
บทที่  1 
 

บทนํา 
 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 
 การพัฒนาประเทศในระยะท่ีผานมา  มีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมโดยขาดการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม  สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    
ท่ีเคยมีอยูอยางสมบูรณถูกทําลายอยางรวดเร็ว โดยไมคํานึงถึงการฟนฟูและอนุรักษทดแทนเพ่ือการ
ใชประโยชนอยางยั่งยืน นอกจากนี้ปริมาณมลพิษท่ีเกิดจากกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
ไดถูกปลอยเขาสูส่ิงแวดลอมในปริมาณที่มากกวาขีดความสามารถในการบําบัดโดยธรรมชาติ 
สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางกวางขวาง 
 การเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจเพือ่ใหฐานะของประเทศกาวรุดไปขางหนา การพฒันาท่ีดาํเนนิ
มานั้นไดอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเปนพื้นฐาน และคํานึงถึงประโยชนทางดานเศรษฐกจิเพียงดานเดียว 
เห็นไดจากต้ังแตมีแผนเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2504-2509) ผลท่ีปรากฏตามมาคือ  
ทรัพยากรธรรมชาติรวมท้ังสภาพแวดลอมอยูในสภาพเส่ือมโทรมจนเห็นไดชัด เชน พืน้ท่ีปาไมลดลง
จากในป  พ.ศ.  2504  ประเทศไทยมีพื้นท่ีปาไมรอยละ  53.3  ของพื้นท่ีประเทศ  แตในป  พ.ศ. 2543  
มีพื้นท่ีปาไมเหลืออยูเพียงรอยละ 33.4 ของพื้นท่ีประเทศ ปญหาน้ําเสียจากชุมชนและการขาดแคลน
น้ําท่ีสะอาด (ต้ังแตป พ.ศ.2542-2545 ไดระบายนํ้าเสียออกสูส่ิงแวดลอมเฉล่ียรวมประมาณวันละ  
14 ลานลูกบาศกเมตรตอวนั) ปญหามลพิษทางอากาศ ท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมและยานพาหนะ  
เพิ่มมากข้ึนจนทําใหปริมาณของสารพิษ ฝุนละอองปะปนอยูในอากาศมาก พบมากท่ีสุดคือ ฝุนขนาด
เล็กกวา 10 ไมครอน และกาซโอโซน ปญหาขยะมูลฝอยจากชุมชนท่ีมีปริมาณมากเกนิกวาจะเก็บทําลาย
ไดหมดโดยในชวงป พ.ศ.2535-2544 ปริมาณขยะในประเทศไทยเพิ่มข้ึนกวารอยละ 30 (สํานักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2547) 
 การจัดการส่ิงแวดลอมเปนแนวทางท่ีจะชวยลดปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากร
และส่ิงแวดลอมได  แตบางคร้ังก็ไดรับความสําเร็จนอย เกิดความลมเหลว เนื่องจากการขาดการวางแผน
ในการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ตลอดจนชุมชนขาดความรูความเขาใจและขาดมี
สวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอม  ดังนั้นการจะจัดการส่ิงแวดลอมใหเกิดประสิทธิภาพไดนั้น  
จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและตางประเทศ  รวมสนับสนุน
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และสงเสริมใหความรูความเขาใจแกประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับเร่ืองการจัดการส่ิงแวดลอม และ
เพื่อเปนกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอม 
 ลําน้ําแมสะลาบ  เปนลําน้ําสาขาของแมน้ําปงท่ีไหลผานจังหวัดเชียงใหม และไดแยกเปน
ลําเหมืองตรงบริเวณ “ฝายพญาคํา”  ประชาชนท่ัวไปจึงเรียก “ลําเหมืองพญาคํา” โดยลําเหมืองพญา
คํานี้ไดไหลผานตําบล 5 ตําบล ในจังหวัดไดแก  ตําบลชมพู ตําบลหนองแฝก ตําบลสารภี ตําบลยางเนิ้ง  
และ ตําบลอุโมงค  ซ่ึงเม่ือไหลผานตําบลชมภู บานแมสะลาบ ประชาชนในทองถ่ินจึงเรียกลําเหมืองนี้วา  
“ลําน้ําแมสะลาบ  เพราะสภาพลําน้ํานี้มีความกวางใหญ เปนแหลงรับน้ํารวมท่ีครอบคลุมพื้นท่ี
การเกษตรกวางถึง  4  ตําบล  ซ่ึงจะไหลลงสูแมน้ํากวง   ประชาชนสวนใหญในพื้นท่ีใชน้ําจาก
แหลงนี้ในการประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกขาวและพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล ถือเปนแหลงน้ํา
สําหรับอุปโภค  บริโภค  จึงทําใหลําน้ํานี้โดยเฉพาะบริเวณท่ีไหลผานตําบลชมภู มีการตื้นเขิน น้ําใน  
ลําน้ําแหงขอด  คุณภาพของน้ําอยูในระดับท่ีไมสามารถนํามาอุปโภค บริโภค ได 
 จนกระท่ังเม่ือไดมีกระแสการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติเขามาใน
ประเทศไทย  ประกอบกับการต่ืนตัวของรัฐบาลไทยซ่ึงไดเล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย  เปนผลใหทางกระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นวา
ควรมีการปลูกฝงจิตสํานึกของนักเรียน นักศึกษา ใหรูคุณคาของการอนุรักษส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตน โรงเรียนวัดแมสะลาบซ่ึงเปนโรงเรียนท่ีต้ังอยูในชุมชนบาน
แมสะลาบจึงตอบรับนโยบายดังกลาว  โดยสํานักงานคณะกรรมการขั ้นพื ้นฐานเขต  4  
กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดใหโรงเรียนวัดแมสะลาบแหงนี้เปนโรงเรียนนํารอง 1 ใน 9 โรงเรียน  
ในเขตอําเภอสารภี  ใหดําเนินโครงการสรางความเขมแข็งส่ิงแวดลอมศึกษาในประเทศไทย  เรียกยอ ๆ วา  
“โครงการ  seet”  โดยโครงการนี้รัฐบาลไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการไดรวมมือกับรัฐบาลประเทศ
เดนมารก  (Danida)  ซ่ึงโครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการบรูณาการส่ิงแวดลอมศึกษาสูหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.2544  โดยยึดหลักการใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวม โครงการนี้ถือเปน
โครงการแรกเร่ิมในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงน้ําของชุมชนบานแมสะลาบ โดยทางโรงเรียน  
วัดแมสะลาบไดรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลชมภู  จัดใหมีการประชุมเสวนา  ซ่ึง
ประกอบดวยบุคคลหลายฝายในชุมชน ไดแก  คณะครูของทางโรงเรียนวัดแมสะลาบ วัดสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล หัวหนาชุมชน ประชาชน ผูปกครองนักเรียน และนักเรียนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาช้ันปท่ี 4 – 6 ของทางโรงเรียน เพื่อรวมกันหาแนวทางในการจัดการส่ิงแวดลอม     
สองฝงลําน้ําแมสะลาบ ท่ีกําลังประสบปญหาความเส่ือมโทรม จนเกิดมีการขุดลอกลําน้ําใหม  
เนื่องจากลําน้ํามีความต้ืนเขิน ขุน ดํา และมีขยะในลําน้ํา การขุดลอกลําน้ําในคร้ังนี้ทําใหลําน้ําแมสะลาบ
กวางขวางข้ึนและน้ําในลําน้ําเร่ิมมีปริมาณมากข้ึนตลอดจนเร่ิมมีความใสสะอาดมากข้ึน    



