
 
บทท่ี  2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
  การศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา 
เขตเทศบาลเมืองแมโจ  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม  ผูวิจัยไดใชแนวคิดดังตอไปนี้เปน
แนวทางของการศึกษา คือ 
  2.1 แนวคิดภาวะโลกรอน 
  2.2 แนวคิดความตระหนัก 
  2.3 แนวคิดการมีสวนรวม 
  2.4 งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
  2.5  กรอบแนวคิดการวิจัย 

2.1 แนวคิดภาวะโลกรอน 
    ภาวะโลกรอน  หมายถึง  ภาวะท่ีอุณหภูมิโดยเฉล่ียของโลกสูงข้ึน ซ่ึงเปนสาเหตุใหสภาพ
อากาศเปล่ียนแปลงอาจจะนําไปสูการเปล่ียนแปลงของปริมาณน้ําฝน ระดับน้ําทะเลและมี
ผลกระทบอยางกวางขวางตอพืช สัตว ธรรมชาติส่ิงแวดลอมและวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันของ
มนุษย ท้ังทางตรงและทางออม   

สาเหตุของภาวะโลกรอน: ปรากฏการณเรือนกระจก 
ภาวะโลกรอน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปล่ียนแปลง (Climate Change) คือ 

การท่ีอุณหภูมิเฉล่ียของโลกเพิ่มข้ึนจากผลของภาวะเรือนกระจก โดยภาวะโลกรอนมีสาเหตุจาก
การท่ีมนุษยไดเพ่ิมปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดจากการเผาไหมเช้ือเพลิงตางๆ จากการขนสง  
จากการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและจากการเพิ่มกาซกลุมไนตรัสออกไซด และคลอโรฟลูโร
คารบอน ไปพรอมๆ กันกับการตัดและทําลายปาไมจํานวนมหาศาลเพ่ือสรางส่ิงอํานวยความ
สะดวก ทําใหกลไกในการดึงเอากาซคารบอนไดออกไซดออกไปจากระบบบรรยากาศถูกลดทอน
ประสิทธิภาพลง สงผลใหเกิด ภาวะโลกรอน 
    ช้ันบรรยากาศของโลกประกอบไปดวยกาซตางๆ จํานวนมาก โดยเฉพาะกาซเรือน
กระจก เชน คารบอนไดออกไซด ซ่ึงทําหนาท่ีเหมือนหลังคากระจกของโลก ปองกันมิใหความรอน
จากดวงอาทิตยท่ีสองลงมายังพ้ืนโลกสะทอนกลับไปไดหมด และทําใหอุณหภูมิเฉล่ียของโลก
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คอนขางคงท่ี หากปราศจากหลังคากระจกธรรมชาตินี้แลวพื้นผิวโลกจะเย็นกวาปกติถึง 30 องศา
เซลเซียส ซ่ึงไมอบอุนพอที่จะทําใหส่ิงมีชีวิตอาศัยอยูและเจริญเติบโตได 
     สภาวะโลกรอนเปนปรากฏการณสืบเนื่องจากการท่ีโลกไมสามารถระบายความรอนท่ี
ไดรับจากดวงอาทิตยออกไปไดอยางท่ีเคยเปน ทําใหอุณหภูมิเฉล่ียของโลกเพ่ิมสูงข้ึน แมวาในชวง
ศตวรรษท่ีผานมาอุณหภูมิดังกลาวสูงข้ึนเพียงไมกี่องศา  แตก็ทําใหสภาพอากาศของโลก
เปล่ียนแปลงไปอยางมาก และสงผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตบนโลกอยางรุนแรง สภาวะดังกลาวเรียกวา 
“ การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ ” 
     ตลอดระยะเวลาที่ผานมาไดมีการถกเถียงกันในหมูนักวิทยาศาสตรวา ปรากฏการณ  
“การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ” เปนปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย 
เนื่องจากสภาพอากาศของโลกมีการเปล่ียนแปลงมาแลวนับไมถวน ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาหลาย
แสนป แตในปจจุบันนักวิทยาศาสตรเกือบท้ังหมดเช่ือวา มนุษยมีสวนทําใหเกิดปรากฏการณ
ดังกลาวข้ึนและเปนท่ีแนชัดวากิจกรรมของมนุษยมีสวนเรงใหเกิดปรากฏการณดังกลาวใหมีความ
รุนแรงกวาท่ีควรจะเปนตามธรรมชาติ (องคการตลาดเพื่อเกษตรกร, 5 สิงหาคม 2550) 

    จิรพล  สินธุนาวา, (2550) กลาวสรุปวา สาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอนมี 2 ประการ 
คือ จากการใชน้ํามันเช้ือเพลิงภาคขนสงและอุตสาหกรรม และการเกิดไฟปา ซ่ึงในระยะหลังไมได
เกิดจากธรรมชาติ แตเปนฝมือมนุษยท่ีเผาปาตัดตนไมและหาของปา เชน หาผักหวาน น้ําผ้ึงปา  

ปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดภาวะโลกรอน 
    พลังงานจากดวงอาทิตย เปนคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  มีท้ังรังสีคล่ืนส้ันและคลื่นยาว 

บรรยากาศของโลกทําหนาท่ีปกปองรังสีคล่ืนส้ันไมใหลงมาทําอันตรายตอส่ิงมีชีวิตบนพ้ืนโลกได 
โมเลกุลของกาซไนโตรเจนและออกซิเจนในบรรยากาศชั้นบนสุดจะดูดกลืนรังสีแกมมา และรังสี
เอ็กซ จนทําใหอะตอมของกาซในบรรยากาศช้ันบนมีอุณหภูมิสูงและแตกตัวเปนประจุ บางคร้ัง
เรียกช้ันบรรยากาศท่ีเต็มไปดวยประจุนี้วา “ไอโอโนสเฟยร” ซ่ึงมีประโยชนในการสะทอน
คล่ืนวิทยุสําหรับการส่ือสาร สวนรังสีอุลตราไวโอเล็ตสามารถสองผานบรรยากาศช้ันบนลงมา แต
ถูกดูดกลืนโดยกาซโอโซนในช้ันสตราโตสเฟยร ท่ีระยะสูงประมาณ 19 – 48 กิโลเมตร แสงแดด
หรือแสงท่ีตามองเห็นสามารถสองลงมาถึงพื้นโลก รังสีอินฟราเรดถูกดูดกลืนโดยกาซเรือนกระจก  

    บรรยากาศของโลกประกอบดวยก าซไนโตรเจน  78% ก าซออกซิ เจน  21%                    
กาซอารกอน 0.9% นอกน้ันเปนไอน้ํา และกาซคารบอนไดออกไซดจํานวนเล็กนอย แมวา
ไนโตรเจน ออกซิเจน และอารกอนจะเปนองคประกอบหลักของบรรยากาศ แตก็มิไดมีอิทธิพลตอ
อุณหภูมิของโลก ตรงกันขามกาซโมเลกุลใหญ เชน ไอน้ํา คารบอนไดออกไซด และมีเทน แมจะมี
อยูในบรรยากาศเพียงเล็กนอยกลับมีความสามารถในการดูดกลืนรังสีอินฟราเรด และมีอิทธิพลทํา
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ใหอุณหภูมิของโลกอบอุน เรียกกาซพวกนี้วา “กาซเรือนกระจก” (Greenhouse gas) ซ่ึงมีคุณสมบัติ
ในการเก็บกักความรอน หากปราศจากกาซเรือนกระจกแลว พื้นผิวโลกจะมีอุณหภูมิเพียง -18 องศา
เซลเซียส ซ่ึงหมายความวาน้ําท้ังหมดบนโลกนี้จะกลายเปนน้ําแข็ง 

   ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2550 มีการอภิปรายเรื่อง “ภาวะ
โลกรอนกับประเทศไทย: An Inconvenient Truth จริงหรือ?” จิรพล สินธุนาวา, (2550) กลาววา วิธี
รับมือกับภาวะโลกรอน มี 3 ทาง คือ การปองกัน การเตรียมรับและการปรับตัว แตขณะน้ีการ
ปองกันอาจสายเกินไปแลว เพราะปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดท่ีปลอยในชวง 200 ปที่ผานมามี
เพียง 240 สวน จากลานสวน แตปนี้กาซคารบอนไดออกไซดท่ีปลอยมีปริมาณ 383 สวนตอลาน
สวน สงผลใหอุณหภูมิในโลกเพิ่มขึ้น 6 องศาเซลเซียส  

     ปจจุบัน นักวิทยาศาสตรตางวิตกวากาซคารบอนไดออกไซดจะเพิ่มข้ึนเปน 400 สวน 
ซ่ึงจะทําใหอุณหภูมิเพิ่มข้ึน 2-3 องศา สงผลใหน้ําแข็งข้ัวโลกละลาย จนระดับน้ําทะเลสูงข้ึนอยาง
นอย 5-15 เมตรซ่ึงคาดการณวาน้ําแข็งข้ัวโลกจะละลายหมดภายในป ค.ศ.2030 หรืออีก 23 ป
ขางหนา   

     เครือวัลย จันทรแกว ,(2550) กลาววา จากการศึกษาการเกิดสึนามิในประเทศไทย  พบมี
หลักฐานชัดเจนวามีเกิดข้ึนในไทยคร้ังแรกเม่ือ 600 ปกอน หรือในสมัยตนกรุงศรีอยุธยา  ซ่ึงจาก
การศึกษายังไมสามารถระบุไดชัดถึงระยะเวลาการเกิดสึนามิในอนาคต ฉะนั้น ภาครัฐจะตองเรง
วางแผนปองกันและควบคุมการจัดสรรใชท่ีดินหนาชายหาด เพื่อปองกันการสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้นใน
สวนของการซักซอมเตือนภัยของศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติและควรใหความรูแกประชาชนควบคู
ไปดวย (ผูจัดการออนไลน , 5 สิงหาคม 2550) 

