมีจารีตประเพณีท่ีติดยึดมาเปนเวลานาน มีการติดตอสัมพันธซ่ึงกัน
และกันอยางไมมีพิธีรีตอง และความเปนปกแผนในสังคม โดยมีความเปนปจเจกชนนอยกวาคนใน
เมือง  

นอกจากนี้องคประกอบภายใน คือ มีความรูและภูมิปญญาทองถ่ินของชาวบานท่ีเอ้ืออํานวย 
ช้ีนําและเปนทางเลือกท่ีเหมาะสมตอสภาวะทองถ่ิน และเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงของภายนอกท่ีมา
กระทบ ความรู ภูมิปญญา ตลอดจนระบบคุณคาเหลานี้ไดรับการประยุกต สืบสานตอเนื่องโดยคน
ในชุมชนดวยการเรียนรู หลายรูปลักษณะผานประเพณี พิธีกรรมตัวบุคคล และปฏิบัติซํ้าแลวซํ้าเลา 
ตลอดจนเลือกผสมผสานกับความรูท่ีเขามากระทบจากภายนอก และผูนํา ปญญาชาวบาน นัก
เทคนิคพื้นบานและเครือขายของกลุมบุคคล ตลอดจนองคกรชุมชนในรูปตาง ๆ โดยเครือขายของ
องคกรชุมชนมีบทบาทในดานการพัฒนา ดานพิทักษปกปอง ดานขยายแนวรวมสูญาติมิตร 
ลูกหลาน เพื่อนบาน (เอนก  นาคะบุตร,2526) 

สรุปวา ชุมชนเปนการรวมตวัในระดับปฐมภมิู ของคนอาศัยอยูในอาณาบริเวณเดียวกนั มี
ความสนใจรวมกัน มีการปฏิบัติตอกันและสัมพันธซ่ึงกันและกัน โดยความสัมพันธของคนใน 
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ชุมชนน้ัน เปนความสัมพันธในระดับฐานรากในทองถ่ินมีความผูกพันสัมพันธเกี่ยวของ
กับทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมในระดับทองถ่ินเปนอยางมาก วิถีชีวิตท่ีมีความผูกพันอยาง
เหนียวแนนกับส่ิงแวดลอมสงผลตอระบบคิด การมองคุณคาและสํานึกของความเปนคนในชุมชน
ทองถ่ินนั้น ๆ สะทอนออกมาเปนแบบแผนการปฏิบัติทางสังคม วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน ซ่ึงมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่งท่ีสงผลกระทบตอการดํารงอยูของทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในชุมชน 

2.1.2 แนวทางการจัดการทรัพยากรส่ิงแวดลอมชุมชน 
การจัดการส่ิงแวดลอมเปนการกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการใด ๆ อันไมเปนอันตรายตอ

ส่ิงแวดลอม และเม่ือดําเนินการไปแลวส่ิงแวดลอมท้ังระบบนั้น สามารถจะเอ้ือประโยชนให
ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศอยางถาวรโดยไมเกิดปญหาแตอยางใด และเนนใหเห็นถึงการใชประโยชน
จากส่ิงแวดลอมนั้นเปนสวนหนึ่งของการจัดการส่ิงแวดลอม เปนการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช
ตอบสนองความตองการของมนุษย โดยมีการวางแผนการใชท่ีดีและเหมาะสม ซ่ึงสงผลกระทบตอ
มนุษยท้ังทางตรงและทางออมนอยท่ีสุดและยึดหลักการอนุรักษเสมอ 

ปจจุบัน การต่ืนตัวทางส่ิงแวดลอมนัน้เกดิข้ึนอยางกวางขวางโดยเฉพาะการคนหาแนวทาง
ตาง ๆ ท่ีเกีย่วกับการจัดการส่ิงแวดลอมอยางหลากหลายพอจะนํามาปรับประยุกตใหเหมาะสมกบั
สภาพความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม ไดแก 

การจัดการส่ิงแวดลอมในเชิงนิเวศวิทยาการเมือง ท่ีมองเร่ืองของอํานาจทางการเมืองท่ีเขามา
เปนตัวชวยในการกําหนดรูปแบบการจัดการส่ิงแวดลอม โดยจะมุงไปท่ีการมีสวนรวมของ
ประชาชนเปนหลักสําคัญในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชน ในขณะท่ีการจัดการตามแนวทาง
วัฒนธรรมเชิงนิเวศ จะยอมรับในเร่ืองของภูมิปญญาทองถ่ิน ความเช่ือพื้นบาน ประเพณีและ
กระบวนการของชุมชน ท่ีเปนส่ิงท่ีสามารถขัดเกลาสมาชิกใหยึดถือและปฏิบัติตาม 

นอกจากนี้ การจัดการส่ิงแวดลอมตามแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน ตองการสรางความม่ันคง
ใหกับมนุษยและส่ิงแวดลอมควบคุมกันไปอยางยั่งยืน ซ่ึงไดเนนในดานจิตสํานึกและความ
ตระหนักของคนรุนปจจุบันเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญ และมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเขามาชวยในการ
จัดการส่ิงแวดลอม คลายคลึงกับการจัดการส่ิงแวดลอมในเชิงการอนุรักษ ซ่ึงกลาวถึงความสัมพันธ
ระหวางปญหาส่ิงแวดลอมกับการพัฒนา เพื่อใหมีส่ิงแวดลอมท่ีมีคุณภาพสําหรับสนองความ
ตองการของมนุษยไดยาวนานท่ีสุด (กนก  จันทรทอง, 2541) 

ดังท่ีกลาวมาแลว สามารถสรุปเปนแนวทางและระดับของการจัดการส่ิงแวดลอมไดดงันี้ 
ประการแรก การจัดการควบคุมดูแลโดยทองถ่ิน หมายถึง การควบคุมดูแลทรัพยากรโดย

กลุมหรือองคกรท่ีมีรากเหงามาจากประวัติศาสตรดั้งเดิมและเปนการควบคุมจากผูใชโดยตรง 
(เจษฎา โชติกิจภิวาทย, นันทา เบญจศิลารักษ,บรรณาธิการ, 2539) โดยเนนวาทําอยางไรทรัพยากร 
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ท่ีนํามาใชจะสามารถใชไดนาน ๆ ใชอยางไรจึงจะเหมาะสมกับประเภทของทรัพยากร 
รวมถึงความพยายามท่ีจะแสวงหาทรัพยากรใหม ๆ ท่ีสามารถนํามาใชไดอยางยั่งยืนมากข้ึน เพื่อให
เกิดประโยชนกับมนุษยอยางสูงสุด 

ประการท่ีสอง การจัดการควบคุมดูแลโดยสังคม หมายถึง การจัดการท่ีวางอยูบนหลักการ
ควบคุมดูแลเพ่ือผลประโยชนจากความตองการของคนสวนใหญ เปนการควบคุมจากรัฐในรูปแบบ
ของกฎหมายวาดวยเหตุผลในการรักษาผลประโยชนทางสังคม (เจษฎา โชติกิจภิวาทย, นันทา  
เบญจศิลารักษ, บรรณาธิการ, 2539) ท้ังนี้ ยังตองอาศัยการขัดเกลาสมาชิกใหเห็นความสําคัญของ
ทรัพยากรและวิธีการใชอยางประหยัดใหเกิดความคุมคาเปนสําคัญ เปนกระบวนการท่ีมุงเนน
รวมถึง การใชมาตรการทางกฎหมาย ในการควบคุมกระบวนการอนุรักษใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 
เพื่อสรางความยั่งยืนทางทรัพยากรที่นํามาใชอยางเหมาะสมกับจํานวนประชากรที่มีอยู โดยมีแนว
ทางการดําเนินการตาง ๆ ไดแก การรวมกลุมและผนึกกําลังของผูสนใจและเห็นคุณคาของการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมรวมกันท้ังในดาน ความคิด พลังกาย พลังใจ ตลอดจนทุนทรัพย จัดต้ังกลุม 
ชุมชน ชมรม สมาคม ฯลฯ (Public Aid) การใหการศึกษา ความรูและขอมูล (Education and 
Information) การใชมาตรการกฎหมายควบคุม (Legal Control)  

