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การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สามประการคือ ประการแรก เพื่อศึกษาการมีจิตสานึก
ของประชาชนในการพัฒ นาทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ประการที่ส องเพื่อศึกษาถึงการ
บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชน ประการที่สาม เพื่อศึกษาถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลการศึกษาปรากฏว่า การมีส่วนร่วม การบารุงรักษา มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวัดจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาแม่น้าลาคลอง การชักชวนให้
สมาชิกในครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้าเนื่องในวันสาคัญ และการเข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเพื่อเสนอข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ และวิธีการ
ในการพัฒนาแหล่งน้า และเมื่อวัดการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การปลูกพืชแบบขั้นบันได
การใช้ปุ๋ยหมักที่ผสมเอง การกาจัดวัชพืชโดยวิธีธรรมชาติ การกาจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมี การปลูกพืช
คลุ มดิน การปลู กหญ้าแฝก การปลู กพืช ตระกูล ถั่ว พบว่าการบารุงรักษามีอิทธิพลต่อการพัฒ นา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มเช่ น กั น ส าหรั บ ปั จ จั ย ที่ ไ ม่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ การพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเลย คือ การมีจิตสานึก จากการวัดการมีจิตสานึกของประชาชน
ในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การกาจัดขยะ การกาจัดฟางข้าว การสร้างส้วม การจับสัตว์
น้า พบว่าการมีจิตสานึกไม่มีอิทธิพลใด ๆ ต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการแก้ไขปัญหา หน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมี
การประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้เข้าใจ ความหมายและความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม พร้ อ มทั้ ง รณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ สร้ า งจิ ต ส านึ ก ให้ ป ระชาชนรู้ จั ก รั ก หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน จะต้องมีการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดารงคงอยู่คู่ชุมชนและพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป
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ABTRACT
This research study has three objectives. Firstly, to study the public
consciousness in the development of natural resources and the environment.
Second, to study the maintenance of natural resources and environment of the
people. Third, to study the involvement of citizens in the development of natural
resources and the environment.
The study showed that Participation and Maintenance influence the
development of natural resources and the environment. As measured by
participation in various activities , associated with the development of natural
resources and the environment. Such as the participation development rivers, to
persuade family members to participate in the development of water resources in
the day and attending meetings with the Village Board or community to provide
feedback, suggestions and how to develop water resources. The maintenance of
natural resources and the environment, including cropping step, using compost
mixed, weeding by means weed control using chemicals. The planting ground cover
vetiver planting legumes found the maintenance of influencing the development of
natural resources and the environment as well measurement of the consciousness of
the people in various activities. Involved include the restricted waste straw to build
latrines and fishing. There are not found that any influence of awareness towards the
development of natural resources and the environment.
The government agencies solutions, especially the local governments need
to accelerate development of their own capabilities academic law and regulations
for the public to understand the meaning and importance of natural resources and
the environment and joint publicity campaign to create awareness for the people to
love, cherish the natural resources and the environment together, by sharing
between the public and private sectors to plan and management of natural
resources and the environment that will be continued to remain a sustainable and
forever in community.
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมสำคัญและควำมเป็นมำ
ในอดีตที่ผ่านมา รัฐบาลไทย ได้มุ่งเน้นและให้ความสาคัญ กับการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจเพียง
ด้านเดียว ยังผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกทาลายลงอย่างมากและรวดเร็วจนขาด
ความสมดุล เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ และมีความรุนแรงมากขึ้นตามลาดับ ซึ่งมี
ผลกระทบทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555 – 2559) ได้มีการปรับปรุงแนวทางการพัฒนา โดยให้
ความสาคัญในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา ได้เน้นให้ความสาคัญกับการพัฒนาคน
โดยการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสานึกของประชาชน ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
ซึ่ ง พอจะกล่ า วได้ ว่ า จากการด าเนิ น งาน ตามแนว นโยบายด้ า นการพั ฒ นาและอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
ในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ตามเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมยังคงมีอยู่ มีการเปลี่ยนแปลง
รู ป แบบอยู่ ต ลอดเวลาและมี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ จะเห็ น ได้ ว่ า กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบกากับดูแลและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตลอดจนกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กาลังประสบปัญหาอย่างหนักจาก
การร้องเรียนของประชาชนหรือชุมชน แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแทบทุกพื้นที่ของประเทศ
ได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
ปัญหาที่เกิดจากการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาการหาพื้นที่เพื่อใช้สาหรับกาจัดของเสีย ซึ่ง
จากเหตุการณ์และข้อร้องเรียนต่าง ๆ ทาให้พอสรุปสาเหตุที่สาคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ คือ
ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม ขาดจิตสานึกที่จะรับผิดชอบต่อส่วนรวม คานึงถึงประโยชน์ส่วนตนเป็น
หลัก ขาดระเบียบวินัย และอีกประการหนึ่งคือประชาชนมองว่า การพิทักษ์รักษาและการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของรัฐไม่ใช่หน้าที่ของตน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสาคัญและจาเป็นต่อมนุษย์เราเป็นอย่างมาก
อีกทั้งอานวยประโยชน์แก่มนุษย์ในด้านต่าง ๆ กล่าวคือ สามารถนามาใช้ประกอบอาหาร เครื่องนุ่งห่ม
ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย หากขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จาเป็นแล้ ว ก็จะ
ก่อให้ เกิดปั ญหากับ มนุ ษ ย์ อย่ างหลี กเลี่ ยงไม่ไ ด้ และจะมีส่ ว นทาให้ เกิ ดความยากจนแร้นแค้ น
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงพบอยู่เสมอว่า ชุมชน ตาบล อาเภอ จังหวัด ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี ย่อมแสดงให้เห็น ถึงความลาบากยากไร้ ของประชาชนในท้องถิ่น เนื่องจากประชาชน
ได้อาศัยทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อการประกอบอาชีพ เช่น ทรัพยากรดิน
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ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้า เป็นต้น นอกจากนี้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งใกล้ชิดกับความเป็นอยู่ของ
ประชาชน เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้าและขยะมูลฝอย ซึ่งถ้าไม่มีแนวทางที่ดีในการจัดการ
หรือแก้ไขแล้วนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในที่สุด
สภาพปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติจะ
มีลักษณะไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ปัญหาด้านป่าไม้ ปัญหาด้านดิน ปัญหาการใช้ที่ดิน ปัญหาการบุกรุก
พื้นที่สาธารณประโยชน์ ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาการกาจัดสิ่งปฏิกูล ปัญหาอากาศเสีย ปัญหาน้าเสีย
และปัญหาเสียงรบกวนเป็นต้น
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมานั้น จะ
เห็นว่าไม่ได้รับการแก้ไข ให้บรรลุผลได้เท่าที่ควร ทั้งนีเ้ พราะมีสาเหตุมาจาก
1. ด้านกฎหมายและการเมือง กฎหมายที่มีอยู่มีลักษณะของการบริหารจัดการทรัพยากรขาด
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้ ขาดความเป็นธรรมมีโทษต่ามาก โดยเฉพาะค่าเปรียบเทียบปรับและการ
เกรงกลัวต่อผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น
2. ด้านเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจรวมทั้งประสบการณ์ ในเรื่องการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการไม่ดาเนินการให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย
3. ด้านประชาชน ประชาชนคิดว่าปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่
ไกลตัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไม่ปรากฏให้เห็นในทันทีทันใด ส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่ องที่ต้องใช้ระยะ
เวลานาน ทาให้ประชาชนโดยทั่วไปไม่ค่อย ได้ให้ความสนใจ และตระหนักถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ตามมา โดยคิดแต่เพียงว่าจะให้ได้ประโยชน์ในปัจจุบันให้ได้มากที่สุดเท่านั้น ไม่มองให้ไกลออกไปใน
อนาคตว่า หากมีการทาลายทรัพยากรธรรมชาติมากจนเกินไปแล้ว ในที่สุด จะเกิดอะไรขึ้นกับตนเอง
และสังคม การพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมาได้มีการนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในการผลิตเพื่อ
เพิ่ ม รายได้ จนทาให้ เ กิด ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง ทางตรงและทางอ้อ ม อาทิ ความเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดจากการใช้อย่างสิ้นเปลือง และขาดการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีความ
ขัดแย้งระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยคานึงถึงผลในเชิงเศรษฐกิจมากกว่าสมดุลของระบบ
นิเวศ ตลอดจนการแพร่กระจายของภาวะมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้า ปัญหาเสียง และมลพิษ
ทางอากาศในชุมชน ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปัญหาการกาจัดของเสียอันตราย ซึ่งมี แนวโน้ม
ของการเกิ ด มลพิ ษ ในสิ่ ง แวดล้ อ มสู ง ขึ้ น นอกจากนี้ สิ่ ง แวดล้ อ มศิ ล ปกรรม โบราณสถาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตของคนไทยเราที่ผูกพันกับท้องถิ่น ได้ถูกบั่นทอนลงทุกขณะทั่ว
ทุกภูมิภาคตาบลสามบัณฑิต ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีลาคลองอุทัยและ
คลองเสาตะพานไหลผ่าน ซึ่งเป็นแหล่งน้าที่มีความสาคัญต่อตาบลทั้งทางด้านอุปโภค การเกษตร แต่
ในสภาพปัจจุบัน แหล่งน้าต่าง ๆ ขาดการบารุงรักษา มีการทิ้งขยะมูลฝอย ลงในแม่น้าลาคลอง ทาให้
แม่น้าลาคลองตื้นเขิน สภาพน้าไม่ค่อยสะอาดเหมือนแต่ก่อนมา ทาให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา
สภาพพื้นที่ของตาบลสามบัณฑิตที่กล่าวถึงข้างต้น เป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีการปล่อยน้า
เสียและขยะลงแหล่งน้าธรรมชาติ ทาให้เกิดปัญหาขยะและแหล่งน้าตื้นเขิน ก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ไม่ดี
ต่อผู้อาศัยลาน้าและผู้คนที่พบเห็น ทรัพยากรแหล่งน้าเสื่อมโทรม ซึ่ งถ้าหากไม่มีการดาเนินการใด ๆ
แล้วจะทาให้แหล่งน้าต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควรในอนาคต
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงระดับของการมีจิตสานึกของประชาชนในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อศึกษาถึงบทบาทในการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของ
ประชาชน
3. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม

ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจัยนี้มุ่งการศึกษาสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตตาบลสามบัณฑิต : กรณีศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชน โดยศึกษาจากประชาชนที่อาศัย
อยู่ในตาบลสามบัณฑิต จานวน 10 หมู่บ้าน
กรอบแนวคิดกำรวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยด้ำนประชำกรและสังคม
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- สถานภาพสมรส
- อาชีพหลัก
- อาชีพรอง
- ภูมิลาเนา

พฤติกรรมของประชำชน
- การมีจิตสานึก
- การบารุงรักษา
- การมีส่วนร่วม

ตัวแปรตาม
ผลของการพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-

โครงสร้ำง
กระบวนกำร
พฤติกรรม
ควำมเจริญเติบโต
ระบบ
จุดมุ่งหมำย
กำรวำงแผน

4

สมมติฐำนกำรวิจัย
1. สมมติฐานการวิจัยที่1คุณลักษณะของประชากรที่แตกต่างมีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. สมมติฐานการวิจัยที่2คุณลักษณะของประชากรมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการพัฒนาที่
แตกต่างกัน
3. สมมติฐานการวิจัยที่ 3 การมีจิตสานึก การมีส่วนร่วม การบารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ทราบถึงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นสามบัณฑิต
2. ทราบถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. ทราบถึงจิตสานึกของประชาชนในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ทาให้ทราบถึงระดับของการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นิยำมศัพท์
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและมนุษย์นามาใช้ประโยชน์ได้ ซึง่
ได้แก่ น้า ดิน แร่ธาตุ ป่าไม้ สัตว์ป่า ฯลฯ
สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่ง
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทาขึ้น(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525)
การพัฒนา หมายถึง ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงและแปลงรูปสภาพแวดล้อม
โครงสร้าง กระบวนการ และพฤติกรรมของระบบ
ประชาชน หมายถึง ประชาชนในตาบลสามบัณฑิต