ภาวะโลกรอน: ผลกระทบตอประเทศไทย 

 ระดับน้ําทะเลขึ้นสูง 
 นักวิทยาศาสตรคาดการณวาระดับน้ําทะเลอาจสูงข้ึนอีกถึง 90 เซนติเมตรในอีก 100 ป
ขางหนา ซ่ึงจะทําใหประเทศไทยไดรับผลกระทบท้ังทางดานกายภาพและชีวภาพตางๆ หลาย
ประการ 
  สถาบันส่ิงแวดลอมไทยประเมินไวในรายงานการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการแหงชาติ
วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ระบุวามีส่ิงท่ีช้ีชัดในเร่ืองความเปนไปได
ของภาวการณขาดแคลนนํ้าในพื้นท่ีลุมน้ําท่ีใหญท่ีสุดของประเทศและเกิดอุทกภัยท่ีถ่ีข้ึนและรุนแรง
ยิ่งข้ึนในพ้ืนท่ีราบลุมเม่ือพิจารณาถึงความเปนไปไดของระดับน้ําในมหาสมุทรท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะ
ในบริเวณชายฝงของกรุงเทพฯ ซ่ึงเปนเมืองหลวงและศูนยกลางทางเศรษฐกิจ  ท้ังยังมีความ
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หนาแนนของประชากรสูงและอยูเหนือระดับน้ําทะเลเพียง 1 เมตรเทานั้น ระดับการรุกของน้ําเค็ม
จะเขามาในพ้ืนท่ีแมน้ําเจาพระยาถึง 40 กิโลเมตร ซ่ึงจะสงผลกระทบรุนแรงตอพื้นท่ีเกษตรกรรมที่
มีความออนไหวตอความสมดุลของนํ้าจืดและน้ําเค็มในพ้ืนท่ี นอกจากนี้กรุงเทพฯ ยังมีความเส่ียง
ตอความเสียหายจากเหตุการณลํ้าลนตล่ิงและอุทกภัยท่ีจะกอความเสียหายกับระบบสาธารณูปโภค 
ท่ีอยูอาศัยของคนจํานวนมาก รวมถึงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจที่จะตามมา (เนช่ันกรุป,                      
5 สิงหาคม 2550 ) 
   สวนพื้นท่ีชายฝงจะไดรับผลกระทบดวยเชนกัน อันประกอบไปดวยพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
แหลงเพาะเล้ียงสัตวน้ํา พื้นท่ีท่ีเปนแหลงทองเท่ียวและท่ีอยูอาศัย ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่มีตอพื้นท่ีชายฝงแตกตางกันไปเปนกรณี เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นท่ีชายฝง
หลายแบบ เชน พื้นท่ีชายฝงเปนหนาผา อาจจะมีการยุบตัวเกิดข้ึนกับหินท่ีไมแข็งตัวพอ  แต
กระบวนการนี้จะเกิดข้ึนอยางชาๆ สวนพื้นท่ีปาชายเลนจะมีความหนาลดลงและอาจถูกแทนท่ีดวย
หาดเลนเนื่องจากพืชตายจากระดับน้ําทะเลที่สูงข้ึน 
 
              ผลกระทบตอระบบนิเวศนและความหลากหลายทางชีวภาพ 

อุณหภูมิเฉล่ียของโลกท่ีเพิ่มสูงข้ึนจะทําใหการระเหยของน้ําทะเลในมหาสมุทร แมน้ํา            
ลําธาร ทะเลสาบเพิ่มมากข้ึนและทําใหฝนตกมากข้ึน แตปริมาณฝนจะกระจุกตัวอยูในบางบริเวณ  
ทําใหเกิดอุทกภัย สวนบริเวณอ่ืนๆ ก็จะเกิดปญหาแหงแลง เนื่องจากฝนตกนอยลง กลาวคือ พื้นท่ี
ภาคใตจะมีฝนตกชุก และเกิดอุทกภัยบอยคร้ังข้ึน ในขณะท่ีภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือตอง
เผชิญกับภัยแลงมากข้ึน 
  ลักษณะของฝนและอุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลงทําให วัฏจักรของน้ําเปล่ียนแปลง ลักษณะการ
ไหลของระบบน้ําผิวดินและระดับน้ําใตดินก็จะไดรับผลกระทบดวยเชนกัน อาจจะมีผลกระทบ
ตอเนื่องถึงการเปล่ียนแปลงชนิดและการแพรกระจาย รวมถึงความสมบูรณของปาไมไทยใน
อนาคตดวย ยกตัวอยาง เชน ปาแลงเขตรอน มีแนวโนมวาจะลุกเขาไปในปาช้ืนใกล เขตรอน 
กลาวคือ พื้นท่ีปาช้ืนมีแนวโนมลดลงและพ้ืนท่ีปาแลงมีแนวโนมเพิ่มข้ึน          
   ระบบนิเวศนทางทะเลก็นับเปนอีกระบบนิเวศนหนึ่งท่ีจะไดรับผลกระทบจากภาวะโลก
รอนเนื่องจากระดับน้ําทะเลที่สูงข้ึนและอุณหภูมิผิวน้ําท่ีเพิ่มข้ึนสงผลใหพืชและสัตวทะเลบางชนิด
สูญพันธุ รวมถึงการเกิดปรากฎการณปะการังฟอกสีท้ังในอาวไทยและฝงทะเลอันดามัน 
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                ผลกระทบตอการเกษตรและแหลงน้ํา 
 ในประเทศไทยมีแนวโนมวาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทําใหปริมาณน้ําลดลง 
ประมาณ 5 – 10 เปอรเซ็นต ซ่ึงจะมีผลผลิตดานการเกษตร โดยเฉพาะขาวซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจท่ี
สําคัญและตองอาศัยปริมาณนํ้าฝนและแสงแดด รวมถึงความชื้นของดินและอุณหภูมิเฉล่ียที่
พอเหมาะดวย 
  สําหรับประเทศไทย ผลกระทบที่มีตอภาคการเกษตรจะไมรุนแรงมากเพราะพื้นท่ี
ชลประทานจะไดรับการปองกันแตผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอาจจะรุนแรงในบริเวณทีข่าด
น้ํา 
  นอกจากนี้อาจเกิดผลกระทบข้ึนกับการทําประมง เนื่องจากแหลงน้ําท่ีเคยอุดมสมบูรณ
ตลอดท้ังป อาจแหงขอดลงในบางฤดูกาล ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการขยายพันธุและการเจริญเติบโต
ของสัตวน้ํา จะทําใหจํานวนและความหลากหลายของชนิดของสัตวน้ําลดลงจํานวนมาก 

         เหตุการณสภาพอากาศรุนแรง 
 จากสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงจะทําใหภัยธรรมชาติตาง ๆ เกิดบอยคร้ังและรุนแรงมาก
ข้ึน อากาศท่ีรอนข้ึนและความช้ืนท่ีเพิ่มมากข้ึนจะทําใหเกิดพายุฝนฟาคะนองบอยคร้ังข้ึนและไม
เปนไปตามฤดูกาล ภาคใตของประเทศซ่ึงมีพายุไตฝุนพัดผานจะเกิดพายุมากข้ึนและกอใหเกิดความ
เสียหายกับระบบนิเวศน 
 ภัยธรรมชาติอีกอยางหน่ึงท่ีคาดการณวาจะรุนแรงข้ึน ไดแก ภาวะภัยแลง การลดลงของ
ปริมาณนํ้าฝน และการระเหยของน้ําท่ีเพิ่มมากข้ึน การขยายตัวของภาวะแหงแลงทําใหพื้นท่ี
ตลอดจนผูท่ีไดรับความเสียหายมีเพ่ิมมากขึ้นตอผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ นอกจากน้ีไฟ
ปาอาจะเกิดบอยคร้ังข้ึนสืบเนื่องมาจากภาวะภัยแลง 

               ผลกระทบดานสุขภาพ 
 อุณหภูมิเฉล่ียของโลกท่ีเพิ่มสูงข้ึนและเหตุการณตามธรรมชาติ  โรคระบาดท่ีสัมพันธกับ
การบริโภคโดยตรงตอสุขภาพและอนามัยของคนไทย เชน อาหารและน้ําดื่ม มีแนวโนมวาจะเพ่ิม
สูงมากข้ึน 
 โรคติดตอในเขตรอนมีแนวโนมเพิ่มข้ึน และคราชีวิตผูคนเปนจํานวนมากเชนเดียวกัน  
โดยเฉพาะไขมาลาเรียซ่ึงมียุงลายเปนพาหะเนื่องจากการขยายพันธุของยุงมีจํานวนมากข้ึนสภาวะ
แวดลอมท่ีมีอุณหภูมิสูงขึ้น อีกโรคหน่ึงท่ีมีจํานวนผูปวยสูงข้ึน คือ ไขสา ปจจุบันการระบาดของไข
สาในประเทศไทยมีความรุนแรง และมีจํานวนผูปายเพิ่มมากข้ึนกวา 8 – 10 เทา ซ่ึงอาจเปนผลมา
จากสภาพอากาศท่ีรอนข้ึนและฤดูกาลที่ไมแนนอน 
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ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 ภาวะโลกรอนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไมเพียงแตสงผลกระทบท่ีรุนแรง
ตอประเทศไทยในทางกายภาพเทานั้น แตไดสงผลกระทบท่ีรุนแรงตอประเทศไทยหลายๆ ดาน เชน 
สงผลกระทบทางออมตอความม่ันคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ กลาวคือ การยุบตัวของ
พื้นท่ีชายฝงภูมิอากาศแปรปรวน โรคระบาดรุนแรงและผลกระทบอ่ืนๆ สงผลใหมีประชาชน
บาดเจ็บลมตาย ท้ังท่ีทํากิน และไรท่ีอยูอาศัยเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ประชาชนยังจะไดรับความ
เดือดรอนจากการขาดแคลนอาหารและน้ําดื่มท่ีถูกสุขลักษณะระหวางภาวะนํ้าทวมซ่ึงโดยมาก ผูท่ี
จะไดรับผลกระทบรุนแรงท่ีสุดจะเปนประชาชนที่มีฐานะยากจน ไมมีทุนทรัพยเพียงพอท่ีจะ
ปองกันผลกระทบ เชน การปองกันการรุกลํ้าของน้ําเค็มในพื้นท่ีทํากินอาจทําไดโดยการสรางเข่ือน
และประตูน้ําปองกันน้ําเค็ม แตวิธีการนี้ตองลงทุนสูง ดังนั้นเม่ือตนทุนของการปองกันสูงเกินกวาท่ี
ชาวนาจะสามารถรับได การท้ิงพ้ืนท่ีทํากินในบริเวณท่ีใหผลผลิตต่ําจึงเปนทางออกท่ีคาดวาจะ
เกิดข้ึน 