อเนก นาคะบุตร (2526) ไดเสนอแนวคิดในการจัดการทรัพยากรส่ิงแวดลอมในลักษณะของ
การใชภูมิปญญาชาวบานกับทางเลือกการจัดการดิน น้ํา ปา ไววา องคความรูใหมจากภูมิปญญา
ชาวบานในชุมชนตาง ๆ สามารถจัดการ “ปาชุมชน” จัดการเหมืองฝาง จัดการดิน น้ํา ปา ในแตละ
ลุมน้ํารวมได โดยองคความรูเหลานี้ มีสาระสําคัญคือ 

1. การใหคุณคาในการใชและรักษาดนิ น้าํ ปา อยางเช่ือมโยงเปนองครวมเดยีวกันกบัวิถีชีวิต
ชุมชม วิถีการผลิตการเกษตร และวิถีจารีตประเพณ ี และระบบความเช่ือท่ีจัดปรับและสืบสาร
ตอเนื่องกันมา ควบคุมกับการไดรับประโยชนรวมกนัจากการใชดนิ น้าํ ปา เหลานั้น เพื่อยังชีพ อยู
รอด 

2. ความหลากหลายของระบบการจัดการ  ดิน  น้ํา  ปา  และความยั่งยืนสมดุลในตัว
ทรัพยากรธรรมชาติเอง จึงข้ึนอยูกับระบบคุณคาและความเช่ือ ความเขมแข็งขององคกรผูนําแตละ
ชุมชนและเทคนิควิธี ระบบการเกษตรที่เอ้ือตอการจัดการใชและอนุรักษ ดิน น้ํา ปาแตละแหง
ภายใตการกาํกับดูแลและสนับสนุนจากเจาหนาท่ีของรัฐ 

3.  “คน และทรัพยากรคน” ถือเปนหัวใจสําคัญของการจัดการ ดิน น้ํา ปา การพัฒนาคนและ
ใหคนในชุมชนไดรวมกันกําหนดระบบคุณคา กําหนดกติกา และวางแผนการใชรักษา อนุรักษ ดิน 
น้ํา ปา ภายใตประโยชนรวมกัน ตามระบบสิทธิรวมกันของชุมชนท่ีสืบสานประยุกตตอเนื่องกันมา
จึงเปนทิศทางหลักของการจัดการดิน น้ํา ปา 
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4. ความสามารถของชุมชนในการจัดการ ดิน น้ํา ปา ใหยั่งยืนไดควบคุมกับการทําการเกษตร
เชิงอนุรักษ และสามารถปรับตัวเขากับกระแสการเปล่ียนแปลงของระบบทุนนิยมโดยยังคง
เอกลักษณทางวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมอยูได โดยอาศัยองคประกอบท่ีสําคัญไดแก 

4.1 ภูมิปญญา และความรูท่ีสืบสานและประยุกตได สอดคลองตอการเปล่ียนแปลงจาก
ภายนอก 

4.2 องคกรชุมชนและกลุมผูนําท่ีมีคุณธรรมและภูมิปญญา 
4.3 เวทีการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูท่ีเทาทันตอการเปล่ียนแปลง และบุกรุกจาก

ภายนอก 
สรุปไดวา การจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน เปนการจัดการโดยใชชุมชนเปนพื้นฐานของการ

ดําเนินกิจกรรมโดยอาศัยการมีสวนรวมของคนในชุมชนเปนผูดําเนินการ ดูแล และคิดคนวิธีการ 
แนวทางในการดําเนินกิจกรรมอันเปนประโยชนตอทองถ่ิน และเปนการพัฒนาทางความคิดขัด
เกลาการกระทําภายในสังคมท่ีจะมีการสืบทอดแนวคิด การเรียนรูในการจัดการส่ิงแวดลอมการมอง
คุณคาของส่ิงแวดลอมอยางเช่ือมโยงท่ีสงผลไปถึงการจัดระบบของการจัดการส่ิงแวดลอมและให
ความสําคัญกับคนและชุมชน ในฐานะผูดําเนินการเพื่อจัดการสิ่งแวดลอมโดยความรวมมือของทุก
ฝาย ในการแสวงหาแนวทางในการจัดการส่ิงแวดลอมอยางจริงจัง ดวยจิตสํานึกและความตระหนัก
ตอส่ิงแวดลอม 

2.1.3 เง่ือนไขและรูปแบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
การที่จะใหกลุมองคกรสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดนั้น สม

พันธ เตชะอธิก (2540) ไดเสนอเง่ือนไขเพื่อนําไปสูการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ 
2.1.3.1 เง่ือนไขภายในชุมชน ไดแก การเห็นคุณคาและประโยชนท้ังโดยตรงและโดยออม 

รวมท้ังมีจิตสํานึกในเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของชาวบาน ซ่ึงจะตองมี
การใหการศึกษาแกชาวบาน และเปดโอกาสการแลกเปล่ียนและการรับรูรวมกัน ขณะเดียวกนักต็อง
มีสวนรวมในการกําหนดเกณฑตาง ๆ บนความเห็นพองตองกันของคนสวนใหญ และมีอํานาจ
ตัดสินใจในการกระทําใด ๆ ตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีรวมกับนโยบายรัฐบาล 
และกลไกการปฏิบัติของรัฐ โดยใหองคกรชุมชนเปนศูนยกลางในการจัดการ การระดมความคิด 
ความรู ประสบการณของชาวบานเองข้ึนมากอน ซ่ึงจะสอดคลองกับความเปนจริงในการอนุรักษ
ไดมากกวาการจัดการโดยรัฐแตฝายเดียว 

2.1.3.2 เงื่อนไขภายนอกชุมชน ไดแก นโยบายและกลไกการปฏิบัติของรัฐ ในการสงเสริม
หรือสนับสนุนใหองคกรชุมชน สามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมได และ
นักวิชาการและองคกรพัฒนาเอกชน ท่ีใหการสนับสนุนความรูท่ีไดจากการศึกษาวิจัยสูชุมชน หรือ
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การสรุปบทเรียนการทํางานกับชุมชน การถายทอดความรูและขอมูลชาวบานใหเทาทันสถานการณ 
การกระตุนจิตสํานึกการอนุรักษสูชาวบาน ต้ังองคกรชุมชน อบรมเพิ่มพูนความคิดและทักษะการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประสานเครือขายองคกรชาวบานดวยการกระจาย
อํานาจสูชุมชน พัฒนาพื้นท่ีสูการอนุรักษและการจัดการโดยองคกรชาวบานดวยการกระจายอํานาจ
สูชุมชน พัฒนาพื้นท่ีสูการอนุรักษและการจัดการโดยองคกรชุมชน อันสงผลตอสังคมไทยในการ
แกปญหาความเส่ือมโทรม การทําลาย ความขัดแยง และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมได 

จากเอกสารคูมือปฏิบัติงาน ผูนําทางส่ิงแวดลอมและอาสาสมัครพิทักษส่ิงแวดลอม (มปป.) 
ไดเสนอตัวอยางของรูปแบบของกิจกรรมการสรางจิตสํานึกและความตระหนกัในการจัดการ
ส่ิงแวดลอม ดงันี้ 

1) การประชาสัมพันธ มีเคร่ืองมือในการดําเนินกิจกรรม ไดแก การประชุมช้ีแจง โปสเตอร 
คําขวัญ นิทรรศการ หอกระจายขาว เอกสารแจก (แผนพับ) วิทยุทองถ่ิน ส่ือพื้นบาน ส่ือมวลชน
สวนกลาง เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ 

2) การรณรงค 
3) การฝกอบรม 
4) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
5) การศึกษาดงูาน 
จากแนวความคิดการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนสรุปไดวา การจัดการส่ิงแวดลอมภายใน

ชุมชนน้ัน จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยเง่ือนไขในบทบาทของความรวมมือของทุกฝายในการ
ดําเนินการจัดการส่ิงแวดลอม ไมวาจะเปนกลไกภายในชุมชนเองหรือภายนอกชุมชน การมี
จิตสํานึก ความตระหนักในคุณคาของส่ิงแวดลอมและพรอมท่ีจะเขามาประสานความรวมมือ 
ดําเนินการใหเกิดผลและศักยภาพในการจัดการส่ิงแวดลอมอยางมีสวนรวม เกิดความเทาเทียมเสมอ
ภาคกัน ในการคิดแกไขปญหาส่ิงแวดลอมท่ีสอดคลองกับความตองการและเหมาะสมแกพื้นท่ีนั้นๆ  