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้ โดย
แบ่งออกเป็น 8 ประเด็นหลัก คือ
แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
แนวความคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development)
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทบาทขององค์การบริหารส่วนตาบลกับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
การพัฒนาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่าง ๆ หลายด้าน เช่นด้านเศรษฐศาสตร์ที่เน้นเรื่อง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีกินดีของคนในสังคม ด้านรัฐศาสตร์การพัฒนาหมายถึง
การปฏิรูปการเมือง ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ของคนในสังคมตลอดจนการแจกแจงทรัพยากรอย่างเป็นธรรมให้แก่คนในสังคม ดังนั้นการพัฒนาจึง
เป็นการสร้างสันติสุขให้กับสังคม สังคมจึงเป็นสังคมที่น่าอยู่ การพัฒนาจึงขยายไปถึงการศึกษาที่
ถูกต้อง การศึกษาที่สอนให้คนช่วยตนเอง เป็นสังคมแห่งความรู้ได้ในอนาคต
ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2528 : 162-163) ได้สรุปความหมายของการพัฒนาไว้ว่าการพัฒนา
หมายถึงความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงและแปลงรูปสภาพแวดล้อม โครงสร้าง กระบวนการ และ
พฤติกรรมของระบบและปัจเจกบุคคลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อสนองตอบข้อ
เรียกร้องและความต้องการของมวลมนุษย์ชาติในแง่ความยากจน ความเขลา หรือไม่รู้ ความเจ็บไข้
ได้ป่วย และความหิวโหย
จอร์ท แกนท์ (George Gant) มีทัศนะว่าการพัฒนา มี 3 ลักษณะคือ
ลักษณะที่ 1 ในด้านความเป็นอยู่ของประชาชนนั้นสภาพของประเทศด้อยพัฒนามักจะเป็น
ประเทศที่ยากจนประชาชนส่วนมากหิวโหยและอดอยาก ที่พักอาศัยไม่สามารถจะป้องกันสภาพ
อากาศที่เป็นปรปักษ์ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์
สิ่งที่มักนามาใช้แบ่งแยกประเทศว่าประเทศใดเป็นประเทศพัฒนาแล้วและด้อยพัฒนาคือ
รายได้เฉลี่ยต่อบุคคล (per capita income)
ลักษณะที่ 2 การพัฒนาเป็นจุดหมาย (goals) ของประชาชนหรือของประเทศ (Country)
ทีจ่ ะให้บรรลุนั้น สามารถแบ่งจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเป็น 2 ระดับ
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ระดับแรก เป็นจุดมุ่งหมายของการพัฒ นาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งเป็นลักษณะด้านมาตรฐานทางกายภาพ
ระดับที่สอง เป็นระดับที่สูงขึ้นไปเป็นการตอบสนองความต้องการที่เป็นนามธรรม เช่น
ศักดิ์ศรี และเสรีภาพความเป็นมนุษย์ ยังเป็นสภาพในระดับสูงที่จะให้มนุษย์เกิดความสุข
ลักษณะที่ 3 การพัฒนาคือความสามารถที่จะก่อให้เกิดการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลง
นั้น เป็นความสามารถที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายเอกชนและฝ่ายราชการ โดยการใช้วิธีระบบ และกิจกรรมทา
ให้เกิดความสาเร็จในเป้าประสงค์ของการพัฒนา ความสามารถดังกล่าวยังรวมถึง เจตจานงและความ
พร้อมของประชาชน ที่เข้าไปร่วมดาเนินการในสถาบันทางสังคม ประชาชนของประเทศนั้น ๆ จะเป็น
ศูนย์กลางของความสนใจในการพัฒนา
เอดวาร์ด ไวด์เนอร์ (Edward W. Weidner) ได้รวบรวมทัศนะจากข้อเขียนของนักวิชาการ
ถึงความหมายคาว่า “พัฒนา” ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
กลุ่มแรก เห็นว่าการพัฒนานั้นเป็นเรื่องของความเจริญเติบโต (growth) ซึ่งหมายถึง มีการ
เปลี่ยนแปลงผลผลิต (Output) ของระบบโดยมีปริมาณผลผลิตนั้นสูงขึ้นกว่าเดิม เช่น พัฒนาให้เกิด
ความเจริญเติบโต
กลุ่มที่สอง เห็ นว่าการพัฒ นานั้นเป็นเรื่องของการเปลี่ ยนแปลงในระบบที่กระทาการ
(System change) เช่นการเปลี่ยนแปลงระบบสังคม หรือ ระบบบริหารในประเทศที่กาลังพัฒนา
กลุ่มที่สาม เห็นว่าการพัฒนาเป็นการปฏิบัติการโดยมีจุดมุ่งหมาย (goal orientation) ที่
สาคัญโดยเฉพาะในเรื่องที่ทาให้เกิดความทันสมัย (Modernity) หรือการสร้างชาติ (nation –
building) และความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม (Society – economic progress)
กลุ่มที่สี่ เห็นว่าการพัฒนาเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยมีการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้า (Planned
Change) แนวความคิดของนักวิชาการกลุ่มนี้เห็นว่าการพัฒนาที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นั้น
จะต้องมีการวางแผนระดับชาติ และมีการนาเอาแผนไปปฏิบัติโดยใช้วิ ธีมรรค (mean) ต่าง ๆ เพื่อให้
บรรลุซึ่งจุดหมายปลายทาง (ends) ที่ได้วางแผนไว้
ซอล เอ็ม แค็ทซ์ (Sual M. Katz) ได้ให้ความหมายของคาว่าพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ครั้งสาคัญ ๆ ของสังคม จากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่มีคุณค่ามากกว่าหรือดีกว่า
เฟรด ดับบลิว ริกกซ์ (Fred W. Riggs) ได้ให้ความหมายของการพัฒนา หมายถึง การยกระดับ
ความเป็นอิสระของระบบ และปัจเจกบุคคลที่จะใช้ดุลยพินิจในการเลือกทางเผื่อเลือก (alternative)
หลายทางโดยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลหรือผลกระทบของสภาพแวดล้อมแต่เพียงฝ่ายเดียว หรือ
กล่ าวอีกนัย หนึ่ งได้ว่ าการพัฒ นารวมถึงความสามารถหาระบบ และปัจเจกบุคคลที่จะควบคุม
สภาพแวดล้ อ มให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางที่ ต นต้ อ งการ การปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ ระบบ และควบคุ ม
สภาพแวดล้อมจึงเป็นปัจจัยที่สาคัญของการพัฒนา
Cynthia H. Enloe ได้ให้ความหมายของการพัฒนาหมายถึง ความเปลี่ยนแปลงและการ
แปลงรูปของสังคมที่เป็ นขั้นตอนและมีความต่อเนื่องในอันที่จะสนองตอบข้อเรียกร้องของปัจเจก
บุคคล องค์กร ชาติ ด้วยเหตุนี้ การศึกษาถึงการพัฒนาจึงต้องเกี่ยวข้องถึงการศึกษาถึงความปรารถนา
เป้าหมาย ความใฝ่ฝันทะเยอทะยานและการรับรู้หาบุคคลและหน่วยการปกครองการบริหารของชาติ
(Polity) หรือชุมชน
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Michael Todaro ได้ให้ความหมายของการพัฒนา หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญ ๆ และการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อขจัดความยากจน และลดความไม่เสมอภาคทางสังคมให้
น้อยลง
เดวิด อี แอพเตอร์ (David E. Apter) (ชัยอนันต์ เกตุวงศ์ การบริหารการพัฒนา 2523 : 26)
การพัฒนามีความสัมพันธ์กับความเป็นสมัยใหม่ และการทาให้เป็นอุตสาหกรรม กล่าวคือ การทาให้
เป็นอุตสาหกรรมเป็นเพียงแง่มุมหนึ่งของการเป็นสมัยใหม่และการเป็นสมัยใหม่เป็นเพียงแง่มุมหนึ่ง
ของการพัฒนา
วอลเตอร์ รอดนีย์ (Walter Rodney) ให้ความหมายของการพัฒนา หมายถึง การเพิ่มขึ้น
ของทักษะและความสามารถ การมีความเป็นอิสระมากขึ้น การมีความคิดสร้างสรรค์ การควบคุม
ตนเอง การมีความรับผิดชอบ และความอยู่ดีกินดี
จากความหมายต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ พอจะสรุปได้ว่า การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงซึ่ง
ก่อให้เกิดความเจริญเติบโต ความทันสมัย และกระบวนการทางการเมืองที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจ
ในการพัฒนา ทาให้ต้องคานึงถึงการที่ต้องพิจารณา ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
- การพัฒนากับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
- การพัฒนากับการกระจายรายได้
- การพัฒนากับปัญหาสังคมที่ตามมาและความเป็นธรรมในสังคม
- การพัฒนากับรูปแบบการปกครองของสังคม
- การพัฒนากับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
- การพัฒนากับสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนากับคุณภาพชีวิต
- การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
แนวความคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Citizen participation)
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นวิธีการและเป้าหมายของการพัฒนา เพราะการพัฒนาโดย
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจะสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด โดยที่การ
เริ่มต้นทากิจกรรมต้องอาศัยผู้นาชุมชนหรือผู้นาตามธรรมชาติซึ่งต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ
ความพร้อมของชุมชน
ความหมายของการมีส่วนร่วม (Meaning of Participation)
นิพัทธเวช สืบแสง (2526 : 10) ได้ให้คาจากัดความของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาว่า หมายถึง การกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงสถานการณ์ของตนเองเพื่อก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้การกาหนดและดาเนินการของประชาชนเอง โดยที่กระบวนการของการมีส่วน
ร่วมนั้นเป็นการมีส่วนร่วมในการค้นหาหรือกาหนดปัญหาของชุมชน การหาสาเหตุของปัญหา หา
วิธีการแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนและประเมินผลการดาเนินการแก้ปัญหา
Hay ได้ให้คานิยามการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมว่า เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยความสมัคร
ใจในลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อกลุ่มคนระหว่างกลุ่มต่อกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ
กิจกรรมของกิจกรรมของกลุ่มนั้น ๆ ซึ่งอาจเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้
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สุรีย์ ตัณฑ์ศรีสุโรจน์ (2531 : 8) ได้สรุปถึงการมีส่วนร่วมว่า เป็นการร่วมมือร่วมปฏิบัติ และ
ร่วมรับผิดชอบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือของกลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการดาเนินการพัฒนา
และการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการ และเพื่อบรรจุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2527 : 6-7) ได้ให้ความหมายและหลักการสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาว่า หมายถึง กระบวนการที่รัฐบาลทาการส่งเสริม ชักนา และสร้าง
โอกาสให้กับประชาชนในชุมชนทั้งส่วนบุคคล กลุ่มชน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองค์กรอาสาสมัครให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องรวมกัน
อคิน รพีพัฒน์ (2527 : 320) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า “ให้
ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหา เป็นผู้นาทุกอย่าง” ไม่ใช่ว่าเรากาหนดไปแล้วว่าให้ประชาชนเข้ามาร่วม
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทุกอย่างต้องเป็นเรื่องที่ประชาชนคิดขึ้นมา
วิลเลี่ยม ดับบลิว รีดเดอร์ (William W. Reeder) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน หมายถึง การมีส่วนร่วมในการปะทะสังสรรค์ทางสังคม ซึ่งรวมทั้งการมีส่วนร่วมของปัจเจก
บุคคลและการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
จากความหมายต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ พอจะสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การตัดสินใจ การกระทา การรับผลประโยชน์ และการร่วม
รับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัวประชาชนเอง การที่จะสามารถทาให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา ผู้กระทาการเปลี่ยนแปลงจะต้องยอมรับในปรัชญาทางการพัฒนาชุมชนที่ว่า
มนุษย์ทุกคนต่างมีความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับผู้ อื่นอย่างเป็นสุข ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
และเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น และพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของชุมชนและสังคม ขณะเดียวกัน
จะต้องยอมรับว่ามนุษย์นั้นสามารถพัฒนาได้ถ้ามีโอกาสและการชี้แนะที่ถูกต้อง
แนวความคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม (Concept of Participation)
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการที่จะพัฒนาชุมชนตลอดจนสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
นั้น
นิรันดร์ วงวุฒิเวศน์ (2527 : 183) กล่าวว่า เกิดจากแนวความคิดที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) ความสนใจและห่วงกังวลร่วมกัน ซึ่งเกิดจากความสนใจและความห่วงกังวลซึ่งบัง เอิญ
บุคคลเห็นพ้องกัน กลายเป็นความสนใจและห่วงกังวลร่วมกันของส่วนร่วม
2) ความเดือดร้อนหรือความไม่พึงพอใจร่วมกัน ที่มีต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้นผลักดันให้พุ่ง
ไปสู่การรวมกลุ่ม วางแผนและลงมือกระทาร่วมกัน
3)การตกลงใจร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่มหรือชุมชนไปในทิ ศทางที่ปรารถนาการตัดสินใจ
ร่วมกันนี้จะต้องมากพอที่จะทาให้เกิดความคิดริเริ่มกระทาการที่จะตอบสนองความเห็นชอบส่วนใหญ่
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น
นอกจากนี้ ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2527 : 6) ได้เสนอหลักการและแนวทางการพัฒนาที่ทาให้
เกิดการมีส่วนร่วมดังนี้
1) ยึดหลักความต้องการและปัญหาของประชาชนเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรม ถ้าหาก
กิจกรรมที่จะนาไปให้ประชาชนเป็นเรื่องใหม่ ต้องใช้เวลาในการกระตุ้นเร่งเร้าความสนใจ ให้ความรู้
ความเข้าใจจนประชาชนยอมรับความจาเป็นและประโยชน์ในการที่จะจัดทากิจกรรมเหล่านั้น
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2) กิจกรรมต้องดาเนินการในลักษณะกลุ่ม เพื่อสร้างกลุ่มในการรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ปลูกฝังทัศนะและพฤติกรรมที่เห็นแก่ส่วนรวม ทางานเสียสละ
เพื่อเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
3) แนวทางการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนต้องคานึงถึงขีดความสามารถของประชาชนที่
รับดาเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องพึ่งพาภายนอกโดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกต้องไม่ทุ่มเทในลักษณะการ
ให้เปล่าโดยสิ้นเชิง ต้องทาให้ประชาชนเกิดจิตสานึก
4) กิจกรรมพัฒนาที่นาเข้าไปในชุมชน ต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ความพร้อมรับของ
ชุมชน ซึ่งหมายรวมถึงการใช้ทรัพยากรชุมชน จะต้องสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมของชุมชน
5) การเริ่มต้นกิจกรรมต้องอาศัยผู้นาชุมชน หมายถึง ผู้นาตามธรรมชาติที่ชาวบ้านเคารพนับ
ถือทางศาสนา ผู้นาที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งจากทางราชการ เพื่อเป็นผู้บุกเบิกหรือชักนา
ชาวบ้านต่อไป ผู้นาชุมชนโดยทั่วไปจะสามารถปรับทัศนะและการยอมรับสิ่งใหม่ได้เร็วกว่า และเป็นผู้
ที่ชาวบ้านศรัทธาอยู่ในตัวอยู่แล้ว การเริ่มต้นจากผู้นาจึงไปได้เร็วกว่าและได้รับการตอบรับจาก
ประชาชนมากกว่า
6) ขั้นตอนการดาเนินงานต่าง ๆ ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นต้นกล่าวคือ ร่วม
ค้นหาข้อมูล ร่วมหาสาเหตุของปัญหา ร่วมปรึกษาหาทางแก้ไขปัญหา ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกัน
วางแผน ร่วมการปฏิบัติงาน ร่วมการติดตามผลงาน จนถึงขั้นร่วมกันบารุงรักษาในระยะยาวต่อไป
ขั้นตอนและลักษณะของการมีส่วนร่วม (Stage of Participation)
ขวัญชัย วงนิติกร (2532 : 18) ได้อ้างถึง Agbayani เกี่ยวกับการจัดขั้นตอนของการมีส่วน
ร่วมในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
1) การร่วมประชุม
2) การออกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
3) การตีปัญหาให้กระจ่าง
4) การออกเสียงสนับสนุน หรือคัดค้านปัญหา
5) การออกเสียงเลือกตั้ง
6) การบริจาคเงิน
7) การบริจาควัสดุ
8) การช่วยเหลือด้านแรงงาน
9) การใช้โครงการที่เป็นประโยชน์ให้ถูกต้อง
10) การช่วยเหลือในการรักษาโครงการ
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2526 : 10) ได้สรุปการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาไว้ว่า มี
4 ขั้นตอนดังนี้
1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหา
2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนดาเนินกิจกรรม
3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติ
4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
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โคเฮน และอัพโฮฟฟ์ (Cohen & Uphoff อ้างในประสบสุข ดีอินทร์, 2531 : 21) ได้แบ่ง
การมีส่วนร่วม ออกเป็น 4 แบบ คือ
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
ริเริ่มตัด-สินใจ ดาเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ
2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบด้วยการ
สนับสนุนด้านทรัพยากร การบริหาร และการประสานขอความร่วมมือ
3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefit)
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)
คุณลักษณะของการมีส่วนร่วม (Character of participation)
ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ได้มีผู้ศึกษาและให้แนวคิดไว้ดังนี้
พัฒน์ บุญรัตพันธ์ (2527 : 145) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น จะต้องมีขึ้นโดย
ตลอดตั้งแต่ การวางแผนโครงการ การเสียสละกาลังแรงงาน วัสดุ กาลังเงิน หรือทรัพยากรใด ๆ ที่มี
อยู่ในสังคม
ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2527 : 6-7) ได้กล่าวถึงลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาดังนี้
1) ร่วมทาการศึกษา ค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนรวมตลอดถึงความ
ต้องการของชุมชน
2) ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแก้และลดปัญหาของชุมชนหรือเพื่อ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของชุมชน
3) ร่วมวางนโยบายหรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เพื่อขจัดและแก้ไขปัญหาตาม
ความต้องการของชุมชน
4) ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรที่มีจากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม
5) ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงาน พัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6) ร่วมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและของ
หน่วยงาน
7) ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
8) ร่วมควบคุมติดตาม ประเมินผล และร่วมบารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ได้ทาไว้โดย
เอกชนและรัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ตลอดไป
รูปแบบของการมีส่วนร่วม (Form of Participation)
รูปแบบของการมีส่วนร่วมตามที่นักวิชาการศึกษาได้เสนอไว้มีหลายรูปแบบ ซึ่งลักษณะที่
แตกต่างกันสรุปได้ดังนี้ คือ
ลี เจ. แครี (Lee J. Cary) ได้แบ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมไว้เป็น 5 แบบ ดังนี้
1) การเป็นสมาชิก (membership)
2) การเป็นสมาชิกเข้าประชุม (attendence at meetings)
3) การเป็นสมาชิกผู้บริจาคเงิน (financial contribution)
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4) การเป็นกรรมการ (membership on committees)
5) การเป็นประธาน (position of leadership)
E. Sturt Chapin ได้ทาการศึกษาแบของการมีส่วนร่วมและได้แบ่งแบบของการมีส่วนร่วม
ออกเป็น 4 แบบดังนี้
1) การมีส่วนร่วมประชุม (attendence at meeting)
2) การมีส่วนร่วมออกเงิน (financial contribution)
3) การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ (membership on committees)
4) การมีส่วนร่วมเป็นผู้นา (position of leadership)
ปัจจัยที่ทาให้เกิดการมีส่วนร่วม (Factor influencing Participation)
ปัจจัยที่ทาให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วมนั้น มีผู้เสนอไว้ดังนี้
Singh (Kanchanachitra, 1979 : 42) ได้สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางสังคมไว้
ว่า มีปัจจัยถึง 32 ตัว ที่มีส่วนกาหนดระดับของการมีส่วนร่วมทางสังคม ซึ่งปัจจัยดังกล่าว
ประกอบด้วย อายุ เพศ สุขภาพ ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชนระยะห่างของการตั้งบ้านเรือน ขนาด
ของครอบครัว มาตรฐานทางสังคมของประชาชน ระดับการศึกษา ระดับของความเป็นอยู่ การ
ครอบครองที่ดิน ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เชื้อชาติและสัญชาติ พื้นเพของครอบครัว ลาดับชั้นทางสังคม
ปัจจัยส่วนบุคคล การปรับตัวทางสังคม ความเชื่อทางสังคม ความสนใจ ความเฉลียวฉลาด การอบรม
ทางพฤติกรรม ทัศนคติ ข่าวสารและการติดต่อ ค่านิยมทางสังคม ความเชื่อมั่นในตนเอง ความเชื่อ
และการแสดงออกทางพฤติกรรม ความพึงพอใจ การแสดงตัว ประสบการณ์ หลักยึดถือประจาใจ
การเป็นผู้นา และการตระหนักถึงความสาคัญของกิจกรรม
Kaufman ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในชนบทพบว่า อายุ เพศ
การศึกษา ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายได้ และความยาวนานในการอยู่อาศัยในท้องถิ่น มี
ความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
โสภณ หมวดทอง (2533 : 12) ได้สรุปถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมของ
ชุมชนนั้น มี ปัจจัยทางสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ อาชีพ และที่อยู่อาศัยเข้ามาเกี่ยวข้อง และ
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนจะได้รับความร่วมมือบรรลุความสาเร็จในนามกลุ่มองค์กรของชุมชน
ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม (Theory of Participation)
อับราฮิม มาสโลว์ (Maslow, Abraham M.) ได้ค้นคว้าเกี่ยวกับแรงจูงใจ (motivation) ต่อ
การกระทาของมนุษย์ไว้หลายประการ และได้อธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวกับความต้องการ
จากน้อยไปหามาก เมื่อความต้องการใดเกิดขึ้นแล้ว ไม่ได้รับการบาบัดความต้องการเหล่านั้นเพียงพอ
ความต้องการเหล่านั้นก็ยังคงอยู่ และจะเป็นแรงผลักดันให้บุคคลนั้นมีพฤติกรรมโน้มเอียงไปในทางที่
จะบาบัดความต้องการเหล่านั้นอยู่เสมอ
มาสโลว์ได้อธิบายว่า ความต้องการพื้นฐานที่ทาให้คนเราแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ นั้น สามารถ
แยกออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
1) ความต้องการทางด้านร่างกาย (physiological needs) ถือเป็นความต้องการขั้นแรกสุด
2) ความต้องการความปลอดภัย (safety needs)

