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บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ชุมชนชนบทในประเทศไทย ไดมี้การปรับตวัเองให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม หรือมีการน าใช้
ทรัพยากรจากส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีเพื่อความอยูร่อดของชีวติเสมอมา การสร้างชุมชนจึงเป็นวิวฒันาการ
ขั้นตอนหน่ึงของมนุษย ์จากครอบครัว เป็นชุมชน เป็นหมู่บา้น เป็นต าบลและกลายเป็นเมืองใน
ท่ีสุดเมือง จากเมืองเล็กหลายๆ เมืองก็รวมกนัเป็นเมืองใหญ่ท่ีมีผูค้นอาศยัอยู่หนาแน่น วฒันธรรม
และชุมชนของมนุษยไ์ดพ้ฒันาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึนและตอบสนอง
ความตอ้งการในเวลาอนัรวดเร็ว ผลกระทบจากการใชป้ระโยชน์เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้และมีการ
เปล่ียนแปลงมาในระยะเวลาของประวติัศาสตร์ของชุมชน 

ในอดีตการด ารงชีวิตของชุมชนส่วนใหญ่ใกลชิ้ดกบัวิถีธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มมีการ
ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อด ารงชีพ และการพึ่งพิงธรรมชาติ การขยายตวัของชุมชน 
การน าใชท้รัพยากรเพิ่มข้ึนในทุกชุมชนหลายแห่ง ไดมี้การกระทบต่อการสูญเสียสภาพสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติ และในปัจจุบนัการน าเอาวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยเีขา้มาใช ้ในวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อ
ความสะดวกสบาย และการเร่งรัดการผลิต ขณะเดียวกนัอนัตรายท่ีมีต่อสุขภาพอนามยัของชุมชน 
เช่น น ้าเสีย อากาศเป็นพิษ ดินเส่ือมคุณภาพ กองขยะท่ีทบัถมเน่าเหมน็ข้ึนทุกวนั และเศษเหลือต่างๆ
จากครัวเรือนยอ่มหลีกเล่ียงไม่พน้การสร้างสภาวะท่ีเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งมี
สถาบนัหรือองคก์ารอนัเป็นตวัแทนของชุมชนเขา้มาบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มเพื่อสร้างสภาพของ
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อการอยู่รอดของชุมชน และประเทศไทย จากสถานการณ์ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมีความสัมพนัธ์ เก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิตของชุมชน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชุมชนในชนบทมีผลท าใหเ้กิดความขดัแยง้ในชุมชน ปัญหาความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของต าบลฝายแกว้ ในปัจจุบนัมีแนวโนม้จะเพิ่มและรุนแรงมาก
ยิง่ข้ึน 
 การปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมภายหลงัจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม เน้นกระจายอ านาจปกครองสู่ทอ้งถ่ิน 
องค์การปกครองทอ้งถ่ิน ย่อมมีความอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครองการบริหาร การ
บริหารงานบุคคล และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ี 
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เฉพาะในกรณีท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีหมู่บา้น และต าบลใน
ทอ้งถ่ิน การจดัการโดยชุมชนมีส่วนร่วมจะมีลักษณะในการปฏิบติัอย่างไร และชุมชนมีความ
คาดหวงัต่อบทบาทใหม่ขององคก์ร และผลของการจดัการดูแลทรัพยากรอยา่งไร 

องค์การบริหารส่วนต าบลนบัได้ว่าเป็นหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินท่ีใกลชิ้ดชุมชนมาก
ท่ีสุด การไดเ้ขา้มีส่วนร่วมในการบริหารงานในต าบล และหมู่บา้น หากองค์กรกลุ่มน้ีมีศกัยภาพมี
ความพร้อมท่ีจะเขา้ไปเป็นผูน้ า และมีความพร้อมท่ีจะไปใชสิ้ทธิ ติดตามตรวจสอบ และขอความ
ช่วยเหลือ โดยเปิดช่องทางให้ชุมชนในทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน หรือสร้าง
ความเขา้ใจกบัประชาชนใหม้ากหากความคาดหวงัอาจสูงเกินไป เกินความจริง ซ่ึงอาจเป็นเหตุผลท่ี
ประชาชนขาดความเข้าใจ หรือส่วนของตนท่ีละเลยการแสดงหน้าท่ี โดยค านึงถึงสภาพการ
เปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมย่อมเกิดข้ึนเพราะทุกฝ่ายท่ีไดรั้บผลกระทบได้มีส่วนในการ
ก าหนดการพฒันากฎ กติกา ในการใช้ทรัพยากรร่วมกนัได้อย่างเหมาะสมถูกตอ้งตรงตามความ
ตอ้งการของสังคม ชุมชนอย่างแทจ้ริง การศึกษาถึงความคิดเห็นความเขา้ใจในความแตกต่างทาง
ความคิด หรือเห็นวา่มีความแตกต่างมากหรือนอ้ยเพียงใดในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 
เพื่อสืบคน้หาเหตุผลในสถานการณ์ท่ีชุมชนมีความคาดหวงัและมีการรับรู้ถึงบทบาทขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน วา่เป็นอยา่งไรอนัจะน าไปสู่องคค์วามรู้ในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชนท่ีย ัง่ยนืไดใ้นอนาคต 