              ทางออกของปญหาสภาวะโลกรอน 
 ทางออกของปญหาสภาวะโลกรอนนั้น มีดวยกันมากมายหลายวิธีเพียงแตตองการความ
รวมมือจากคนในสังคมชวยกัน วิธีท่ีสามารถชวยแกปญหานี้ได คือ การประหยัดพลังงาน ซ่ึง
สามารถแบงแยกยอยไดเปนอีกหลายวิธี ในท่ีนี้จะยกตัวอยางมา 10 วิธีท่ีงายๆ สะดวกและสามารถ
ทําได 

1.ตองยอมรับกอนวา สาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอนมิไดมาจากประเทศอุตสาหกรรม
หรือประเทศพัฒนาแลวเปนหลัก แตเราทุกคนบนพ้ืนผิวโลก รวมทั้งคนไทยดวย ตางก็เปน           
สวนหน่ึงของตนเหตุใหเกิดภาวะโลกรอน เพราะการใชชีวิตประจําวันของเรา ไมวาจะเปนการใช
ไฟฟา การเดินทาง การขนสง การบริโภค การสรางท่ีพักอาศัย การซ้ือของ ลวนมีสวนสําคัญ  ใน
การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดข้ึนสูช้ันบรรยากาศ 

2. ประหยัดการใชพลังงานทุกชนิด โดยเฉพาะไฟฟา เพราะเช้ือเพลิงสําคัญในการผลิต
ไฟฟาคา คือ น้ํามัน ถานหินและกาซธรรมชาติ ลวนแตปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดท่ีกอ
ภาวะเรือนกระจกท้ังส้ิน เลือกอุปกรณประหยัดไฟฟา เชน เปล่ียนมาใชหลอดประหยัดพลังงาน 
เพราะหลอดไฟท่ีใชกันอยูท่ัวไปเปล่ียนพลังงานเพียงรอยละ 10 เทานั้นใหเปนแสงสวาง สวน
พลังงานอีกรอยละ 90 สูญเสียไปในรูปของความรอน และถอดปล๊ักเคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิดเม่ือเลิก
ใชงาน 

3.หลีกเล่ียงการใชรถยนตสวนตัวเพื่อเปนการประหยัดการใชน้ํามัน ถาไมจําเปนควร
หลีกเล่ียงการโดยสารเคร่ืองบิน จากรายงานของสถาบันส่ิงแวดลอมระหวางประเทศแนะนําวาควร
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ใชบริการรถไฟสําหรับการเดินทางในระยะทางไมเกิน 640 กิโลเมตร ซ่ึงจะชวยลดจํานวนเท่ียวบิน
ลงไดถึงรอยละ 45 และบรรดานักธุรกิจควรใชระบบการประชุมผานวีดีโอแทนการใหพนักงานข้ึน
เคร่ืองบินไปรวมการประชุม 

4.คิดกอนจะซ้ือส่ิงของ เพราะการผลิตและการขนสงสินคาเกือบทุกชนิดลวนแตใช
พลังงานท้ังส้ิน กอนจะซ้ืออะไร ใหถามตัวเองกอนวา ส่ิงนั้นจําเปนเพียงใดหรือลองเปล่ียนจากการ
ซ้ือของใหมเปนการซอมหรือใชของมือสองแทน 

5.ลดการกินท้ิงกินขวางเพราะเศษอาหารและของท่ีบูดเนาเม่ือไปทับถมอยูท่ีกองขยะจะ
กลายเปนแหลงผลิตกาซมีเทนซ่ึงเปนกาซเรือนกระจกท่ีสําคัญอีกตัวหนึ่ง 

6.บริโภคของท่ีผลิตในประเทศ เพราะการซ้ือสินคาจากตางประเทศยอมตองส้ินเปลือง
พลังงานในการขนสง การทานอาหารทองถ่ินเปนทางเลือกหนึ่งท่ีนาสนใจ เชน การรับประทานปลา
ทูแทนปลาแซลมอน เพราะนอกจากราคาถูกและทําใหเงินทองไมร่ัวไหลออกนอกประเทศแลวยัง
ชวยลดภาวะโลกรอนไดอีกดวย 

7.พกขวดน้ําติดตัวไปดวยระหวางการเดินทาง ขวดน้ําพลาสติกแบบใชคร้ังเดียวส้ินเปลือง
พลังงานในการผลิตมหาศาล แถมยังทําใหเกิดขยะลนโลกและการกําจัดขยะก็ตองใชพลังงานอีก
ดวย 

8.หลีกเล่ียงการใชถุงพลาสติก เพราะการผลิตถุงพลาสติกใชพลังงานอยางมหาศาล           
จะใหดีควรนําถุงผาจากบานติดตัวไปดวยเวลาซ้ือของตามรานคา หากไมจําเปนควรบอกพนักงาน
ขายวาไมเอาถุงพลาสติก เพราะเม่ือนํากลับบานแลวคนสวนใหญจะท้ิงลงถังขยะในประเทศ
สหรัฐอเมริกาใชถุงพลาสติกท่ีใชคร้ังเดียวแลวท้ิง ถึงปละ 1 แสนลานใบ 

9.ประหยัดการใชกระดาษ อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษใชพลังงานมากเปนอันดับ 4 ท้ัง
ยังกอมลพิษท่ีเปนตนเหตุของการทําลายปาไมซ่ึงเปนตัวดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดท่ีสําคัญ
ดวย 

10.สนับสนุนการซ้ือสินคาจากบริษัทผูผลิตท่ีสนใจปญหาส่ิงแวดลอม หรือลงทุนซ้ือหุนใน
บริษัทท่ีมีสวนในการรักษาส่ิงแวดลอม เพื่อเปนกําลังใจใหแกผูผลิตท่ีอยากมีสวนในการปกปอง
โลกและเลิกสนับสนุนสินคาของบริษัทท่ีกอมลพิษตอส่ิงแวดลอม 

ถึงแมวาวิธีท่ีใชเพื่อบรรเทาสภาวะโลกรอนนั้นมีดวยกันมากมายหลายวิธี แตการท่ีมนุษย
ชวยกันลดปริมาณการใชพลังงานเชื้อเพลิงนั้นเปนวิธีท่ีไดรับความนิยมกันมากซ่ึงกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันของมนุษยนั้นเกี่ยวโยงกับการใชพลังงานท้ังส้ิน 

 หากมองยอนกลับไปท่ีตนเหตุของปญหา เราจะพบวาสาเหตุของภาวะโลกรอนนั้น คือการ
ท่ีมนุษยเผาผลาญเช้ือเพลิงฟอสซิล เชน ถานหิน น้ํามัน และกาซธรรมชาติ เพื่อผลิตพลังงานและ
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ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด  ซ่ึงเปนกาซเรือนกระจกตัวสําคัญท่ีสุดอกสูช้ันบรรยากาศเปน
จํานวนมหาศาล ทําใหเกิดปรากฎการณเรือนกระจก ซ่ึงเปนเหตุใหเกิดภาวะโลกรอน ดังนั้นการ
แกปญหาก็คือ การลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ดังจะเห็นไดจากความพยายามในการ
รับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกในระดับนานาชาติท่ีระบุในพิธีสารเกียวโต ซ่ึงเปน
ขอตกลงรวมกันระหวางประเทศ กําหนดใหมีการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก โดย
เรียกรองใหประเทศท่ีพัฒนาแลวลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ใหได 502 เปอรเซ็นต ต่ํา
กวาระดับการปลอยกาซดังกลาวของป พ.ศ. 2533 ภายใน พ.ศ. 2555 
  การแกปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับประชาชน มีแนวคิดเกี่ยวกับนิเวศนวิทยา  แนวลึก
ท่ีวา คนจะใหความสําคัญของตัวตนในระดับปจเจก มากกวาตัวตนท่ีเปนองครวม ซ่ึงหมายความวา
คนจะใหความสําคัญของตนเองมากกวาสวนรวม การกระทําใดๆ ระดับปจเจกจะมุงประโยชนสวน
ตนกอน โดยไมคํานึกวาการกระทํานั้น ๆ จะไปมีผลกระทบตอสวนรวมหรือระบบนิเวศนอยางไร 
เชน การท่ีคนหน่ึงคนใดเผาขยะ หรือเผาปา ผลท่ีเกิดข้ึน คนเผาอาจไดประโยชนท่ีชวยใหเศษขยะ
หายไป บานเรือนของตนสะอาด ผลกระทบตอองครวม ฝุน ควันกาซท่ีเกิดจากการเผา เขาสู
บรรยากาศไปรวมเปนกาซเรือนกระจก สงผลตอภูมิอากาศของโลกโดยรวม แมผลจะไมเกิดข้ึน
ทันทีทันใด แตเม่ือปริมาณการเผาไหมมากข้ึน ทําใหสภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงไปได (ประหยัด 
ปานดี, เรียบเรียง) 