12

3) ความต้องการความรัก (love or belonging needs)
4) ความต้องการการยกย่องนับถือจากคนอื่น หรือมีเกียรติในสังคม (esteem needs)
5) ความต้องการประสบความสาเร็จ (self-actualization needs) ต้องการแสดง
ความสามารถของตนเองให้ประจักษ์แก่คนอื่น
จากทฤษฎีดังกล่าวมาแล้ว พอสรุปได้ว่า ความต้องการพื้นฐานที่เกิดจากความพึงพอใจของ
มนุษย์ เป็นแรงผลักดันให้มนุษย์เกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
จากแนวความคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ พอสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน
หมายถึง ความร่วมมือของประชาชน ไม่ว่าปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มคนที่เห็นพ้องต้องกัน และเข้า
รับผิดชอบ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อดาเนินการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ต้องการ โดยการกระทาผ่านกลุ่ม หรือองค์กร เพื่อให้บรรลุถึงการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์
การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องของการมีสานึกในชุมชนนั้น อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้ ได้สรุป
แนวความคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมไว้ดังต่อไปนี้
1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน
2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
3) การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
4) การมีส่วนร่วมในการบารุงรักษา
และจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายปัจจัย การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา
ปัจจัยด้าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน การมีจิตสานึก การ
บ ารุ ง รั ก ษา
และการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ ของการพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development)
ปรัชญาและแนวคิด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) กาหนดให้การพัฒนาคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อที่จะเสริมสร้างศักยภาพของคนและสภาพแวดล้อมทางสังคม
ตลอดจนการดูแลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนและสังคม อีกทั้งมุ่งรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
มากกว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูงเหมือนในอดีต ซึงหมายถึงการให้ความสาคัญกับคนทั้ง
ในฐานะของผู้กาหนดการพัฒนา ผู้ได้รับประโยชน์ และผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาคือ
ก. การเพิ่มศักยภาพคนในฐานะผู้ขับเคลื่อนการพัฒนา
ข. การกระจายรายได้ กระจายผลประโยชน์ให้ตกถึงคนซึ่งเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนา
ค. การดูแลผลกระทบในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ทั้งในด้านการจัดสวัสดิการ
ประเภทต่างๆ และการเพิ่มโอกาสการพัฒนาให้เต็มศักยภาพ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ในการดาเนินงานตามปรัชญาและแนวคิดดังกล่าว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 ( 2555 – 2559 ) จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 7 ยุทธศาสตร์ คือ
1. การพัฒนาศักยภาพของคน ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของคนทุกวัย โดยปรับปรุง
กระบวนการพัฒนาจิตใจให้เกิดผลในทางปฏิบัติ การพัฒนาสติปัญญา ทักษะ ฝีมือแรงงาน ให้คนไทย
ทุกคนมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ รวมทั้งให้
ความสาคัญกับการป้องกันด้านสุขภาพและพลานามัย นอกเหนือจากการป้องกันปัญหา เพื่อ
เสริ มสร้ างโอกาสให้ คนไทยทุกคนมีสุ ขภาพดีถ้วนหน้า มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรค
ตลอดจนการพัฒนาประชากรกลุ่มด้อยโอกาส ให้สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างสมศักดิ์ศรี
2. การพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม ประกอบด้วยแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัวและชุมชน สร้างโอกาสให้คน ครอบครัว ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองและสังคม การพัฒนาระบบความมั่นคงทางสังคมในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างหลักประกันทาง
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมให้มีบทบาทในการพัฒนาคนและประเทศได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
3. การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาของภูมิภาคและชนบท เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนให้ทั่วถึง ได้มุ่งเน้นที่จะเสริมขีดความสามารถของคนและชุมชนให้มีศักยภาพเข้มแข็ง สามารถ
พึ่งตนเองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว รวมทั้งส่งเสริมให้คนและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การพัฒนาส่วนร่วมมีความ
ยั่งยืน ตลอดจนการจัดระบบบริการจัดการในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและเอื้ออานวยประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน
4. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจเพื่อ สนับสนุนการพัฒนาคน และคุณภาพชีวิต เน้น
ความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางเศรษฐกิจ
การสร้างรากฐานการผลิตของประเทศให้เข้มแข็ง เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทาและพร้อมที่จะรับกับ
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการเสริ มสร้างระบบเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง และ
เจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมุ่งที่จะฟื้นฟู บูรณะอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกันสภาวะแวดล้อมในเมืองและชนบท โดยเสริมสร้างโอกาสการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและชุมชนในการบริหารการจัดการมากขึ้น การเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ด าเนิ น งานของภาครั ฐ
ซึ่ ง รวมถึ ง การน าเครื่ อ งมื อ ทางเศรษฐศาสตร์ ม าใช้ ใ นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ตลอดจนเพิ่มบทบาทการร่วมมือในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศอีกด้วย
6.การพัฒนาประชารัฐ เน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน
การสนับสนุนให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของภาครัฐตลอดจนการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบราชการและความต่อเนื่องในการบริหารงานพัฒนา
7. การบริหารจัดการเพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะมีความสาคัญอย่ างยิ่งที่จะให้
แนวคิด และกระบวนการพัฒนาในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 สามารถ
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เริ่มต้นและดาเนินการให้บรรลุเป็นรูปธรรมได้ โดยจะเน้นการปรับกระบวนการบริหารงานพัฒนาสู่
การปฏิบัติ ด้วยระบบการจัดการในระดับพื้นที่ตามภารกิจของหน่วยงาน และการมีส่วนร่วมจากทุก
ฝ่ายในสังคม การกระจายอานาจในระบบกลไกการบริหารงานของภาครัฐ การปรับบทบาทการมีส่วน
ร่วมของภาคการพัฒนา ตลอดจนการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ทฤษฎีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงศึกษาธิการ (2521 : 57) ได้ให้ความหมายของการอนุรักษ์ว่า หมายถึงการใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม มีการป้องกันรักษาโดยให้เกิดผลดีที่สุด แก่คนมากที่สุดและในระยะเวลา
ยาวนานที่สุดต่อเนื่องกันไป
กัณฑรีย์ บุญประกอบ ( 2527 : 267) ได้ให้ความหมายของการอนุรักษ์ว่า หมายถึง การ
สะสมและการดารงไว้เพื่อประโยชน์ในอนาคต
ทวี ทองสว่าง และทัศนีย์ ทองสว่าง (2528 : 1) ได้ให้ความหมายของการอนุรักษ์ว่า
หมายถึง การรักษาสิ่งที่มีอยู่รอบ ๆ ตัวเราทั้งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพไว้มิให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง การสูญเสียและการทาลายเกิดขึ้น
ความหมายของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เกษม จันทร์แก้ว ( 2524 : 4) ได้ให้ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติว่า หมายถึง สิ่งต่าง
ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งถ้าสิ่งนั้นไม่เป็นประโยชน์
ต่อมนุษย์ก็ไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติ และได้ให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมว่า หมายถึง สิ่งแวดล้อมนั้น
เป็นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลก (อาจรวมไปถึงจักรวาล) เป็นทั้งของแข็ง ของเหลว ก๊าซ สารเคมี สัตว์
มนุษย์ ดิน หิน ต้นไม้ แร่ อากาศ วัตถุธาตุ สิ่งก่อสร้าง บ้านเรือน ถนน โรงเรียน วัด เมือง ชุมชน
วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี กฎระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ เป็นต้น
ทวี ทองสว่าง และทัศนีย์ ทองสว่าง (อ้างแล้ว : 2) ได้ให้ความหมายของ
ทรัพยากรธรรมชาติว่า หมายถึง สิ่งที่ปรากฏตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้นเอง ซึ่งอานวยประโยชน์แก่
มนุษย์และสภาวะธรรมชาติด้วยกันเอง และได้ให้ความหมายของสิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่
รอบตัวมนุษย์ ช่วยอานวยประโยชน์ในการดารงชีวิตทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นอุปสรรคเมื่อ
สิ่งแวดล้อมนั้นเป็นพิษ
จากความหมายต่าง ๆ ดังกล่าว พอจะสรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อมครอบคลุมความหมายของ
ทรัพยากรธรรมชาติด้วย ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น มีความสัมพันธ์กับมนุษย์โดยช่วย
อานวยประโยชน์ให้แก่มนุษย์อย่างมาก ขณะเดียวกัน มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่
ตลอดเวลา จึงทาให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางอย่างลดน้อยลง ซึ่งถ้าหากไม่มีการ
ควบคุมดูแลหรืออนุรักษ์อย่างได้ผลแล้ว ก็จะเป็นผลเสียแก่มนุษย์และสังคมได้
ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกษม จันทร์แก้ว (อ้างแล้ว:5) ได้แบ่งทรัพยากรธรรมชาติออกเป็น 3 ประเภท คือ
1) ทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่รู้จักหมดสิ้น
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2) ทรัพยากรที่ใช้แล้วจะทดแทนกันได้
3) ทรัพยากรที่ใช้แล้วจะหมดไป
นอกจากนี้เกษม จันทร์แก้ว (อ้างแล้ว : 2) ยังได้แบ่งสิ่งแวดล้อมออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต (biotic environment) หมายถึง สิ่งที่มีชีวิตต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ สิ่งที่มี
ชีวิตชนิด หนึ่งหรือสิ่งที่เคยมีชีวิตชนิดหนึ่ง เช่น แมลง ฯลฯ
2) สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต (abiotic environment) หมายถึงสิ่งที่ไร้ชีวิตซึ่งอยู่รอบ ๆ สิ่งที่มี
ชีวิตชนิดหนึ่ง เช่น ดิน น้า บ้าน ฯลฯ
แนวความคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมวิ ช าการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2523:12) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติว่า หมายถึง การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดให้เป็นประโยชน์ต่อ
มหาชนมากที่สุด ยาวนานที่สุดและโดยทั่วถึงกัน การอนุรักษ์หรือการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติ
ต้องคานึงถึงทรัพยากรทุกอย่างในเวลาเดียวกัน ไม่ควรจะแยกพิจารณาเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเพียง
อย่างเดียว เพราะทรัพยากรทุกอย่างมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด
ทวี ทองสว่าง และทัศนีย์ ทองสว่าง (อ้างแล้ว : 1) ได้ให้ความหมายของการอนุรักษ์ว่า
หมายถึง การใช้สิ่งแวดล้อมอย่างฉลาดไม่ให้เกิดพิษภัยต่อสังคมโดยส่วนรวมดารงไว้ซึ่งสภาพเดิมของ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมประดิษฐ์ เสริมสร้างขึ้นมา รวมทั้งหาทางจากัดและป้องกัน
มลภาวะหรือสิ่งแวดล้อมเป็นพิษมิให้เกิดขึ้นในสังคมส่วนรวมของมนุษย์
สาเหตุและปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิบบส์ (Gibbe) ได้สรุปสาเหตุความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ระดับมหภาคว่า เกิดจากสาเหตุ 3 ประการ คือ
1) การใช้ทรัพยากรโดยไม่ระมัดระวัง เพื่อการส่งออกและต้องการเงินตราต่างประเทศ
2) นโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มองข้ามการจัดการระดับพื้นที่
3) ผลที่ไม่ปรารถนานโยบายการพัฒนาที่ทาให้มีการอพยพย้ายถิ่นเข้าไปในเขตต้นน้าลาธาร
ปัญหาความเสื่อมโทรมของป่าไม้บริเวณต้นน้าลาธารและวิธีจัดการที่เหมาะสมเป็นปัญหาที่มี
ความสาคัญมากการพังทลายของดินทาให้ประชาชนในชนบทที่ต้องอาศัยทรัพยากรดินและน้าเพื่อการ
เพาะปลูกทาให้มีรายได้น้อยลง ปัญหาดังกล่าวมีความรุนแรงมากในประเทศที่กาลังพัฒนาซึ่งส่วนใหญ่
มีการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่ างรวดเร็ว การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว นอกจากจะทาให้
สัดส่วนการถือครองที่ดินต่าลงแล้ว ยังทาให้เกิดการใช้ที่ดินแบบเข้ม (intensive land use) หรือมี
การใช้ที่ดินอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องได้ด้วย นอกจากนี้การบุกรุกป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ การ
ทาลายป่าไม้ และการทาการเกษตรแบบการทาไร่เลื่อนลอย ยิ่งสามารถทาให้เกิดการเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดินและน้ารุนแรงรวดเร็วมากขึ้น ผลกระทบที่เกิดต่อเนื่องตามมาคือ ป่าไม้ลดความอุดม
สมบูรณ์ พื้นที่การประมง พื้นที่เพื่อการเกษตร และพื้นที่ป่าสงวนและศักยภาพในการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังน้าลดลง ทรัพย์สิน เสียหาย และสุดท้ายคือ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
มนุษย์เอง (watersbed resource management : 3-4)
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ปีเตอร์ โฮร์ (peter Hoare) ได้วิเคราะห์ลึกลงไปถึงสาเหตุของปัญหาและได้เสนอว่า ปัญหา
ของการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในชนบทมักอยู่ที่กระบวนการวางแผนที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม
ส่วนใหญ่มักอาศัยการวางแผนในรูปแบบจากเบื้องบนมาสู่เบื้องล่าง (top down) โดยไม่มีข้อมูล
เพียงพอ โฮร์ ได้เสนอแนะทางออกว่า การแก้ไขปัญหาในชนบทให้ได้ผลควรอาศัยข้อมูลในพื้นที่ซึ่งมี
ความสาคัญต่อการวางแผนแก้ปัญหา ทั้งนี้ ต้องให้ประชาชนในชนบทมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการพัฒนา รวมทั้งกระบวนการในการตัดสินใจ
กิบบส์ (อ้างแล้ว : 98) ได้สรุปว่า การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จาเป็นต้องอาศัยมาตรการหลายประการรวมทั้งการกระจายอานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) การตัดสินใจ
2) การใช้ทรัพยากร
3) การสื่อสาร
4) การจัดการแก้ไขความขัดแย้ง
แนวทางในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เค วิลเลี่ยม อิสเตอร์ (K. William Easter) ได้เสนอว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจาเป็นต้องอาศั ยเครื่องมือหรือมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาหลายด้านควบคู่กันไป ได้แก่
1) การใช้มาตรการด้านกฎหมาย เช่น การจากัดเขตการใช้พื้นที่ การออกกฎควบคุม/หรือ
อนุญาตในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) การใช้แรงจูงใจในรูปเงินหรือรางวัล การเก็บภาษีการใช้ การให้สิ่งตอบแทนหรือการปรับ
เมื่อมีการฝ่าฝืน เป็นต้น
3) การให้ความรู้และข้อมูลโดยความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคการวิจัย การสนับสนุนกาลังใจ
และการให้การศึกษา
4) การลงทุนโดยตรง เพื่อให้มาตรการในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อมนุษย์โดยตรง
เดนเนธ รุดเดิล และเทนนิส เอรอนดิเนลล์ ( Kenneth Ruddle & Dennis A. Roudinclli)
ได้ให้ข้อเสนอแนะซึ่งเป็นมาตรการสาคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรไว้ดังนี้
1) การเพิ่มความตระหนักต่อความสัมพันธ์อันซับซ้อน ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2) การปรับปรุงขบวนการบริหาร สถาบันและการออกกฎหมายเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์
โดยเฉพาะสาหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
3)ปรับปรุงและขยายระบบข้อมูลและการวิจัยสาหรับการวางแผนและกาหนดนโยบายและ
ปรับปรุงวิธีการในการประยุกต์แนวคิดเรื่องทรัพยากรสาหรับการวิเคราะห์นโยบาย
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4) การพัฒนาระบบการศึกษาอบรมให้แก่สถาบันต่าง ๆ ทั้งของเอกชนและของรัฐในเรื่องการ
วิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนา
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาชนบทแนวใหม่
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในอดีตที่ผ่านมา
ทรัพยากรธรรมชาติถูกนาไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตและบรรเทาปัญหาความยากจนเป็นจานวนมาก การ
เร่งรัดในการนาทรัพยากรธรรมชาติตา่ ง ๆ มาใช้ประโยชน์ดังกล่าวนั้น เป็นไปในลักษณะต่างคนต่างใช้
กระจัดกระจาย และประชาชนในท้องถิ่นไม่มีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้ออานวย
โอกาสให้กับประชาชนที่อยู่ใกล้ชิดทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้น จากเหตุผลข้างต้นจึงเกิดปัญหาสาคัญ
3 ประการ (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2531 : 133-134) คือ
1) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพไม่คุ้มค่าทรัพยากรธรรมชาติแต่
ละชนิดจึงมีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว
2) ขาดการประสานงานในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละระดับพื้นที่ และเกิดปัญหา
ความขัดแย้ง
3) ขาดการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อไว้ใช้งานในอนาคต ทรัพยากรธรรมชาติ
แต่ละชนิดจึงมีสภาพเสื่อมโทรม เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น แนวทางพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติแนวใหม่ จึงประกอบด้วยกลยุทธ์ที่สาคัญ 3
ประการ (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,อัดสาเนา : 1-2) คือ
1) ยึดพื้นที่เป็นหลัก
2) เน้นการผสมผสานกิจกรรมการบริหาร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็น
ระบบ
3) สนั บ สนุ น ประชาชนและองค์ ก รในระดั ง ท้ อ งถิ่ น ให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับ ปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535“
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพันกาหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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มาตรา 3 ให้ยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518
(2) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2521
(3) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2522
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“สิ่งแวดล้อม” หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัว
มนุษยึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่มนุษย์ได้ทาขึ้น
“คุณภาพสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า ดุลยภาพของธรรมชาติ อันได้แก่ สัตว์ พืช และ
ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ และสิ่งที่มนุษย์ได้ทาขึ้นทั้งนีเพื่อประโยชน์ต่อการดารงชีพของประชาชน
และความสมบูรณ์สืบไปของมนุษยชาติ
“มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า ค่ามาตรฐานคุณภาพน้า อากาศ เสียง และ
สภาวะอื่น ๆ ของสิ่งแวดล้อม ซึ่งกาหนดเป็นเกณฑ์ทั่วไปสาหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนสิ่งแวดล้อม
“มลพิษ” หมายความว่า ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกากตะกอนหรือสิ่ง
ตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกาเนินมลพิษหรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
ซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึง รังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความ
สั่นสะเทือน หรือเหตุราคาญ อื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกาเนิดมลพิษด้วย
“ภาวะมลพิษ” หมายความว่า สภาวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อนโดย มลพิษซึ่ง
ทาให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงเช่น มลพิษทางน้า มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน
“แหล่งกาเนิดมลพิษ” หมายความว่า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งก่อสร้าง
ยานพาหนะ สถานที่ ประกอบกิจการใด ๆ หรือสิ่งอืน่ ใดซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ
“ของเสีย” หมายความว่า ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสีย อากาศเสีย มลสารหรือวัตถุ
อันตรายอื่นใด ซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งกาเนินมลพิษ รวมทั้งกากตะกอน หรือสิ่งตกค้าง
จากสิ่งเหล่านี้ ที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ
“น้าเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือ
ปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น
“อากาศเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นไอเสีย กลิ่น ควัน ก๊าซ เขม่า
ฝุ่นละออง เถ้าถ่าน หรือมลสารอื่นที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยู่ในบรรยากาศได้
“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ และวัตถุ
เปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทาให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่ง
อื่นใดที่อาจทาให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์หรือสิ่งแวดล้อม
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“เหตุราคาญ” หมายความว่า เหตุราคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
“โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
“อาคาร” หมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
“ยานพาหนะ” หมายความว่า รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยและอากาศยานตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
“ผู้ควบคุม” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทาการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์
ดาเนินการ และบารุงรักษาระบบบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดของเสียหรืออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
สาหรับการควบคุม บาบัด หรือกาจัดมลพิษอื่นใด ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษ
จัดสร้างให้มีขึ้นเพื่อการบาบัดน้าเสีย กาจัดของเสียหรือมลพิษอื่นใดด้วยการลงทุนและเสียค่าใช้จ่าย
ของตนเอง
“ผู้รับจ้างให้บริการ” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างทาการบาบัดน้าเสีย
หรือกาจัดของเสียหรือตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
“เขตุอนุรักษ์” หมายความว่า เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตสงวนเพื่อการ
ท่องเที่ยว และเขตพื้นที่คุ้มครองอย่างอื่นเพื่อสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามที่มีกฎหมายกาหนด
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า
(1) นายกเทศมนตรี สาหรับในเขตเทศบาล
(2) ประธานสุขาภิบาล สาหรับในเขตสุขาภิบาล
(3) ผู้ว่าราชการจังหวัด สาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5) ปลัดเมืองพัทยา สาหรับในเขตเมืองพัทยา
(6) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การปกครองท้องถิ่นอย่างอื่น นอกเหนือจาก (1) ถึง (5)
ข้างต้น ที่ได้รับประกาศกาหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายเฉพาะว่า ด้วยการนั้น สาหรับ
ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
“เจ้าพนั กงานควบคุมมลพิษ ” หมายความว่า ผู้ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ มีอานาจหน้าที่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
มาตรา 5 ในกรณีที่บทบัญญัติใดในพระราชบัญญัตินี้อ้างถึงจังหวัดหรือกาหนดให้เป็นอานาจ
หน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครหรือให้เป็นอานาจหน้าที่ของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณีด้วย
มาตรา 6 เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชาติ บุคคล
อาจมีสิทธิและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) การได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวข้องกับการรักษา
ความมั่นคงแห่งชาติ หรือเป็นความลับเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในทรัพย์สิน หรือสิทธิ์ในทาง
การค้า หรือกิจการของบุคคลใดที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