 3 

 จากการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  ลําน้ําเร่ิมมีความใสสะอาดจึงไดมีการปรึกษาหารือ 
เพื่อปรับภูมิทัศนสองฝงลําน้ําเพื่อใหชุมชนเกิดความสวยงาม  สามารถใชเปนแหลงพักผอนหยอนใจ  
เปนสวนสุขภาพ  เปนท่ีพบปะกันของชาวชุมชนได ตอมาจึงไดเกิดมีโครงการเฝาระวังความสะอาด
ของลําน้ําสะลาบข้ึน ภายใตช่ือ “โครงการเฝาระวังความสะอาดของลําน้ําแมสะลาบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ครบ 72 พรรษา มหาราชินี ซ่ึงโครงการนี้เปนโครงการท่ีมีแนวคิดเชนเดียวกับ “โครงการคลองสวย  
น้ําใส”  ของทางภาครัฐโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีลุมตาง ๆ ท่ัวประเทศ ซ่ึงจะเปนการแกไขปญหา
คุณภาพน้ําใหมีคุณภาพท่ีสามารถใชประโยชนเพื่อกิจกรรมตาง ๆ ได เพื่อจัดการน้ําเสียและของเสีย
จากชุมชน และเพื่อรณรงคประชาสัมพันธและสรางการมีมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษคูคลอง  
เนื่องจากเห็นวาปญหาความเส่ือมโทรมของแหลงน้ําท่ีอยูในเขตชุมชนเปนปญหาท่ีสะสมมานาน  
ทําใหไมสามารถนําน้ํามาใชประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  อีกท้ัง
ยังทําใหสูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพของริมฝงลําน้ํา ซ่ึงสงผลตอส่ิงท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตของ
ชุมชนดั้งเดิมของไทย โดยใหประชาชน ผูปกครองนักเรียน และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 - 6  
ในชุมชนเปนผูท่ีทําหนาท่ีเฝาระวังความสะอาดของลํ้าน้ํา นอกจากน้ีเด็ก ๆ  นักเรียนของโรงเรียน
วัดแมสะลาบยังไดสนุกกับกิจกรรม “นักสืบสายน้ํา”  ซ่ึงคณะครูไดนํามาบรูณาการเปนกิจกรรมการ
เรียนการสอนเก่ียวกับการศึกษาชีวิตสัตวน้ํา เด็ก ๆ นักเรียนจะจับสัตวท่ีอาศัยอยูในลําน้ํา ไมวาจะ
เกาะตามใบไม  กอนหิน  หรือตามโคลนตม  เปนตน  และเม่ือไดตัวสัตวน้ําแลวเด็กจะนาํสัตวน้าํนัน้
มารวมกันและดูวาเปนสัตวชนิดใดบาง  และอาศัยอยูในน้ําชนิดใด จะทําใหเด็กทราบคุณภาพของ
น้ําวาลําน้ําอยูในคุณภาพระดับใด สะอาดมาก สะอาดปานกลาง สะอาดนอย หรือ ไมสะอาดเลย  
เปนตน     
 โครงการทั้ง  2  โครงการดังกลาวจะเปน (1) โครงการสรางความเข็มแข็งส่ิงแวดลอมศึกษา
ในประเทศไทย (โครงการ seet) และ (2) โครงการเฝาระวังความสะอาดของลําน้ําแมสะลาบ เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติครบ  72  พรรษา  มหาราชินี ซ่ึงเปนโครงการตอเนื่องท่ีแสดงใหเห็นพฤติกรรมการ
มีสวนรวมของชุมชนบานแมสะลาบ  แตท้ังนี้ท้ังนั้นในกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใน
ชุมชน อาจมีปญหาเกิดข้ึนระหวางกระบวนการนั้น  ซ่ึงทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาถึง
ปจจัยการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบของชุมชนน้ีวา
ปจจัยดานใดท่ีทําใหประชาชนน้ีมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ และ
หลังจากเกิดโครงการท้ัง 2 โครงการประชาชนมีความรูความเขาใจในการจัดการส่ิงแวดลอม       
มากนอยเพียงใด  ตลอดจนศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดการส่ิงแวดลอม  เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาในการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดการส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีอ่ืน ๆ  ตอไป      