 จากแนวความคิดภาวะโลกรอนทําใหทราบสาเหตุท่ีมาและปญหาของการเกิดภาวะโลก
รอนวาเกิดจากน้ํามือมนุษยท่ีนําทรัพยากรมาใชโดยไมรูคุณคา  นํามาใชแตไมมีการทดแทน การเพิ่ม
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดจากการเผาไหมเช้ือเพลิงตางๆ การขนสง และการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรม ซ่ึงสงผลผลกระทบตอมนุษยและสภาพแวดลอมหลายๆ ดาน ดั่งคําโบราณทานวาไว  
“ขวางงูไมพนคอ” หากมนุษยมีจิตสํานึกท่ีดีในการใชทรัพยากรธรรมชาติปญหาภาวะโลกรอนจะไม
เกิดข้ึน หรือเม่ือเกิดปญหาทุกคนตองรวมมือกันแกปญหาเพื่อปองกันไมใหปญหาเหลานั้นรุนแรง
มากข้ึน     

 จากการศึกษาแนวคิดภาวะโลกรอน ผูวิจัยนํามาใชในการศึกษาเกี่ยวกับระดับความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับภาวะโลกรอนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแมโจ วาประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ
สาเหตุ ปญหา การเกิดภาวะโลกรอนอยางไร มากนอยระดับใด และมีความคิดเห็นหรือเสนอแนว
ทางการแกปญหาภาวะโลกรอนอยางไร   

2.2 แนวคิดความตระหนัก   
มนัส  สุวรรณ, (2532) ไดกลาววา ความตระหนัก เปนความรูท่ีประจักษชัดหรือความรู

ชัดเจน มี 4 ประการคือ 
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1. รูจริง ซาบซ้ึง เนนเขาใจอยางทองแทในเร่ืองท่ีสนใจ รูซ้ึงวาอะไรถูกและอะไรจะเปน
ผลเสีย 

2. มีความรัก หวงแหน เนนในส่ิงท่ีเขาใจอยางซาบซ้ึงวาเปนส่ิงท่ีถูก เปนส่ิงท่ีดี เปนส่ิงท่ีมี
ประโยชนตอคนและสวนรวม 

3. มีความวิตกหวงใยวาจะมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของตนเองและสังคม 
4. ทําจริง ปฏิบัติจริง ไมไดเนนวาตองทํา แตเปนในกรณีท่ีทําไดหรือเปนไปไดทุกคน         

มีความสามารถท่ีจะทํากิจกรรมตาง ๆ อยูในระดับหนึ่งเทานั้นปรากฏการณท่ีไมสามารถทําจริงหรือ
ปฏิบัติจริงไดโดยตรง ก็สามารถทําจริงหรือปฏิบัติจริงโดยทางออมปรากฏในรูปแบบตางๆ ได 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, (2521) ไดใหความหมายของ ความตระหนักวา 
หมายถึงความรูตัวอยูแลว คือ การท่ีรูอยูวาส่ิงนี้มีอยูหรือเปนอยู แตไมรูอยางละเอียดถองแท 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (2525) ไดใหความหมายของคําตระหนัก (กิริยา) วา รู
ประจักษชัด รูแจง 

นิพนธ  สิงหสมาน, (2534) กลาวถึงความตระหนักวา หมายถึง การท่ีบุคคลแสดงถึงการมี
ความรู ความสํานึก และยอมรับตอสภาวการณใดๆ 

สดุดี  งามภูพันธ, (2542) กลาวถึงความตระหนักวา หมายถึง การแสดงออกซ่ึงความรูสึก 
ความคิดเห็น ความสํานึก เปนภาวะที่บุคคลเขาใจ และประเมินสถานการณท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวกับตนเอง
โดยอาศัยระยะเวลา เหตุการณ ประสบการณ หรือสภาพแวดลอม เปนปจจัยท่ีทําใหบุคคลเกิดความ
ตระหนัก 

กุญชลี  บุญทา, (2540) ไดใหความหมายของความตระหนักวา เปนภาวะ ท่ีบุคคลเขาใจ
หรือสํานึกบางอยางของเหตุการณ ประสบการณหรือวัตถุส่ิงของได 

ประกวด พายัพสถาน, (2542) กลาววาความตระหนักเปนผลมาจากการเห็นความสําคัญ 
เปนส่ิงท่ีไดมาจากทัศนคติ ความเช่ือ คานิยม ความคิดเห็นและความสนใจ 

ความตระหนัก เปนความสํานึกของบุคคลหลังจากท่ีรับสัมผัสกับส่ิงเรา เกิดการรับรู           
มีความสนใจ ความเช่ือ การเรียนรู และนําไปสูการกระทําหรือพฤติกรรม  ประภาเพ็ญ สุวรรณ,
(2526) กลาววา การท่ีบุคคลไดฉุกคิดหรือการเกิดข้ึนในความรูสึกวา มีส่ิงหนึ่ง มีเหตุการณหนึ่ง 
หรือมีสถานการณหนึ่ง สงผลตอความรูสึกวามีหรือการไดฉุกคิดถึงส่ิงใดส่ิงหนึ่งเปนความรูสึก ท่ี
เกิดข้ึนในสภาวะของจิตใจแตไมไดแสดงวาบุคคลนั้นสามารถจําไดหรือระลึกไดถึงลักษณะเฉพาะ
ของส่ิงนั้น   

ดรุพัน  แสนศิริพันธุ, (2537) กลาววา ความตระหนักเปนความสํานึก เปนความรูตัว เปน
ความเขาใจของบุคคลที่มีตอส่ิงตางๆที่ประสบในส่ิงแวดลอมท่ีอยู ดังนั้นความตระหนักจะเกิดข้ึน
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ไดก็ตอเม่ือบุคคลไดรับการสัมผัสจากส่ิงเราในสภาพแวดลอมเกิดการรับรูข้ึนและนําไปสูการเกิด
ความคิดรวบยอด การเรียนรูและความตระหนัก ตามลําดับ การเรียนรูและความตระหนักนําไปสู
ความพรอมท่ีจะแสดงการกระทําหรือพฤติกรรมตอไป   

Miller G. Tylerไดเสนอในโลกทรรศนแนว “Sustainable-Earth Worldview” วา มนุษยอาจ
พบหลักการในคําสอนของศาสนาท่ีสําคัญ ๆ ของโลก มิใชของใหม แตเปนสัจธรรมนิรันดรมีมา
นานแลว บางคนอาจบอกวาเปนอุดมคติมากเกินไป เปนเร่ืองท่ีปฏิบัติไดยากในความเปนจริงถึง
วิถีทางท่ีกําลังดําเนินอยูนั้นเปนส่ิงท่ีผิด เปนหนทางท่ีนําไปสูการลมสลายของส่ิงแวดลอม และเปน
อันตรายตอชีวิตของส่ิงมีชีวิตท้ังปวงในโลกธรรมชาติ โดยกลาววา การท่ีจะมองโลกทรรศนแนว 
“Sustainable-Earth worldview” ไดนั้น ตองผานการยกระดับ "ความต่ืนตัวทางส่ิงแวดลอม" 4 ระดับ 
คือ 

1. การเร่ิมมองเห็นปรากฏการณและรับรูปญหาวากําลังมีบางส่ิงบางอยางเกิดข้ึน เชน 
ปญหามลภาวะ มนุษยยังมองไมเปนระบบ มนุษยคิดแตเพียงเม่ือมีปญหามลภาวะก็ตอง เขาไปแกไข
โดยการควบคุมหรือชําระลาง 

2. การเร่ิมมองเห็นความสัมพันธของปจจัยตางๆ ท่ีเช่ือมโยงเกี่ยวพันธกันอยางเปนระบบ 
เชน การรูวาปญหามลภาวะ ความเส่ือมโทรมทางส่ิงแวดลอม และการหมดส้ินของ
ทรัพยากรธรรมชาติเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวพันกับปญหาประชากร การพัฒนาอุตสาหกรรม ลัทธิบริโภค
นิยม และความยากจนในสังคม การตื่นตัวมากข้ึนในระดับนี้เรียกรองให มนุษยแกไขปญหาอยาง
เปนระบบเชนกัน แตมนุษยยังมอง ไมเห็นวา ปญหาส่ิงแวดลอมเขาไปเกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจ
การเมืองอยางไร 

3. การตื่นตัวใน ระดับท่ี 3 จะทําใหมองความเช่ือมโยงทางส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบมาก
ข้ึน และมีการแสวงหาทางเลือกใหมๆ ในการจัดการทางเศรษฐกิจและสังคม เชน มองหาแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม ท่ีเรียกกันวา “การพัฒนาแบบยั่งยืน” ในขณะเดียวกันก็พัฒนา
วิธีการจัดการทางส่ิงแวดลอมท่ีมีลักษณะสลับซับซอนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน การต่ืนตัวท้ัง 3 
ระดับ ยังคง มีลักษณะท่ีใหความสําคัญสูงสุดแกมนุษย (human- centered) การแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอม โดยมีเปาหมายเพ่ือความสุขสมบูรณของมนุษย โลกทรรศนกระแสหลักยังคงเปน
โลกทรรศนท่ีเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มนุษยยังคงมีฐานะท่ีสําคัญกวาธรรมชาติและอยู
เหนือธรรมชาติ 

