
 
บทที่  2 

 
แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 ในการศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ํา     
แมสะลาบคร้ังนี้ ไดใชแนวคิดในการศึกษา 2 แนวคิดหลัก คือ แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมและ
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอม   
 
2.1  แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวม 

 
 การจัดการส่ิงแวดลอมในชุมชนเปนส่ิงท่ีจะนําไปสูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของ

ประเทศใหมีความยั่งยืนไปจนถึงรุนลูกรุนหลานไดนั้นจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมของ
ประชาชนทุกคน  การมีสวนรวมนั้นไมใชเพียงแตการรวมทําในส่ิงใดส่ิงหนึ่งแตเพียงอยางเดียว
หรือเปนการรวมในเชิงขอรองใหมารวมเทานั้น  หากเปนเชนนั้นการมีสวนรวมในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมจะไมสามารถนําไปสูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของประเทศใหมีความยั่งยืนได
อยางแทจริง 

 
 ชัยรัตน วงศฟู (2545) ไดกลาวถึง แนวคิดการมีสวนรวมไววา การมีสวนรวมคือการท่ี

บุคคล หรือองคกร ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการคิด รวมแกไขปญหา รวมดําเนินงานใน
กิจกรรมชุมชน โดยรวมกันวางแผน รวมประชุม รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติงาน ในลักษณะของการ
เสียสละแรงงาน บริจาควัสดุส่ิงของ รวมแบงปนผลประโยชนและรวมติดตามผลงาน โดยเกิดจาก
ความรับผิดชอบรวมกัน เพื่อกระทําการใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
 ชูเกียรติ  ลีสุวรรณ (2534) ไดกลาวถึง แนวความคิดเร่ืองการมีสวนรวมเกิดมาจากความเช่ือ

ท่ีวามนุษยเปนส่ิงมีชีวิตท่ีท่ีมีปญญาตระหนักรู และควบคุมส่ิงแวดลอมได ดังนั้น มนุษยไมวาจะอยู
หางไกลเพียงใด  จึงควรมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีมีผลกระทบตอชีวิตของเขาเอง นอกจากน้ัน การมี
สวนรวมยังชวยลดปญหาความแตกแยก เนื่องจากการนําเขาส่ิงตาง ๆ จากภายนอก เขาไปในชุมชน
นั้นดวย การมีสวนรวมไมไดหมายความแคบ ๆ แคการมีสวนชวยเหลือสนับสนุนโครงการเทานั้น  
แตยังรวมไปถึงข้ันตอนสําคัญ อยางเชน  การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการนั้น ๆ ดวย 
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 ประสาน ตังสิกบุตร (2538) ไดกลาวถึง แนวความคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดังนี้ 

 1)   ชุมชนพัฒนายั่งยืนตองเกิดข้ึนบนพ้ืนฐานขอสัญญาประชาชน ท่ีจะใชระบบนิเวศ
ของตนเองภายใตขีดจํากัดอยางเหมาะสม เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนดวย
ความพยายามของชุมชน โดยไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาล องคกรพัฒนาเอกชนและองคกร
ประชาชน 

 2)    ตองประชาสัมพันธใหชุมชนเห็นถึง การมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนพัฒนา
อยางยั่งยืนโดยชุมชนเอง 

 3)  องคกรเอกชนจะเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนการมีสวนรวมของประชาชน                       
 4)  การจัดการเร่ืองทรัพยากรเพื่อความเหมาะสมกับการพัฒนา จะตองผานการทํางาน
ขององคกรชุมชน การใหขาวสารสาธารณะอยางตอเนื่อง การวิจัยและการศึกษาสภาพของชุมชน   
การติดตามและเฝาระวังคุณภาพส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง 
 
 สมควร  สุรภพพิศิษฐ (2542) ไดกลาวถึงความหมายของการมีสวนรวมไววา การมีสวน
รวมของประชาชน หมายถึง การท่ีปจเจกบุคคล กลุมคน หรือองคกร ไดรวมกันคิดแกไขปญหา
รวมกันวางแผน รวมปฏิบัติงานในลักษณะการเสียสละแรงงาน บริจาคเงิน วัสดุส่ิงของ รวมแบงปน
ผลประโยชนและรวมติดตามผลงานดวยความสมัครใจเพ่ือพัฒนาทรัพยากรส่ิงแวดลอม  หรือ
ชุมชนใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวโดยมีข้ันตอนการมีสวนรวมดังนี้ 

1) การมีสวนรวมในการประชุมวางแผน 
2) การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
3) การมีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชน 
4) การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลงานท่ีไดดําเนินการไปแลว 

 
 แกวสรร อติโพธิ (2540) ไดกลาวถึง การมีสวนรวมของประชาชน จะตองมีกระบวนการ

ท่ีใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการปกครองของรัฐ ต้ังแตระดับชาติถึงระดับ       
ทองถ่ินท่ีสามารถยอมรับสิทธิตามกฎหมายในกระบวนการไตสวนสาธารณะ มีการรับรูขอมูล      
ขาวสาร และตองมีการกระจายอํานาจในการจัดการทรัพยากร 
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 2.1.1   ขั้นตอนของการมีสวนรวม 
 อนงครัตน  เพชรสัมฤทธ์ิ (2540) ไดรวบรวมข้ันตอนของการมีสวนรวมไว 4  ข้ันตอน  
คือ   

1) การมีสวนรวมในการศึกษาปญหาและวางแผนปองกันหมายถึงการตัดสินใจ      
วาอะไรคือปญหาของตน  อะไรคือสาเหตุและจะแกไขปญหาอยางไร โดยกําหนดแนวทางแกไข
พรอมกันไปดวย 

2) การมีสวนรวมการปฏิบัติตามแผนปองกันรักษาหมายถึง  การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจกันตามวิธีทางและแนวทางใหเปนไปตามโครงการและแผนท่ีกําหนดข้ึน 

3 ) การมีสวนรวมในการบํารุงรักษาซ่ึงเกิดจากกิจกรรม หรือการดําเนินการของ
ชุมชน 

4) การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล เปนการดําเนินการทํางานของตน
และสภาพการณภายนอก 
   ลักษณะการมีสวนรวมเกิดจาก 

1) การมีสวนรวมเกิดจากเบ้ืองตนหรือเบ้ืองลาง 
2) การจูงใจใหเกิดการมีสวนรวมเปนไปโดยสมัครใจ  หรือบังคับ 
3) ชองทางการมีสวนรวมเปนทางการหรือไมเปนทางการ 