20

(2) การได้รับชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนจากรัฐ ในกรณีที่ได้รับความเสียหายจาก
ภยั น ตรายที่เกิด จากการแพร่ ก ระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษ อันมีส าเหตุมาจากกิ จการหรื อ
โครงการใดที่ริเริ่ม สนับสนุนหรือดาเนินการโดยส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
(3) การร้องเรียนกล่าวโทษผู้กระทาผิดต่อเจ้าพนักงานในกรณีที่ได้พบเห็นการกระทาใด ๆ
อันเป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
(4) การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(5) การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการนั้นบัญญัติไว้
มาตรา 7 เพื่อเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่ งแวดล้ อมให้ องค์กรเอกชนซึ่งมีฐ านะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย หรือกฎหมาย
ต่างประเทศที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และมิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือมุ่งค้าหากาไรจากการประกอบกิจกรรมดังกล่าว มีสิทธิขอ
จดทะเบียนเป็น องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 8 องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา 7 แล้ว อาจได้รับการช่วยเหลือหรือ
ได้รับการสนับสุนนจากทางราชการในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การจัดให้มีอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(2) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลหรือข่าวสาร เพื่อสร้างจิตสานึกของสาธารณชนที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
(3) การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมเพื่อคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นั้น
(4) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
เสนอแนะความคิดเห็นต่อรัฐบาลหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
(5) การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้ได้รับอันตรายหรือความเสียหายจาก
ภาวะมลพิษอันเกิดจากการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ รวมทั้งเป็นผู้แทนในคดีที่มีการฟ้องร้อง
ต่อศาล เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับอันตรายหรือความเสียหายนั้น
ด้วย
ในกรณีที่องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนประสบปัญหาหรืออุปสรรคในการดาเนินกิจการตาม
วรรคหนึ่งและร้องขอให้คณะกรรมการสิ่วแวดล้อมแห่งชาติช่วยเหลือ ให้นายกรัฐมนตรีโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอานาจสั่งให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม หรือสั่งให้
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องดาเนินการช่วยเหลือหรืออานวยความสะดวกต่อไป
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คณะกรรมการกองทุ น โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ อ าจ
พิจ ารณาจั ดสรรเงิ น ทุน อุดหนุ น หรือเงินกู้ ให้ แ ก่องค์กรเอกชนที่ ได้จ ดทะเบีย นแล้ ว เพื่ อสนั บสนุ น
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร
องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนแล้วอาจเสนอชื่อผู้แทนภาคเอกชน เพื่อให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้
ในกรณีที่องค์กรเอกชนใดที่ได้จดทะเบียนแล้วดาเนินกิจการโดยก่อความวุ่นวายหรือขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือไม่เหมาะสม ให้รัฐมนตรีมีอานาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนขององค์กร
เอกชนนั้นได้
มาตรา 9 เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายต่อสาธารณชนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ
หรือภาวะมลพิษที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษ ซึ่งหากปล่อยไว้เช่นนั้นจะเป็นอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพอนามัยของประชาชน หรือก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
ประชาชนหรือของรัฐเป็นอันมาก ให้นายกรัฐมนตรีมีอานาจสั่งตามที่เห็นสมควรให้ส่วนราชการ
รัฐ วิส าหกิจหรือบุคคลใดรวมทั้งบุ คคลซึ่งได้รับหรืออาจได้รับอันตรายหรือความเสียหายดังกล่ าว
กระทาหรือร่วมกันกระทาการใด ๆ อันจะมีผลเป็นการควบคุมระงับหรือบรรเทาผลร้ายจากอันตราย
และความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างทันท่วงที ในกรณีที่ทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้ก่อให้เกิดภาวะมลพิษ
ดังกล่าว ให้นายกรัฐมนตรีมีอานาจสั่งบุคคลนั้นไม่ให้กระทาการใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มความรุนแรง
แก่ภาวะมลพิษในระหว่างที่มีเหตุภยันตรายดังกล่าวด้วย
อานาจในการสั่งตามวรรคหนึ่ง นายกรัฐมนตรีมอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติ
ราชการภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีได้ โดยให้ทาเป็นคาสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อนายกัฐมนตรีได้สั่งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในการปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรีได้สั่งตามวรรคสองแล้ว ให้ประกาศคาสั่งดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักช้า
มาตรา 10 เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไข ระงับหรือบรรเทาเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายจาก
ภาวะมลพิษตามมาตรา 9 ให้รัฐมนตรีกาหนดมาตรการป้องกันและจัดทาแผนฉุกเฉินเพื่ อแก้ไข
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า
มาตรา 11 ให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของตน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีอานาจแต่งตั้งเจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ และกาหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และกาหนดกิจการ
อื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวดที่ 1
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
มาตรา 12 ให้มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
กรรมการ รองนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี ม อบหมายเป็ น รองประธานกรรมการคนที่ ห นึ่ ง
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ผู้อานวยการสานักงบประมาณ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่เกินแปด
คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในจานวนนี้จะต้องมีผู้แทนภาคเอกชนร่วมอยู่ด้วยไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งและปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้พิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มี
ผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มาตรา 13 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
(2) กาหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 32
(3) พิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่รัฐมนตรีเสนอตาม
มาตรา 35
(4) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัดตามมาตรา 37
(5) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากรและการส่งเสริมการลงทุนเพื่อ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี
(6) เสนอแนะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อคณะรัฐมนตรี
(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการ เพื่อป้องกันหรือแก้ไขอันตรายอั นเกิดจาก
การแพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเสนอตามมาตรา 53 (1)
(8) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดมาตาฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิดที่
รัฐมนตรีเสนอตามมาตรา 55
(9) กากับดูแลและเร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาออกกฎกระทรวงข้อบังคับ ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ประกาศระเบียบและคาสั่งที่จาเป็นเพื่อให้กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมมีความเป็นระบบโดยสมบูรณ์
(10) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฏว่าส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอันอาจทาให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
(11) กาหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(12) กากับการจัดการและบริหารเงินกองทุน
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(13) เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(14) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นให้เป็นอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
มาตรา 14 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ
สามปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินอีกหนึ่งวาระ
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ใน
ตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รังแต่งตั้งไว้แล้ว
มาตรา 15 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา 14 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ได้รับ โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติหรือมีความประพฤติเสื่อม
เสียหรือมีส่วนได้เสียในกิจการหรือธุรกิจใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบโดยตรงหรือก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระคณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็ น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนแทน
มาตรา 16 ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ถ้าประธานกรรมการไม่มา
ประชุมหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธาน
กรรมการคนที่สองเป็นประธานในที่ประชุมถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการทั้งสองคน
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
ในที่ประชุม
มาตรา 17 การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
มาตรา 18 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชานาญการหรือ
คณะอนุ กรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติจะมอบหมายก็ได้
การประชุมคณะกรรมการผู้ชานาญการและคณะอนุกรรมการ ให้นามาตรา 16 และ
มาตรา 17 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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มาตรา 19 ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอานาจเรียกให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ
และบุคคลอื่น ส่งเอกสารการสารวจผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและเอกสารหรือข้อมูล ที่
เกี่ยวข้องของโครงการและแผนงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลนั้นมาพิจารณา ในการนี้
อาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงด้วย หากเห็นว่า โครงการและแผนงานใดอาจจะทาให้เ กิดผล
เสียหายร้ายแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เสนอมาตรการแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
ในกรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ส่งตามวรรคหนึ่งเป็น
เอกสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับความลับอันมีลักษณะเป็นสิทธิบัตรซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่า
ด้ว ยสิ ทธิ บั ตรให้ คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติกาหนดวิธีการและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ
ป้องกันมิให้เอกสาร หรือข้อมูลเหล่านั้นถูกเผยแพร่สู่บุคคลอื่นใด นอกจากนี้จะต้องใช้เอกสารหรือ
ข้อมูลนั้นเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรานี้เท่านั้น
มาตรา 20 ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการ
ผู้ชานาญการหรือคณะอนุกรรมการ อาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง คาอธิบาย ความเห็น หรือ
คาแนะนาทางวิชาการได้เมื่อเห็นสมควร และอาจขอความร่วมมือจากบุคคลใดเพื่อให้มาซึ่งข้อเท็จจริง
หรือเพื่อสารวจกิจกรรมใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มาตรา 21 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจ
มอบหมายให้สานักงานนโยบายและแผนสิ่ งแวดล้ อมกรมควบคุมมลพิษหรือกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ปฏิบัติการหรือเตรียมข้อเสนอ
มายังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณา
หมวด 2
กองทุนสิ่งแวดล้อม
มาตรา 22 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนสิ่ งแวดล้อม” ใน
กระทรวงการคลังประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินดังต่อไปนี้
(1) เงินกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงตามจานวนที่นายกรัฐมนตรีกาหนด
(2) เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2535
(3) เงินค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้
(4) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ
(5) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอก
(6) เงินจากดอกผลและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้
(7) เงินอื่น ๆ ที่ได้รับมาเพื่อดาเนินการกองทุนนี้
ให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนสิ่งแวดล้อมและ
ดาเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 23 เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้
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(1) ให้ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นสาหรับการลงทุนและดาเนินงานระบบบาบัดน้า
เสียรวมหรือระบบกาจัดของเสียรวม รวมทั้งการจัดหา จัดซื้อ ที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและ
เครือ่ งใช้ที่จาเป็นสาหรับการดาเนินงานและบารุงรักษาระบบดังกล่าวด้วย
(2) ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจกู้ยืม เพื่อจัดให้มีระบบบาบัดอากาศเสียหรือ
น้าเสีย ระบบกาจัดของเสียหรืออุปกรณ์อื่นใด สาหรับใช้เฉพาะในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
รัฐวิสาหกิจนั้น
(3) ให้เอกชนกู้ยืมในกรณีที่บุคคลนั้นมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีระบบบาบัด
อากาศเสียหรือน้าเสียระบบกาจัดของเสีย หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อการควบคุมบาบัดหรือขจัดมลพิษที่
เกิดจากกิจกรรมหรือการดาเนินกิจการของตนเองหรือบุคคลนั้นเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเป็นผู้รับจ้างให้บริการบาบัดน้าเสีย หรือกาจัดของเสียตามพระราชบัญญัตินี้
(4) เป็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(5) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
มาตรา 24 ให้คณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ อธิบดีกรมการ
ปกครอง อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมโยธาธิการ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรม
ทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินห้าคน ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ
เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้นาความในมาตรา 14 และมาตรา 15 มาใช้บังคับกับการดารงตาแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา 25 ให้คณะกรรมการกองทุนมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ตามกิจการที่กาหนดไว้ในมาตรา 23
(2) กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบและวิธีการขอจัดสรรหรือขอกู้ยืมเงินกองทุน
(3) กาหนดระเบียบเกี่ยวกับอานาจหน้าที่และวิธีดาเนินงานของผู้จัดการกองทุน ตามมาตรา
29 และ มาตรา 30 ตลอดจนวิธีการประสานงานระหว่างคณะกรรมการกองทุนกรมบั ญชีกลาง และ
ผู้จัดการกองทุนตามมาตรา 29 และมาตรา 30
(4) วางระเบียบการรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุน
(5) กาหนดระยะเวลาชาระคืนเงินที่กู้ยืมจากกองทุนตามมาตรา 23(2) หรือ (3) รวมทั้ง
อัตราดอกเบี้ยและหลักประกันตามความจาเป็นและเหมาะสม
(6) กาหนดอัตราส่วนและหลักเกณฑ์สาหรับการหักเงินค่าบริการและค่าปรับส่งเข้ากองทุน
ตามมาตรา 93
(7) จัดทารายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ตามที่ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกาหนด
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(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
การกาหนดระเบียบตาม (2) (3) หรือ (4) และการกาหนดแนวทางการดาเนินงานเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ตาม (1) หรือ (5) ของคณะกรรมการกองทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการกองทุนอาจแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการกองทุนจะมอบหมายก็ได้
มาตรา 26 ให้นาความในมาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 20 มาใช้บังคับกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งโดยอนุโลม
มาตรา 27 ในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนตาม มาตรา 23 (1) ให้คณะกรรมการกองทุน
พิจารณาคาขอจัดสรรในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดตามมาตรา
39 เพื่อทาการก่อสร้างหรือดาเนินการให้มีระบบบาบัดน้าเสียหรือระบบกาจัดของเสีย ซึ่งได้รับการ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามมาตรา 39 ให้แล้วส่วนหนึ่ง หรือราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรเงิน
รายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นกับเงินกองทุนที่คณะกรรมการกองทุนจะพิจารณาอนุมัติจัดสรรให้ตาม
วรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกาหนด
มาตรา 28 การจัดสรรเงินกองทุนให้ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทาการกู้ยืม
ตามมาตรา 23 (2) หรือ (3) ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกาหนด
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้คณะกรรมการกองทุนโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่วแวดล้อมแห่งชาติ อาจจัดสรรเงินกองทุนให้ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนรายหนึ่งรายใดกู้ยืมเงินกองทุนได้ โดยมีกาหนดระยะยาวเป็นพิเศษ และจะ
กาหนดให้ลดอัตราดอกเบี้ยหรือยกเว้นดอกเบี้ยตามที่เห็นสมควรก็ได้
มาตรา 29 ให้อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นผู้จัดการกองทุนในเงินกองทุน
ส่วนที่จัดสรรให้ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่น สาหรับการลงทุนและดาเนินงานระบบบาบัดน้า
เสียรวมหรือระบบกาจัดของเสียรวมตามมาตรา 23 (1) และเงินกองทุนในส่วนอื่นที่คณะกรรมการ
กองทุนจัดสรรนอกเหนือจากมาตรา 23 (2) และ (3)
มาตรา 30 คณะกรรมการกองทุนอาจมอบหมายให้สถาบันการเงินของรัฐที่เห็นสมควรหรือ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้จัดการกองทุนในเงินกองทุนส่วนที่จัดสรรให้
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนกู้ยืมตามมาตรา 23 (2) หรือ (3) ได้
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในด้าน
การลงทุนและด้านวิชาการ และให้มีอานาจทาสัญญาให้กู้ยืมแทนคณะกรรมการกองทุนในฐานผู้ให้กู้
เก็บรักษาและจ่ายเงินกองทุนส่วนนี้ให้ผู้กู้ตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืม รวมทั้งติดตามทวงถามและรับเงิน
ที่ผู้กู้ชาระคืนพร้อมทั้งดอกเบี้ยส่งเข้ากองทุนและให้มีอานาจกาหนดระเบียบเพื่อปฏิบัติการในการให้
กู้ยืมเงินได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน
สัญญากู้ยืมตามวรรคสองจะต้องมีเงื่อนไข ซึ่งเป็นสาระสาคัญของสัญญากาหนดให้ผู้กู้มีหน้าที่
ตามใช้ เงิน ที่กู้ ยื มไปเฉพาะเพื่อประโยชน์ใ นการปฏิบั ติห น้ าที่ตามกฎหมายของผู้ กู้ที่กาหนดไว้ใ น
พระราชบัญญัตินี้หรือตาม กฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
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มาตรา 31 เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เก็บรักษาไว้ตาม
มาตรา 22 ให้กรมบัญชีกลางนาไปหาดอกผลโดยการฝากออมทรัพย์หรือฝากประจากับสถาบัน
การเงินที่เป็นของรัฐ
เงินรายได้ของกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 22 ให้นาส่งเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ใน
กิจการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 23 โดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
หมวดที่ 3
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 1
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มาตรา32เพื่อ ประโยชน์ ในการส่ งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมให้ คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กาหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
เรื่องต่อไปนี้
(1) มาตรฐานคุณภาพน้าในแม่น้าลาคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้า และแหล่งน้า
สาธารณะอื่น ๆ ที่อยู่ภายในผืนแผ่นดิน โดยจาแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้า
ในแต่ละพื้นที่
(2) มาตรฐานคุณภาพน้าทะเลชายฝั่งรวมทั้งบริเวณพื้นที่ปากแม่น้า
(3) มาตรฐานคุณภาพน้าบาดาล
(4) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
(5) มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนโดยทั่วไป
(6) มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องอื่น ๆ
การกาหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่งจะต้องอาศัยหลักวิชาการ กฎเกณฑ์
และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานและจะต้องคานึงถึงความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้วย
มาตรา 33 ในกรณีที่เห็นสมควร ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอานาจกาหนด
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้ อมให้สูงกว่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กาหนดตามมาตรา 32 เป็น
พิเศษ สาหรับในเขตอนุรักษ์หรือเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 43 หรือเขตพื้นที่ตาม
มาตรา 45 หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59
มาตรา 34 ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอานาจปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ได้กาหนดไว้แล้วให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและความ
เปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ประมวลด้านสาคัญของพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายส่งเสริมและรักษา
สิ่งแวดล้อม
พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (29 มีนาคม 2535)
ในพ.ร.บ.นี้ พอที่จะสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
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1. มุ่งที่ส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนได้รู้จักที่จะร่วมมือกันเพื่อพัฒนา
ด้านความสะอาดภายในท้องถิ่นของตน
2. มุ่งที่จะส่งเสริมและเผยแพร่ ข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดให้
เพิ่มขึ้น
3. มุ่งกาหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารที่เอื้อประโยชน์ต่อการป้องกันและรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
4. มุ่งส่งเสริมด้านกองทุนและความช่วยเหลื อด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้มีการยอมรับที่
จะปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
สรุป พ.ร.บ. ฉบับนี้ เน้นให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและเอกชนที่จะช่วยกันอนุรักษ์
และส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิถีการดารงชีวิตของประชาชนในชุมชนหนึ่ง ๆ มีความสาคัญอย่างยิ่งที่มีส่วนผลักดันให้เกิด
ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันของคนภายในชุมชน อันจะนาไปสู่การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ภายใน
ชุมชนได้อย่างยั่งยืน และเอื้อประโยชน์แก่สมาชิกในชุมชนได้สูงสุด แต่ละชุมชนจะพบกับสภาพปัญหา
ในการพัฒนาที่แตกต่างกัน นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จึงได้ทาการศึกษาวิจัยในเรื่องที่
เกี่ยวกับสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ว่ามีปัญหา
อุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องใดอย่างไร หรือทาการศึกษาเพื่อรายงานผล นาไปเป็นข้อมูลสาหรับประยุกต์ใช้
กับชุมชนอื่น ๆ สาหรับในส่วนที่เกี่ยวกับการมีจิตสานึก การบารุงรักษา และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ปรากฏว่ามีผู้ที่ได้ศึกษาไว้โดยเฉพาะ
แต่มีบทวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่ผู้ศึกษาวิจัยทาไว้ใกล้เคียงกับเรื่องดังกล่าว ที่น่าจะนามาเป็น
แนวทางอ้างอิงได้ดังนี้
ทศพล ทรรศนกุลพันธ์(2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมเมื่อสิทธิ
ของประชาชนปะทะแนวนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ : กรณีมาบตาพุด พบว่าองค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น(อปท.) ซึ่งยั งไม่มีความเชี่ยวชาญกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้ อมในเชิงเทคนิคและ
กฎหมาย ความสามารถของเจ้าหน้าที่ทางวิชาการซึ่งขาดความรู้ที่จะเอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจซึ่ง
ได้ รั บ การถ่ า ยโอน อย่ า งไรก็ ต ามพบว่ า เทศบาลมาบตาพุ ด ซึ่ ง มี ฐ านะเป็ น เทศบาลขนาดใหญ่
สถานการณ์การคลังดี ในทางปฏิบัติขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ และเจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้เชิงเทคนิค
และความรู้เฉพาะด้านในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การขาดความรู้ในการใช้
เครื่องมือตรวจวัดมลพิษ
นิรัตน์ ฤทธิศักดิ์ (2540 : 8 – 17) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของอาสาพัฒนาชุมชนใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับปานกลาง
บุญลือ คชเสนีย์ (2532 : 116) ได้ศึกษาเรื่อง “ความรู้ ความตระหนักของประชาชนใน
ท้องถิ่นที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริ เวณสถานที่ท่องเที่ยวชายทะเลพบว่า ผู้ที่แต่งงานแล้วอยู่
ด้วยกัน แยก หย่า และหม้าย จะมีความรู้ ความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณสถานที่
ท่องเที่ยวเกาะเสม็ดมากกว่าผู้ที่เป็นโสด
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สมใจ เข็มเจริญ (2531 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ศึกษาเฉพาะกรณีตาบลละเอียด อาเภอสองจังหวัดแพร่” พบว่า รายได้ต่อปี
เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ประภาศรี พิทักษ์ริบสุข (2532 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
โครงการพัฒนาชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี” พบว่า ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมดังกล่าว
พิสิฏฐ์ บุญไชย (2528 : 74) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของ
กรรมการสภาตาบล ศึกษาเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” พบว่าอายุ เป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของกรรมการสภาตาบล
บทบาทขององค์การบริหารส่วนตาบลกับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ได้กระจาย
อานาจการบริหารจัดการและงบประมาณ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดาเนินงานจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยผ่านกลไกการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ที่กาหนดให้มีการกระจายอานาจและส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วน
ต าบลในการบริ ห ารดู แ ลรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มของท้ อ งถิ่ น ประกอบกั บ
พระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกรองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2542 ที่ได้กาหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่องค์การบริหารส่วน
ตาบล ได้แก่ การดูแล รักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตาบลก็มีภารกิจอื่น นอกเหนือไปจากด้านสิ่งแวดล้อมเป็น
จานวนมาก และผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็ นว่า มีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดาเนินการใน
ภารกิจอื่นก่อน ภายใต้สภาวะที่มีข้อจากัดด้านการเงินการคลังและบุคลากร ดังนั้น ควรโน้มน้าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นความสาคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทาเป็นอันดับแรกเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการรองรับ การกระจายอานาจการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ไปสู่ท้องถิ่นและ
จะต้องมีการศึกษา วิเคราะห์ข้อจากัด ความเป็นไปได้ ความสามารถของบุคลากร และแผนการพัฒนา
ท้องถิ่นด้านอื่นๆ เพื่อประกอบการกาหนดบทบาทและภารกิจให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา รวมทั้ง
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับโดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นให้มีความรู้ด้านวิชาการควบคู่กับ
ทักษะด้านการบริหาร
ศักยภาพและข้อจากัดขององค์การบริหารส่วนตาบลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และมีโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนข้อจากัดองค์การบริหารส่วนตาบล ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ขาดความเข้าใจและขาดความสนใจงานด้านสิ่งแวดล้อม ได้รับงบประมาณน้อยขาดการดาเนินงาน
เพื่อการพัฒนาชุมชนเมือง และไม่มีความเข้มแข็งในการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลมีความต้องการความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
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1. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนโครงการและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรและต้องการบุคลากรรับผิดชอบที่มีความรู้
2. ความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการและการวางแผนทรัพยากรธรรมชาติ
3. ความรู้และเทคนิคด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อทาให้ชุมชนให้ความร่วมมือแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
4. ความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายและการมีที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รับรอง
อานาจขององค์กรปกครองท้องถิ่น ดังนี้
มาตรา 6 “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ ” ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่สอดคล้องกับรัฐ ธรรมนูญได้ตามแนวนโยบายบริหารราชการ
แผ่นดิน ที่เน้นการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา 66 “ บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิ
อนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมี
ส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ”
มาตรา 78 (3) “กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจใน
กิจการของ ท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดาเนินการตาม
แนวนโยบาย พื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนา
จังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคานึงถึงเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในจังหวัดนั้น” โดยการออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สามารถอ้าง
ถึงรัฐธรรมนูญมาตรา
มาตรา 290 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอานาจหน้าที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(1) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่
(2) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่
นอกเขตพื้นที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการดารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน

31

(3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่
(4) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
จากรั ฐ ธรรมนู ญ ดังกล่ าว เป็นการให้ อานาจกับองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างกฎหมายรองรับการทางานใน
การบริหารจัดการ ทรัพยากร โดยให้อานาจกับหน่วยงานท้องถิ่นในการดูแล เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นที่เกี่ยวข้องกับชุมชนมีประสิทธิภาพประสบความ สาเร็จและสามารถดาเนินงานได้อย่างเต็มที่ตาม
อานาจกฎหมายที่ได้กาหนดไว้การ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนนั้น ทาให้การแก้ไขปัญหาในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนและ เกิด
ความสุมดุล เพราะเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนเกิดความรัก ความห่วงแหนในทรัพยากร ซึ่ง
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่ วนในชุมชน ทั้ง ชุมชนเอง องค์การบริห ารส่ วนท้องถิ่น ภาครัฐ
ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทาให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจัง การให้อานาจกับ
ชุมชน ในการดูแลทรัพยากรร่วมกัน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างข้อบัญญัติท้องถิ่นขึ้นมา
รองรับการ ดาเนินงานของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทาให้การ
ดาเนินงานของชุมชนมีประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทสาคัญในการตราข้อบัญญัติตาบลขึ้น มาเพื่อรองรับการ
ดาเนินงานของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อมโดยชุมชน
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยอมรับกันในระดับสากลและหลักการมีส่วน
ร่ ว มตามหลั ก การธรรมภิ บ าลได้ ถู ก ก าหนดในรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. 2550 รวมทั้ ง กฎหมายระดั บ
พระราชบัญญัติต่าง ๆ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ดังนี้
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540
ได้ยอมรับหลักการนี้ในมาตรา 58 ซึ่งบัญญัติว่า
“บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลข่าวสารหรือข่าวสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อ
ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคล
อื่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
และในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ได้ยอมรับหลักการนี้ในมาตรา 56 ซึ่งบัญญัติว่า
“บุคคลย่อมมีสิทธิได้ทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะ
กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครอง
ของบุคคลอื่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
กฎหมายที่รับรองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ฯ กาหนด คือ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้
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1. ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการมากขึ้น
2. ให้ประชาชนสามารถปกปักรักษาประโยชน์ของตนได้ดีขึ้น
3. ให้ความคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
นอกจากนั้นพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ยังกาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยมีหลักการพื้นฐานที่สาคัญในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการไว้ 2 ประการใหญ่ ๆ คือ หลักที่ว่าผู้ขอไม่จาเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือ
ประโยชน์เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารที่ขอ และหลักที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”
นอกจากนั้น การร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐ สามารถอุทธรณ์คาสั่งของ
เจ้าหน้าที่ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ฯ ที่ตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่พิจารณารับอุทธรณ์ว่าจะให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือไม่ในลักษณะองค์กรกึ่งตุลาการที่ทาหน้าที่ชี้ขาดซึ่งจะทาให้การคุ้มครอง
สิทธิการขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สิทธิในการได้รับข้อมูล คาชี้แจงและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ได้
บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชน เช่นกัน ในมาตรา 67 วรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ซึ่งบัญญัติไว้ดังนี้
“สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บารุงรักษาและการได้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่ งแวดล้ อม เพื่อให้ ดารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่ งแวดล้ อมที่จะไม่ก่อให้ เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับการคุ้มครองตามความ
เหมาะสม
การดาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสุ ข ภาพ จะกระท ามิ ไ ด้ เว้ น แต่ จ ะได้ ศึ ก ษาและ
ประเมินผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นของประกอบก่อนมีการดาเนินการ
ดังกล่าว” ปัจจุบันรัฐได้ออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
พ.ศ. 2548 เพื่อให้ห น่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ และเป็นวิธีการตามกฎหมายเพียงฉบับเดียวที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แม้ว่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 จะได้
รั บ รองสิ ทธิข องประชาชนไว้ แต่ก็ ยังไม่มีก ฎหมายรั บรองโดยตรง เมื่อพิ จารณาถึ งล าดับชั้ นของ
กฎหมายก็เป็นที่น่าสังเกตว่า สิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองนั้นต้องตราเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
เป็นหลัก แต่การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้นอยู่ในชั้นของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีเท่านั้น
การกาหนดเป็นระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหารที่ใช้บังคับกับ
ส่วนราชการฝ่ายบริหารให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเท่านั้น ไม่มีลักษณะเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับ
เป็นการทั่วไปและต้องปฏิบัติตามโดยตรง
สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เมื่อเกิดการจัดการของภาครัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
การที่ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายนั้นจะทาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
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ในการตรวจสอบการท างานของภาครัฐ ในการจั ด การทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ มตาม
พระราชบัญญัติต่าง ๆ ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติถึงการให้
สิทธิประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมไว้ในมาตรา 67 วรรคสาม ดังนี้
“สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น
หรือองค์กรอื่นของรัฐที่ เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับการคุ้มครอง”
สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม คือ การให้สิทธิประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการ
พิจารณาของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการปฏิบัติราชการทางปกครอง มี
สิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ภายในฝ่ายปกครอง และสามารถดาเนินการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้มีการ
ทบทวนการใช้อานาจในทางปกครองของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการชดใช้เยียวยาความเสียหาย
การดาเนิ น กระบวนการพิจารณาทางปกครอง โดยเฉพาะในส่ วนของการออกคาสั่ งทาง
ปกครอง หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ให้อานาจไว้
อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามวิธีการปฏิบัติราชการในการออกคาสั่งนั้น
การให้สิทธิแก่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ได้รับรองถึงสิทธิชุมชน เช่นกัน โดยมาตรา 66 บัญญัติว่า “บุคคล
ซึ่งรวมตัวกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ
การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้ งความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน”
หลั กการมีส่ว นร่ว มที่ได้รั บการยอมรับในรัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
น าไปสู่ ก ารส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในสั ง คมที่ จ ะเข้ า ร่ ว มกั บ ภาครั ฐ ในการจั ด การ
ทรั พยากรและสิ่ งแวดล้ อมมากขึ้น การยอมรับในหลั กการมีส่ว นร่ว มของประชาชนเป็นเรื่องที่มี
ความสาคัญ โดยเฉพาะในส่วนของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ต้องถือว่า ประชาชนในพื้นที่นั้นเป็นผู้
มีส่วนได้เสียลาดับต้น (primary stakeholders) ที่จะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แต่อย่างไรก็ตาม
ระดับของการมีส่วนร่วมก็มีการแบ่งไว้หลายระดับ เช่น
1. รัฐรวมศูนย์วางแผนและดาเนินการเอง
2. รัฐร่วมวางแผนกับประชาชนแต่ รัฐรวมศูนย์ดาเนินการเอง
3. รัฐร่วมกับประชาชนวางแผนและดาเนินการร่วมกับประชาชน
4. รัฐร่วมกับประชาชนวางแผนและมอบอานาจให้กับประชาชนไปทา
5. รัฐมอบอานาจให้กับประชาชนวางแผนเองและดาเนินการเองทั้งหมด
โดยจะต้องกระทาอยู่บนพื้นฐานของ
หลักนิติธรรม (Rule of Law) การปกครองระบอบประชาธิปไตย การใช้อานาจของฝ่าย
ปกครองจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งหมายความว่า ฝ่ายปกครองจะใช้อานาจไปตามอาเภอใจไม่ได้
การกระทาใด ๆ จะต้องอาศัยกฎหมายให้อานาจในการกระทาการนั้น ๆ
หลักคุณธรรม (Integrity) กระบวนการในการบังคับใช้กฎหมาย จะต้องประกอบไปด้วย
หลัก “คุณธรรม” ไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้กฎหมายหรือการกาหนดนโยบายก็ตาม การใช้อานาจรัฐ
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นั้นจะต้องคานึงถึงคุณธรรมประกอบด้วยเสมอ ในที่นี้หมายถึง การให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของบุคคลที่ฝ่ายปกครองปฏิบัติการต่อบนความเสมอภาคและเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
หลักความโปร่ งใส (Transparency) หลั กความโปร่งใสเป็ นหลั กการที่ย อมรับในหลั ก
ธรรมาภิบาล ว่า การดาเนินการของเจ้าหน้าที่จะต้องมีความโปร่งและตรวจสอบได้ว่า การกระทาของ
เจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความสุจริต และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จะต้องมีการปรับปรุงใน
ส่วนของการกาหนดสิทธิหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ลดการใช้ดุลยพินิจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้น้อย
ที่สุดให้เหลือเท่าที่จาเป็น เพราะดุลยพินิจที่กว้างเกินไปเป็นที่มาของการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบและ
การทุจริตและสร้างความไม่แน่นอนให้เกิดขึ้น
หลักการมีส่วนร่ วม (Public participation) หลั กการมีส่ ว นร่ว มของประชาชนเป็น
หลักการที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง แต่เดิมการบริหารราชการของประเทศไทย เน้นการรวมอานาจเข้าสู่
ศูนย์กลางและเป็นรัฐข้าราชการ คือ ข้าราชการเป็นผู้มีอานาจในการบริหารและตัดสินใจทุกสิ่ง การ
เปลี่ยนแปลงในระบอบประชาธิปไตยที่เน้นประชาธิปไตยทางตรงมากขึ้น ภาครัฐจะต้องยอมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะต่างๆ
หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability)
การกระท าใด ๆ ของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นทาง
ปกครอง เมื่อเกิดความเสียหายอย่างใดขึ้นกับประชาชนแล้วนั้น การแสดงความรับผิดชอบต่อความ
เสี ย หายของภาครั ฐ เป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ เพื่ อ ที่ จ ะชดใช้ เ ยี ย วยาความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น ความ
รับผิดชอบนั้นไม่เฉพาะในรูปของค่าความเสียหายที่เป็นตัวเงินเท่านั้น แม้แต่ในรูปแบบของการออก
คาสั่งหรือกฎหมายลาดับรองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม ฝ่ายปกครองจะต้องแสดงความ
รับผิดชอบด้วยกระบวนการ “ยกเลิก” หรือ “เพิกถอน” คาสั่งทางปกครองหรือกฎนั้นเสียเพื่อไม่ให้
เกิดความเสียหายขึ้นกับประชาชน
ทั้งนี้ประชาชนสามารถทาให้หลักการเหล่านี้เป็นจริงได้ผ่านการมีส่วนร่วมทางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือเรียกร้องให้มีการบังคับตามสิทธิในศาลปกครอง
หลักการกฎหมายสิ่งแวดล้อม การพัฒนาประเทศที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสาคัญทางด้าน
เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ละเลยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามจาก
กระแสความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นทั้งภายในประเทศและ
ในระดับระหว่างประเทศ รัฐบาลได้เพิ่มมาตรการในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมขึ้นมา ดังที่ได้บรรจุใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7, 8, 9, 10 และ ฉบับที่ 11 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติส่ งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 ได้แก่
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ประชาชนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระด้าน
สิ่งแวดล้อมจึงควรมีส่วนร่วมในการจัดการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนมีหลายระดับ ตั้งแต่สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ สิทธิ
ในการร่วมแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานราชการ การคัดค้านโครงการหรือกิจกรรมต่ างๆ ของรัฐที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจการ
จัดทาโครงการขนาดใหญ่ที่อาจมีผ ลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อม การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้าน
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สิ่งแวดล้ อม การที่จ ะได้อยู่ในสิ่งแวดล้ อมที่ดี โดยการมีส่ ว นร่ว มของทุกฝ่ายจะเป็นกุ ญแจแห่ ง
ความสาเร็จในการนาไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด การพัฒนาอย่างยั่งยืน
หลักป้องกันความเสียหายไว้ล่วงหน้า (Principle of Precaution) การดาเนินโครงการ
หรื อกิจ กรรมที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สุขภาพไม่สามารถกระทาได้ เว้นแต่ได้ทาการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(Environmental Impact Assessment หรือ EIA) และสุขภาพของประชาชน (Health Impact
Assessment หรือ HIA)
หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluters Pay Principle) ปกติผู้ผลิตจะจัดสรรค่าใช้จ่ายใน
การผลิตสินค้าหรือบริการที่มีต้นทุนต่าสุด เพื่อสร้างผลกาไรให้แก่ตนมากที่สุด โดยมิได้ผนวกความ
เสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นต้นทุนทางสังคม (Social Cost) เข้าไปในราคาสินค้าหรือบริการ
ดังกล่าว ทาให้ราคาสินค้าหรือบริการนั้นมิได้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ด้วยเหตุนี้จึ งมีการนาหลักผู้ก่อ
มลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluters Pay Principle: PPP) ซึ่งเป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ มาประยุกต์ใช้
กับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ผู้ก่อให้เกิดมลพิษจะต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่เกิดขึ้น
หลักความยุติธรรมระหว่างคนต่างรุ่น (Intergenerational Equity) หลักความยุติธรรม
ระหว่ า งรุ่ น คน หรื อ หลั ก การค านึ ง ถึ ง ความเสมอภาคของคนรุ่ น เดี ย วกั น และชนรุ่ น หลั ง เป็ น
แนวความคิดเกี่ยวกับการรักษาคุ้มครองและการปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคน
รุ่นปัจจุบัน ให้คงอยู่ไปถึงคนรุ่นอนาคต ซึ่งถือเป็นมาตรการสาคัญประการหนึ่งของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Development)
เป้าหมายสาคัญของหลักความยุติธรรมระหว่างรุ่นคน ได้แก่
(1) การส่งมอบโลกใบนี้ไปยังคนรุ่นอนาคตในสภาพที่ไม่เสื่อมโทรมไปกว่าสภาพที่คนรุ่น
ปัจจุบันได้รับมา
(2) การคงไว้ซึ่งความหลากหลายของฐานทรัพยากรเพื่อ เปิดให้คนรุ่นอนาคตมีทางเลือก
เหลือมากที่สุดสาหรับแก้ปัญหาและตอบสนองคุณค่าที่ยึดถือ
(3) คนแต่ละรุ่นต้องจัดให้คนที่มีชีวิตอยู่ในรุ่นของตนมีสิทธิเข้าถึงมรดกที่ตนได้รับมาจากคน
รุ่นก่อนอย่างยุติธรรมและต้องอนุรักษ์การเข้าถึงนั้นสาหรับคนรุ่นอนาคต
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เป้าหมายสาคัญของหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน คือ รัฐจาต้องวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าการ
พัฒนาสอดคล้องกับความจาเป็นในการคุ้มครองและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีผลระยะยาวมากกว่าการพัฒนาตัวเลขของอัตราความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว
หลักการกฎหมายสิ่งแวดล้อมเหล่านี้สามารถนามาปรับใช้ได้ทั้งในแง่ของการมองมาตรการ
ต่างๆของรัฐในการจัดการปัญหาในพื้นที่ว่าได้มีการตระหนักถึงหลักการเหล่านี้และนาไปปฏิบัติให้เป็ น
จริงหรื อไม่ รวมถึงการสร้างแนวทางในการเสนอให้ มีการปรับปรุงกฎหมายและมาตรการที่ใช้
แก้ปัญหาในข้อเสนอทางออกของปัญหาต่อไป