4. การต่ืนตัวในระดับท่ี 4 คือ การกาวขามพนท้ัง 3 ระดับเขาไปสูโลกทรรศนแนว 
“Sustainable-Earth worldview” การต่ืนตัวระดับสูงสุดไมใชอยูท่ีวา “ความอยูรอดของมนุษย” 
หากแตเปนความอยูรอดของธรรมชาติ โลกทรรศน “โลกธรรมชาติยั่งยืน” ไมอาจไดมาโดยการ 
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อานหนังสือหรือนั่งคิดนั่งฝนจริยธรรมทางส่ิงแวดลอมจะ เกิดข้ึนได ก็ตอเม่ือเรามีความสัมพันธ  
กับธรรมชาติ โดยการเห็น โดยการรูสึก โดยการสัมผัส โดยการเขาใจ โดยความรัก และความ
หวงใย ท่ีสําคัญคือเกิดความเช่ือศรัทธาข้ึนมา โลกทรรศนใหมคือ วิถีการคิดแบบใหมและวิถีแหง
ความรูสึกแบบใหมอันเกิดจากการฟงเสียงของธรรมชาติ ปรัชญา เชน ท่ีบงบอกวา “เรามองภูเขา 
ภูเขามองเรา ภูเขาและเราเปนหนึ่งเดียว” สะทอนใหเห็นถึงภาพแบบใหมของประชาคมแหงโลก
ธรรมชาติท่ีตั้งอยูบนหลักการของความรัก ความศรัทธา ความจริงใจและความรวมมือกัน 

การวัดความตระหนัก 
ในการวัดความตระหนัก Krathwohl and other, (1973)  ดใหแนวคิดเกี่ยวกับการวัดความ

ตระหนักวา “พฤติกรรมท่ีจะใชวัดความตระหนักจะตองเปนพฤติกรรมเกี่ยวกับความสํานึกในบาง
ส่ิงบางอยางท่ีแสดงวานักเรียนตระหนักในความเปนอยูของปรากฏการณ เหตุการณ หรือกิจการ
บางอยาง ความตระหนักเปนเร่ืองท่ีตองอาศัยสติปญญาเขามาเกี่ยวของอยางมาก การตระหนักตอคน
บางคนหรือของบางอยางก็คือการรูจักส่ิงนั้นหรือคนนั้น ถึงแมวาการรูนั้นจะเปนการรับรูแคผิวเผิน
ก็ตาม”  นอกจากนี้ Krathwohl ยังไดกลาวถึงขอบเขตของความตระหนักวา “เปนเร่ืองสําคัญท่ีตอง
สังเกตวาชวงของความตระหนักจะปรากฏบนความตอเนื่องจากปลายสุดท่ีเปนความตระหนักอยาง
ผิวเผินหรือหยาบ ๆ จนถึงความตระหนักอยางลึกซ้ึงและละเอียด” 

ส่ิงท่ีสําคัญอีกส่ิงหนึ่งในการวัดความตระหนักท่ี Krathwohl ไดเสนอไว คือ การสราง
ขอสอบสถานการณท่ีแสดงความตระหนักตองปราศจากการช้ีแนะหรือชักนําโดยตรงจากผูใหการ
วัดวามีส่ิงของหรือปรากฏการณนั้นอยู 
            จากแนวคิดเกี่ยวกับการสรางแบบวัดความตระหนักของ Krathwohl สรุปไดดังนี้ 

1.การวัดความตระหนักจะตองวัดพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับการสํานึกโดยการรับรู หรือ การ
ยอมรับวามีส่ิงนั้น หรือเหตุการณนั้นเกิดข้ึน 

2.การที่จะมีความตระหนักในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งนั้น จะตองมีความรูหรือเคยรูจักส่ิงนั้นมา
กอนแมจะเปนการรูจักอยางผิวเผินก็ตาม 

3.ขอบเขตของความตระหนักมีตั้งแตความตระหนักอยางผิวเผินจนถึงความตระหนักอยาง
ลึกซ้ึง 

4.ความตระหนักท่ีเกิดข้ึนจะเร่ิมจากความตระหนักอยางผิวเผินกอน แลวจึงจะเกิดความ
ตระหนักท่ีลึกซ้ึงยิ่งข้ึน 

5.การสรางแบบวัดความตระหนัก สถานการณท่ีสรางเพื่อใหมีความตระหนักเกิดขึ้นจะตอง
ไมมีการชี้แนะหรือชักนําโดยตรงจากผูใหการวัดวามีส่ิงของหรือมีปรากฏการณนั้นอยู 
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  กิตติภูมิ  มีประดิษฐ, (2537) สรุปวา ปญหาส่ิงแวดลอมโดยท่ัวไปสามารถพิจารณาไดจาก
สุขภาพอนามัยของมนุษยท่ีถูกบ่ันทอนและทําลายโดยมลพิษตางๆ ความสุขในชีวิต สวัสดิภาพและ
ความปลอดภัยก็ดูเหมือนจะลดระดับลงไปดวยแมวาในแตละปญหาส่ิงแวดลอมจะสามารถแกไขได
ก็ตอเมื่อใหเกิดการแพรกระจาย และเพิ่มระดับความรุนแรงจนตองใชกฎหมายการใชเทคโนโลยี
บําบัด และสภาพความคุมทุนทางเศรษฐศาสตรมาประกอบการพิจารณาแกปญหา แตปญหา
บางอยางก็ถูกหยุดยั้งไดเพียงช่ัวคราว ถาไมปองกันการเกิดปญหาตอไป ปญหาสวนใหญในระดับนี้
สามารถสันนิษฐานไดวา เกิดจากการไมระมัดระวังในการสรางความเจริญทางเทคโนโลยีและทาง
สังคมซ่ึงดําเนินไปอยางตอเนื่อง มีปญหาใหญๆ อยู 4 ประการท่ีเกิดจากการขาดความตระหนักใน
ระดับนี้คือ  

1.มุมมองที่ยึดมนุษยเปนศูนยกลาง โดยไมไดคํานึกถึงวามนุษยไมไดเปนส่ิงมีชีวิตชนิด
เดียวบนโลกใบนี้ ซ่ึงแทท่ีจริงจะตองยึดหลักการใหส่ิงมีชีวิตท้ังหมดเปนศูนยกลางรวมกัน 

2.มนุษยจะมองวามลพิษตางๆ ท่ีมีแหลงกําเนิดมาจากการกระทําของตนเองเปนเร่ือง
เล็กนอยโดยไมไดสํานึกเลยวา ถาเกิดจากคนสรางมลพิษคนละเล็กละนอยจะเพิ่มจํานวนมากข้ึนเปน
จํานวนมหาศาล 

3.มุมมองท่ีวาปญหามลพิษและปญหาการขาดแคลนทรัพยากรจะสามารถขจัดไดอยาง
รวดเร็วโดยใชเทคโนโลยี ทําใหเกิดความเห็นแกตัวถึงขนาดยอมซ้ือเทคโนโลยีตางๆ มาบําบัดของ
เสียแตไมยอมเสียความสุข ความสนุก และความสบายในชีวิตประจําวัน 

4.มุมมองของการพยายามหาวิธีตางๆ มาแกไขปญหามลพิษ ซ้ึงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
ตลอดเวลาแทนท่ีจะพยายามจํากัดขอบเขตและหาตนตอของปญหาเพ่ือทําการแกไขปญหาใหหมด
ไป ซ่ึงถาปฏิบัติอยูแบบนี้ตลอดไป ก็เปรียบเสมือนการนําพลาสเตอรปดแผล มาใชรักษามะเร็งท่ี
กําลังรุกลามผิวหนัง 

ความสําคัญของการมีความตระหนักตอการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
การสงเสริมและรักษาส่ิงแวดลอมใหมีคุณภาพดํารงอยูนั้น นอกจากกระบวนการใหความรู

ความเขาใจแลวนั้น การปลูกฝงหรือพัฒนาความรูสึกซาบซ้ึงตอส่ิงแวดลอมในทางท่ีถูกตอง นับวา
เปนส่ิงจําเปนอีกประการหนึ่งเชนกัน เม่ือบุคคลมีพฤติกรรมสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แลว การทําลายทรัพยากรก็จะลดนอยลง ในทางตรงกันขามจะเกิดการอนุรักษทรัพยากรที่มีอยูให
คงท่ี และเปนประโยชนตอคนรุนหลังตอไป เชน การปลูกและดูแลรักษาตนไมตามสถานท่ีตางๆ 
หรือสวนสาธารณะ นอกจากจะกอใหเกิดความรมร่ืนแลวยังชวยสรางสถานท่ีพักผอนสําหรับบุคคล
โดยท่ัวไปดวย 
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 การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางดานความรูสึก อารมณ เปนเร่ืองท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของ
แตละบุคคล ดังนั้น การปลูกฝงในเร่ืองความรูสึก อารมณ จึงตองเปนเร่ืองท่ีตองพยายามสอดแทรก
ในทุกเวลาในทุกโอกาสเทาท่ีจะกระทําได แมวาพฤติกรรมนี้จะไมเห็นผลในทันทีทันใดก็ตาม ใน
กาลขางหนา ถาการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเปนไปตามท่ีคาดหวังก็จะเปนการสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีมีคุณภาพทางหนึ่ง ซ่ึงจะบังเกิดผลดีตอสภาพแวดลอมโดยสวนรวมตอไป 
 สรุป ความตระหนัก หมายถึง  การที่บุคคลไดรับรูขอมูลขาวสารหรือรับรูสถานการณใด
สถานการณหนึ่ง แลวนําไปสูการเรียนรูและสามารถเช่ือมโยงขอมูลขาวสารหรือสถานการณนั้นๆ  
เขากับสภาพปญหาของตนเอง และสงผลใหเกิดพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึงตอขอมูลขาวสารหรือ
สถานการณนั้นๆ ดังเชน การที่ประชาชนทราบวาหากทุกฝายไมรวมมือกันแกไขปญหาภาวะโลก
รอน จะเกิดผลกระทบตอพืช สัตว ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท้ังทางตรงและทางออม รวมท้ังวิถีการ
ดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย เชน เกิดโทษตอท้ังสุขภาพรางกาย การประกอบอาชีพ             