แนวทาง รูปแบบ กระบวนการและข้ันตอนตาง ๆ ของการจัดการส่ิงแวดลอมนั้นมีความ
แตกตางกันไปตามสภาพของชุมชน พื้นท่ี ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณีท่ี
รวมถึงความรู ภูมิปญญาท่ีมีอยูในทองถ่ินนั้น จะมีการนํามาใช แตท้ังนี้ตองอาศัยจากความรวมมือ 
รวมใจของคนทุกกลุมในชุมชนในการท่ีจะดําเนินการอยางจริงจัง และการไดรับการสนับสนุนจาก
องคกรภายนอกชุมชน องคกรอ่ืนในระดับชาติ และองคกรภาครัฐบาลท่ีจะไมละเลยหรือมองขาม
การดูแล รักษาและเฝาระวังทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดวยวิธีการตาง ๆ ซ่ึงการศึกษาคร้ัง
นี้ไดใชแนวคิดการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน เปนอีกแนวทางหนึ่งในการศึกษาการดําเนินงานของ
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องคกรท่ีเรียกกันวากลุมไตรภาคี โดยมีแนวทาง รูปแบบและกระบวนการอันสอดคลองกับแนวคิด
การจัดการ ส่ิงแวดลอมชุมชน  ในการสร างจิตสํานึกและความตระหนักในคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีมีอยู ประกอบกับมีการประสานความรวมมือจากหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ในการดําเนินการรวมกันเพื่อศักยภาพและผลสัมฤทธ์ิในการจัดการส่ิงแวดลอม
ชุมชนอยางมีสวนรวม 

 

2.2  แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม 
 

ปญหาส่ิงแวดลอมนั้นเปนปญหาสวนรวมของสังคม ดังนั้นในการจัดการปญหาใหมี
ประสิทธิภาพ จึงไมอาจใหฝายใดฝายหนึ่งดําเนินการเพียงลําพัง ทุกฝายจะตองเขามามีสวนรวมใน
การจัดการปญหาดวย ดังรายงานผลจากการประชุมขององคการสหประชาชาติ เร่ือง ส่ิงแวดลอม
และการพัฒนา ท่ีกรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เม่ือ ค.ศ. 1992 ไดระบุวาการจัดการในเร่ือง
ส่ิงแวดลอมจะทําไดดีท่ีสุดเม่ือประชาชนมีสวนรวมและรัฐตองสงเสริม และอํานวยความสะดวกให
ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร มีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ และเขาถึงกระบวนการ
ทางการปกครองและกฎหมาย รวมท้ังการเยียวยาความเสียหาย(สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2540) นอกจากนี้ยังรวมถึงความคิดเห็นของสมศักดิ์  ศรีสนติ
สุข (2534) ท่ีกลาวถึงการมีสวนรวมวา การมีสวนรวมของชุมชนจะเปดโอกาสใหสมาชิกชุมชน
ระบุวาอะไรคือปญหา และความตองการของชุมชน เสนอและมีอํานาจในการตัดสินใจเลือก
แนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไขปญหา และสามารถที่จะดําเนินการตามทางท่ีวางไว โดยเลือกใช
ทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชนเองใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด และการศึกษาของอุดร  วงษทับทิม 
(2541) ท่ีศึกษาแนวคิดนครนิเวศกับการจัดการส่ิงแวดลอมเมืองเชียงใหมอยางยั่งยืน พบวา การ
จัดการส่ิงแวดลอมเมืองเชียงใหมท่ียั่งยืนข้ึนอยูกับความรวมมือกันของประชาชน และวิธีการพัฒนา
แบบพหุภาคี ซ่ึงเปนความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยทุกฝายมี
บทบาทในการบริหารแบบธรรมรัฐ ซ่ึงมีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได  

2.2.1 ลักษณะการมีสวนรวมของประชาชน 
ในหนังสือวิทยาการส่ิงแวดลอมสําหรับโรงเรียนและชุมชนมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(2530) ใหความหมายของการมีสวนรวมในการดําเนินงานของประชาชน เพื่อใหสามารถพัฒนา
บรรลุผลอยางเต็มท่ีดังนี ้
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2.2.1.1 การเขารวมโดยทางตรง ไดแก การใชทรัพยากรตางๆ ท่ีตนมีอยูเขารวมใน
โครงการในทองถ่ินของตนโดยตรง และดวยความสมัครใจ ขอบเขตท่ีประชาชนควรเขามามีสวน
รวม ไดแก  

1) การเขารวมในการคนปญหาและสาเหตุของปญหาในแตละทองถ่ิน เพราะถาหาก
คนในทองถ่ินไมทราบถึงปญหา หรือไมเขาใจในสาเหตุของปญหาแลว ดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา
ยอมไรประโยชน 

2) การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินงาน ถือเปนข้ันตอนสําคัญข้ันตอนหน่ึง 
เพราะเปนข้ันตอนท่ีจะชวยใหคนในทองถ่ินรูจักวิธีการคิด การตัดสินใจอยางมีเหตุผล รูจักการ
นําเอาปจจัยขอมูลขาวสารมาใชในการวางแผน 

3) การมีสวนรวมในการลงทุนและดําเนินงาน เพราะการรวมลงทุนและปฏิบัติงาน
จะทําใหสามารถคิดตนทุนการดําเนินงานได มีการเรียนรูการดําเนินงานอยางใกลชิด และเม่ือเห็น
ประโยชนก็จะสามารถดําเนินกิจกรรมเหลานั้นดวยตัวเองได 

4) การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลงาน เปนข้ันตอนท่ีสําคัญอีกข้ันตอนหน่ึง
ของการมีสวนรวม เพราะถาหากไมทราบวางานท่ีทําไปนั้นไดรับผลดีหรือมีประโยชนหรือไม การ
ดําเนินงานโครงการตอไปอาจมีความยากลําบาก 

2.2.1.2 การเขารวมโดยทางออม เปนการเขารวมในโครงการโดยวิธีการใหคําปรึกษา 
แนะนํา หรือรวมกําหนดเปาหมายและแนวทางในการดําเนินงานในโครงการตางๆ ท้ังในลักษณะ
ของบุคคล หรือคณะกรรมการก็ได ซ่ึงมีแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมโดย 

1) ใหความรูประชาชน โดยจัดระบบการศึกษาใหเยาวชนและประชาชนในพื้นท่ี ทุก
เพศ ทุกวัย มีโอกาสไดรับการศึกษาไมวาจะเปนการศึกษาทางวิชาการ หรือการศึกษาทางวชิาชีพ ซ่ึง
การศึกษาดังกลาวควรใหความสําคัญตอระบบชุมชนท่ีอยู 

2) พัฒนาความคิด โดยเปดโอกาสใหแตละบุคคลหรือชุมชนแลกเปล่ียนแสดง
ทัศนคติความคิดเห็นระหวางกัน ไมวาความคิดเห็นท่ีแสดงออกนั้นจะอยูในประเด็นสนทนาใน
ขณะนั้นหรือไมก็ตาม ท้ังนี้เปนสวนหนึ่งของการสรางนิสัย พฤติกรรมในการพัฒนาทางความคิด
ของประชาชนภายในชุมชน และยังเปนการสรางจิตสํานึกในเร่ืองของการยอมรับในความคิดของ
ชุมชนอ่ืนๆ 

3) สนับสนุนการปฏิบัติและการรวมกลุมซ่ึงภาครัฐควรสนับสนุนใหเกิดการ
รวมกลุมของประชาชนโดยธรรมชาติ คือ รัฐเขาไปจัดการหรือช้ีนําชุมชนใหนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทํา
ได แตรัฐควรใหความใสใจตอการรวมกลุมท่ีเกิดข้ึนมา รวมท้ังสงเสริมใหแตละกลุมมีแนวทางการ
ปฏิบัติท่ีเกิดความชัดเจนเปนรูปธรรม 
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4) ปฏิสัมพันธระหวางกลุม โดยภาครัฐสนับสนุนใหมีการปฏิสัมพันธระหวางกลุม
แตละกลุม ท้ังแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 

5) การประสานงานกับภาครัฐและเอกชน ภาครัฐและเอกชนควรใหความสําคัญตอ
การมีสวนรวมของประชาชน ต้ังแตข้ันตอนแรกของการเขาไปประสานงานกับประชาชนภายใน
พื้นท่ี 