   ปจจัยท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวม 
1) ปจจัยทางชีวภาพ-กายภาพ 
2) ปจจัยทางเศรษฐกิจ 
3) ปจจัยทางสังคมวัฒนธรรม 
4) ปจจัยทางการเมือง 
5) ปจจัยทางประวัติศาสตร 

 
 ไพรัตน เดชะรินทร (2527) ไดกลาวถึง ข้ันตอนของการมีสวนรวมในการดําเนินงาน

ใหบรรลุวัตถุประสงค  และนโยบายการพัฒนาที่กําหนดไว คือ การมีสวนรวมของประชาชน   
อาจจะตีกรอบไดแตกตางกัน แตเดิมรัฐมักจะมองในแงการรวมสมทบแรงงาน วัสดุ เงิน รวมคิด  
รวมวางแผน และรวมกันทํางานหรืออาจจะมองใหแงหนึ่งของการเนนการมีสวนรวมในการคิด  
รวมวางแผน รวมทํางาน และรวมบํารุงรักษามากกวารวมสมทบ ดานวัตถุและเงิน แมวาจะยังจําเปนอยู  
โดยภาพรวมก็ยังเนนวาการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนานั้น จะตองเกี่ยวกับเร่ืองตอไปนี้ 
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 1)  รวมทําการศึกษา คนควาปญหา สาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน ตลอดจน
ความตองการของชุมชน 

2) รวมคนหา สรางรูปแบบ และวิธีการพัฒนาเพื่อแกไข และลดปญหาของชุมชน หรือ
เพื่อสรางสรรคส่ิงใหมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน หรือสนองความตองการของชุมชน 

 3)   รวมวางแผนนโยบายหรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกจิกรรม เพื่อขจัดแกไข และ
สนองความตองการของชุมชน 
 4)  รวมหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 5)   รวมหรือปรับปรุงการบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 6)   รวมการลงทุนในกจิกรรมโครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของตนเอง  และ
หนวยงาน 

 7)   รวมปฏิบัตินโยบาย  แผนงานโครงการ  และกิจกรรม ใหบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว 
 8)   รวมควบคุม  ติดตาม  ประเมินผลและรวมบํารุงรักษาโครงการกิจกรรมท่ีไดทําไวท้ัง

ภาครัฐบาล และเอกชน ใหใชประโยชนตอไป 
 
 สําหรับข้ันตอนท่ีประชาชนควรเขาไปมีสวนรวม เจมิศักดิ์ ปนทอง (2526) กลาววาข้ันตอน
ท่ีประชาชนควรเขาไปมีสวนรวม คือ การมีสวนรวมในข้ันตอนการรวมคิดถึงสภาพท่ีเปนอยูวา มีอะไร
เดือดรอนบาง และมีสาเหตุมาจากอะไร การมีสวนรวมในข้ันตอนการวางแผน นับต้ังแตวเิคราะห
หาสาเหตุ การจัดลําดับความสําคัญของปญหา พจิารณาทางเลือกและแนวทางแกไขปญหา การมีสวนรวม
ในข้ันตอนการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการท่ีวางไว การมีสวนรวมในข้ันตอนการติดตาม
และประเมินผล ความสําเร็จหรือความลมเหลวเปนระยะๆ แลวดําเนนิการแกไข  
 
 

 นอกจากนี้  นิรันดร จงวุฒิเวศย (2527) ไดแบงรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน   คือ   
1) การที่ประชาชนมีสวนรวมโดยตรง โดยผานองคกรจัดตั้งของประชาชน เชน 

การรวมกลุมเยาวชนกลุมตาง ๆ 
2) การท่ีประชาชนมีสวนรวมทางออม โดยผานองคกรผูแทนของประชาชนเชน 

กรรมการของกลุมหรือชุมชน กรรมการหมูบาน 
3)   การที่ประชาชนมีสวนรวมโดยการเปดโอกาสให โดยผานองคกรท่ีไมใชผูแทนของ

ประชาชน เชน สถาบันหรือหนวยงานที่เชิญชวน หรือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
เม่ือไหรก็ไดทุกเวลา บางกรณีก็ไดกําหนดลักษณะของการมีสวนรวมในลักษณะตาง ๆ เชน การมี
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สวนรวมเกิดจากเบ้ืองบนหรือเบ้ืองลาง   การจูงใจใหมีการสวนรวมเกิดข้ึน โดยสมัครใจ  การมีสวน
รวมในองคกร     
 4) ชองทางท่ีการมีสวนรวมเกิดข้ึน เชน การมีสวนรวมโดยปจเจกบุคคลหรือผานกลุม  
การมีสวนรวมโดยตรงหรือโดยออม การมีสวนรวมอยางเปนทางการและไมเปนทางการ    

5) ระยะเวลาความตอเนื่องของกิจกรรม 
 6)   ขอบขายกิจกรรมครอบคลุมขนาดไหน 

 
 2.1.2   ผลตอการมีสวนรวม 

     ลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนควรพิจารณาการมีสวนรวมออกเปน 2 นัย 
คือ (John M. Cohen and Norman T. Uphoff, 1977)   
  1) มิติการมีสวนรวมและบริบทหรือสภาพเง่ือนไขสถานการณส่ิงแวดลอม การมี
สวนรวมสําหรับในแงบริบท ไดแก การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมดําเนินการ การมี
สวนรวมในผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมินผล  
  2)  การมีสวนในกิจกรรมของการมีสวนรวม   อาจเปนบุคคลภายในหรือภายนอก
หมูบานก็ได และประเด็นท่ีนาสนใจก็คือ ลักษณะฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูมีสวนรวม
วิธีการเขารวมพิจารณาจากสาเหตุของแรงจูงใจ ลักษณะการรวม ขอบเขตระยะเวลา หรือลักษณะกิจกรรม
ท่ีเขารวม ตลอดจนผลของการเขารวม 
 
 

  สวนในแงบริบทหรือเง่ือนไขสภาพแวดลอม John M. Cohen and Norman T. Uphoff  
ไดพิจารณาจากสภาพแวดลอมแงตัวโครงการ ไดแก สวนท่ีนําเขา ลักษณะประโยชนท่ีไดรับรูปแบบ
ของโครงการ และจากสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ ซ่ึงกระทบกิจกรรม ไดแก สภาพแวดลอมในอดีต  ตลอดจน
ประสบการณของผูท่ีเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทางกายภาพและธรรมชาติ และสภาพแวดลอมทาง
สังคม (วัฒนธรรม สังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ) ซ่ึงมีสวนทําใหคนในชุมชนเขารวมหรือไม ในการ
พิจารณาภายในชุมชนของตนเอง 
 