การศึกษาจึงตอ้งเขา้ใจความแตกต่าง หรือเห็นว่ามีความแตกต่างมากหรือน้อยเพียงใด          
ในกลุ่มเร่ืองการจดัการส่ิงแวดล้อมชุมชน และเพื่อประเมินเหตุผลในสถานการณ์ของหมู่บ้าน              
ในเขตต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน ขอ้สรุปจากการศึกษาจึงเป็นการหาความเขา้ใจ
เบ้ืองตน้ท่ีจะสร้างค าถาม ใหมี้การวจิยัต่อไปในอนาคต 

จงัหวดัน่าน ตั้งอยูใ่นภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีประวติัความเป็นมาท่ีเก่าแก่ 
สภาพของส่ิงแวดลอ้มท่ียาวนาน มีช่ือเรียกในพงศาวดารวา่ นนัทบุรี มีพื้นท่ีกวา้งใหญ่ เป็นอนัดบั 
13 ของประเทศ แต่มีประชากรเบาบางเป็นอนัดบัท่ี 3 ของประเทศ พื้นท่ีเต็มไปดว้ยภูเขาสูง
สลบัซบัซ้อน และมีล าน ้ าหลายสายเช่น ล าน ้ าน่าน ล าน ้ าวา้ ทั้งยงัมีประชากรหลายชาติพนัธ์ุ นบัวา่
เป็นดินแดนของความหลากหลายอีกแห่งหน่ึงของประเทศ  

อ าเภอภูเพียงเดิมเป็นส่วนหน่ึงของอ าเภอเมืองน่าน ทางราชการไดแ้บ่งพื้นท่ีการปกครอง
ออกมาตั้งเป็น ก่ิงอ าเภอภูเพียง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 
โดยมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม ปีเดียวกนัและต่อมาไดมี้พระราชกฤษฎีกายกฐานะข้ึนเป็น
อ าเภอในวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 8 กนัยายน ปีเดียวกนั 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
http://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
http://th.wikipedia.org/wiki/8_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
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ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ของชุมชนต่อบทบาท
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนด าเนินงานขององค์การร่วมกบัภาคประชาชนในพื้นท่ีไดถู้กตอ้ง
เหมาะสมต่อไป 

สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปของต าบลฝายแกว้ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยภูเขาและป่าไม ้มีท่ีราบลุ่ม
อยูท่างทิศตะวนัออกของแม่น ้ าน่านมีหนองน ้ าธรรมชาติและของกรมชลประทานอยูใ่นเขตพื้นท่ีจึง
ท าให้มีน ้ าอุดมสมบูรณ์ สภาพของดินฟ้าอากาศโดยทัว่ไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีจ านวนประชากร
ทั้งส้ิน 11,340 คน เป็นชาย 5,651 คน เป็นหญิง 5,689 คน มีอาชีพหลกั ท านา ท าสวน ท าไร่ 
ประกอบเป็นท่ีตั้งของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษทั ห้างหุ้นส่วน ร้านคา้อุปโภค บริโภค 
รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง (เอกสารเผยแพร่: องคก์ารบริหารส่วนต าบล
ฝายแกว้)  

จากสภาพทัว่ไปของชุมชนในต าบลฝายแกว้ ยอ่มมีการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใชอ้ยา่ง
มากมายตามความตอ้งการอนัไม่ส้ินสุดของมนุษย ์มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเสียและท าให้ส่งผล
ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2549 ได้เกิดน ้ าท่วมใหญ่ในจงัหวดัน่าน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในพื้นท่ีต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง เป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดเพราะ
ชุมชนส่วนใหญ่ตั้งบา้นเรือนอยู่ติดริมล าน ้ าน่านเม่ือฝนตกหนกัน ้ าป่าไหลหลากแต่ชุมชนไม่มีพื้น
รับน ้ าไดเ้พียงพอ ล าน ้ าต้ืนเขิน ป่าชุมชนถูกท าลายดว้ยการบุกรุกปลูกพืชไร่โดยเฉพาะขา้วโพดซ่ึง
เป็นพืชเศรษฐกิจส าคญัของชุมชน ไม่มีตน้ไมค้อยดูดซับ ปะทะแรงน ้ าหลาก องค์การบริหารส่วน
ต าบลฝายแกว้ จึงควรท่ีจะเป็นองค์การหรือสถาบนัส าคญัล าดบัแรกท่ีตอ้งเขา้มาแกไ้ขปัญหาหรือ
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างมีส่วนร่วมในฐานะเป็น
องค์การตวัแทนของชุมชนท่ีผ่านการเลือกตั้ งย่อมเป็นท่ีคาดหวงัของชุมชนในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนให้สอดคลอ้งเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของผูค้นในชุมชนผ่าน “การจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มชุมชน” ท่ีคนในชุมชนตอ้งการใหด้ าเนินการ  
 