   จากการศึกษาแนวคิดความตระหนัก ผูวิจัยนํามาใชในการศึกษาความตระหนักของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  เกี่ยวกับสาเหตุปญหา 
ผลกระทบของภาวะโลกรอน และวิธีการแกไขวา หากทุกคนเพิกเฉยไมใสใจไมมีความตระหนัก
อาจเกิดผลกระทบตอพืช สัตว ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท้ังทางตรงและทางออม รวมท้ังวิถีการ
ดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย เชน เกิดโทษตอท้ังสุขภาพรางกาย การประกอบอาชีพเมื่อ
ประชาชนมีความตระหนักถึงปญหาภาวะโลกรอนจึงนํามาสูความรวมมือในการดําเนินโครงการ
ลดภาวะโลกรอนของเทศบาลเมืองแมโจ          

2.3 แนวคิดการมีสวนรวม 
การมีสวนรวมของประชาชน  หมายถึง การที่ประชาชนไดเขามามีบทบาทสําคัญในการ

พัฒนาชนบท ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีมุงเนนคนเปนสําคัญมากกวาการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ โดยไดพยายามเปล่ียนแปลงแนวทางการพัฒนาจากระดับบนลงลางมาเปนจาก
ระดับลางข้ึนบน แนวทางดังกลาวสอดรับกับแนวคิดของ Oakley, (1984) ซ่ึงไดกลาวไววา   
แนวทางจากระดับลางข้ึนบนนี้ เกี่ยวของอยางยิ่งกับแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนซ่ึงเปนส่ิง
ท่ีขาดหาย (Missing ingredient) ในกระบวนการพัฒนา การมีสวนรวมของประชาชนนั้น มี
นักวิชาการหลายทานไดอธิบายและใหความหมาย ปจจัย ข้ันตอนการมีสวนรวมและรูปแบบของ
ประชาชนตอการมีสวนรวม ซึ่งผูวิจัยจะนํามากลาวเฉพาะสวนที่สอดคลองกับแนวทางการศึกษา 
ดังนี้ 
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1. ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน 
Cohen and Uphoff , (1981) ไดใหความหมาย  การมีสวนรวมของประชาชน วาประชาชนตอง

เขามามีสวนเกี่ยวของใน 4 มิติ ไดแก   
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจวาควรทําอะไรและทําอยางไร 
2. การมีสวนรวมเสียสละในการพัฒนา รวมท้ังลงมือปฏิบัติตามท่ีไดตัดสินใจ 
3. การมีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน 
4. การมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ 
องคการสหประชาชาติ (United Nation, 1981) และ Reeder, (1974) ไดใหความหมาย 

เจาะจงถึงการมีสวนรวมวา การมีสวนรวมเปนการพบปะสังสรรคทางสังคม ท้ังในลักษณะการมี
สวนรวมของปจเจกบุคคลและการมีสวนรวมของกลุม 

นเรศ  สงเคราะหสุข, (2541) ไดให ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนใน
ลักษณะท่ีเปนกระบวนการของการพัฒนา ตั้งแตตนจนส้ินสุดกระบวนการไดแก การวิจัยท่ีศึกษา
เกี่ยวกับชุมชนท่ีประกอบดวย การวางแผน การตัดสินใจ การดําเนินงานการบริหารการจัดการ การ
ติดตามและประเมินผล ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชนท่ีเกิดขึ้น 

พัฒน  บุญยรัตพันธุ, (2517) กลาววา การมีสวนรวมของชุมชนจะตองมีข้ึนโดยตลอดต้ังแต
ข้ึนการวางแผนโครงการ การเสียสละกําลัง แรงงาน วัสดุ กําลังเงินหรือทรัพยากรใดๆ ท่ีมีอยูใน
ชุมชน 

อาภรณพันธ  จันทรสวาง, (2522) ไดอธิบายเร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนไววาการมี
สวนรวม เปนผลมาจากการเห็นพองตองกันในเร่ืองของการความตองการและทิศทางของการ
เปล่ียนแปลง และความเห็นพองตองกันนั้นจะตองมีมากพอจนเกิดความริเร่ิม เหตุผล เบ้ืองแรก
รวมกันได ควรจะตองมีความตระหนักวาปฏิบัติการทั้งหมด หรือการกระทําท้ังหมดที่ทําโดยหรือ
ทําในนามกลุมนั้นกระทําผานองคกร ดังนั้น องคกรจะตองเปนเสมือนตัวนําใหบรรลุถึงความ
เปล่ียนแปลงท่ีตองการได 

ยุวัฒน  วุฒิเมธี, (2526) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนวา หมายถึงการ
เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิดริเร่ิม การพิจารณาตัดสินใจ การรวมปฏิบัติและ
รับผิดชอบในเร่ืองตางๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง การท่ีสามารถทําใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาชนบท เพื่อแกไขปญหา และนํามาซ่ึงสภาพความเปนอยูของประชาชนท่ีดี
ข้ึนไดนั้น ผูนําการเปล่ียนแปลงตองยอมรับปรัชญาการพัฒนาชุมชนท่ีวา มนุษยทุกคนตางมีความ
ปรารถนาท่ีจะอยูรวมกันกับผูอ่ืนอยางเปนสุข ไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมและเปนท่ียอมรับของ
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ผูอ่ืนและพรอมท่ีจะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของชุมชน ขณะเดียวกันตองยอมรับความจริงท่ีวามนุษย
นั้นสามารถพัฒนาได ถามีโอกาสและไดรับการช้ีแนะอยางถูกตอง 

สุชาดา  จักรพิสุทธิ์ (ออนไลน, 2547) ศึกษาเรื่องชุมชนกับการมีสวนรวมจัดการศึกษา  
สรุปไดวา การมีสวนรวมของชุมชน แบงไดออกเปน 2 ลักษณะไดแก 

1.ลักษณะการมีสวนรวมจากความเกี ่ยวของทางดานเหตุผล โดยการเปดโอกาสให
สังคม องคกรตางๆ ในชุมชน ประชาชนมีบทบาทหลักตามสิทธิ หนาท่ีในการเขามามีสวนรวมใน
การดําเนินงาน ตั้งแตการคิดริเร่ิม การพิจารณาตัดสินใจ การวางแผน การรวมปฏิบัติและการ
รับผิดชอบในผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งสงเสริม ชักนํา สนับสนุนใหการดําเนินงานเกิดผล
ประโยชนตอชุมชนตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดดวยความสมัครใจ  

2.ลักษณะการมีสวนรวมจากความเกี่ยวของทางดานจิตใจ เปนการมีสวนรวมของประชาชน 
ท่ีการเกี่ยวของทางดานจิตใจ อารมณ รวมท้ัง คานิยมของประชาชนเปนเคร่ืองช้ีนําตนเองใหเขามามี
สวนรวม แสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรค การกระทําใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ทําใหผูที่เขา
มามีสวนรวม เกิดความผูกพัน มีความรูสึกรับผิดชอบตอกิจกรรม ท่ีดําเนินงานดวยความสมัครใจ 

นอกจากนั้นแลว ฉลาดชาย  รมิตานนท, (2536) ไดกลาววาแรงจูงใจจากการไดเห็น
ความสําเร็จในการทํากิจกรรมของกลุม เปนเง่ือนไขท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนา 

กลาวโดยสรุป การมีสวนรวมของชุมชนน้ัน เกิดจากจิตใจท่ีตองการเขารวมในกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของกลุมคนท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตทางสังคม ซ่ึงการเรา
ใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมนั้น ผูดําเนินงานจะตองมีความเขาใจในวิถีการดําเนินชีวิต 
คานิยม ประเพณี ทัศนคติของบุคคล เพื่อใหเกิดความสมัครใจเขารวมกิจกรรม 

2.ปจจัยท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวม 
การท่ีประชาชนจะเขามามีสวนรวมนั้น มีนักวิชาการเสนอแนวคิดไวดังนี้ 
Koufman, (1949) ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประชาชนในชนบท พบวา อายุ 

เพศ การศึกษา ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายไดและระยะเวลาการอยูอาศัยในทองถ่ิน มี
ความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมของประชาชน 

ประยูร  ศรีประสาธน, (2542) ไดนําเสนอปจจัยของการมีสวนรวม วาปจจัยท่ีสงผลตอการมี
สวนรวม มี 3 ประการ คือ 

1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ  
 2. ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ไดแก การศึกษา อาชีพ รายได และการเปนสมาชิกกลุม 

3. ปจจัยดานการส่ือสาร ไดแก การรับขาวสารจากส่ือมวลชนและส่ือบุคคล  
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จากแนวคิดท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปปจจัยตอการมีสวนรวมทํากิจกรรมได ดังนี้คือ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณตางๆ อาชีพ รายได ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในทองถ่ิน ความถ่ี ใน
การรับรูขาวสารและแหลงท่ีมาของขาวสาร 

3. ขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชน 
การเขามามีสวนรวมของประชาชนในชุมชน เพ่ือการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงใหเกิด

ประโยชนตอชุมชนนั้น มีนักวิชาการไดเสนอแนวคิดถึงข้ันตอนการมีสวนรวมของประชาชน ดังนี้ 
Fonaroff, (1981) เสนอวากระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน มีข้ันตอนการมี

สวนรวม ดังนี้ 
1. การวางแผนรวมถึงการตัดสินใจในการกําหนดเปาหมาย กลวิธี ทรัพยากรที่ตองใช                  

การติดตามประเมินผล 
2. การดําเนินงาน 
3. การใชบริการจากโครงการ 
4. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 
อภิญญา  กังสนารักษ, (2544) ไดนําเสนอข้ันตอนการมีสวนรวมของประชาชนวา ประชาชน

ตองมีสวนรวมใน 4 ข้ันตอน คือ  
1. การมีสวนรวมในการริเร่ิมโครงการ รวมคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาภายในชุมชน

รวมตัดสินใจกําหนดความตองการและรวมลําดับความสําคัญของความตองการ 
2. การมีสวนรวมในข้ันการวางแผน กําหนดวัตถุประสงค วิธีการ แนวทางการดําเนินงาน  

รวมถึงทรัพยากรและแหลงวิทยากรท่ีจะใชในโครงการ  
3. การมีสวนรวมในข้ันตอนการดําเนินโครงการ ทําประโยชนใหแกโครงการโดยรวม

ชวยเหลือดานทุนทรัพย วัสดุอุปกรณ และแรงงาน 
4. การมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ เพื่อใหรูวาผลจากการดําเนินงานบรรลุ

วัตถุประสงคที ่กําหนดไวหรือไม โดยสามารถกําหนดการประเมินผลเปนระยะตอเนื่องหรือ
ประเมินผลรวมท้ังโครงการในคราวเดียวได  
  4.  รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการศึกษา 

จากข้ันตอนของการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อการรวมทํากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงใหเกิด
ประโยชนตอชุมชนบนพื้นฐานของการเขามามีสวนรวม ไพบูลย วัฒนศิริธรรม, (2547) ได
นําเสนอความคิดเห็นผานบทความ “แลหนาเศรษฐกิจสังคมไทย” สรุปการมีสวนรวมของ
ประชาชนไว 2 ลักษณะคือ 
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1. การมีสวนรวมของประชาชนท่ีรัฐเปนผูนํา  การมีสวนรวมในลักษณะน้ีเปนการมอง มา
จากเบ้ืองบนหรือมาจากรัฐ ประชาชนเปนเพียงผูรอรับนโยบายและปฏิบัติตาม  

2. การมีสวนรวมท่ีเกิดจากความตองการของประชาชนดวยความสมัครใจโดยที่รัฐเปน 
ผูชวยเหลือใหคําแนะนําหรืออํานวยความสะดวก 

รูปแบบการมีสวนรวม โกวิท  ไชยเมือง, (2543) แบงรูปแบบการมีสวนรวมออกไดเปน 5 
รูปแบบ คือ 

1. การรับรูขาวสาร การมีสวนรวมรูปแบบนี้ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบและ
บุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จะตองไดรับการแจงใหทราบถึงรายละเอียดโครงการท่ีจะ
ดําเนินการ และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ท้ังนี้การไดรับแจงขาวสารดังกลาวจะตองเปนการแจงกอนท่ี
จะมีการตัดสินใจดําเนินโครงการ 
 2. การปรึกษาหารือ เปนรูปแบบการมีสวนรวมท่ีมีการจัดการหารือระหวางผูดําเนินการ
โครงการกับประชาชนที่เกี่ยวของ และไดรับผลกระทบเพื่อท่ีจะรับฟงความคิดเห็น และตรวจสอบ
ขอมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการทํารายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมโดยหลักการแลวการจัด
ใหมีการหารือจะตองมีการดําเนินการกอนท่ีจะมีการเสนอผลการศึกษาผลกระทบทางส่ิงแวดลอม 
ท้ังนี้เพื่อใหมีการประเมินผลกระทบในบางประเด็นท่ีอาจมีการมองขามไป 
 3. การประชุมรับฟงความคิดเห็น มีวัตถุประสงคเพื่อใหฝายที่เกี่ยวของคือ ผูท่ีไดรับ
ผลกระทบ ผูท่ีอาจไดรับผลกระทบ หากมีการดําเนินโครงการ หนวยงานเจาของโครงการและ         
ผูท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจไดใชเวทีสาธารณะในการทําความเขาใจ คนหาเหตุ และผลที่จะเนิน
โครงการหรือไมดําเนินโครงการในพ้ืนท่ีนั้น ๆ 
 4. การประชุมในระดับชุมชน การจัดประชุมในลักษณะน้ันจะตองจัดข้ึนในชุมชนท่ีไดรับ
ผลกระทบจากโครงการ โดยเจาของโครงการจะสงตัวแทนเขารวม เพื่ออธิบายใหท่ีประชุมทราบถึง
ลักษณะโครงการและผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ซ่ึงหลังจากนั้นก็จะเปนเร่ืองการซักถามของผู
รวมประชุม 
 5. การรวมในการตัดสินใจ ถือไดวาเปนเปาหมายสูงสุดของการมีสวนรวมของประชาชน
ในทางปฏิบัติท่ีจะใหประชาชนเปนผูตัดสินใจตอประเด็นปญหานั้น อาจดําเนินการใหประชาชนท่ี
ไดรับผลกระทบเลือกตัวแทนของตนเขาไปรวมเปนคณะกรรมการใดคณะกรรมการหน่ึงซ่ึงจะมี
อํานาจในการตัดสินใจตอประเด็นปญหานั้นๆ 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวของดังกลาว สรุปไดวา การมีสวนรวมของประชาชน   
เกิดจากจิตใจท่ีตองการเขารวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงเพื่อใหเกิดผลตอความตองการของกลุม
คนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตทางสังคม และการที่จะใหประชาชนเขามามีสวนรวมกิจกรรมอยาง
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แทจริงนั้น ตองคํานึงถึง วิถีการดําเนินชีวิต คานิยม ทัศนคติของบุคคล เพื่อใหเกิดความสมัครใจเขา
รวมกิจกรรม เพราะประชาชนในชุมชนมีความแตกตางกันในลักษณะสวนบุคคล ลักษณะทาง
เศรษฐกิจและการไดรับขอมูลขาวสาร โดยมีขั้นตอนดําเนินการ 5 ขั้นตอนคือ การวิเคราะห 
สังเคราะหปญหาของชุมชน การวางแผนที ่เหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชีวิต การกําหนด
กิจกรรม การดําเนินกิจกรรม และการประเมินผล ซ่ึงเปนข้ันตอนของการเขามามีสวนรวมที่ให
ประชาชนเปนศูนยกลาง ลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนมี 2 แบบ คือ การมีสวนรวมของ
ประชาชนท่ีรัฐเปนผูนํา ซ่ึงประชาชนเปนเพียงผูรอรับนโยบายและปฏิบัติตาม และการมีสวนรวมท่ี
เกิดจากความตองการของประชาชนดวยความสมัครใจ โดยหนวยงานภาครัฐเปนผูใหคําแนะนํา
ชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวกเทานั้น 

2.4 งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 ดรุพัน  แสนศิริพันธุ, (2537) ไดศึกษาเร่ือง ความตระหนักเกี่ยวกับพิษภัยของสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรสมาชิกผูปลูกหอมหัวใหญสันปาตอง กิ่งอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
ผลการศึกษา พบวา เกษตรกรสวนใหญมีความตระหนักเกี่ยวกับพิษภัยของสารปองกันกําจัดศัตรูพืช
ในระดับปานกลาง โดยมีความตระหนักเกี่ยวกับพิษภัยของสารปองกันกําจัดศัตรูพืช ท้ังตอตัว
เกษตรกรเองและตอส่ิงแวดลอมในระดับ ปานกลาง การเปดรับส่ือบุคคล การเปดรับส่ือมวลชน 
ความรูเกี่ยวกับสารปองกันกําจัดศัตรูพืช และความสัมพันธกับสังคมภายนอกมีความสัมพันธกับ
ความตระหนักเกี่ยวกับพิษภัยของสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในทางบอก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
0.001 สวนความตระหนักเกี่ยวกับพิษภัยของสารปองกันกําจัดศัตรูพืช ตอตัวเกษตรกรเอง มี
ความสัมพันธในทางบอกกับความตระหนักเกี่ยวกับพิษภัยของสารปองกันกําจัดศัตรูพืชตอ
ส่ิงแวดลอมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 เชนเดียวกัน 