   กรอบสําหรับการบรรยายและวิเคราะหภาวะแวดลอมและปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ
การมีสวนรวมของประชาชน John M. Cohen and Norman T. Uphoff (1977) ไดเสนอการมีสวนรวม  
ZA Basic  Frame  for  Describing  and  Analyzing  Participation   ดังรูป   1 
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รูป 1   ปจจยัท่ีมีผลตอการมีสวนรวม 
 

  
ท่ีมา: John M. Cohen and Norman T. Uphoff, 1970: 241 
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 จากรูป จะเหน็วาการท่ีประชาชนจะมีสวนในกจิกรรมตาง  ๆมากข้ึนเพยีงใดนัน้ ข้ึนอยูกบั
องคประกอบตาง ๆ ในหลาย ๆ ดาน มิใชเพียงดานใดดานหนึ่งเทานั้น จากรูปขางตน ยังจะเห็นไดวา
องคประกอบทางประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ   
สังคม และการเมือง ก็เปนส่ิงสําคัญในการพิจารณาการมีสวนรวมของประชาชน  

 
 โดยสรุปแลว ปจจัยท่ีทําใหเกิดแรงกระตุนแกประชาชนที่สงผลกระทบตอการมี

สวนรวม ไดแก  ปจจัยภายในตัวบุคคล คือ ความรูสึก ความคาดหวัง และความตองการที่จะผลักดัน
และปจจัยภายนอก  คือ  แรงเสริมท่ีชวยกระตุนใหปจจัยในตัวบุคคล เกิดการมีสวนรวมมากข้ึน คือ  
รางวัลตอบแทน สภาพแวดลอมทางสังคม  การเมือง  และเศรษฐกิจ ความปลอดภัย และวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 

 2.1.3 ปญหาและขอจํากัดการของการสวนรวม 

  เจิมศักดิ ์  ปนทอง (2526) ไดกลาววา เจาหนาท่ีและระบบราชการเปนอุปสรรคตอ 
การมีสวนรวมของประชาชนได 2 ดาน คือ 
  1) ปญหาเกี่ยวกับตัวประชาชนภายในชนบทเองถึงความเปนปจเจกบุคคล  
นอกจากนั้นยังอยูภายใตระบบอุปถัมภหรือพึ่งพาบุคคลภายนอกจนเกินไป  ดูถูกฐานะของตนเอง  
เลือกผูนําท่ีสามารถอุปถัมภตนเองได 

 2) ปญหาเกี่ยวกับตัวของเจาหนาท่ีและระบบราชการ ปญหาการมีสวนรวมของ
ประชาชนมีลักษณะดังนี ้
  -   นโยบายในระบบราชการมักจะมาจากเบ้ืองบน 

-   การจัดสรรงบประมาณทํามาจากสวนกลาง คํานึงถึงเฉพาะกิจกรรมท่ี
สวนกลางกําหนด 

-   ระบบราชการและเจาหนาท่ีระดับตาง ๆ ขาดประสานงานและรับปฏิบัติ 
เฉพาะนโยบายหลักของหนวยงาน 

-    ความสัมพันธแบบผูใหญ ผูนอย  มักจะเช่ือวาตัวเองมีฐานะสูงกวา
ประชาชนในชนบท 

-    เจาหนาท่ีของรัฐชอบทํางานในสํานักงาน 
-   ระบบราชการใชการใหคุณใหโทษทําตัวใหพอใจแก ผูบังคับบัญชามิได

ปฏิบัติงานเพ่ือชาวบานอยางแทจริง 
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  กลาวโดยสรุป ปญหาและอุปสรรคท่ีเปนตัวขัดขวางการเขามีสวนรวมของ
ประชาชน ไดแก  การขาดจิตสํานึกในความเปนเจาของโครงการพัฒนาตางๆ ในชุมชนของตนเอง  
การไมกระจายอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบใหแกประชาชน และโครงสรางอํานาจทาง
การเมือง การปกครองและการบริหาร รวมถึงระบบอุปถัมภของสังคมไทย 

 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการส่ิงแวดลอม 
 
 สุรเดช  มณีพราย (2545) ไดรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการไววา การจัดการ  
หมายถึง  ภารกิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนท่ีเขามาทําหนาท่ีประสานใหงานของบุคคล
ท่ีตางฝายตางทําและไมอาจประสบผลสําเร็จจากการแยกกันทําใหสามารถบรรลุผลสําเร็จไดดวยดี
การจัดการถือไดวาเปนปจจัยสําคัญท่ีจะเปนตัวกําหนดประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคกร
โดยตรง 
 ลักษณะของการจัดการประกอบดวย 
 1)   เปนกระบวนการทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยผูอ่ืน 
  2)   มีจุดมุงหมายของการใชทรัพยากร 
  3)   มีคณะบุคคลรวมมือรวมใจกับดําเนินการ 