 4 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
  
 1.   เพื่อศึกษาความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมระบบนิเวศแมน้ํา 

2.  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม
สองฝงลําน้ําแม  สะลาบ  ตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม  

3.   เพื ่อศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ   ตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม 
 
1.3   ขอบเขตของการศึกษา 
 
       1.3.1   ขอบเขตดานพืน้ท่ี 
                  การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาถึงลักษณะการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ    
ชุมชนบริเวณบานแมสะลาบ  ในหมูท่ี  7  ตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงอยูในเขต
การปกครองขององคการบริหารสวนตําบลชมภู   อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหมเทานั้น        
       1.3.2   ขอบเขตดานเนื้อหา  มีดังนี ้  
 1) ศึกษาการรับรูขาวสารดานส่ิงแวดลอมของประชาชน  และความรูความเขาใจเรื่อง
ส่ิงแวดลอมระบบนิเวศแมน้ําของประชาชนในชุมชน 
 2)   ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ํา ในการ
รวมรับรูปญหา รวมสรางรูปแบบและวิธีพัฒนา   
 3)  ศึกษาปจจัยทางสังคม ทางเศรษฐกิจ ท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ํา 
 4)  ศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ํา 
 1.3.3    ขอบเขตประชากร 
  ประชากรมีหมูท่ี 7 บานแมสะลาบ ตําบลชมภู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม  จํานวน   
271 ครอบครัว โดยทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ตามตารางสําเร็จรูปของ Darwin Hendel ท่ีความเช่ือม่ัน 
รอยละ  95 ซ่ึงจะไดจํานวนกลุมตัวอยาง 158 ครอบครัวจากกลุมประชากรทั้งหมด  
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1.4     นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 การมีสวนรวมของประชาชน  หมายถึง  กระบวนการท่ีประชาชนในชุมชนมีการกระทํา
ในลักษณะการทํางานรวมกัน มีความตองการรวมกันและดําเนินการรวมกัน ในการตัดสินใจ       
การดําเนินกิจกรรม การรับประโยชนและการประเมินผลในการจัดการส่ิงแวดลอม   

 การจัดการส่ิงแวดลอม หมายถึง  การบริหารจัดการการใชทรัพยากรธรรมชาติและ       
ส่ิงแวดลอม และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ตลอดจนการใชประโยชนควบคูไปพรอมกับ        
การฟนฟูใหส่ิงแวดลอมมีความสมบูรณ รวมท้ังควบคุมรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมของชุมชนภายใต 
การมีสวนรวมของผูมีผลประโยชนทุกภาคสวน 

 ความรูความเขาใจในการจัดการส่ิงแวดลอมของแมน้ํ า  หมายถึง  การมีความรู  
ความสามารถในการปรับแตง  จัดสวน  ปรับภูมิทัศนสองฝงแมน้ํา  การปลูกพืชริมตล่ิงสองฝงแมน้ํา    
การดูแลความสะอาดของแมน้ํา  การเขาใจถึงความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดข้ึนกับแมน้ําท่ีขาด
การดูแลเอาใจใส 
  ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวม หมายถึง ปจจัยทางสังคมอันไดแก เพศ อายุ อาชีพ  
การศึกษา ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน ตําแหนงในชุมชน และปจจัยทางเศรษฐกิจอันไดแก    
รายไดและการถือครองท่ีดิน  
 