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตตาบลสามบัณฑิต : กรณีศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชน” ผู้วิจัยกาหนดประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ประกอบไปด้ ว ยประชากรในต าบลสามบัณ ฑิ ต อ าเภออุ ทั ย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรแบบใช้ทฤษฎีความ
น่าจะเป็น (Probability) โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ๆ (Simple-random sampling) (ณรงค์ โพธิ์
พฤกษานันท์ 2550 : หน้า 177) โดยได้กลุ่มตัวอย่างในตาบลสามบัณฑิต ในแต่ละหมู่บ้าน รวม 10
หมู่บ้าน โดยสุ่มตัวอย่างมาจานวน 120 คน
ตารางที่ 1 แสดงประชากรที่ใช้ในการวิจัย
หมู่บ้าน
กลุ่มประชากร (คน)
หมู่ที่ 1 บ้านลาดสาลี
159
หมู่ที่ 2 บ้านตลาด
299
หมู่ที่ 3 บ้านตลาด
442
หมู่ที่ 4 บ้านกลาง
330
หมู่ที่ 5 บ้านปากร่อง
492
หมู่ที่ 6 บ้านกุ่มแต้
277
หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะพัง
364
หมู่ที่ 8 บ้านเสาตะพาน
442
หมู่ที่ 9 บ้านสนามเพ็ง
433
หมู่ที่ 10 บ้านดอนพุทรา
1,061
รวม

กลุ่มตัวอย่าง (คน)
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

4,299
120
แหล่งที่มา : องค์การบริหารส่วนตาบลสามบัณฑิต

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) การศึกษาเอกสาร (Document Study) โดยการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตารา
หนังสือ วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2) การศึกษาภาคสนาม เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามสาหรับเก็บ
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างประชากรในตาบลสามบัณฑิต
3) การทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยทาการทดลองใช้แบบสอบถามสาหรับ
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อนามาวิเคราะห์ความเชื่อถือของแบบสอบถามและ
นามาปรับปรุงแก้ไข ก่อนที่จะนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
4) ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยออกแบบสอบถามจากประชากรในตาบลสามบัณฑิต เป็นแบบหัวข้อให้เลือกตอบ และแบบ
ปลายเปิดโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- สถานภาพ
- าชีพหลัก
- อาชีพรอง
- รายได้
- ภูมิลาเนา
ตอนที่ 2 พฤติกรรมของการพัฒนา
- การเข้ารับการอบรมให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงอะไร
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสาคัญต่อการดารงชีวิต
- การพูดคุยหรือสนทนาเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมกับบุคคลอื่น
- การได้รับความรู้ ปัญหา ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจากแหล่งใด
- รัฐบาลหรือส่วนราชการจัดทาโครงการสร้างถังเก็บน้าฝนคอนกรีตใน
ท้องถิ่นเพื่อรองรับน้าฝนไว้ใช้ตลอดปี ทาให้ประชาชน
- ใครควรเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
- ท่านมีบทบาทในการดูแลรักษา ปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่น
- การเข้าร่วมกิจกรรมวันพัฒนาเนื่องในวันสาคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
- การเข้าร่วมกิจการวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่ 5 มิถุนายน
ตอนที่ 3 ระดับของการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแม่น้าลาคลองในการเก็บขยะ กาจัดวัชพืชน้า
- การชักชวนให้สมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้า เนื่องในวัน
สาคัญ
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- การกาจัดขยะ
- การกาจัดฟางข้าว
- การสร้างส้วม
- การจับสัตว์น้า
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน
เพื่อเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและวิธีการในการพัฒนาแหล่งน้า
- การปลูกพืชแบบขั้นบันได
- การใช้ปุ๋ยหมักที่ผสมใช้เอง
- การกาจัดฟางข้าวโดยวิธี
- การกาจัดวัชพืชโดยวิธีธรรมชาติ
- การกาจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมี
- การปลูกพืชคลุมดิน
- การปลูกหญ้าแฝกบริเวณริมฝั่งคลอง
- การปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับพืชอื่น ๆ
ตอนที่ 4 ระดับของการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- การมีส่วนร่วม
- การมีจิตสานึก
- การบารุงรักษา
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นคาถามแบบปลายเปิด
การกาหนดเกณฑ์การประมาณค่า (Rating Scale) ในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ผู้วิจัยแบ่งระดับ
ของการพัฒนาเป็น 5 ระดับ โดยกาหนดคะแนนของแต่ละระดับไว้ดังนี้
5
ระดับการพัฒนามากที่สุดมีค่าเท่ากับ
5
คะแนน
4
ระดับการพัฒนามากมีค่าเท่ากับ
4
คะแนน
3
ระดับการพัฒนาปานกลางมีค่าเท่ากับ
3
คะแนน
2
ระดับการพัฒนาน้อยมีค่าเท่ากับ
2
คะแนน
1
ระดับการพัฒนาน้อยที่สุดมีค่าเท่ากับ
1
คะแนน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง ได้แก่
1) การวิจัยเอกสาร(Documentary Research) ซึ่งศึกษาค้นคว้ารวบรวมจากเอกสารของ
หน่วยงานต่างๆ เอกสารเผยแพร่ของทางราชการ เช่น สานักงานสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วน
ตาบลสามบั ณ ฑิต โดยเอกสารอาจเป็ นสื่ อสิ่ ง พิม พ์แ ละสื่ ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เอกสารที่ เกี่ ย วข้ องกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ กฎระเบียบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นต้น รวมถึงงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้
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2) การวิจัยภาคสนาม(Field Research ) เป็นการศึกษาจากประชาชนในตาบลสามบัณฑิต
อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีการสอบถาม คือ ใช้แบบสอบถามจากผู้อยู่อาศัยใน
ตาบลสามบัณฑิต

การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของประชากรในตาบลสามบัณฑิต จานวน 120 ชุด
มาทาการประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติดังนี้
1.
ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) เพื่ อ ใช้ อ ธิ บ ายความถี่ แ ละร้ อ ยละของข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก
แบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. สถิติไค-สแควร์ (Chi – Square) เพื่อใช้เป็นแบบวัดระดับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จากแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชากรในตาบลสามบัณฑิต
3. สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) เพื่อใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ
ที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
ประกอบด้วย
1. ลักษณะทางด้านประชากรและสังคมได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส
อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้ ภูมิลาเนาเดิม
2. พฤติกรรมด้านการพัฒนา ได้แก่ การมีจิตสานึก การบารุงรักษา และการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ผลของการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอัน ได้แก่ โครงสร้าง กระบวนการ พฤติกรรม ความเจริญเติบโต ระบบ จุดมุ่งหมาย และ
การวางแผน

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยการใช้สถิติค่าร้อยละ
(Percentage) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมของการพัฒนา โดยนาเสนอในรูปตาราง
ประกอบการเรีย งและประมวลและใช้ส ถิติไค-สแควร์ (Chi–Square) เพื่อวิเคราะห์ ระดับของการ
พั ฒ นาทรั พ ยากรธรรม ชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มและระดั บ ของการพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for window
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตตาบลสามบัณฑิต : กรณีศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชน” ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในตาบลสามบัณฑิต ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปสรุปผล
ประกอบตารางมีรายละเอียดดังนี้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในตาบลสามบัณฑิต จานวน 10 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1
บ้านลาดสาลี , หมู่ที่ 2 บ้านตลาด , หมู่ที่ 3 บ้านตลาด ,หมู่ที่ 4 บ้านกลาง , หมู่ที่ 5 บ้านปากร่อง ,
หมู่ที่ 6 บ้านกุ่มแต้ , หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะพัง , หมู่ที่ 8 บ้านเสาตะพาน , หมู่ที่ 9 บ้านสนามเพ็ง ,
หมู่ที่ 10 บ้านดอนพุทรา จานวน 120 คน จะนาเสนอผลการวิเคราะห์ในลักษณะตารางประกอบคา
บรรยายดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 ค่าความถี่และร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจาแนก เพศ การศึกษา
สถานภาพการสมรส อาชีพหลัก อาชีพรอง ภูมิลาเนาเดิม
ข้อมูลทั่วไป

จานวน

ร้อยละ (%)

59
61
120

49.20
50.80
100

48
33
11
9
10
8
120

40.00
27.50
9.20
7.50
8.30
6.70
100

1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. การศึกษา
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จบ ปวช.
จบ ปวส.
จบ ปริญญาตรี
อื่น ๆ
รวม
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3.

4.

5.

6.

ข้อมูลทั่วไป
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
ม่าย
อื่น ๆ
รวม
อาชีพหลัก
การเกษตร
ค้าขาย
รับจ้าง
รับราชการ
ว่างงาน
รวม
อาชีพรอง
เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
เลี้ยงสัตว์น้า
อื่น ๆ
รวม
ภูมิลาเนาเดิม
อยู่ในหมู่บ้านนี้ตั้งแต่เกิด
ย้ายมาจากที่อื่น
รวม

จานวน

ร้อยละ (%)

36
77
6
1
120

30.00
64.20
5.00
0.80
100

40
31
36
6
7
120

33.33
25.83
30.00
5.00
5.84
100

33
19
64
120

30.80
15.80
53.30
100

107
13
120

89.20
10.80
100

จากตารางที่ 1 จะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีลักษณะดังนี้
1. เพศ พบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ
50.80 เพศชาย จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 49.20
2. อายุ พบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามมีอายุ เฉลี่ย 41.88 ปี
3. การศึกษา พบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่ว นใหญ่มีระดับการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 มีจานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 จบ ปวช. มีจานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20 จบ ปวส.
จานวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 7.50 และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีจานวน 10 คน คิดเป็นร้อย
ละ 8.30
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4. สถานภาพสมรส พบว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สมรสแล้ว จานวน 77
คนคิดเป็นร้อยละ 64.20 เป็นโสดจานวน 36 คนคิดเป็นร้อยละ 30 .00 เป็นหม้ายจานวน 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 5.00
5. อาชีพหลัก พบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ การเกษตรมี
จานวน 40 คนคิดเป็นร้อยละ 33.33 ค้าขาย จานวน 31 คนคิดเป็นร้อยละ 25.83 รับจ้าง 36
คนคิดเป็นร้อยละ 30 รับราชการ 6 คนคิดเป็นร้อยละ 5 และไม่มีอาชีพจานวน 7 คนคิดเป็น
ร้อยละ 5.84
6. อาชีพรอง พบว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามมีอาชีพรองคือเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
จานวน 33 คนคิดเป็นร้อยละ 30.80 อาชีพเลี้ยงสัตว์น้าจานวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ 15.80
และประกอบอาชีพอื่น ๆ 64 คนคิดเป็นร้อยละ 53.30
7. รายได้ พบว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามมีรายได้เฉลี่ย 3,570.25 / เดือน
8. ภูมิลาเนา พบว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในหมู่บ้านตั้งแต่เกิด จานวน
107 คนคิดเป็นร้อยละ 89.20 ย้ายมาจากที่อื่น 13 คนคิดเป็นร้อยละ 10.80
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการศึกษา
การศึกษา

ชั้น ป.4
(%)

ชั้น ป.6
(%)

ระดับการศึกษา
ชั้น ปวช. ชั้น ปวส. ปริญญาตรี
(%)
(%)
(%)

28
(45.90)
20
(33.90)

16
(26.20)
17
(28.80)

3
(4.90)
8
(13.60)

4
(6.60)
5
(8.50)

7
(11.50)
3
(5.10)

3
(4.90)
5
(8.50)

61
(50.80)
61
(50.80)

48
(40)

33
(27.50)

11
(9.20)

9
(7.50)

10
(8.30)

8
(6.70)

120
(100)

อื่น ๆ
(%)

รวม
(%)

เพศ
หญิง
ชาย

รวม

Chi – Square = 6.816, df = 6, Sig = 0.338
จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 โดยใช้สถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
พบว่าเพศไม่มีความสัมพันธ์กับการศึกษา
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ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับสถานภาพสมรส
สถานภาพ
เพศ

หญิง
ชาย
รวม

โสด
(%)
21
(34.40)
15
(25.40)
36
(30)

สถานภาพสมรส
สมรส
หม้าย
(%)
(%)
37
3
(60.70)
(4.90)
40
3
(67.80)
(5.10)
77
6
(64.20)
(5)

อื่น ๆ
(%)
0
0
1
(1.70)
1
(0.80)

รวม
(%)
61
(50.80)
59
(49.20)
120
(100)

Chi – Square = 2.084, df = 3, Sig = 0.555
จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 1โดยใช้สถิติไค-สแควร์ ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
พบว่าเพศไม่มีความสัมพันธ์กับสถานภาพสมรส
ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับอาชีพหลักของประชากรกลุ่มตัวอย่าง
อาชีพหลัก
เพศ
หญิง
ชาย
รวม

การเกษตร
20
(32.80)
20
(32.80)
40
(33.30)

ค้าขาย
22
(36.10)
9
(15.30)
31
(25.80)

อาชีพหลัก
รับจ้าง
รับราชการ
10
3
(16.40)
(4.90)
26
3
(44.1)
(4.90)
36
6
(30.00)
(5.00)

อื่น ๆ
6
(9.80)
1
(1.70)
7
(5.80)

รวม
61
(50.80)
59
(49.20)
120
(100)

Chi – Square = 16.105, df = 4, Sig = 0.003
จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1โดยใช้สถิติ ไค-สแควร์ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
พบว่าเพศ มีความสัมพันธ์กับอาชีพ
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ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับอาชีพรอง ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง
อาชีพรอง
เพศ

หญิง
ชาย

รวม

อาชีพรอง
เลี้ยงสัตว์
17
(27.90)
20
(33.90)
37
(30.80)

เลี้ยงปลา
8
(13.10)
11
(18.60)
19
(15.80)

อื่น ๆ
36
(59.00)
28
(47.40)
64
(53.40)

รวม
61
(50.80)
59
(49.20)
120
(100)

Chi – Square = 1.685, df = 3, Sig = 0.640
จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 โดยใช้สถิติ ไค-สแควร์ ที่ระดับนัยสาคัญที่
0.05 พบว่าเพศไม่มีความสัมพันธ์กับอาชีพรอง
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการพัฒนา
ตารางที่ 6 แสดงจานวน ค่าร้อยละ ของพฤติกรรมการพัฒนา
ข้อมูลทั่วไป
จานวน
1. การเข้ารับการอบรมให้ความรู้เรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไม่เคย
61
เคย
59
รวม
120
2. ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงอะไร
-สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและมนุษย์นามาใช้
ประโยชน์ ได้แก่ น้า ดิน ป่าไม้ ฯลฯ
76
- สิ่งที่มีตามธรรมชาติและมนุษย์ต้องดูแลรักษาให้
คงอยู่ตลอดไป
40
- ไม่ทราบ
4
รวม
120
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ความสาคัญต่อการดารงชีวิต
- ใช่
107
- ไม่ใช่
12
รวม
120

