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บทคัดย่อ 
การศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มบา้นป่าสักงาม ต าบล

ลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสนใจของประชาชนต่อ
การมีส่วนร่วม  ศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม ทั้งผลประโยชน์และผลกระทบจาก
ปัญหาสาเหตุต่างๆ ความตอ้งการของชุมชนและศึกษาหาแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน เป็นการศึกษาวิจยัโดยใชข้อ้มูลสถิติแบบร้อยละจาก
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์บุคคลและสังเกตจากการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชน  จากจ านวน
ประชากรกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 183 คนซ่ึงเป็นผูน้ าครอบครัวหรือตวัแทนจาก 183 ครอบครัว 

ผลการศึกษาความสนใจของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมพบว่าประชาชนส่วนมากให้
ความส าคญัต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดล้อม จากการเขา้ร่วมประชุมและการเขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชน 

ผลการศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมในการจดัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม พบว่า
ประชาชนมีความเขา้ใจในกระบวนการมีส่วนร่วมระดบัปานกลาง ดา้นภาระค่าใชจ่้ายครอบครัวถือ
วา่เป็นปัญหามากท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม เน่ืองจากมีรายไดน้้อยอาชีพไม่มัน่คง และการถูกกลุ่ม
นายทุนเขา้มาแสวงหาผลประโยชน์ในชุมชน เป็นปัจจยัท่ีจะส่งผลกระทบต่อสภาพส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชนในอนาคต 

หน่วยงานภาครัฐ สถาบนัด้านการศึกษา หรือองค์กรต่างๆ ควรเข้ามามีบทบาทในการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ชุมชนหรือการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนเชิงอนุรักษ์ เป็น
การสร้างรายไดแ้ละใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชุนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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 หน่วยงานราชการหรือภาครัฐในพื้นท่ี ควรเขา้มามีบทบาทในการหนุนเสริมกิจกรรมการ

ลาดตระเวนป้องกนัการท าลายทรัพยากรป่าไม ้การป้องกนัไฟป่า และการอยูจุ่ดตรวจป้องปรามการ
ลกัลอบท าลายทรัพยากร ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและระบบนิเวศน์โดยรวม 
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Abstract 
 

The purposes of this study were 1) to investigate public interest towards participation,    
2) to investigate problems caused participation, benefits and consequences of problems, their 
causes and needs of the community and 3) to investigate approach for encourage the sustainable 
public participation in environmental management. 
Descriptive Statistic included percentages were analyzed from questionnaire, personal interview, 
and community’s activity observation. The subjects were 183 heads of the family or 183 family 
agents. 

The study result of public interest towards participation founded that most people had 
interest to participate in environmental management as shown by attendance in the meetings and 
community environmental activities. 
 The study result of problems caused participation in environmental management founded 
that people had moderate level of understanding in participating process. The family charges were 
considered to be problematic and it affected to the participation due to low income and unsteady 
career of people. An invasion of capitalist seeking benefit from community was a factor affecting 
to community environment in the future. 

Governmental sector, educational institution or organizations should support career 
promotion or promote community ecotourism in order to income formation and get the most out 
of community resource. 
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Local government sector should support patrol activity and checkpoint guard in order to 
prevent forest resources destruction and forest fires which affected to community and ecology 

 

 
 