6) ประชาชนเขามามีสวนรวมอยางแทจริง โดยเปดโอกาสใหประชาชนภายในพื้นท่ี
ท่ีมีโครงการเขามาในพ้ืนท่ี รับรูขาวสาร และสามารถแสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ท่ี
ประชาชนสนใจ รวมถึงการเคารพความคิดเห็นระหวางกันกอนโครงการท่ีวางไวจะถูกนําไปปฏิบัติ 
การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริงจะเกิดข้ึนไมได ถาความจริงใจในการ
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนถูกครอบงํา ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีนํามาใชในการมีสวนรวม และ
ความเขาใจผิดในสวนของกฎหมายรัฐธรรมนูญ เร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในสวนนี้ 
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ควรรวมมือกันในการจัดการกับรูปแบบ วิธีการในการ
แสดงออกซ่ึงการมีสวนรวมของประชาชน 

ทวีทอง  หงษวิวัฒน (2527) ไดกลาววา หนวยงานท่ีทําหนาท่ีพัฒนาของรัฐบาล
(Government Organization) หรือหนวยงานพัฒนาของภาคเอกชน (Non-Governmental 
Organization) ตางใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินท่ีจะเขารวมในการ
พัฒนา แตดูเหมือนวาความเขาใจเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชน ในหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการ
พัฒนาชนบทท้ังหลาย ยังขาดความเขาใจความหมายท่ีสอดคลองตองกัน และท่ีผานมาจะพบวาการ
มีสวนรวมในการพัฒนา ถูกฝายรัฐนําไปใชเปนเคร่ืองมือระดมประชาชนใหเขามารวมมือใน
กิจกรรมหรือโครงการท่ีรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐไดกําหนดขึ้น มากกวาจะเปนการใหประชาชนได
มีสวนรวมตามความหมายท่ีแทจริง  

นอกจากนี้ไดกลาววาความลมเหลวในการดําเนินการพัฒนาในอดีต ท่ีเนนและให
ความสําคัญกับบทบาทของคนนอกชุมชนมากกวาความสามารถของคนในชุมชน ทําใหการ
ดําเนินงานขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงตองทําการเปล่ียนแปลงโดยใหชุมชนเปนผูกําหนดนโยบาย 
มีสวนรวมในการวิเคราะหปญหาและแสวงหาทางออกดวยตัวของเขาเอง รวมท้ังการตัดสินใจและ
ประเมินผลดวยตนเองวาดีหรือไมอยางไร 

ชูเกียรติ  ลีสุวรรณ (2534 และ 2541) กลาวถึงแนวความคิดเร่ืองการมีสวนรวมเกิด
มาจากความเช่ือท่ีวา มนุษยเปนส่ิงมีชีวิตท่ีมีปญญาตระหนักรูและควบคุมส่ิงแวดลอมได ดังนั้น
มนุษยไมวาจะอยูหางไกลเพียงใด จึงควรมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีมีผลกระทบตอชีวิตของเขาเอง 
นอกจากนั้นการมีสวนรวมยังชวยลดปญหาการแตกแยก เนื่องจากการนําเขาส่ิงตางๆ จากภายนอก
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เขาไปในชุมชนนั้นดวย การมีสวนรวมไมไดหมายความแคบๆ แคการมีสวนชวยเหลือสนับสนุน
โครงการเทานั้น แตยังรวมไปถึงข้ันตอนสําคัญอยางเชน การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ ดวย 

บัวเรศ  ประไชโย และคณะ (2538) กลาววาการมีสวนรวมหมายถึง กระบวนการท่ี
สมาชิกของกลุมมีความสมัครใจในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อเปาหมายท่ีตองการรวมกัน การ
เร่ิมตนการมีสวนรวมของประชาชนเกิดจากความตองการภายนอก โดยท่ีประชาชนมีศักยภาพ
พอท่ีจะเขารวมในการดําเนินงาน มีความพรอมท่ีจะเขารวม มีความประสงคท่ีจะเขารวมและมี
อํานาจในการตัดสินใจ ภายนอกเปนเพียงผูคอยสนับสนุนและชวยเหลือเทานั้น ลักษณะการมีสวน
รวมไดแกการมีสวนรวมในลักษณะกลุม การมีสวนรวมในลักษณะโครงการ การมีสวนรวมใน
ลักษณะสถาบัน และการมีสวนรวมในลักษณะของนโยบาย 

แกวสรร อติโพธิ (2537) กลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชนจะตองมีกระบวนการ
ท่ีใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการปกครองของรัฐ ต้ังแตระดับชาติจนถึงระดับ
ทองถ่ินท่ีสามารถยอมรับสิทธิตามกฎหมายในกระบวนการไตสวนสาธารณะ มีการรับรูขอมูล
ขาวสารและตองมีการกระจายอํานาจในการจัดการทรัพยากร 

นิธิ  เอียวศรีวงศ (2532) ไดใหความเห็นวา การพัฒนาจะเปนผลดีและเปนธรรมน้ัน
ประชาชนตองมีสวนรวมในการพัฒนา นับต้ังแตระยะเร่ิมตนของการกําหนดเปาหมายและแนวทาง
ของการพัฒนา ซ่ึงการพัฒนาดังกลาวยอมตองโอนออนตอความแตกตาง (Deversify) ของทองถ่ิน 
ตลอดจนแนวทางการพัฒนายอมตองอยูภายใตการควบคุม และตัดสินใจของประชาชนเจาของ
ทองท่ีอยางมาก 

ไพรัตน  เดชะรินทร (2527) กลาวถึงลักษณะของการมีสวนรวมของประชาชนดังนี้   
1. รวมศึกษาปญหา สาเหตุและความตองการของชุมชน 
2. รวมคิดการสรางรูปแบบการพัฒนาหรือแกปญหา และสนองความตองการของชุมชน 
3. รวมกําหนดทิศทาง แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม 
4. รวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม 
5. รวมบริหารวางแผนพัฒนาท้ังสติปญญา แรงงานและทุนตามขีดความสามารถ รวมท้ัง

ควบคุม ติดตาม ประเมินผล และซอมบํารุงรักษาผลท่ีเกิดจากกิจกรรมนั้นๆ 
Cohen และ Uphoff (1980) กลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชนวามี 4 ข้ันตอน คือ  

1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบดวย 3 ข้ันตอนคือ การริเร่ิม
ตัดสินใจ การดําเนินการตัดสินใจ และการตัดสินใจปฏิบัติการ 

2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบดวยการสนับสนุนดาน
ทรัพยากร การบริหาร และการประสานขอความรวมมือ 
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3. การมีสวนรวมในผลประโยชน (Benefit) ท้ังผลประโยชนทางดานวัตถุ ผลประโยชน
ทางดานสังคม หรือผลประโยชนสวนบุคคล 

4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) ซ่ึงทุกข้ันตอนมีความสัมพันธ โดยมุงเนน
การมีสวนรวมท่ีข้ันตอนการตัดสินใจเปนประการสําคัญ ซ่ึงในแนวทางการมีสวนรวมนั้น มุงให
ประชาชนเปนผูคิดคนปญหา เปนผูท่ีมีบทบาทในทุกๆ เร่ือง 

2.2.2 วิธีการและข้ันตอนการมีสวนรวม 
มีนักวิชาการหลายทานศึกษาพิจารณาวิธีการและข้ันตอนการมีสวนรวมท่ีหลากหลาย เพื่อให

เกิดประโยชนในการศึกษาวเิคราะหการมีสวนรวมของประชาชนดังนี ้
ไพรัตน เดชะรินทร (2527) ไดกลาวถึงข้ันตอนของการมีสวนรวมในการดําเนินงานใหบรรลุ

วัตถุประสงคและนโยบายการพัฒนาท่ีกําหนดไวคือ 
การมีสวนรวมของประชาชนอาจจะตีกรอบไดแตกตางกัน แตเดิม(รัฐ)มักจะมองในแงการ

รวมสบทบแรงงาน วัสดุ เงิน รวมคิด รวมวางแผน และรวมกันทํางานหรืออาจจะมองในแงหนึ่ง
ของการเนนการมีสวนรวมในการคิด รวมวางแผน รวมทํางาน และรวมบํารุงรักษามากกวารวม
สมทบดานวัตถุและเงิน แมวายังจําเปนอยูโดยภาพรวมก็ยังเนนวาการมีสวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนานั้นจะตองเกี่ยวกับเร่ืองตอไปนี้ 

1.  รวมทําการศึกษาคนควาปญหา สาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน รวมตลอดจน
ความตองการชุมชน 

2.  รวมคนหาสรางรูปแบบและวิธีการพัฒนา เพื่อแกไขและลดปญหาของชุมชน หรือ
เพื่อสรางสรรคส่ิงใหมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน หรือสนองความตองการของชุมชน 

3.  รวมวางแผนนโยบายหรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อขจัดแกไขและ
สนองความตองการของชุมชน 

4.  รวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเห็นประโยชนตอสวนรวม 
5.  รวมหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6.  รวมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของตนเองและ

หนวยงาน 
7.  รวมปฏิบัตินโยบาย แผนงานโครงการและกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว 
8.  รวมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และรวมบํารุงรักษาโครงการกิจกรรมท่ีไดทําไวท้ัง

ภาครัฐบาลและเอกชนใหใชประโยชนตอไป 
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เจิมศักดิ์  ปนทอง (2526) ไดกลาวถึงข้ันตอนท่ีประชาชนควรเขาไปมีสวนรวมไวดังนี ้
1.  การมีสวนรวมในข้ันตอนการรวมคิดถึงสภาพท่ีเปนอยูวามีอะไรเดือดรอนบาง และมี

สาเหตุวาเกิดจากอะไร 
2.  การมีสวนรวมในข้ันตอนการวางแผน นับต้ังแตวิเคราะหหาสาเหตุ การจัดลําดับ

ความสําคัญของปญหา พิจารณาทางเลือกและแนวทางแกไขปญหา 
3.  การมีสวนรวมในข้ันตอนการดาํเนินงานตามแผนงานหรือโครงการท่ีวางไว 
4.  การมีสวนรวมในข้ันตอนการติดตามประเมินผลความสําเร็จ หรือความลมเหลวเปน

ระยะๆ แลวดําเนินการแกไข 
ในสวนของวิธีการและข้ันตอนการมีสวนรวมสามารถสรุปไดวา การที่ประชาชนเขามามี

สวนรวมต้ังแตเร่ิมตนจนส้ินสุดโครงการ โดยไมเนนวาจะเขามามีสวนรวมในข้ันตอนไหนของ
โครงการ 

2.2.3 รูปแบบและขอบเขตการมีสวนรวมของประชาชน 
การมีสวนรวมของประชาชนถือวามีความสําคัญและจําเปนมาก ในการที่จะใหประชาชนเขา

มามีสวนรวม จําเปนท่ีจะตองมีการใหขอมูลขาวสารท่ีแทจริงและถูกตอง โดยจะตองมีการกําหนด
ข้ันตอนการมีสวนรวมอยางถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ อาจพอจําแนกไดดังนี้ 

1.  รูปแบบของการสรางกฎเกณฑ กติกาของการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม ตลอดจนการใช
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนเอง 

2.  รูปแบบของการสรางเครือขาย เนื่องจากปญหาส่ิงแวดลอมสวนใหญไมสามารถจํากัด
เขตหรือพรมแดนได เม่ือเกิดปญหาในท่ีใดท่ีหนึ่งแลวมักจะขยายอาณาบริเวณของปญหากวางไกล
ออกไป ดังนั้นรูปแบบของการสรางความรวมมือจึงเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญยิ่ง ไมวาจะเปนรูปแบบ
การรวมตัวของกลุมตัวแทนประชาชน ท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาส่ิงแวดลอมเปนองคกร
ประชาชน หรือเปนรูปแบบองคกรเอกชนท่ีเปนลักษณะเฉพาะ 

3.  การจัดต้ังกลุมเฉพาะกิจในการศึกษาและติดตามปญหา ปญหาส่ิงแวดลอมท่ีคาดวาจะ
เกิดจากการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการใดโครงการหนึ่งท่ีอาจสงผลกระทบตอชุมชน ประชาชน
ในทองถ่ินนั้นๆ อาจมีการรวมตัวกันและจัดต้ังคณะผูแทนในการศึกษาและติดตามปญหา เพื่อ
แสวงหาความรวมมือในการยับยั้งปญหา และใหเกิดพลังอํานาจของขอมูลขาวสารในการเจรจา
ตอรอง 

นิรันดร  จงวฒิุเวศย (2527) ไดกลาวถึง การกําหนดรูปแบบของการมีสวนรวมอาจจาํแนก
ออกได 3 ประการตามลักษณะของการมสีวนรวมดังนี ้
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1.  การท่ีประชาชนมีสวนรวมโดยตรง โดยผานองคกรจัดต้ังของประชาชน เชน การ
รวมกลุมเยาวชนกลุมตางๆ 

2.  การที่ประชาชนมีสวนรวมทางออม โดยผานองคกรผูแทนของประชาชน เชน 
กรรมการของกลุมหรือชุมชน กรรมการหมูบาน 

3.  การท่ีประชาชนมีสวนรวมโดยการเปดโอกาสให โดยผานองคกรท่ีไมใชผูแทนของ
ประชาชน เชน สถาบันหรือหนวยงานท่ีเชิญชวน หรือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
เม่ือไหรก็ไดทุกเวลา บางกรณีก็ไดกําหนดลักษณะของการมีสวนรวมในลักษณะตางๆ เชน  

3.1 การมีสวนรวมเกิดจากเบ้ืองบนหรือเบ้ืองลาง 
3.2 การจูงใจใหมีสวนรวมเกดิข้ึนโดยสมัครใจ 
3.3 แบบองคกร 

4.  ชองทางการมีสวนรวมเกดิข้ึนเชน 
4.1 การมีสวนรวมโดยปจเจกบุคคลหรือผานกลุม 
4.2 การมีสวนรวมโดยตรงหรือโดยออม 
4.3 การมีสวนรวมอยางเปนทางการและไมเปนทางการ 

5.  ระยะเวลาความตอเนื่องของกิจกรรม 
6.  ขอบขายกจิกรรมคลอบคลุมขนาดไหน 

จากแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนดังกลาว สรุปไดวา การจัดการปญหาส่ิงแวดลอม
นั้นตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนเปนพื้นฐานสําคัญ จึงจะสามารถจัดการปญหา
ส่ิงแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยสามารถแบงลักษณะการมีสวนรวมได 4 ลักษณะ
คือ การมีสวนรวมในการศึกษาคนควาและสาเหตุของปญหา รวมถึงความตองการของชุมชน การมี
สวนรวมในการวางแผนงาน การตัดสินใจ การกําหนดแนวทางของโครงการหรือการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ การมีสวนรวมในการลงทุนและการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการท่ีกําหนด 
และการมีสวนรวมในการติดตาม ควบคุมและประเมินผล เพื่อเปนแนวทางการดําเนินการปรับปรุง
แกไขตอไป จากท่ีสรุปมาขางตนแสดงในเห็นวาการดําเนินงานของกลุมไตรภาคีมีความสอดคลอง
กับแนวคิดดังกลาวตามลักษณะของการมีสวนรวมท้ัง 4 ลักษณะคือ 

1.  ใหสมาชิกชมรมรักษกะตะกะรนอันเปนตัวแทนของกลุมชาวบาน มีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเหน็ตอท่ีประชุมกลุมไตรภาคี 

2.  สมาชิกกลุมไตรภาคีทุกองคกรมีสวนรวมในการวางแผนงานและตัดสินใจ เพือ่กําหนด
แนวทางในการดําเนินโครงการแตละโครงการ 
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3.  ทุกองคกรในกลุมไตรภาคีมีสวนรวมในการหาแหลงเงินทุนสนบัสนุน เพื่อใชในการ
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมอันเกิดจากการดําเนินงานของกลุมไตรภาคี 

4.  สมาชิกกลุมไตรภาคีสามารถตรวจสอบ ควบคุมและประเมินผลสําเร็จจาการดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ไดตลอดเวลา การดําเนนิงานของกลุมไตรภาคีมีความซ่ือสัตยโปรงใส 
และตองการเขามาทํางานเพ่ือชุมชนอยางแทจริง 

 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับความเขมแข็งของชุมชน 
 

ประเวศ  วะสี (2538) กลาววา การที่จะผลักดันกระบวนการทรรศใหมในการพัฒนาใหมีผล
ในทางปฏิบัตินั้น จะตองใชกระบวนการใหทุกฝายเขามาเรียนรูรวมกนัดวยความรัก และทุกฝายใน
ท่ีนี้ก็คือ เบญจภาคีอันประกอบดวย 

1. ชุมชน ไดแก องคกรประชาชน สถาบันครอบครัว อาสาสมัคร และประชาชนท่ัวไป 
2. รัฐ ไดแก รัฐบาลและหนวยงานทางราชการ 
3. นักวิชาการ ไดแก สถาบันการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ ผูเช่ียวชาญ และผูชํานาญการใน