1.2 วตัถุประสงค์ 

 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนของ ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง              
จงัหวดัน่าน 
  2) เพื่อศึกษาบทบาทขององคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชน 
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 3) เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวงัของชุมชนกบับทบาทท่ีปฏิบติัไดจ้ริงขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลฝายแก้ว ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชน และเสนอแนะแนวทางในการจดัการ
ชุมชน 
 

1.3 สมมุติฐำนกำรวจัิย 

 1) ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
 2) บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีปฏิบติัจริง กบับทบาทตาม
ความคาดหวงัของชุมชนต่อการจดัการส่ิงแวดล้อมชุมชน ในทอ้งท่ีอ าเภอภูเพียง ต าบลฝายแก้ว 
จงัหวดัน่าน มีความแตกต่างกนั ทั้งด้านการพฒันาท่ีริเร่ิมจากชุมชน โดยการส่งเสริมจากภาครัฐ
น าไปสู่การจดัการโดยชุมชน รวมถึงการไดรั้บประโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มชุมชน 
 

1.4 ขอบเขตกำรวจัิย 

การศึกษาน้ีมุ่งวเิคราะห์การปฏิบติัจริงขององคก์ารบริหารส่วนต าบลและความตอ้งการของ
ชุมชนต่อบทบาทการบริหารส่วนต าบลในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

1) ขอบเขตด้ำนพื้นที่ การก าหนดขอบเขตการศึกษา ในพื้นท่ีต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง               
จงัหวดัน่าน 

2) ขอบเขตด้ำนประชำกร คือ ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน 
จ านวน 17 หมู่บา้น เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั โดยเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจากผูน้ าชุมชนอยา่งเป็นทางการ 
และไม่เป็นทางการ ประกอบดว้ย สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ผูน้ าชุมชน และผูแ้ทนกลุ่ม
ชาวบา้นกลุ่มต่างๆ เช่น ผูแ้ทนกลุ่มเกษตรกร ผูแ้ทนกลุ่มอาชีพ ซ่ึงเป็นตวัแทนท่ีให้ขอ้มูลหลกัใน
การวจิยัคร้ังน้ี ท าการเก็บขอ้มูลจาก 17 หมู่บา้นๆ ละ 10 คน จะไดผู้ใ้หข้อ้มูลหลกัทั้งส้ิน 170 ราย  

3) ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ เน้ือหาการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี ได้ศึกษาในเน้ือหาเก่ียวกบั
บริบทชุมชนและสภาพการจดัการส่ิงแวดล้อมชุมชน บทบาทหน้าท่ีท่ีปฏิบติัได้จริงขององค์การ
บริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน และเปรียบเทียบความคาดหวงัของชุมชนกบั
บทบาทท่ีปฏิบติัไดจ้ริงขององคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนท่ีย ัง่ยืนโดยแบ่งการน าเสนอเป็นตอน 
ดงัน้ี 
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ตอนท่ี 1 บริบทชุมชนและสภาพการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  
- บทบาทขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
- บทบาทของคนในชุมชน 

ตอนท่ี 2 ความคาดหวงัและการรับรู้ของชุมชนในบทบาทท่ีปฏิบติัไดจ้ริงขององค์การ
บริหารส่วนต าบลฝายแกว้ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะในการจดัการส่ิงแวดล้อมชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล          
ฝายแกว้ 
 

1.5 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.5.1 ทราบถึงขอ้มูลบริบทชุมชนและสภาพการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนของต าบลฝาย
แกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน 

1.5.2 ทราบถึงบทบาทตามความคาดหวงัของชุมชนต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน และ
บทบาทหนา้ท่ีท่ีปฏิบติัไดจ้ริงขององคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน  

1.5.3 ไดข้อ้มูลส าหรับชุมชนและหน่วยงานทอ้งถ่ินใชใ้นการวางแผนการพฒันาชุมชนและ
วางแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนทั้งในระยะยาวและระยะสั้นไดเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบัการ
ดูแลสภาพแวดลอ้มชุมชนอยา่งย ัง่ยนื และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายต่อการดูแลส่ิงแวดลอ้มใน
ชุมชน  
 

1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1) บทบำท หมายถึง การท าหน้าท่ีหรือพฤติกรรมตามท่ีสังคมก าหนดสถานภาพและ
บทบาทท่ีจะเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั บุคคลใดจะด าเนินตนตามบทบาทใดนั้นข้ึนอยูก่บัสถานภาพเป็น
ตวัก าหนด 

2) บทบำททีป่ฏิบัติได้จริง หมายถึง สภาพท่ีก าลงัด าเนินการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน 

3) บทบำทตำมควำมคำดหวงั หมายถึง การประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บผลตอบแทน
อนัเกิดจากความพยายามในการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ต่อการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มชุมชน 
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4) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง 
จงัหวดัน่าน ท่ีมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นท่ีต าบลฝายแกว้ ตามพระราชบญัญติัลกัษณะการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2457 ท่ีอยูน่อกเขตเทศบาล และมีฐานะเป็นนิติบุคคล 