 4)   เปนกิจกรรมท่ีมีการวางแผน  การจัดการองคการ  การควบคุม  การอํานวยการ 
 5)   มีผูจัดการท่ีมีความรู  ความสามารถ 
 6)   ตองอาศัยทรัพยากรตางๆมาดําเนินการ 
 หลักการจัดการควรมีองคประกอบดังตอไปนี้ 
 1)   หลักการกําหนดวัตถุประสงค  เปาหมาย  นโยบายขององคกร 
 2)   หลักการวางแผนงานท้ังระยะส้ันและระยะยาว 
 3)   หลักการจัดองคกรเพ่ือแบงแยกหนาท่ีรับผิดชอบ 
 4)   หลักการควบคุมเพื่อใหดําเนินงานเปนไปตามแผนและวัตถุประสงค 
 5)   หลักประสิทธิภาพ  คือ  การทํางานตองใหไดรับประโยชนสูงสุด 
 6)   หลักความเปนธรรม 
 7)   หลักความซ่ือสัตย 
 8)   หลักการปรับปรุงแกไข 
 9)   หลักการนําเอาความสามารถของผูรวมงานมาใช 
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 การจัดการสิ่งแวดลอม  หมายถึง  กระบวนการดําเนินการตามความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึน  มีสวนใหประโยชนตามความตองการของ
มนุษยข้ึนตํ่า  หรือมากกวาในอนาคต 
 คํานิยามนี้สวนท่ีมีความสําคัญส่ิงก็คือ  การจัดการส่ิงแวดลอม  เนนคําวา  กระบวนการใหเห็น
อยางเดนชัด  อีกประการหนึ่ง  ก็คือ  กําหนดใหการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน
เปนจุดเดนของการะบวน  กลาวคือ  ไมมีการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึนโดยช้ีให  
เห็นวา  ในการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึนนั้น  เปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญของการ
จัดการส่ิงแวดลอมดวย 
 “การจัดการส่ิงแวดลอม หมายถึง กระบวนการดําเนินการอยางมีระบบในการจัดการให
ทรัพยากรธรรมชาติสนองความตองการของมนุษย  ดวยการสรางกลไกควบคุมโดยไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอระบบส่ิงแวดลอม  เพื่อการมีใชในอนาคตตลอดไป” 
 ท่ีกลาวมาแลวนั้นแสดงใหเห็นวา  การจัดการส่ิงแวดลอมเปนเร่ืองท่ีใชความรูทาง
วิทยาศาสตรและศิลปะศาสตรรวมกัน การใชศาสตรท้ังสองแขนงนี้ สามารถทําใหการจัดการ หรือ
การดําเนินการตอส่ิงแวดลอมหนึ่ง ๆ หรือมากกวาหนึ่งท่ีอยูรวมกัน ใหอยูไดและสรางผลิตผลได
โดยปราศจากการเกิดความเส่ือมโทรมแมวาจะเปนท่ีเขาใจอยางดี แตถาขาดศิลปะแลวอาจทําใหเกิด
ปญหาได  ท่ีสําคัญยิ่งก็คือ  การจัดการส่ิงแวดลอมเปนสาขาของศาสตรแขนงหน่ึงท่ีอาศัยสหสาขาวิชา
เพื่อสรางความรู ความเขาใจ ความชํานาญ และทักษะในการที่มนุษยจะมีสวนพัวพันกับส่ิงแวดลอม
โดยมิใหส่ิงแวดลอมเกิดปญหาแตอยางใด  หวังใหมนุษยไดมีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ใชตลอดเวลา 
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหประสบความสําเร็จ ประเด็นสําคัญ
มิไดอยูท่ีการจัดการส่ิงแวดลอม แตอยูท่ีจัดการมนุษย โดยปกติปญหาสิ่งแวดลอมหากเกิดข้ึน      
ตามสถานการณหรือปรากฏการณทางธรรมชาติ  จะมีการปรับฟนคืนสภาพไดเองโดยมนุษยไมตอง
เขาไปเกี่ยวของและใชเวลาคอนขางส้ัน  ตรงกันขาม  สําหรับปญหาส่ิงแวดลอมหากเกิดข้ึนจากการ
กระทําโดยน้ํามือของมนุษยมักจะเปนสภาพปญหาท่ีมีความรุนแรง การบําบัดฟนฟูก็ทําไดยากและ
โดยปกติจะใชระยะเวลาในการฟนฟูใหคืนสภาพดังเดิมไดคอนขางยาวนาน และส้ินเปลืองคาใชจายสูง  
ประเด็นท่ีกลาวนี้  ไมไดมีความตองการท่ีจะช้ีใหเห็นเพียงวา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืน  ตองอาศัยการจัดการท้ังตัวมนุษยและส่ิงแวดลอมเทานั้น แตยังตองการเนนให
เห็นความสําคัญเปนพิเศษท่ี  การจัดการมนุษย  หากเราไมสามารถจัดการมนุษยไมวาจะเปนเร่ือง
ของจิตสํานึก  ความตระหนัก  ความรูสึกรับผิดชอบตอสมบัติสาธารณะและสวนรวม  หรือความหวงแหน
ในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดแลวก็อยาหวังเลยวา  การจัดการส่ิงแวดลอมจะ
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บังเกิดผล  หลักการอีกประการหนึ่งท่ีขอเสนอเพ่ือเปนแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมใหยั่งยืน  คือการมีสวนรวมของทุกคน  หลักการน้ีอยูบนพื้นฐานของความจริงท่ีวา  
มนุษยทุกคนบนพ้ืนโลกตางลวนไดประโยชนจากส่ิงแวดลอมท้ังส้ิน แมจะมากบางนอยบาง
แตกตางกันไปแตละพื้นท่ี  ดังนั้นเม่ือมีปญหาใดเกิดข้ึนกับส่ิงแวดลอมแมเราจะมิไดเปนผูสรางหรือ
ผูกอใหเกิดปญหาโดยตรง  เราก็ควรตองมีหนาท่ีรับผิดชอบในการแกปญหาดังกลาวดวย ไมทางใด
ก็ทางหนึ่ง โลกเรามีเพียงหนึ่ง (One World) ผลกระทบที่เกิดบนพื้นโลก ณ ท่ีใดก็ตาม ยอมมี
ผลกระทบสงตอกันไปท้ังโลก  การแกปญหาส่ิงแวดลอมบนพื้นโลกจะทํากันในลักษณะของกรรมใด
ใครกอคนนั้นก็แกปญหาเองตอไปไมไดอีกแลว ทุกคนตองรวมมือ รวมแรงและรวมใจกันเพื่อ
จรรโลงโลกของเราซ่ึงมีเพียงหนึ่งเดียวนี้ใหคงอยูอยางยั่งยืนตลอดไป หลักการประการสุดทาย
สําหรับการจัดการส่ิงแวดลอมใหยั่งยืน คือการใชวิธีการจัดการแบบบูรณาการ (มนัส สุวรรณ : 2540) 
 

 2.2.1 ความสําคัญของทรัพยากรแหลงน้ํา 
 น้ําจืดเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งสําหรับ การบริโภค การสุขาภิบาล การเกษตร        