ดานตางๆ 
4. องคกรเอกชน ไดแก มูลนิธิ สมาคม องคกรสาธารณประโยชน ส่ือมวลชน องคกร

พัฒนาเอกชน องคการกุศล ตลอดจนชมรมและกลุมตางๆ 
5. องคกรธุรกิจ ไดแก บริษทั หางราน และนักธุรกจิ เปนตน 

ความเขมแข็งของชุมชนเปนปจจัยท่ีแกปญหาทุกเร่ืองพรอมกัน ท้ังเศรษฐกิจ จิตใจ 
ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม และการเมือง ทุกคนควรท่ีจะเขาใจเร่ืองความเปนชุมชน มีสวนรวมสราง
ความเปนชุมชน และแสวงหากลไกสงเสริมสนับสนุนความเปนชุมชน ถาขาดความเปนชุมชนจะ
แกปญหาส่ิงแวดลอมไมสําเร็จ “ความเปนชุมชนเปนอนาคตของโลก” 

อนุชาติ  พวงสําลี (2539). ไดอธิบายเกี่ยวกับความเขมแข็งท่ีสอดคลองกับนายแพทยประเวศ  
วสี วาเปนการรวมตัวเพื่อปฏิบัติการพัฒนาสังคมหรือความรวมมือแบบ “เบญจภาคี” ยอมกอใหเกิด
กระบวนการเรียนรูรวมกัน (Interactive Leaning Through Action) อยางมีพลังและความหมาย ยอม
จะตองดําเนินการไปโดยมีเปาหมายและมีวิสัยทัศนในการมองสังคมและอนาคตรวมกัน ฉะนั้นการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนภายใตกระบวนทัศนใหมในการพัฒนา (New Development 
Paradigm) จึงนับเปนกรอบทางความคิดอีกดานหนึ่ง 

ความยั่งยืนของสังคมชนบทข้ึนอยูกับการมีองคประกอบการเรียนรูของประชาชนการมี
องคการทําใหมีพลังเพิ่มข้ึน และมีความยั่งยืนโดยเปนกลไกของการเรียนรูรวมกัน 
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องคกรชุมชนเกิดข้ึนโดยกระบวนการที่คนในชุมชนมาประชุมปรึกษาหารือกัน ซํ้าแลวซํ้าอีก
จนปรากฏตัวผูนําธรรมชาติข้ึน มีการจัดการองคกร มีการวิเคราะหปญหา วินิจฉัยปญหา วิเคราะห
ทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางไดถูกตอง (ประเวศ  วสี, 2538) 

ในการพัฒนาชุมชนเพื่อใหชุมชนเขามามีสวนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน 
ดังนั้นการจัดการปญหาทุกเร่ืองจําเปนตองมีองคกรของชุมชนท่ีเขมแข็ง ซ่ึงความเขมแข็งของ
ชุมชน ตองมีองคประกอบตางๆท่ีสําคัญดังนี้คือ  

1. การมีอุดมการณรวมกนั หมายถึง การมทัีศนะตอโลก ตอสังคม และตอชุมชนรวมกัน 
มีความเขาใจตรงกัน อุดมการณถือวาเปนส่ิงสําคัญท่ีจะยดึเหนีย่วทิศทางของการรวมกลุมกันเอาไว 

2. การมีเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน 
3. การมีผลประโยชนรวมกนั 
4. คนเปนองคประกอบสําคัญของชาวบาน มีสวนท่ีเกี่ยวของคือ  

4.1 ผูนํา ถือเปนผูกําความอยูรอดขององคกรชาวบาน 
4.2 สมาชิก การที่สมาชิกรวมมือและมีสวนรวมในกิจกรรม ท้ังทางความคิด การ

วางแผน  การตัดสินใจ การปฏิบัติ  และการติดตามประเมินผล ตลอดจนมีสิทธ์ิท่ีจะไดรับ
ผลประโยชนจากองคกรชาวบาน สมาชิกมีหลายประเภท ท้ังสมาชิกท่ีเขารวมคิด รวมทํางานกับ
องคกร โดยอาจจะเขารวมกิจกรรมบาง ไมเขารวมบาง และสมาชิกประเภทเฝาดูอยูเฉยๆ มีมากกวา
ประเภทอ่ืนๆ 

4.3 ชาวบานท่ัวไป ท่ีไมเขารวมอยูในองคกร แตก็มีผลตอการดํารงอยู และความ
เขมแข็งขององคกรชาวบาน เพราะเปนคนท่ีเฝาดู ติดตาม วิพากษวิจารณและพรอมท่ีจะเขารวม 
หรือไมเขารวมกับองคกร 

5. การบริหารจัดการ ถือเปนเร่ืองช้ีขาดความเขมแข็งขององคกรชาวบาน โดยเฉพาะทุก
กิจกรรมมีเร่ืองเงิน คน เขาไปเกี่ยวของ จึงจําเปนตองอาศัยการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมี
รายละเอียดตางๆ ดังนี้คือ 

5.1 การตัดสินใจรวมกัน ถือเปนหัวใจสําคัญของการรวมตัวกันเปนองคกรของชุมชน 
เพราะหากสมาชิกไมมีโอกาสตัดสินใจดวยความเปนเจาขององคกร ก็ยอมไมมีความอยูรอด 

5.2 โครงสรางและบทบาทหนาท่ีโดยท่ัวไป มีโครงสรางจัดไวเปนรูปแบบมาตรฐาน 
คือ มีประธาน รองประธาน เลขานุการ ประชาสัมพันธ เหรัญญิก ปฏิคม และกรรมการอ่ืนๆ มีการ
แบงบทบาทหนาท่ีกันตามตําแหนงโครงสรางนี้อาจไมจําเปนสําหรับองคกรท่ีมีเนื้อหางานชัดเจน 
ควรมีตําแหนงท่ีมีเนื้องานใหปฏิบัติจริง 

5.3 สถานท่ีและวัสดุอุปกรณ 
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5.4 กฎ กติการวมกัน เพื่อยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติและขอตกลงรวมกัน 
5.5 การส่ือสารระหวางผูนํา กับสมาชิกองคกรชาวบาน ซ่ึงมีหลายรูปแบบ เปนตนวา 

การจัดประชุมช้ีแจงแลกเปล่ียนความคิดเห็นและหาขอสรุปรวมกัน การประชุมแกนนําองคกรการ
ส่ือสารนี้มีความสําคัญในการชวยใหเกิดการรับรูเขาใจ และรวมมือกันมากข้ึน 

5.6 การควบคุมตรวจสอบ เม่ือมีการแบงบทบาทหนาท่ีกันแลว ตองมีการควบคุม
ตรวจสอบกันอยางสมํ่าเสมอ 

6. กิจกรรมการเรียนรูฝกฝนและปฏิบัติจริงก็อยูท่ีกิจกรรมการพัฒนา โดยท่ัวไปกิจกรรม
ในชุมชนท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมเปนหลัก กิจกรรมตางๆ จึงเปนการ
สรางความสัมพันธระหวางผูนําสมาชิกชาวบานใหทํางานรวมกัน และเปนกิจกรรมท่ีตองการความ
ตอเนื่อง เพื่อแกปญหาหรือชวยเสริมสรางชีวิตชาวบานใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

7. งบประมาณควรมีการระดมทุนจากภายในชุมชนกอน เม่ือขาดเหลือจึงคอยแสวงหา
งบประมาณจากภายนอก 

จากแนวคิดเกี่ยวกับความเขมแข็งของชุมชนช้ีใหเห็นวา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
จําเปนตองมีองคกรของชุมชนท่ีเขมแข็ง ท่ีเกิดจากการที่ชุมชนมีอุดมการณ เปาหมายและ
ผลประโยชนรวมกัน โดยมีสมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในการคิดวางแผน ตัดสินใจ ปฏิบัติงานและ
ติดตามประเมินผล ซ่ึงอยูภายใตการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ จึงจะทําใหเกิดการจัดการ
ทรัพยากรไดอยางยั่งยืน สอดคลองกับการดําเนินงานของกลุมไตรภาคีท่ีเกิดข้ึนจากการมีวิสัยทัศน
รวมกันของผูนําชุมชน อันมีความตองการที่จะเห็นชุมชนกะรนเปนไปในทิศทางท่ีมีระบบและเปน
ระเบียบ โดยการดําเนินงานของกลุมไตรภาคีจะเปนการทํางานท่ีมีเปาหมายเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน มีการปรึกษาหารือกอนท่ีจะลงมือปฏิบัติ ดังนั้นผลประโยชนท่ีไดก็จะตกอยูกับทุกคน
ภายในชุมชน ทําใหชุมชนมีความเสมอภาคเทาเทียมกันเกิดข้ึน เปนผลใหไมเกิดความเล่ือมลํ้า
ภายในชุมชน และชุมชนกะรนจะกลายเปนชุมชนท่ีมีความเขมแข็งอยางยั่งยืนตอไป 
 