ร้อยละ
50.40
48.80
99.20
62.80
33.10
3.30
99.20
88.40
9.90
99.20

45

ข้อมูลทั่วไป
4. การพูดคุยหรือสนทนาเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม
กับบุคคลอื่น ๆ
- นาน ๆ ครั้ง
- บ่อยพอสมควร
- บ่อยมาก
- ไม่เคยเลย
รวม
5. การได้รับความรู้ ปัญหา ข่าวสารต่าง ๆ
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจาก
แหล่งใด
- ส่วนราชการ
- โทรทัศน์
- หนังสือพิมพ์
- ญาติพี่น้อง
- เพื่อน ๆ
รวม
6. รัฐบาลหรือส่วนราชการจัดทาโครงการสร้างถัง
เก็บน้าฝนคอนกรีตในท้องถิ่นเพื่อรองรับน้าฝนไว้ใช้
ตลอดปี ทาให้ประชาชน
- พอใจ
- เฉย ๆ
- ไม่พอใจ
- อื่น ๆ
รวม
7. ใครเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
- ส่วนราชการ
- ตัวเอง
- ทุกฝ่ายร่วมมือกัน
รวม

จานวน

ร้อยละ

44
55
10
11
120

36.40
45.50
8.30
9.10
99.20

46
69
3
1
1
120

38.00
57.00
2.50
0.80
0.80
99.20

96
7
15
2
120

79.30
5.80
12.40
1.70
99.20

4
26
89
119

3.30
21.50
73.60
98.40
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ข้อมูลทั่วไป
8. มีบทบาทในการดูแลรักษา ปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
- มี
- ไม่มี
- ไม่ทราบ
รวม

จานวน

ร้อยละ

100
14
6
120

82.60
11.60
5.00
99.20

106
14
120

87.60
11.60
99.20

91
29
120

75.20
24.00
99.20

9. การเข้าร่วมกิจกรรมวันพัฒนาเนื่องในวัน

สาคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา
- เข้าร่วม
- ไม่เข้าร่วม
รวม
10. การเข้าร่วมกิจการวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่ 5
มิถุนายน
- เข้าร่วม
- ไม่เข้าร่วม
รวม

จากตารางที่ 6 จะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างประชากรมีพฤติกรรมดังนี้
1. การเข้ารับการอบรมให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนที่ตอบ
แบบสอบถามตอบไม่เคย จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 50.40 ตอบว่าเคย จานวน 59 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.80
2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมายถึงอะไร ประชาชนที่ ตอบแบบสอบถาม ตอบ
สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและมนุษย์นามาใช้ประโยชน์ ได้แก่ น้า ดิน ป่าไม้ ฯลฯ ที่มีอยู่รอบตัว เรา
จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 62.80 ตอบสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและมนุษย์ต้องดูแลรักษาให้คงอยู่
ตลอดไป จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 33.10
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสาคัญต่อการดารงชีวิตหรือไม่ ประชาชนที่
ตอบแบบสอบถามตอบว่าใช่ จานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 88.40 ตอบว่า ไม่ใช่ จานวน 12 คน
คิดเป็นร้อยละ 9.90
4.
การพูดคุย หรื อสนทนาเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมกับบุคคลอื่น ประชาชนที่ตอบ
แบบสอบถามตอบนาน ๆ ครั้ง จานวน 44 คนคิดเป็นร้อยละ 36.40 บ่อยพอสมควร จานวน 55
คนคิดเป็นร้อยละ 45.50 บ่อยมาก จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.30 ไม่เคยเลย จานวน 11
คนคิดเป็นร้อยละ 9.10
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5. การได้รับความรู้ ปัญหา ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจาก
แหล่งใด ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ตอบว่าส่วนราชการ จานวน 46 คน คิด คิดเป็นร้อยละ
38.00 ตอบโทรทัศน์ จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 ตอบหนังสือพิมพ์ จานวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.50 ตอบญาติพี่น้อง จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 ตอบเพื่อน จานวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.80
6. การที่รัฐบาลหรือส่วนราชการจัดทาโครงการสร้างถังเก็บน้าฝนคอนกรีตในท้องถิ่นเพื่อ
รองรับน้าฝนไว้ใช้ตลอด ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ตอบ พอใจ จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ
79.30 ตอบเฉย ๆ จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80 ไม่พอใจ จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ
12.40 อื่น ๆ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70
7. ใครเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประชาชนที่ตอบ
แบบสอบถาม ตอบส่วนราชการจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 ตอบตัวเอง จานวน 26 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.50 ตอบทุกฝ่ายร่วมมือกัน จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 73.60
8. การมีบทบาทในการดูแลรักษา ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามตอบ มีจานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 82.60 คน ไม่มีจานวน 14 คน
คิดเป็นร้อยละ 11.60 ไม่ทราบ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00
9. การเข้าร่วมกิจกรรมวันพัฒนาเนื่องในวันสาคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ตอบเข้าร่วมจานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 87.60 ไม่เข้าร่วม
จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 11.60
10. การเข้าร่วมกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ของทุกปี ประชาชนที่ตอบ
แบบสอบถามตอบ เข้าร่วม จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 75.20 ไม่เข้าร่วมจานวน 29 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.00
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ส่วนที่ 3 ระดับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตารางที่ 7 แสดงจานวน ค่าร้อยละของระดับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการพัฒนา
ทรัพยากรน้า
1. การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแม่
น้าลาคลองในการเก็บขยะ
กาจัดวัชพืชน้า
2. การชักชวนให้สมาชิกใน
ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาแหล่งน้า เนื่องในวัน
สาคัญ
3. การกาจัดขยะโดยวิธี
ก) เผา
ข) ฝัง
ค) ทิ้งในที่ทิ้งขยะที่จัดไว้
ง) ทิ้งลงในแม่น้าลาคลอง
4. การกาจัดฟางข้าวโดยวิธี
ก) เผา
ข) นาไปย่อยเพื่อผสม
ค) กองวางไว้
ง) ทิ้งลงในลาคลอง
5. การสร้างส้วมโดยวิธี
ก) ส้วมราดน้าโดยปล่อยน้า
ลงในแม่น้าลาคลอง
ข) ส้วมราดน้าที่มีบ่อเก็บ

ระดับการพัฒนา
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(%)
(%)
(%)

มากที่สุด
(%)

มาก
(%)

ไม่ตอบ
(%)

รวม
(%)

10
(8.30)

31
(25.60)

61
(50.40)

12
(9.90)

5
(4.10)

1
(0.80)

120
(99.20)

8
(6.60)

34
(28.10)

59
(48.80)

9
(7.40)

3
(2.50)

7
(5.80)

120
(99.20)

47
(38.80)
9
(7.40)
23
(19.00)
3
(2.50)

12
(9.90)
21
(17.40)
19
(15.70)
2
(1.70)

20
(16.50)
14
(11.60)
13
(10.70)
1
(0.80)

10
(8.30)
17
(14.00)
8
(6.60)
8
(6.60)

3
(2.50)
20
(16.50)
22
(18.20)
50
(41.30)

28
(23.10)
39
(32.20)
35
(28.90)
56
(46.30)

120
(99.20)
120
(99.20)
120
(99.20)
120
(99.20)

48
(39.70)
7
(5.80)
13
(10.70)
5
(4.10)

26
(21.50)
12
(9.90)
7
(5.80)
1
(0.80)

11
(9.10)
17
(14.00)
14
(11.60)
3
(2.50)

7
(5.80)
15
(12.40)
11
(9.10)
9
(7.40)

6
(5.00)
25
(20.70)
28
(23.10)
48
(39.70)

22
(18.20)
44
(36.40)
47
(38.80)
54
(44.60)

120
(99.20)
120
(99.20)
120
(99.20)
120
(99.20)

3
(2.50)
79
(65.30)

5
(4.10)
14
(11.60)

7
(5.80)
7
(5.80)

16
(13.20)
16
(10.70)

49
(40.50)
3
(2.50)

52
(43.0)
15
(12.40)

120
(99.20)
120
(99.20)
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ข้อมูลการพัฒนา
6. การจับสัตว์น้าโดยวิธี
ก) ตกเบ็ด
ข) ทอดแห,อวน
ค) ใช้ยาเบื่อ
ง) ช็อตด้วยไฟฟ้า
7. การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการหมู่บา้ นหรือ
กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน
เพื่อเสนอข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะและวิธีการในการ
พัฒนาแหล่งน้า
ทรัพยากรดิน
8. การปลูกพืชแบบขั้นบันได
9. การใช้ปุ๋ยหมักที่ผสมใช้เอง
10. การกาจัดวัชพืชโดยวิธี
ธรรมชาติ
11. การกาจัดวัชพืชโดยวิธีใช้
สารเคมี
12. การปลูกพืชคลุมดิน
13. การปลูกหญ้าแฝกบริเวณริมฝั่ง
คลอง
14. การปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับ
พืชอื่น ๆ

ระดับการพัฒนา
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(%)
(%)
(%)

มากที่สุด
(%)

มาก
(%)

ไม่ตอบ
(%)

รวม
(%)

42
(34.70)
46
(38.00)
3
(2.50)
2
(1.70)

13
(10.70)
14
(11.60)
1
(0.80)
1
(0.80)

4
(3.30)
2
(1.70)
8
(6.60)
2
(1.70)

6
(5.00)
4
(3.30)
47
(38.80)
3
(2.50)

16
(13.20)
14
(11.60)
61
(50.40)
48
(39.70)

27
(22.30)
29
(24.00)
61
(50.40)
27
(22.30)

120
(99.20)
120
(99.20)
120
(99.20)
120
(99.20)

16
(13.20)

28
(23.10)

47
(38.80)

9
(7.40)

14
(11.60)

6
(5.00)

120
(99.20)

3
(2.50)
5
(4.10)
8
(6.60)
8
(6.60)
3
(2.50)
3
(2.50)
5
(4.10)

8
(6.60)
18
(14.90)
22
(18.20)
17
(14.00)
2
(1.70)
2
(1.70)
8
(6.60)

22
(8.20)
37
(30.60)
34
(28.10)
36
(29.80)
19
(15.70)
19
(15.70)
25
(20.70)

26
(21.50)
16
(13.20)
19
(15.70)
21
(17.40)
23
(19.00)
23
(19.00)
14
(11.60)

52
(43.00)
32
(26.40)
27
(22.30)
30
(24.80)
58
(47.90)
58
(47.90)
52
(43.00)

9
(7.40)
12
(9.90)
10
(8.30)
8
(6.60)
11
(9.10)
15
(12.40)
16
(13.20)

120
(99.20)
120
(99.20)
120
(99.20)
120
(99.20)
120
(99.20)
120
(99.20)
120
(99.20)

จากตารางที่ 7 จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างประชากรมีระดับของการพัฒนาดังนี้
1. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับปานกลางเป็น
ส่วนใหญ่ และมีส่วนร่วมในระดับมากและน้อยในบางกิจกรรม ซึ่งสามารถแยกรายละเอียดได้ดังนี้
1) กิจกรรมพัฒนาแม่น้าลาคลองในการเก็บขยะ กาจัดวัชพืชน้า ประชากร
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จานวน 61 คนมีส่วนร่วมระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50.44
2) การชักชวนให้สมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้าเนื่องใน
วันสาคัญประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จานวน 59 คนมีส่วนร่วมระดับปานกลาง คิดเป็น ร้อยละ
48.80
3) การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเพื่อ
เสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและวิธีการในการพัฒนาแหล่งน้าประชากรกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่
จานวน 47 คนมีส่วนร่วมระดับปานกลาง คิดเป็น ร้อยละ 38.80
2. การมีจิ ตสานึ กในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งสามารถแยก
รายละเอียดได้ดังนี้
1) การกาจัดขยะประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จานวน 47 คน กาจัดขยะโดยวิธี
เผามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.80
2) การกาจัดฟางข้าวจะเห็นว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จานวน
48 คนกาจัดฟางข้าวโดยวิธีเผา คิดเป็นร้อยละ 39.70
3) การสร้างส้วมประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จานวน 79 คน จะสร้างส้วมราด
น้าที่มีบ่อเก็บคิดเป็นร้อยละ 65.30
4) การจับสัตว์น้าประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จานวน 46 คนจะจับสัตว์น้า โดย
วิธีทอดแห คิดเป็นร้อยละ 38.00
3. การบารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถแยกรายละเอียดดังนี้
1) การปลูกพืชแบบขั้นบันได ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะปลูกพืชแบบ
ขั้นบันไดน้อยที่สุดจานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00
2) การใช้ปุ๋ยหมักที่ผสมใช้เอง ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้ปุ๋ยหมักที่ผสม
ใช้เอง ในระดับปานกลาง จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 30.60
3) การกาจัดวัชพืชโดยวิธีธรรมชาติ ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะกาจัดวัชพืช
โดยวิธีธรรมชาติในระดับปานกลาง จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 28.10
4) การกาจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมี ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จะกาจัดวัชพืช
โดยใช้สารเคมีในระดับปานกลาง จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 29.80
5) การปลูกพืชคลุมดิน ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะปลูกพืชคลุมดินน้อย
ที่สุด จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 47.90
6) การปลูกหญ้าแฝกบริเวณริมฝั่งคลอง ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะปลูก
หญ้าแฝกบริเวณริมฝั่งคลองน้อยที่สุดจานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 47.90
7) การปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับพืชอื่น ๆ ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะปลูก
พืชตระกูลถั่วสลับกับพืชอื่น ๆ น้อยที่สุด จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00
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ตารางที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วม
ระดับการศึกษา

การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแม่น้าลาคลองในการเก็บขยะกาจัดวัชพืชน้า
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

7
(14.60)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

-

ปวช.

-

ปวส.
ปริญญาตรี
อื่น ๆ

1
(11.1)
2
(20.00)
-

รวม

10
(8.30)

5
(10.40)
9
(27.30)
6
(54.50)
3
(33.3)
5
(50.00)
3
(37.50
31
(25.80)

29
(60.40)
21
(63.60)
3
(27.30)
2
(22.2)
2
(20.00)
3
(37.50)
61
(50.80)

5
(10.40)
3
(9.10)
1
(9.10)
1
(10.00)
2
(25.00)
12
(10.00)

1
(2.10)

1
(2.10)

-

-

1
(9.10)
3
(33.3)

-

-

-

-

-

5
(4.20)

1
(0.80)

48
(40.00)
33
(27.50)
11
(9.20)
9
(7.50)
10
(8.30)
8
(6.70)
120
(100)

Chi – Square = 52.707 , df = 30, Sig = 0.006
จากตารางที่ 8 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 โดยใช้สถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.01
พบว่าการศึกษามีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาแม่น้าลาคลอง
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ตารางที่ 9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการมีจิตสานึก
จิตสานึก
ระดับการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

มากที่สุด
(%)
6
(17.50)
5
(45.50)
1
(11.10)
1
(10.00)
-

ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
อื่น ๆ
รวม

13
(10.80)

มาก
(%)
2
(4.20)
2
(6.10)
1
(11.10)
2
(20.00)
7
(5.80)
7
(5.80)

การกาจัดเปลือกมะพร้าวโดยวิธีกองวางไว้
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
(%)
(%)
(%)
5
3
14
(10.40)
(6.30)
(29.20)
3
2
7
(9.10)
(6.10)
(21.20)
2
2
(18.20)
(18.20)
3
1
(33.30)
(11.10)
2
2
1
(20.00)
(20.00)
(10.00)
14
11
28
(11.70)
(9.20)
(23.30)
14
11
28
(11.70)
(9.20)
(23.30)

ไม่ตอบ
(%)
18
(37.50)
19
(57.60)
2
(18.20)
3
(33.30)
2
(20.00)
47
(39.20)
47
(39.20)

รวม
(%)
48
(40.00)
33
(27.50)
11
(9.20)
9
(7.50)
10
(8.30)
8
(6.70)
120
(100)

Chi – Square = 43.791, df = 30, Sig = 0.05
จากตารางที่ 9 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 โดยใช้สถิติไค-สแควร์ ที่ระดับนัยสาคัญที่
0.05 พบว่าการศึกษามีความสัมพันธ์กับการมีจิตสานึก
ตารางที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการมีจิตสานึก
การมีจิตสานึก
เพศ
หญิง
ชาย
รวม

มากที่สุด
(%)
20
(32.80)
26
(44.10)
46
(38.30)

มาก
(%)
5
(8.20)
9
(15.30)
14
(11.70)

การจับสัตว์น้าโดยวิธีทอดแห
ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
(%)
(%)
(%)
4
2
11
(6.60)
(3.30) (18.00)
9
2
3
(15.30)
(3.40)
(5.10)
13
4
14
(10.80)
(3.30) (11.70)

ไม่ตอบ
(%)
19
(31.00)
10
(16.90)
29
(24.20)

รวม
(%)
61
(50.80)
59
(49.20)
120
(100)

Chi – Square = 11.183, df = 5, Sig = 0.048
จากตารางที่ 10 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 โดยใช้สถิติไคสแควร์ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
พบว่าเพศมีความสัมพันธ์กับการมีจิตสานึก
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ตารางที่ 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพหลักกับการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วม

การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

อาชีพหลัก
การเกษตร
ค้าขาย
รับจ้าง

8
(20.00)
1
(3.20)
6
(16.70)

รับราชการ

-

รวม

16
(13.30)

12
(30.00)
5
(16.10)
9
(25.00)
2
(33.30)
28
(23.30)

13
(32.50)
17
(54.80)
17
(54.80)
2
(33.30)
47
(39.20)

3
(7.50)
4
(12.90)
4
(12.90)
9
(7.50)

2
(5.00)
3
(9.70)
3
(9.70)
1
(16.70)
14
(11.70)

2
(5.00)
1
(3.20)
1
(3.20)
1
(16.70)
6
(5.00)

40
(33.30)
31
(25.80)
36
(30.00)
6
(5.00)
120
(100)

Chi – Square = 38.324, df = 20, Sig = 0.008
จากตารางที่ 5.11 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 โดยใช้สถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสาคัญที่
0.01 พบว่าอาชีพหลักมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
ตารางที่ 12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพหลักกับการมีจิตสานึก
การมีจิตสานึก
อาชีพหลัก
การเกษตร
ค้าขาย
รับจ้าง
รับราชการ
รวม

มากที่สุด
(%)
15
(37.50)
12
(38.70)
17
(47.20)
3
(50.00)
47
(39.20)

มาก
(%)
4
(10.00)
4
(12.90)
4
(11.10)
12
(10.00)

การกาจัดขยะโดยวิธีเผา
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
(%)
(%)
(%)
9
3
2
(22.50)
(7.50)
(5.00)
4
1
(12.90)
(3.20)
2
5
(5.60)
(13.90)
1
1
(16.70)
(16.70)
20
10
3
(16.70)
(8.30)
(2.50)