การอุตสาหกรรม การพัฒนาเมือง การจับปลา การขนสง การนันทนาการ และกิจกรรมอ่ืนๆ ของมนุษย 
น้ําจืดยังเปนสวนสําคัญท่ีทําใหธรรมชาติสามารถกระทําหนาท่ีไดอยางสมบูรณ 
  ในหลายสวนของโลก แหลงทรัพยากรนํ้าจืดกําลังถูกทําลายลง เกิด มลพิษเพิ่มข้ึน
และเกิดความขาดแคลนโดยท่ัวไป โดยมีสาเหตุมาจากการบําบัดน้ําโสโครก และของเสียจาก      
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีไมเหมาะสม การสูญเสียแหลงตนน้ําลําธาร การตัดไมทําลายปา และวิธี
การเกษตรที่ไมเหมาะสม โดยมีการปลอยยาฆาแมลงและสารเคมีอ่ืนๆ ลงสูแหลงน้ํา  นอกจากนี้การ
กอสรางเข่ือน การผันน้ําจากแหลงน้ํา และการชลประทาน ยังสงผลกระทบตอคุณภาพและปริมาณนํ้า 
ส่ิงตาง ๆ เหลานี้เปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิต และระบบนิเวศแหลงน้ํา (Aquatic Ecosystem) 
 

 2.2.2 ประชาชนกับศักยภาพในการจัดการทรัพยากรสวนรวม 
        ชูศักดิ์  วิทยาภัค (2538) กลาววา แนวความคิดดั้งเดิม ท่ีขาดความเขาใจเกี่ยวกับ

ความหลากหลายในรูปแบบของสถาบันในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีผลทําใหการกําหนด
นโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีเพียง 2 วิธี คือ การจัดการในรูปแบบของกรรมสิทธ์ิของรัฐ
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยระบบตลาด (กรรมสิทธ์ิเอกชน) ซ่ึงในทางปฏิบัติการจัดการ
ทรัพยากรโดยรัฐ และโดยระบบตลาดยังมีจุดออนอยูหลายประการ ในขณะที่ในภูมิภาคตาง ๆ         
ท่ัวโลกได ปรากฏวามีหลายกรณีท่ีชุมชนไดใชระบบสถาบันทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน
มาเปนเวลาชานาน  
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  นักวิชาการกลุมนักสังคมศาสตร ซ่ึงมีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร โดยใช
ศักยภาพของชุมชนในการประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ิน และระบบศีลธรรมในความสัมพันธ
ระหวางสมาชิกชุมชนกับการใชทรัพยากร  และใหความสําคัญแกความเปนชุมชนนิยม  
(Communitarianism) และการมีปฏิสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยกัน โดยเช่ือวาจะนําไปสูการใช
ทรัพยากรอยางยั่งยืน อยางไรก็ตาม นักวิชาการกลุมนี้ดูเหมือนจะปฏิเสธความจริงท่ีวา ในปจจุบันนี้ 
ชุมชนทองถ่ินถูกผสมกลมกลืนเขาเปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจการเมืองท่ีใหญกวาข้ึนไป และ
ถูกผนวกรวมเขาในกระแสของระบบเศรษฐกิจโลกกลุมแนวนี้ กอใหเกิดการแบงแยกชุมชนทองถ่ิน
ออกเปนคนละขั้วกับรัฐ ทําใหมองขามความเปนไปไดที่จะใหมีระบบการจัดการรวมกัน (Co – 
management) ระหวางทองถ่ินกับรัฐ 
  การจัดการทรัพยากร เม่ือพิจารณาในแงของระบบกรรมสิทธ์ิแลว จะเห็นไดวาเปน
โครงสรางของสิทธ์ิและหนาท่ีท่ีบงบอกถึงความสัมพันธระหวางคนกับทรัพยากรชนิดใดชนิดหนึ่ง    
และความสัมพันธระหวางคนในสังคมในสวนท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรนั้น ๆ (Bromley, 1989) สถาบัน
ทางสังคมจะเปนตัวกําหนดระบบกรรมสิทธ์ิในทรัพยากรนั้น ๆ ไมวาจะเปนลักษณะของระบบ
กรรมสิทธ์ิสวนบุคคล ระบบกรรมสิทธ์ิของรัฐ หรือระบบกรรมสิทธ์ิรวมของชุมชน (Communal Rights) 
ซ่ึงเปนระบบการจัดการทรัพยากรท่ีใชชุมชนและความเปนชุมชนเปนพื้นฐาน ซ่ึงในระบบนี้กลุมบุคคล
ท่ีเปนเจาของทรัพยากรรวมกันมีสิทธ์ิท่ีกีดกัน 

  ปญหาท่ีมักเกิดข้ึนกับระบบการจัดการทรัพยากรแบบกรรมสิทธ์ิรวม ก็คือ การใชเปลา 
(Free Rider) ซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีสมาชิกของชุมชนละเลยความรับผิดชอบในการทําประโยชนตอ
ชุมชน หรือละเมิดกฎระเบียบท่ีควบคุมการใชทรัพยากร โดยคิดหวังวาคนอ่ืนคงจะปฏิบัติตามกฎอยู
แลว การที่คนมีพฤติกรรมเชนนี้เกิดข้ึนมาจากแนวคิดท่ีวา โดยปกติแลวคนท่ัวไปมักจะเห็นแก
ประโยชนของตนไวกอน สถานการณเชนนี้เช่ือวาจะนําไปสูความวิบัติรวมกันอยางท่ี Hardin 
(1968) เรียกวาเปน “โศกนาฎกรรมของทรัพยากรรวม” อยางไรก็ตาม ประเด็นสําคัญของปญหาอยู
ท่ีการแยกแยะใหชัดเจน ระหวางการจัดการทรัพยากรโดยระบบกรรมสิทธ์ิรวม (Common  Property)  
กับระบบเปดเสรี (Open  Access) หรือไมมีกรรมสิทธ์ิ กลาวคือ ปญหาของระบบเปดเสรีเกิดมาจาก
การไมมีขอจํากัดในการใชทรัพยากร ใครมากอนไดกอน (First  Come  First  Served) เปนระบบ  
มือใครยาวสาวไดสาวเอา ในขณะท่ีปญหาของระบบกรรมสิทธ์ิรวมมักจะเกี่ยวของกับโครงสราง
ภายในกลุม อันเกี่ยวกับสิทธิในการใชทรัพยากรรวมกัน ซ่ึงมีขอหามและกฎระเบียบของกลุมหรือ
ชุมชนควบคุมอยู ความสับสนหรือเขาใจวา ระบบกรรมสิทธ์ิรวมคือ ระบบเปดเสรี ทําใหกลุมผูท่ี
ยึดถือตามคําอุปมาอุปไมยของ Hardin ไมใหความสนใจในศักยภาพของชุมชนหมูบานในกัน
รวมมือกันของสมาชิกเพื่อกอต้ังระบบการตรวจสอบในการใชทรัพยากร ตลอดจนการออกกฎ ขอบังคับ 
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และบทลงโทษ ซ่ึงมีความหลากหลายออกไปตามสภาพแวดลอมและรูปแบบความสัมพันธใน
ชุมชนหมูบานของแตละชุมชน 
  การนําเอาระบบกรรมสิทธ์ิของรัฐ มาใชในการจัดการทรัพยากรเปนไปอยางกวางขวาง
ในหมูประเทศท่ีไดรับเอกราชใหมหลังยุคอาณานิคม  อยางไรก็ตาม นักวิเคราะหช้ีใหเห็นผลวาท่ี
ตามมามิไดเปนไปอยางท่ีปรารถนาในการอนุรักษทรัพยากรของชาติ ในทางตรงขามกลับเปนการจํากัด
บทบาทและศักยภาพของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบกรรมสิทธ์ิรวมท่ีดําเนิน
มาชานานแลว จึงเกิดสภาพการณท่ีทําใหประชาชนกลายเปนศัตรูของทรัพยากรธรรมชาติ  และ
กอใหเกิดสภาพไรกฎหมาย (Lawlessness) ในรัฐท่ีออนแอ (Bromley,1991) 