2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ปญญรัตน  มณีพรหม (2545) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบและแนวทางในการจัดทํา
ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (ISO 14001:1996) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ ผลการศึกษาในประเด็นการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากรพบวา กลุม
ตัวอยางมีระดับความรูเร่ืองปญหาส่ิงแวดลอมในระดับกลาง สวนความคิดเห็นในการจัดทําระบบ
การจัดการส่ิงแวดลอมของมหาวิทยาลัย ไดใหความสําคัญอันดับหนึ่งในเร่ืองการจัดการสารพิษ
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และวัตถุอันตรายใหมีประสิทธิภาพ อันดับสองในเร่ืองควรมีมาตรการควบคุมการใชน้ํา ไฟฟาและ
น้ํามันเช้ือเพลิงอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ และใหความสําคัญอันดับสามในเร่ืองควรมีการ
จัดทําระบบการจัดการส่ิงแวดลอม เพื่อส่ิงแวดลอมท่ีดีและเปนตัวอยางท่ีดีแกชุมชน ซ่ึงความรูเร่ือง
ปญหาส่ิงแวดลอมกับความคิดเห็นในการจัดทําระบบการจัดการส่ิงแวดลอม มีความสัมพันธใน
ทิศทางตรงกันขามท่ีระดับนัยสําคัญ 99 เปอรเซ็นต 

ยุคล  เหมบัณฑิต (2544) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมของชุมชนประมงทะเลนอย อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบวา 
ประชาชนในชุมชนทะเลนอยมีระดับการศึกษาต่ํา รายไดจากการประมงคอนขางนอย แรงงานใน
ภาคเกษตรเฉลี่ย 1 คนตอครัวเรือน แรงงานนอกภาคเกษตรเฉล่ีย 2.2 คนตอครัวเรือน รอยละ 79.1 
ไมเปนสมาชิกกลุมใดๆ เลย เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางประชาชนในกลุมบานทะเลนอย
กับกลุมบานอ่ืนๆ พบวา ระดับการศึกษาและรายไดสุทธิจากการทําประมงมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p≤01) สวนแรงงานดานการเกษตรและอายุมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p≤05)  

1. การมีสวนรวมตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีสวนรวมในระดับ
ท่ีไมมีสวนรวมในทุกดานทุกรายละเอียด เม่ือเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมระหวางกลุมบาน
ทะเลนอยกับกลุมบานอ่ืนๆ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤05)  

2. ทัศนคติของประชาชนตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมพบวา 
ประชาชนมีทัศนคติเห็นดวยมากตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดานการพัฒนา 
เพื่อใหเกิดการใชประโยชนสูงสุดตอตนเองเทานั้นไมไดคํานึงถึงการเก็บรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ไวใหลูกหลานและคนในรุนตอๆ ไปไดใชประโยชน  

3. ความสัมพันธระหวางปจจัยดานเศรษฐกิจสังคมกับการมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมพบวา ปจจัยดานเศรษฐกิจสังคม คือ การศึกษาและจํานวน
แรงงานในครัวเรือนของประชาชนในชุมชนประมงทะเลนอย มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p≤05) กับการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ลักษณะโดยรวมของชุมชนประมงทะเลนอย เปนชุมชนหมูบานในฐานะเปนหนวย
พื้นฐานทางการปกครองโดยรัฐเปนผูกําหนด ไมไดเปนชุมชนในแงกระบวนการทางสังคมซ่ึงเนน
การรวมตัวกัน โดยมีจิตสํานึกเชิงอุดมการณในกระบวนการการจัดการเพื่อวัตถุประสงครวมกัน
ของชุมชน ชุมชนประมงทะเลนอยจึงจัดเปนชุมชนที่ออนแอประชาชนขาดการมีสวนรวมอยาง
จริงจัง ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมท้ังมีจิตสํานึกตอปญหาสาธารณะ
นอย ทําใหทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมบริเวณทะเลนอยเกิดภาวะวิกฤต ดังนั้นโครงการ
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ตางๆ ทุกโครงการท่ีรัฐดําเนินการอยูและท่ีจะเขาไปดําเนินการ จําเปนอยางยิ่งท่ีควรจะตองมีการ
สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีการเรียนรูรวมกัน กระตุนและสงเสริมใหเกิดการจัดต้ังองคกร
ชุมชนเปนองคกรในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในปริมณฑลของชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการ
รวมตัวในฐานะเปนกระบวนการทางสังคม เม่ือชุมชนเขมแข็งข้ึนจึงจะกอใหเกิดความรวมมือของ
ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อใหเกิดความย่ังยืนท้ังทางดาน
เศรษฐกิจสังคมและความหลากหลายของระบบนิเวศน 

อํานวย  ศรีระแกว (2541) ไดทําการศึกษาวจิัยเร่ือง ปญหาและอุปสรรคในการวางแผน
ปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมระดับจงัหวดั : กรณีศึกษาจังหวดัสงขลา ผลการศึกษา
พบวา กระบวนการวางแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมจังหวดัสงขลามี 3 
ข้ันตอนคือ  

1. ข้ันกําหนดแผน มีปญหาและอุปสรรคในดานการประชุมประชาสัมพันธ การกําหนด
วัตถุประสงค การใชและวเิคราะหขอมูล การจัดลําดับความสําคัญ การศึกษาความเหมาะสม การ
พิจารณาใหความเห็นชอบแผน และการมีสวนรวมของประชาชน 

2. ข้ันปฏิบัติตามแผน มีปญหาและอุปสรรคในดานการอนุมัติโครงการ การประชุม การ
ประสานงาน การกําหนดระยะเวลา การควบคุมงาน อํานาจในการแกไขปญหาและการมีสวนรวม
ของประชาชน 

3. ข้ันประเมินผล มีปญหาและอุปสรรคในดานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ กฎเกณฑ 
ระยะเวลา การนําขอมูลการประเมินผลไปใชประโยชน และการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ประเมินผล 

ขอมูลทุติยภูมิพบวา องคประกอบของแผนไมครบถวน สัดสวนของแผนงานตางๆ ท่ีมี
อยูในแผนและแผนงานท่ีเสนอกับแผนงานท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณไมเหมาะสม 

พงษพันธ  พรทิพย (2545)ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอบทบาทสถานีอนามัย
ตอการจัดการส่ิงแวดลอมในชุมชนส่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก 

1. การับรูบทบาทในงานดานส่ิงแวดลอมของหัวหนาสถานีอนามัยพบวา สถานีอนามัยท่ี
มีหัวหนาสถานีอนามัยมีคะแนนการรับรูบทบาทในงานดานส่ิงแวดลอมสูง จะมีบทบาทในการ
จัดการส่ิงแวดลอมในชุมชนของสถานีอนามัยสูงกวา สถานีอนามัยท่ีมีหัวหนาสถานีอนามัยมี
คะแนนการรับรูบทบาทในงานดานส่ิงแวดลอมนอยกวา 

2. การรับรูขอมูลขาวสารดานส่ิงแวดลอมของสถานีอนามัยพบวา สถานีอนามัยท่ีมี
คะแนนการรับรูขอมูลขาวสารดานส่ิงแวดลอมสูง จะมีบทบาทในการจัดการส่ิงแวดลอมในชุมชน
ของสถานีอนามัยสูงกวาสถานีอนามัยท่ีมีคะแนนการรับรูขอมูลขาวสารดานส่ิงแวดลอมนอยกวา 



  

31 

3. เพศของหัวหนาสถานีอนามัยพบวา สถานีอนามัยท่ีมีหัวหนาสถานีอนามัยเพศหญิง 
จะมีบทบาทในการจัดการส่ิงแวดลอมในชุมชนของสถานีอนามัยมากกวา สถานีอนามัยท่ีมีหัวหนา
สถานีอนามัยเปนเพศชาย ซ่ึงสามารถอธิบายความผันแปรของบทบาทสถานีอนามัยตอการจัดการ
ส่ิงแวดลอมในชุมชนไดรอยละ 24.2 (R2 = 0.242) 