Chi – Square = 35.440, df = 20, Sig = 0.018

ไม่ตอบ
(%)
7
(17.50)
10
(32.30)
8
(22.20)
1
(16.70)
28
(23.30)

รวม
(%)
40
(33.30)
31
(25.80)
36
(30.00)
6
(5.00)
120
(100)
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จากตารางที่ 12 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 โดยใช้สถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสาคัญที่
0.05 พบว่าอาชีพหลักมีความสัมพันธ์กับการมีจิตสานึก
ส่วนที่ 4 ระดับของการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยหรือตัวแปรทางด้านพฤติกรรมของประชาชน ที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ในการวิเคราะห์ปั จ จัย หรื อตัว แปรทางด้านพฤติกรรมของประชาชนที่มีผ ลต่อการพัฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์โดยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) หา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี
ปัจจัยซึ่งเป็นตัวแปรอิสระ ดังต่อไปนี้
1. การมีส่วนร่วม
- การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแม่น้าลาคลองในการเก็บขยะ กาจัดวัชพืชน้า
- การชักชวนสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้าเนื่องในวันสาคัญ
-การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน
เพื่อเสนอข้อ คิดเห็น และวิธีการในการพัฒนาแหล่งน้า
2. การมีจิตสานึก
- การกาจัดขยะ
- การกาจัดฟางข้าว
- การสร้างส้วม
- การจับสัตว์น้า
3. การบารุงรักษา
- การปลูกพืชแบบขั้นบันได
- การใช้ปุ๋ยหมักที่ผสมเอง
- การกาจัดวัชพืชโดยวิธีธรรมชาติ
- การกาจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมี
- การปลูกพืชคลุมดิน
- การปลูกพืชหญ้าแฝกบริเวณริมฝั่งคลอง
- การปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับพืชอื่น
จากการประมวลผลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) สามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ได้ด้วยสมการ ดังนี้
DEVT(Y) = 12.045 + 0.792 (PARTCT) + 0.252 (MAINT)
(6.936) (4.735)
(3.373)
2
R = 0.271, F = 21.766, Sig = 0.000

55

จะเห็นได้ว่าตัวแปรอิสระคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน การบารุงรักษา มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถพยากรณ์ได้ 27.10 % ทั้งนี้ตัวแปรจิตสานึกไม่มี
อิทธิพลใด ๆ ต่อการพัฒนา ดังภาพ
P
A
R
T
CM
TA
I
NA
TW

D
E
V
T

A
DEVT คือ ตัวแปรตามวัดการพั
R ฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยที่ DEVT =E ผลบวกของ (Co1,Co2,Co3,Co4,Co5,Co6,Co7)
Co1 หมายถึง โครงสร้างของการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
Co2 หมายถึง กระบวนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Co3 หมายถึง พฤติกรรมในการพัฒนา
Co4 หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาให้เกิด
ความเจริญในชุมชน
Co5 หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาให้ระบบ
การดาเนินชีวิตเปลี่ยนแปลง
Co6 หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สามารถบรรลุ เป้าหมาย
Co7
หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงโดยการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้า
PARTCT คือ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยที่ PARTCT = ผลบวกของ ( DEL1 , DEL2, DEL7)
DEL1 หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแม่น้าลาคลองในการเก็บขยะ
กาจัดวัชพืช
DEL2 หมายถึง การชักชวนสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแหล่ง
น้าเนื่อง ในวันสาคัญ
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DEL7 หมายถึง การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเพื่อเสนอข้อบังคับ ข้อคิดเห็นและวิธีการใน การ
พัฒนาแหล่งน้า
MAINT คือ การบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยที่ MAINT = ผลบวกของ (DEL8, DEL9, DEL10, DEL11,DEL12,
DEL13 DEL14)
DEL8 หมายถึง การปลูกพืชแบบขั้นบันได
DEL9 หมายถึง การใช้ปุ๋ยหมักที่ผสมเอง
DEL10 หมายถึง การกาจัดวัชพืชโดยวิธีธรรมชาติ
DEL11 หมายถึง การกาจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมี
DEL12 หมายถึง การปลูกพืชคลุมดิน
DEL13 หมายถึง การปลูกหญ้าแฝกบริเวณริมฝั่งคลอง
DEL14 หมายถึง การปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับพืชอื่น ๆ
AWARE คือ การมีจิตสานึกในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยที่ AWARE = ผลบวกของ( DEL3, DEL4, DEL5, DEL6)
DEL3 หมายถึง การกาจัดขยะ
DEL4 หมายถึง การกาจัดฟางข้าว
DEL5 หมายถึง การสร้างส้วม
DEL6 หมายถึง การจับสัตว์น้า

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตตาบลสามบัณฑิต : กรณีศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชน” ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างของประชาชนในตาบลสามบัณฑิตจานวน 120 คน สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

สรุปผลการวิจัย
ลักษณะทางด้านประชากรและสังคม
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จานวนข้อมูลที่ศึกษา เป็นเพศหญิงร้อยละ 50.80 เพศชายร้อยละ
49.20 มีอายุเฉลี่ย 41.88 ปี ส่วนใหญ่สมรสแล้วจบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบอาชีพ
การเกษตรเป็นอาชีพหลัก อาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพรอง มีรายได้เฉลี่ย 3,570.25 บาท/เดือน และมี
ภูมิลาเนาอยู่ในหมู่บ้านตั้งแต่เกิด
พฤติกรรมการพัฒนา
ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการอบรมการให้ความรู้เรื่องทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจะไม่มีความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าหมายถึงอะไร
แต่จะทราบว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสาคัญต่อการดารงชีวิต สาหรับพฤติกรรมใน
การพู ดคุย สนทนาเรื่ องปั ญหาสิ่ งแวดล้ อ มมีบ่อ ยพอสมควร การรับความรู้ ปัญหาข่าวสารต่ าง ๆ
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่จะได้จากการดูโทรทัศน์ การมีส่วนร่วม การดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะตอบว่าทุกฝ่ายต้อง
ร่วมมือกันและตนเองจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา มีส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การศึกษาถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนได้
ศึกษาถึงการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแม่น้าลาคลองในการเก็บขยะกาจัดวัชพืชน้า การชักชวนให้สมาชิก
ในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้าในวันสาคัญ การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่ บ้าน
หรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเพื่อเสนอข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและวิธีการในการพัฒนาแหล่งน้า
พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับปาน
กลางเป็นส่วนใหญ่เมื่อเป็นเช่นนี้ สามารถอธิบายได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่สนใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิ จ กรรมดั ง กล่ า วในระดั บ ปานกลาง ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามสนใจในการพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมมาก เพราะยังขาดความรู้ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การศึกษาถึงการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ศึกษาถึงการปลูกพืชแบบ
ขั้นบันได การใช้ปุ๋ยมักที่ผสมเอง การกาจัดวัชพืชโดยวิธีธรรมชาติ การกาจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมี การ
ปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชหญ้าแฝก การปลูกพืชตระกูลถั่ว พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
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จะมีการบารุงรักษาดินในระดับน้อยที่สุด มีการบารุงรักษาในระดับปานกลาง ในบางกิจกรรมเท่านั้น
คือ การใช้ปุ๋ยหมักที่ผสมเอง การกาจัดวัชพืชโดยวิธีธรรมชาติ การกาจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมี เมื่อเป็น
เช่นนี้สามารถอธิบายได้ว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
น้อยมาก
การศึกษาถึงการมีจิตสานึกในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มของประชาชน
ได้ศึกษาถึงการกาจัดขยะ กาจัดฟางข้าว การสร้างส้วม การจับสัตว์น้า พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ส่ ว นใหญ่ ยั ง ขาดจิ ต ส านึ ก ที่ จ ะพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เพราะเมื่ อ ศึ ก ษาถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วม การบารุงรักษาและการมีจิตสานึกในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้ อมแล้ ว สามารถพยากรณ์ได้ว่าการมีส่ ว นร่ว ม การบารุงรักษา มี อิทธิพลต่อ การพัฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยที่ การมีจิตสานึกไม่มีอิทธิพลใด ๆ ต่อการพั ฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเลย

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
จากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับผู้เกี่ยวข้องกับประชาชนในตาบลสาม
บัณฑิตและข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรมีการปลูกฝังจิตสานึกแก่เยาวชนในท้องถิ่น ให้มีความรู้สึกรักหวงแหน ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะโรงเรียนต้องให้ความรู้เกี่ยวกับความสาคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่ามีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ซึ่งมนุษย์จะต้อง
รู้จักอนุรักษ์ให้คงอยู่ไว้ตลอดไป
2. หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด
ต้องมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ผู้นาท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่น ได้
เข้าใจถึงความหมาย ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ เพราะประชาชนคิดว่าปัญหาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ไกลตัว ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไม่ปรากฏให้เห็นทันทีทันใด ส่วน
ใหญ่มักเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลานาน ทาให้ประชาชนโดยทั่วไปไม่ค่อยให้ความสนใจและตระหนัก
ถึงปั ญหาที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต จึ งจาเป็นที่ห น่ว ยงานของรัฐ ต้องมีการรณรงค์ประชาสั มพันธ์ ให้
ประชาชนและองค์ ก รในชุ ม ชนได้ ท ราบและเข้ า ใจบทบาทของตนที่ ค วรมี ต่ อ การพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและวิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
3. ผู้นาเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผู้นาท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความเสียสละ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเป็น
แบบอย่างที่ดีของประชาชน
4. ควรส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน
เพราะการพัฒนาจะประสบผลสาเร็จได้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของประชาชน
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5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1.
ควรทาการวิจัยการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตตาบล
สามบัณฑิต โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. ควรทาการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research :
PAR) โดยให้ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ ชุมชน ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น เข้ามามี
ส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมตามแผนพัฒนาแห่งชาติซึ่งเป็นนโยบายของ
รัฐ
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แบบสอบถามสาหรับการวิจัย
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการพัฒนา
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ผู้วิจัย

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมาย  ใน □ หน้าข้อ หรือเติมคา/ข้อความในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน
1. เพศ □ ชาย
□ หญิง
2. อายุ ............. ปี (นับอายุเต็มเป็นปี เศษให้ตัดทิ้ง)
3. การศึกษา
□ ป. 1-4
□ ป.5-6
□ ม.3-6
□ ปวช
□ ปวส
□ ปริญญาตรี สาขา…...........
4. สถานภาพสมรส
□ โสด
□ สมรส
□ ม่าย
5. อาชีพหลัก
□ การเกษตร
□ ค้าขาย
□ รับจ้าง
□ รับราชการ
□ ว่างงาน
6. อาชีพรอง
□ เลี้ยงสัตว์
□ เลี้ยงปลา
□ อื่นๆ................................
7. รายได้............................................บาท/เดือน
8. ภูมิลาเนาเดิม
□ อยู่ในหมู่บ้านนี้ตั้งแต่เกิด □ ย้ายมาจากที่อื่น
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมของการพัฒนา
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมาย  ใน □ หน้าข้อ หรือเติมคา/ข้อความในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน
1. การเข้ารับการอบรมให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
□ ไม่เคย
□ เคย
2. ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงอะไร
□ สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและมนุษย์นามาใช้ประโยชน์ ได้แก่ น้า ดิน ป่าไม้ ฯลฯ
□ สิ่งที่มีตามธรรมชาติและมนุษย์ต้องดูแลรักษาให้คงอยู่ตลอดไป
□ ไม่ทราบ
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสาคัญต่อการดารงชีวิต
□ ใช่
□ ไม่ใช่
4. การพูดคุยหรือสนทนาเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมกับบุคคลอื่น ๆ
□ นาน ๆ ครั้ง
□ บ่อยพอสมควร
□ บ่อยมาก □ ไม่เคยเลย
5. การได้รับความรู้ ปัญหา ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากแหล่งใด
□ ส่วนราชการ
□ โทรทัศน์
□ หนังสือพิมพ์
□ ญาติพี่น้อง
□ เพื่อน ๆ
6. รัฐบาลหรือส่วนราชการจัดทาโครงการสร้างถังเก็บน้าฝนคอนกรีตในท้องถิ่นเพื่อรองรับน้าฝน
ไว้ใช้ตลอดปี ทาให้ประชาชน
□ พอใจ
□ เฉย ๆ
□ ไม่พอใจ □ อื่น ๆ
7. ใครเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
□ ส่วนราชการ
□ ตัวเอง
□ ทุกฝ่ายร่วมมือกัน
8. มีบทบาทในการดูแลรักษา ปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
□ มี
□ ไม่มี
□ ไม่ทราบ
9. การเข้าร่วมกิจกรรมวันพัฒนาเนื่องในวันสาคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา
□ เข้าร่วม
□ ไม่เข้าร่วม
10. การเข้าร่วมกิจการวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่ 5 มิถุนายน
□ เข้าร่วม
□ ไม่เข้าร่วม

ตอนที่ 3 ระดับของการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมาย  ใน □ หน้าข้อ หรือเติมคา/ข้อความในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน
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ทรัพยากรน้า
1. การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแม่น้าลาคลองในการเก็บขยะ กาจัดวัชพืชน้า
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ น้อย
□ น้อยมาก
2. การชักชวนให้สมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้า เนื่องในวันสาคัญ
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ น้อย
□ น้อยมาก
3. การกาจัดขยะโดยวิธี
ก) เผา
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ น้อย
□ น้อยมาก
ข) ฝัง
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ น้อย
□ น้อยมาก
ค) ทิ้งในที่ทิ้งขยะที่จัดไว้
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ น้อย
□ น้อยมาก
ง) ทิ้งลงในแม่น้าลาคลอง
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ น้อย
□ น้อยมาก
4. การกาจัดเปลือกมะพร้าวโดยวิธี
ก) เผา
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ น้อย
□ น้อยมาก
ข) นาไปย่อยเพื่อผสม
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ น้อย
□ น้อยมาก
ค) กองวางไว้
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ น้อย
□ น้อยมาก
ง) ทิ้งลงในลาคลอง
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ น้อย
□ น้อยมาก
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5. การสร้างส้วมโดยวิธี
ก) ส้วมราดน้าโดยปล่อยน้าลงในแม่น้าลาคลอง
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ น้อย
□ น้อยมาก
ข) ส้วมราดน้าที่มีบ่อเก็บ
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ น้อย
□ น้อยมาก
6. การจับสัตว์น้าโดยวิธี
ก) ตกเบ็ด
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ น้อย
□ น้อยมาก
ข) ทอดแห
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ น้อย
□ น้อยมาก
ค) ใช้ยาเบื่อ
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ น้อย
□ น้อยมาก
ง) ช็อตด้วยไฟฟ้า
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ น้อย
□ น้อยมาก
7. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเพื่อเสนอข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะและวิธีการในการพัฒนาแหล่งน้า
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ น้อย
□ น้อยมาก

ตอนที่ 4 ระดับของการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมาย  ใน □ หน้าข้อ หรือเติมคา/ข้อความในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน
ทรัพยากรน้า
1. การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแม่น้าลาคลองในการเก็บขยะ กาจัดวัชพืชน้า
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ น้อย
□ น้อยมาก
2. การชักชวนให้สมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้า เนื่องในวันสาคัญ
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ น้อย
□ น้อยมาก
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3. การกาจัดขยะโดยวิธี
ก) เผา
□ มากที่สุด
□ มาก
□ น้อย
□ น้อยมาก
ข) ฝัง
□ มากที่สุด
□ มาก
□ น้อย
□ น้อยมาก
ค) ทิ้งในที่ทิ้งขยะที่จัดไว้
□ มากที่สุด
□ มาก
□ น้อย
□ น้อยมาก
ง) ทิ้งลงในแม่น้าลาคลอง
□ มากที่สุด
□ มาก
□ น้อย
□ น้อยมาก
4. การกาจัดฟางข้าวโดยวิธี
ก) เผา
□ มากที่สุด
□ มาก
□ น้อย
□ น้อยมาก
ข) นาไปย่อยเพื่อผสมหรือให้เป็นอาหารสัตว์
□ มากที่สุด
□ มาก
□ น้อย
□ น้อยมาก
ค) กองวางไว้
□ มากที่สุด
□ มาก
□ น้อย
□ น้อยมาก
ง) ทิ้งลงในลาคลอง
□ มากที่สุด
□ มาก
□ น้อย
□ น้อยมาก
5. การสร้างส้วมโดยวิธี
ก) ส้วมราดน้าโดยปล่อยน้าลงในแม่น้าลาคลอง
□ มากที่สุด
□ มาก
□ น้อย
□ น้อยมาก
ข) ส้วมราดน้าที่มีบ่อเก็บ
□ มากที่สุด
□ มาก
□ น้อย
□ น้อยมาก

□ ปานกลาง
□ ปานกลาง
□ ปานกลาง
□ ปานกลาง

□ ปานกลาง
□ ปานกลาง
□ ปานกลาง
□ ปานกลาง

□ ปานกลาง
□ ปานกลาง
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6. การจับสัตว์น้าโดยวิธี
ก) ตกเบ็ด
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ น้อย
□ น้อยมาก
ข) ทอดแห
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ น้อย
□ น้อยมาก
ค) ใช้ยาเบื่อ
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ น้อย
□ น้อยมาก
ง) ช็อตด้วยไฟฟ้า
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ น้อย
□ น้อยมาก
7. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเพื่อเสนอข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะและวิธีการในการพัฒนาแหล่งน้า
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ น้อย
□ น้อยมาก
8. การปลูกพืชแบบขั้นบันได
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ น้อย
□ น้อยมาก
9. การใช้ปุ๋ยหมักที่ผสมใช้เอง
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ น้อย
□ น้อยมาก
10. การกาจัดวัชพืชโดยวิธีธรรมชาติ
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ น้อย
□ น้อยมาก
11. การกาจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมี
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ น้อย
□ น้อยมาก
12. การปลูกพืชคลุมดิน
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ น้อย
□ น้อยมาก
13. การปลูกหญ้าแฝกบริเวณริมฝั่งคลอง
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ น้อย
□ น้อยมาก
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14. การปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับพืชอื่น ๆ
□ มากที่สุด
□ มาก
□ น้อย
□ น้อยมาก

□ ปานกลาง

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น รวมทั้งปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ
คาชี้แจง: เติมคา/ข้อความในช่องว่างที่เสนอแนะ ข้อคิดเห็น ปัญหา หรืออุปสรรคต่างๆของท่าน
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………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
***********************
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