  ชุมชนบานมีองคประกอบท่ีสําคัญอยางนอยสองประการ คือ ประการแรกเปนหนวย
ทางพื้นท่ี (Geographical Unit) ประการท่ีสองเปนหนวยทางสังคม (Social Unit) ท้ังสององคประกอบ     
มีนัยสําคัญอยางยิ่งตอศักยภาพในการจัดการทรัพยากรของชุมชน หมูบานจึงเปนองครวมของ
ความสัมพันธทางสังคม ท่ีจะตองมีท้ังขอบเขตทางธรรมชาติ (Natural  Boundaries) และขอบเขต
ทางสังคม (Social  Boundaries) 
   ชุมชนหมูบานในบริบทของการจัดการทรัพยากรสวนรวมนั้นส่ิงท่ีสําคัญท่ีถือวาเปนกลไก
ในการควบคุมการใชทรัพยากร คือ สถาบัน (Institution) ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึง กฎ ระเบียบขอตกลง   
ซ่ึงสังคมสรางข้ึนมา เพื่อกําหนดความสัมพันธระหวางสมาชิกชุมชนกับทรัพยากร แปรเปล่ียน
ผลประโยชนนั้นมาอยูในครอบครอง และจากการครอบครองเปนกรรมสิทธ์ิ (Bromley, 1989)      
  เม่ือคนในชุมชนตองพึ่งพิงทรัพยากรในทองถ่ินรวมกัน เพื่อเศรษฐกิจและความ ม่ันคง
ของวิถีการดํารงชีพ ทุกคนจะไดรับผลกระทบรวมกันจากการกระทําของสมาชิก ดังนั้น เม่ือแตละคน
จะทําอะไรจึงตองนึกถึงคนอ่ืน ๆ ดวยวา คนอื่นเขาทําอยางไร กลุมผูใชทรัพยากร เหลานี้ถูกผูกพัน
เขาดวยกันดวยสายใยของการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ตราบใดท่ีทุกคนตองใชทรัพยากรสวนรวม
รวมกัน นอกจากนี้ส่ิงท่ีสําคัญประการหนึ่งก็คือ ลักษณะการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันทางกายภาพ
ของระบบทรัพยากรธรรมชาติจะยังคงอยู ถึงแมวาจะมีกฎระเบียบการใชทรัพยากรออกมามีผล
บังคับใชส่ิงท่ีจะเปล่ียนแปลงก็คือ แบบแผนการใชและผลลัพธท่ีเกิดข้ึน ดังนั้น ปญหาท่ีทุกคนใน
ชุมชนเผชิญอยู ก็คือ ทําอยางไรจะเปล่ียนแปลงสถานการณท่ีตางคน ตางมุงใชทรัพยากร ไปสู
สภาวะการณท่ีทุกคนยอมรับเอากันรวมมือประสานงานกันในการใชทรัพยากรเพื่อผลประโยชน
รวมกัน และลดความหายนะท่ีจะเกิดจากการมุงกอบโกยทรัพยากร กลไกท่ีสําคัญคือการจัดการ
เกี่ยวกับสถาบัน (Institutional Arrangement) แตท้ังนี้ไมไดหมายความวาตองมีการจัดต้ังองคกร 
(Organization) ข้ึนมากอน แตตองเริ่มท่ีการจัดการ (Organizing) ซ่ึงถือวาเปนกระบวนการสวนองคกร
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ถือวาเปนผลของการจัดการมากกวา ตัวองคกรท่ีเกิดข้ึนจะมีความแตกตางกันในระดับของการเปน
สถาบัน ซ่ึงข้ึนอยูกับการยอมรับของคนในสังคมนั้น ๆ 
 

 จากแนวความคิดของการมีสวนรวมท่ีกลาวมาแลวขางตนสามารถสรุปไดวา การมี
สวนรวม  คือการท่ีประชาชนเกิดความรูสึก และความตองการเปนเจาของรวมกัน มีความเปนอิสระ 
มีอํานาจในการตัดสินใจ มีกิจกรรมรวมกัน สามารถจัดการแกไขปญหาและพัฒนาไดดวยตนเอง  
รวมพลังสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและสามารถขยายเครือขายในเขตพื้นท่ีตาง ๆ   
 
2.3 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
   การศึกษาคนควาแบบอิสระในคร้ังนี้  ผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควาถึงปจจัยการมี   
สวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ํา จากการรวบรวมและ
ทบทวนเอกสารงานวิจัยพบวามีผูทําการศึกษาเร่ืองทํานองนี้เปนจํานวนมาก ผูวิจัยจึงไดทําการ
คัดเลือกเอกสารและงานวิจัยเฉพาะท่ีมีความเกี่ยวของโดยตรง และมีลักษณะเปนไปในทิศทาง
เดียวกับงานศึกษาคนควาแบบอิสระของผูศึกษาเทานั้น  การรวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
ก็เพื่อนําหลักการ วิธีการตาง ๆ ท่ีมีผูศึกษาไว มาทําการวิเคราะห เปรียบเทียบ กับการศึกษาคนควา   
แบบอิสระของผูศึกษา   
 