ศลิษา  พึ่งแสงแกว, (2537) ไดศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของประชาชน ในการอนุรักษปา
ไม  ปาชุมชนบานหวยแกว อําเภอสันกําแพง พบวากระบวนการ การมีสวนรวมของชาวบานในส่ี
ข้ันตอน คือ ข้ันตอนการคนหาปญหาและสาเหตุ ข้ันตอนการวางแผนกําเนินงาน ข้ันตอนการลงทุน
และปฏิบัติ และข้ันตอนการติดตามประเมินผล ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบวาชาวบานจะมีสวนรวม
นอย แตการศึกษาเชิงคุณภาพยืนยันไดวาท้ังส่ีข้ันตอนชาวบานมีสวนรวมอยางมาก แตเพราะ
ชาวบานจะมีสวนรวมแบบไมเปนทางการเปนสวนมาก จึงทําใหไมสามารถวัดดวยขอมูลเชิง
ปริมาณได 
 สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, (2539) ไดศึกษาเร่ือง โครงการจัดทําแผนการ
จัดการส่ิงแวดลอมชุมชนและพื้นท่ีสีเขียวในเมืองหลัก: เชียงใหม โดยวัตถุประสงคศึกษาสภาพการ
ใชท่ีดินเพื่อการนันทนาการ รูปแบบการกระจายตัวของสวนสาธารณะ ขอจํากัดในการใชท่ีดินเพื่อ
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นันทนาการ และเพื่อเสนอแผนการใชท่ีดินและรักษาพื้นท่ีสีเขียว เพื่อนันทนาการ ใหสมดุลกับเมือง
และประชากร แนวทางการศึกษาโดยทางกายภาพ กิจกรรมอาศัยเทคนิคดานการเพ่ิมพื้นท่ี
นันทนาการ พบวาผูมาใชสวนสาธารณะเปนเพศชายมากกวาเพศหญิงและมีอาชีพรับจาง มีอายุชวง 
15-25 ป  รายได เฉล่ีย  2,000 – 4,000 บาท  การศึกษาในระดับประถม   ประชาชนที่มาใช
สวนสาธารณะมีลักษณะเปนการพักผอนแบบสบายๆ รมร่ืนโดยมีการพักผอน นั่งเลน และกิจกรรม
ดานออกกําลังกายตามสวนสุขภาพและสวนพักผอนท่ีเทศบาลจัดไว บางแหงลักษณะการใชเพื่อการ
พบปะสังสรรคเพ่ือนฝูงและคนรัก เวลาท่ีใชสวนสาธารณะนิยมมาใชชวงเวลาเชาและเย็นเพื่อออก
กําลังกาย สําหรับเวลามาใชสวนพักผอนประชาชนจะมาใชตลอดเวลา แตเวลา ที่ใชสวนมากที่สุด
คือ เวลา 17.00 – 18.00 น. 
 บัลลังก  วิเศษศรี, (2543) ไดศึกษาเร่ือง ศักยภาพการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวโดยประชาชน            
มีสวนรวมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม  พบวาพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลนครเชียงใหมมีพื้นท่ี
สวนสาธารณะในความดูแล 140 ไร มีประชากรจํานวน 170,960 คน อัตราสวน 1.3 ตารางเมตรตอ
คน เม่ือเทียบกับมาตรฐานการมีสวนสาธารณะ 15 ตารางเมตรตอคน ทําใหทราบวาเขตเทศบาล มี
สวนสาธารณะนอยกวามาตรฐานกําหนด และพ้ืนท่ีศึกษาแขวงกาวิละมีพื้นท่ีสวนสาธารณะนอย
ท่ีสุด จากการศึกษาความเหมาะสมในการสรางสวนสาธารณะไดกําหนดพื้นท่ีบริเวณขางท่ีทําการ
ไฟฟาบานเดน ซ่ึงเปนพื้นท่ีในความดูของเทศบาลมีจํานวนพื้นท่ี 12 ไร  การศึกษาดานการมีสวน
รวมพบวาประชาชนมีสวนรวมในระดับปานกลาง ประชาชนตองการสวนสาธารณะท่ีรมร่ืนมี
ตนไมยืนตน มีลานกีฬา ตองการกิจกรรมลักษณะออกกําลังกาย ตองการหองน้ําสาธารณะ ท่ีจอด
รถยนตและจักรยานยนต 

นิภา  จักรสมศักดิ์, (2545) ไดศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นและความตองการมีสวนรวมของ
ประชาชนตอโครงการเมืองนาอยู ในเขตเทศบาลตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พบวา
สภาพหรือลักษณะเมืองมีปญหาหลากหลายท้ังทางดานส่ิงแวดลอมทางกายภายและทางสังคม เชน
ปญหาขยะ น้ําเสีย ควัน ยาเสพติด รายไดต่ํา ผูนําชุมชนไมมีความพรอมท่ีจะดําเนินงานเมืองนาอยู 
คือ ไมมีการกําหนดวิสัยทัศน วิเคราะหสถานการณเมือง ระดมวิสัยทัศนประชาชน หรือจัดทํา
แผนพัฒนาเมืองนาอยู สวนความตองการมีสวนรวมเกี่ยวกับเมืองนาอยูประชาชนมีความตองการท่ี
จะเขารวมในกระบวนการทุกข้ันตอนของเมืองนาอยู คือ กระบวนการในการคนหาปญหา แสดง
ความคิดเห็นการคิดและสรางรูปแบบวิธีการพัฒนา รวมกําหนดนโยบายและการวางแผน การ
ตัดสินใจใชทรัพยากรรวมถึงการติดตามประเมินผล แตการรับรูขาวสารเกี่ยวกับเมืองนาอยูและการ
เรียนรูเกี่ยวกับเมืองนาอยูมีนอย   
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วิราณี  สุขกาย, (2547) ไดศึกษาเร่ือง การจัดการพื้นท่ีสีเขียวเพ่ือความย่ังยืนในเขตชุมชน
เทศบาลนครเชียงราย พบวามีพื้นท่ีสีเขียวเพียง 1.56 % ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ประชากรในเขตเทศบาล 
นครเชียงรายตามทะเบียนราษฎรมีจํานวน 70,290 คน (เทศบาลนครเชียงราย, 2547) เม่ือ
เปรียบเทียบอัตราสวนแลว เทากับ 1 ไร ตอ 118.73 คน หรือเปรียบเทียบกับมาตรฐาน 1 คน  ตอ 40 
ตารางเมตร จะเทากับ 1 คน ตอ 13.56 ตารางเมตร ซ่ึงเปนสัดสวนท่ีไมเหมาะสม ช้ีใหเห็นวาในเขต
เทศบาลนครเชียงรายกําลังประสบปญหาพ้ืนท่ีสีเขียวไมเพียงพอตอจํานวนประชากร ซ่ึงประชาชน
ตองการพื้นที่สวนสาธารณะเพ่ิมและปรับปรุงสวนสาธารณะเดิม ใหมีบรรยากาศเปนแบบธรรมชาติ  
มีลานออกกําลังกายท่ีไดมาตรฐาน เพิ่มความสะอาดของหองน้ํา และการรักษาความปลอดภัยให
มากยิ่งข้ึน ประชาชนตองการมีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจในการปรับปรุงหรือออกแบบพื้นท่ี
สวนสาธารณะเพ่ือประโยชนในการทํากิจกรรมตางๆ ใหเต็มศักยภาพมากท่ีสุด โดยท่ีผานมา
ประชาชนไมมีสวนรวมในการทํางานกับภาครัฐเกี่ยวกับพื้นท่ีสวนสาธารณะ 
 ยุวศรี ตายคํา, (2548) ไดศึกษาเรื่อง การเรียนรูเร่ืองภาวะโลกรอนผานเว็บไซด พบวา
อุณหภูมิท่ีสูงสงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ ดานผลกระทบตอมนุษย พบวาผลผลิต
ทางการเกษตรท่ีลดลงจะทําใหบางภูมิภาคของโลกประสบภาวะขาดแคลนอาหารจนกอใหเกิดโรค
ขาดสารอาหาร นอกจากนั้นการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศยังมีผลตอความคงทนของเกสรสปอร
และสารมลพิษบางชนิดซ่ึงอาจทําใหเกิดโรคหืดหอบหรืออาการภูมิแพได สถาบันส่ิงแวดลอมไทย
ไดประเมินถึงผลกระทบจากภาวะโลกรอนท่ีมีตอประเทศไทยวามีความ เปนไปไดท่ีจะเกิดภาวะ
ขาดแคลนนํ้าในพื้นท่ีลุมน้ําท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ เกิดอุทกภัยรุนแรงข้ึน แตผลกระทบท่ีสราง
ความหวั่นวิตกใหกับประเทศไทยเปนอยางมากคือ ผลกระทบดานการเกษตรโดยเฉพาะการปลูก
ขาวซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจท่ีจําเปนตองอาศัย ปริมาณนํ้าฝนและแสงแดด จึงควรหาวิธีปองกัน
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมีทางเลือกมากมายในการแกไขปญหาแกสเรือนกระจกและมีมาตรการใน
การชวยลดอันตรายท่ีเกิดจากภาวะโลกรอนได 
        จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ การมีสวนรวมของประชาชนเปนส่ิง
สําคัญตอโครงการลดโลกรอนดวยมือเราในเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
ใหประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะบุคคลในพ้ืนท่ี ท่ีเกี่ยวของในการดําเนินโครงการลดโลกรอน
ดวยมือเรา ไดแก เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองแมโจ ผูนําชุมชน และประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงสรุปเปน
กรอบแนวคิดไดดังตอไปนี้ 
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2.5 กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดเพ่ือนําไปสูการดําเนินโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ใน
เขตเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ 
 
 ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 

 

ระดับการมีสวนรวมของประชาชนใน
การดําเนินโครงการลดโลกรอนดวย
มือเรา ในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองแมโจ 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

การรับรูขาวสาร 
- เอกสาร แผนปลิวของราชการ 
- โทรทัศน 
- หนังสือพิมพ 
- วิทยุ/หอกระจายขาว 
- อ่ืนๆ อินเตอรเน็ต 

ความรู ความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับ
ภาวะโลกรอนและโครงการลดโลกรอนดวย
มือเรา 

ปจจัยสวนบุคคล  
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- ตําแหนงหนาท่ีในชุมชน 
- อาชีพ 