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดการส่ิงแวดลอมในชุมชนของสถานีอนามัยพบวา 
5 อันดับแรกท่ีเปนปญหาสูงสุด ไดแก 1)งบประมาณไมเพียงพอ 2)คณะกรรมการสภาตําบล/
คณะกรรมการหมูบานไมกระตือรือรน 3)วัสดุอุปกรณไมเพียงพอ 4)จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ 5)
องคการบริหารสวนตําบลไมกระตือรือรน 

เก็ตถวา  บุญปราการ (2541)ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมขององคกรพัฒนาเอกชน : กรณีศึกษาสมาคมหยาดฝน จังหวัดตรัง ผลการศึกษาพบวา 

1. การกอตัวของสมาคมหยาดฝนเกิดจากการท่ีนายกสมาคมมีแนวความคิดท่ีจะทํางาน
พัฒนาชนบทในกลุมชุมชนชาวประมงขนาดเล็ก ซ่ึงเปนกลุมดอยโอกาสมากท่ีสุด 

2. วิวัฒนาการของสมาคมหยาดฝนแบงเปน 3 ระยะคือ ระยะแรกเปนระยะกอต้ัง ศึกษา
ทดลองอยูในชวงป พ.ศ.2528-2533 ระยะท่ีสอง เปนระยะแหงการปรับใชสถานการณและ
เปล่ียนแปลงอยูในชวงป พ.ศ.2534-2535 ระยะท่ีสาม เปนระยะแหงการขยายชุมชนและการสราง
เครือขายการทํางานอยูในชวงป พ.ศ.2536-2540 

3. วิธีการทํางานของสมาคมหยาดฝนใหความสําคัญกับกระบวนการพัฒนาแบบ
ประชาชนมีสวนรวม โดยเปนกิจกรรมดานสังคมและเศรษฐกิจ ตอมาไดปรับเปล่ียนมาเนน
กิจกรรมดานส่ิงแวดลอม 

4. ปญหาท่ีสําคัญของสมาคมหยาดฝน คือ ปญหาการบริหารงาน การวางแผน การจัดการ
ภายในองคกร บุคลากร การประสานงาน การควบคุม การประเมินผลงาน การประชาสัมพันธ และ
การยอมรับของชุมชนท่ีมีตอแนวความคิดในการพัฒนาของสมาคมหยาดฝน 

5. ผลท่ีชุมชนเปาหมายไดรับจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ
สมาคมหยาดฝน 

5.1 เกิดกระบวนการอนุรักษทรัพยากรชายฝง โดยเกิดความรูความเขาใจและมี
จิตสํานึกท่ีดีมีความรับผิดชอบตอสวนรวม ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ี
ถูกตองและเหมาะสม 

5.2 เกิดองคกรชุมชนท่ีเขมแข็งในการทํางาน สามารถบริหารจัดการกลุมไดดวย
ตนเอง รูจักวเิคราะหสถานการณและสามารถกําหนดแนวทางแกไขปญหาชุมชนได 



  

32 

5.3 เกิดการทํางานอนุรักษในลักษณะเครือขาย เปนท่ียอมรับของชุมชนและองคกร
อ่ืน 

5.4 เกิดความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชนดานเศรษฐกิจ ดานอํานาจการ
ตัดสินใจ และดานมิติทางวัฒนธรรมคอนขางสูง 

6. ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชนเปาหมายคือ  
6.1 ปจจัยภายใน ไดแก ภาวะผูนําของคนในชุมชน ลักษณะการมีสวนรวม การรับรู

ขอมูลขาวสาร ลักษณะความสัมพันธเชิงเครือญาติ วัฒนธรรม ศาสนา ความเช่ือ และการประกอบ
อาชีพหลักของคนสวนใหญในชุมชน 

6.2 ปจจัยภายนอก ไดแก นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ หนวยงานของรัฐ 
องคกรพัฒนาเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งสมาคมหยาดฝน แหลงทุนสนับสนุนสมาคมหยาดฝน และ
ส่ือมวลชนทองถ่ิน 

จรูญพันธุ  เช่ียววิทย (2544)ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม : กรณีศึกษาพื้นท่ีปาเขาหลวงและชุมชนบานคีรีวง 
ตําบลกําโลน อําลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของประชาชน
ท้ัง 4 ดานอยูในระดับปานกลาง ประชาชนที่มีสถานภาพดานครอบครัว อายุ จํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน การเปนสมาชิกกลุมการไดรับขาวสาร และการเคยไดรับความเดือดรอนหรือเคยประสบ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติตางกัน มีสวนรวมไมแตกตางกัน ประชาชนท่ีมีสถานภาพดานเพศ การศึกษา 
รายได อาชีพ การไดรับผลประโยชน การเปนผูนํา การติดตอสัมพันธกับบุคคลภายนอกชุมชน การ
ติดตอสัมพันธกับบุคลากรของรัฐ และความรูสึกวาตนเองเปนท่ียอมรับนับถือของบุคคลอ่ืนตางกัน 
มีสวนรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p≤0.05 โดยท่ีเพศชายมีสวนรวมสูงกวา
เพศหญิง ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรีมีสวนรวมสูง
กวาประชาชนท่ีไมไดรับการศึกษา และประชาชนท่ีไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ประชาชน
ท่ีมีรายได 3,001 บาทตอเดือนข้ึนไป มีสวนรวมสูงกวาประชาชนท่ีมีรายไดต้ังแต 3,000 บาทตอ
เดือน สวนประชาชนท่ีประกอบอาชีพมากกวา 1 อยางและประชาชนท่ีไมไดประกอบอาชีพ มีสวน
รวมสูงกวาประชาชนท่ีประกอบอาชีพคาขายและรับจาง ประชาชนที่ไดรับผลประโยชนคอนขาง
สูงถึงสูงมาก มีสวนรวมมากกวาประชาชนท่ีไมไดรับผลประโยชนและประชาชนท่ีไดรับ
ผลประโยชนเล็กนอย ประชาชนทีเปนผูนําและเคยเปนผูนํามีสวนรวมสูงกวาประชาชนท่ีไมเคย
เปนผูนํา ประชาชนท่ีติดตอสัมพันธกับบุคคลภายนอกชุมชน 1 ถึง 3 คร้ังตอเดือนข้ึนไปมีสวนรวม
สูงกวาประชาชนท่ีติดตอสัมพันธกับบุคคลภายนอกชุมชนนอยกวา 1 คร้ังตอเดือน ประชาชนท่ี
ติดตอสัมพันธกับบุคลากรของรัฐ 1 ถึง 3 คร้ังตอปและมากกวานั้นมีสวนรวมมากกวาประชาชนที่
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ติดตอสัมพันธกับบุคลากรของรัฐนอยกวา 1 คร้ังตอป และประชาชนท่ีมีความรูสึกวาตนเองเปนท่ี
ยอมรับนับถือของบุคคลอ่ืนปานกลาง คอนขางสูง และสูงมากมีสวนรวมมากกวาประชาชนท่ีมี
ความรูสึกวาตนเองไมเปนท่ียอมรับนับถือของบุคคลอ่ืนถึงยอมรับนับถือเล็กนอย  

และสําหรับประเภทการใชประโยชนและลักษณะการจัดการพื้นท่ีปาเขาหลวงพบวา 
ประชาชนในชุมชนบานคีรีวงใชประโยชนพื้นท่ีปาเขาหลวงเปนแหลงของปจจัย 4 ในการดํารงชีพ 
การพักผอนหยอนใจ และการศึกษาหาความรู มีการใชประโยชนจากพื้นท่ีท้ังท่ีเปนการช่ัวคราวและ
มีการครอบครองพ้ืนท่ีอยางถาวร สิทธิการครอบครองไดมาโดยทางมรดก จับจองดวยตนเอง และ
ซ้ือสิทธิการครอบครองจากผูอ่ืน ปญหาหารมีสวนรวมไดแก ประชาชนมีรายไดนอยมีฐานะยากจน
และไมมีโอกาสเขารวม ทําใหการมีสวนรวมตํ่า ขอเสนอแนะไดแก ควรมีการสงเสริมการประกอบ
อาชีพ เพื่อเพิ่มรายไดและเปดโอกาสใหประชาชนไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ใหมากข้ึน 