 ธัญญา จันทรเกตุ  (2548) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของประชาชน
ในการปรับปรุงภูมิทัศนชายกวานพะเยา ผลการวิจัยพบวา ประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงภูมิทัศนคอนขางนอย โดยสวนใหญท่ีเขาไปมีสวนรวมคือ ข้ันตอนการใชประโยชน สวนการ
กําหนดนโยบายกลุมตัวอยางไมมีสวนรวม สาเหตุท่ีทําใหประชาชนขาดการมีสวนรวมประกอบดวย   
1)  กลุมท่ีมีรายไดตางกันจะมีสวนรวมในการปรับปรุงภูมิทัศนท่ีแตกตางกัน 2) บทบาทการเปนสมาชิก
ในกลุมชุมชนตาง ๆ ท่ีตางกัน จะมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินงานและการประเมินผลที่ตางกัน   
3)  กลุมท่ีมีตําแหนงหนาท่ีทางสังคมมีสวนรวมมากกวาท่ีไมมีตําแหนงหนาท่ี 4) กลุมท่ีรับรูขอมูล
ขาวสารที่ตางกัน  จะมีสวนรวมในการดําเนินงาน  การใชประโยชนและการประเมินผลที่ตางกัน  
กลุมตัวอยางระบุวา  ตองการท่ีจะมีบทบาทมากข้ึนในการมีสวนรวมปรับปรุงภูมิทัศนและดานอ่ืน ๆ  
ท่ีเกี่ยวของกับกวานพะเยา  นอกจากนี้งานวิจัยของ วิชัย  สกุณา (2541) ท่ีไดทําการศึกษาเร่ืองการมี
สวนรวมของประชาชนในการฟนฟูภูมิทัศนตล่ิงสองฝงแมน้ําปง  ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม   
ซ่ึงผลการวิจัยพบวา  ดานความคิดเห็นการฟนฟูภูมิทัศนตล่ิงสองฝงแมน้ําปง ประชาชนสวนมาก
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ยินดีใหความรวมมือและมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชน แตทุกหนวยงานราชการตองชวยกันทํา         
มีความตองการเขามีสวนรวมฟนฟูภูมิทัศนตล่ิงสองฝงแมน้ําปงของประชาชน  ปจจัยท่ีชวยกระตุน
การมีสวนรวมไดแก (1) ปจจัยสวนบุคคลของประชาชนไดแกระยะเวลาของการต้ังบานเรือน       
พักอาศัยอยูใกลเคียงกับแมน้ําปง ไมมีผลตอความคิดเห็นและการตัดสินใจเขามีสวนรวมประชาชน
ท่ีต้ังบานเรือนพักอาศัยอยูใกลพื้นท่ีตล่ิงท่ีเทศบาลฟนฟูภูมิทัศนไปแลวกับกลุมประชาชนท่ีอาศัยใน
พื้นท่ีตล่ิงท่ียังไมไดฟนฟูภูมิทัศน  มีความคิดเห็นและการตัดสินใจเขามีสวนเขามีสวนรวมแตกตางกนั  
ประชาชนท่ีรับรูประโยชนจากการฟนฟูภูมิทัศนตล่ิงแมน้ําปงมากนอยหรือนอย ไมมีผลตอ       
ความคิดเห็นและการตัดสินใจเขามีสวนรวม (2) ปจจัยภายนอก ประกอบดวย การมีอิสรภาพ          
มีความสามารถ  มีความเต็มใจและมีโอกาส  เปนปจจัยใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น        
แสดงการตัดสินใจท่ีจะเขามีสวนรวมมากท่ีสุด  สวนการมีเวลาวางจากงานประจํา  การพัฒนาท่ีไม
ตองเสียเงิน  หรือเสียเงินเล็กนอย  การรับรูนโยบายการพัฒนา  การรับรูขาวสารการพัฒนา        
อยางตอเนื่อง การเขารวมพัฒนาจะไมทําใหเกิดผลกระทบตอหนาท่ีการงาน  และมีการยกยอง
ผูพัฒนา  จะเปนปจจัยท่ีทําใหกิจกรรมพัฒนาโดยประชาชนมีสวนรวมไดสําเร็จมากท่ีสุด 
 

สมภพ  คชินธนานันทน (2541) ไดทําการศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของขาราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม: ศึกษาเฉพาะขาราชการสาย ข  สาย ค และ
ผลการวิจัยพบวา  1)  ขาราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหมมีความรูดานส่ิงแวดลอมอยูในเกณฑดี แตมี
สวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมในมหาวิทยาลัยอยูในเกณฑนอย 2) ความสัมพันธระหวางความรู
ดานส่ิงแวดลอมกับการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอม มีความสัมพันธเชิงลบ 3) ระยะเวลารับ
ราชการท่ีตางกันไมมีสวนทําใหการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม
แตกตางกัน ทํานองเดียวกันการไดรับประโยชนหรือผลกระทบในการจัดการส่ิงแวดลอมใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหมแตกตางกัน และขาราชการที่มีหนาท่ีหรือลักษณะงานตางกันก็ไมมีสวนทําให
การมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมในมหาวิทยาลัยตางกันดวย  เชนกัน 
  
 พิกุล  สัจจามรรค  (2546)  ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาทองถ่ิน : กรณีศึกษาเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง ผลการวิจัย
พบวา  ประชาชนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 40 - 50 ป สถานภาพสมรส  
แลวมีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพรับจาง มีรายไดเฉล่ีย 57,600 บาทตอป  
สวนใหญไมมีสถานภาพทางสังคมหรือตําแหนงท่ีเกี่ยวของกับเทศบาลนครลําปาง กิจกรรมท่ี
ประชาชนเขาไปมีสวนรวมมากท่ีสุด คือการไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสมาชิกเทศบาลและ
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นายกเทศมนตรี  ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมท่ีประชาชนเห็นดวยมากที่สุดคือ  ตองการมีรายได
เพิ่มข้ึนและตองการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
 

 สุรีรัตน ภูวัฒนศิลป (2539) ไดทําการศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของเจาหนาท่ีสาธารณสุข
ชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ: กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พบวาเจาหนาท่ี
สาธารณะสุขสวนใหญไมมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาอุปสรรคที่พบคือ
เจาหนาท่ีสาธารณสุขชุมชนไมไดเขารวมประชุม วางแผนดํา เนินการ เนื่องจากมีวิธีจํากัด ไมไดมี
สวนรวมสมทบเงิน เนื่องจากไมมีเงินเดือนชัดเจน และเกรงกลัวอิทธิพลทองถ่ิน นอกจากนี้รัฐยังไม
สามารถสนับสนุนงบประมาณใหอยางเพียงพอ และขาดการประสานงานระหวางหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
 จักรกฤช  พานิชกุล (2547) ไดทําการศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมในการจัดการปญหา
ส่ิงแวดลอมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ชุมชนมีบทบาทความเกี่ยวของและมีสวนรวม
ในการจัดการปญหาส่ิงแวดลอมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม  โดยการจัดการปญหาส่ิงแวดลอม
ภายในชุมชน  จากการจัดกิจกรรมตาง ๆ  มีการคัดเลือกและจัดต้ังคณะกรรมการการชุมชนและจัด
ประชุมรวมกันระหวางสมาชิกในชุมชน มีการดําเนินการจัดการแกปญหารวมกัน แตเปนการ
ดําเนินการกันเองภายในชุมชน บทบาทการจัดการกับปญหาส่ิงแวดลอมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม   
จึงไมปรากฏใหเห็นชัดเจน 
 

 ศรีปริญญา ธูปกระจาง (2529) ไดทําการศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมในการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมในชนบท ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมในการสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมสวนใหญอยูในระดับปานกลาง โดยลักษณะการมีสวนรวมวางแผนโครงการ
และรวมปฏิบัติงาน จะมีมากกวาการมีสวนรวมในการบํารุงรักษาส่ิงแวดลอม ปจจัยท่ีมีความสัมพันธ
กับการมีสวนรวมในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม คือ ระยะเวลาการปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชน ระยะในเขตตําบลปจจุบัน และความคิดเห็นตอปญหาส่ิงแวดลอม สวนเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ภูมิภาคเขตปฏิบัติงาน และการติดตามขอมูลขาวสารส่ิงแวดลอมไมมีความสัมพันธกับ
การมีสวนรวมในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 
 แสวง  ชัยวรรณเสถียร  (2548)  ไดทําการศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการ

จัดการส่ิงแวดลอมตามคลองแมขา  เทศบาลนครเชียงใหม  ผลการศึกษาพบวา 1) ประชาชนท่ีอาศัย
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บริเวณรอบคลองแมขามีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมคลองแมขาในระดับตํ่า 2) ปจจัยสวนบุคคล  
ไดแก  สถานภาพการสมรส  ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา  ตําแหนงในชุมชน  และรายได  มีผลตอการ
มีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมคลองแมขา  สวนปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ อาชีพ ไมมีผล
ตอการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมคลองแมขา 3) ปจจัยดานความเปนเจาของท่ีพักอาศัย  
การมีเอกสารสิทธ์ิการครอบครองท่ีดิน  ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน และการไดรับการอบรมเกี่ยวกบั
การจัดการส่ิงแวดลอมบริเวณคลองแมขาท่ีแตกตางกัน  สงผลใหการมีสวนรวมในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมคลองแมขาตางกัน 

 
 พัชรี อาจหาญ (2538) ไดทําการศึกษาในเร่ืองการปรับตัวขององคกรเพื่อการชลประทาน

ทองถ่ินตอกระบวนการแทรกแซงระบบสาธารณะของรัฐในการจัดการเหมืองฝายในลุมนํ้าปง
ตอนบน โดยศึกษาในพื้นท่ีบานปาจี้ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา แมมีการเขา
แทรกแซงจากรัฐหรือกลุมอํานาจอ่ืน ๆ แตชุมชนก็มีการปรับตัวเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอ      
ความมั่นคงในการใชนํ้าของชุมชน โดยชุมชนมีการปรับตัวและแสวงหาทางออกในหลาย ๆ วิธี
รวมกันซ่ึงไดแก การรวมแบงนํ้าพื้นท่ีเพาะปลูกหรือในบางพื้นท่ีใช วิธีการปรับเปล่ียนตาราง       
การเพาะปลูกพืชพันธใหสอดคลองกับการปลอยนํ้าของเข่ือนหรือในบางพื้นท่ีมีการปรับตัวเพื่อ
พึ่งตนเองของชาวนา กลาวคือ มีการขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือสูบนํ้าใตดินมาใช หรือในบางรายขุดสระ
บอนํ้าซับข้ึนมาใชในขณะรอการปลอยนํ้าของเข่ือน นอกจากนี้ชุมชนยังมีการปรับตัวของ
โครงสรางองคกรคือ เปดโอกาสใหประชาชนในตําบลมีสวนรวมคิด รวมปฏิบัติมากข้ึน เปนสราง
ความสามัคคีใหเกิดแกชุมชน ทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็งและสามารถจัดการทรัพยากรนํ้าเพื่อ
การเกษตรภายในตําบลของตนไดโดยไมตองพึ่งพารัฐบาลซ่ึงเปนการลดการแทรกแซงจากรัฐบาล
ทางออม เพื่อใหเกิดการจัดการทรัพยากรนํ้าเพื่อการเกษตรของชุมชนอยางยั่งยืน 

 
 เฉลิมชัย  ปญญาดี และคณะ (2549)  ไดทําการศึกษาเร่ือง การพัฒนาการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศโดยใชชุมชนเปนฐาน ผลการศึกษาพบวาผูเขารวมโครงการมี
เจตคติท่ีดีมากตอการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวในชุมชนท่ีมุงเนนการทองเท่ียวเชิงนิเวศโดยเฉพาะ
ในประเด็น  การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทองเท่ียวของชุมชน การกําหนดระเบียบ
กฎเกณฑการทองเท่ียวของชุมชน การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรทองเท่ียวและ
ส่ิงแวดลอม  ตลอดจนการใชบริการการทองเท่ียวชุมชน อยางไรก็ตามยังพบวาผูเขาโครงการ
บางสวนมีเจตคติในระดับปานกลางคอนขางตํ่า ในประเด็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียวและการใหความรูแกนักทองเท่ียวเพื่อสรางจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชน 
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 จากการรวบรวมและทบทวนเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของทําใหทราบถึงหลักการจัดการ
จัดการส่ิงแวดลอม ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวม ปญหาและขอจํากัดในการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมนอกจากนี้ทําใหทราบถึงรูปแบบและขอบเขตการมีสวนรวม
ของประชาชนวามีลักษณะอยางไรและเปนไปในทิศทางใด  โดยเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ     
ท่ีกลาวมาจะถูกใชเปนแนวการวิเคราะหการศึกษาในคร้ังนี้   

 
 


