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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สามประการคือ ประการแรก เพ่ือศึกษาการมีจิตส านึก
ของประชาชนในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประการที่สองเพ่ือศึกษาถึงการ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชน  ประการที่สาม  เพ่ือศึกษาถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ผลการศึกษาปรากฏว่า การมีส่วนร่วม การบ ารุงรักษา มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวัดจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแม่น้ าล าคลอง การชักชวนให้
สมาชิกในครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ าเนื่องในวันส าคัญ และการเข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเพ่ือเสนอข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ และวิธีการ
ในการพัฒนาแหล่งน้ า และเมื่อวัดการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การปลูกพืชแบบขั้นบันได 
การใช้ปุ๋ยหมักที่ผสมเอง การก าจัดวัชพืชโดยวิธีธรรมชาติ การก าจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมี การปลูกพืช
คลุมดิน การปลูกหญ้าแฝก การปลูกพืชตระกูลถั่ว พบว่าการบ ารุงรักษามีอิทธิพลต่อการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเช่นกัน ส าหรับปัจจัยที่ ไม่มี อิทธิพล ต่อการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเลย คือ การมีจิตส านึก จากการวัดการมีจิตส านึกของประชาชน
ในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ การก าจัดขยะ การก าจัดฟางข้าว การสร้างส้วม การจับสัตว์
น้ า พบว่าการมีจิตส านึกไม่มีอิทธิพลใด ๆ ต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา  หน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมี
การประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้เข้าใจ ความหมายและความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม พร้อมทั้ งรณรงค์ประชาสัมพันธ์  สร้างจิตส านึกให้ประชาชนรู้จักรักหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน  จะต้องมีการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด ารงคงอยู่คู่ชุมชนและพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป 
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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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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
 
ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำ 
 
 ในอดีตที่ผ่านมา รัฐบาลไทย ได้มุ่งเน้นและให้ความส าคัญ กับการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจเพียง
ด้านเดียว ยังผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกท าลายลงอย่างมากและรวดเร็วจนขาด
ความสมดุล    เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ และมีความรุนแรงมากขึ้นตามล าดับ ซึ่งมี
ผลกระทบทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน    แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   ฉบับที่ 11 (2555 – 2559) ได้มีการปรับปรุงแนวทางการพัฒนา โดยให้
ความส าคัญในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา  ได้เน้นให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน 
โดยการฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือสร้างความตระหนักและจิตส านึกของประชาชน ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น          
ซึ่ งพอจะกล่ าว ได้ ว่ าจากการด า เนินงาน ตามแนว นโยบายด้ านการพัฒนาและอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
ในระดับหนึ่ง 
 อย่างไรก็ตามเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมยังคงมีอยู่  มีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบอยู่ตลอดเวลาและมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่ อย ๆ จะเห็นได้ว่ากรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบก ากับดูแลและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตลอดจนกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ก าลังประสบปัญหาอย่างหนักจาก
การร้องเรียนของประชาชนหรือชุมชน  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแทบทุกพ้ืนที่ของประเทศ 
ได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
ปัญหาที่เกิดจากการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาการหาพ้ืนที่เพ่ือใช้ส าหรับก าจัดของเสีย ซึ่ง
จากเหตุการณ์และข้อร้องเรียนต่าง ๆ ท าให้พอสรุปสาเหตุที่ส าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ คือ
ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม ขาดจิตส านึกที่จะรับผิดชอบต่อส่วนรวม ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนเป็น
หลัก ขาดระเบียบวินัย และอีกประการหนึ่งคือประชาชนมองว่า การพิทักษ์รักษาและการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของรัฐไม่ใช่หน้าที่ของตน 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความส าคัญและจ าเป็นต่อมนุษย์เราเป็นอย่างมาก        
อีกท้ังอ านวยประโยชน์แก่มนุษย์ในด้านต่าง ๆ กล่าวคือ สามารถน ามาใช้ประกอบอาหาร เครื่องนุ่งห่ม 
ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย หากขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นแล้ว ก็จะ
ก่อให้เกิดปัญหากับมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และจะมีส่วนท าให้เกิดความยากจนแร้นแค้น        
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงพบอยู่เสมอว่า ชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี ย่อมแสดงให้เห็น ถึงความล าบากยากไร้ ของประชาชนในท้องถิ่น เนื่องจากประชาชน
ได้อาศัยทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพ่ือการประกอบอาชีพ เช่น ทรัพยากรดิน 
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ทรัพยากรป่าไม ้ทรัพยากรน้ า เป็นต้น นอกจากนี้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งใกล้ชิดกับความเป็นอยู่ของ
ประชาชน เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ าและขยะมูลฝอย ซึ่งถ้าไม่มีแนวทางที่ดีในการจัดการ
หรือแก้ไขแล้วนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในที่สุด 
 สภาพปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติจะ
มีลักษณะไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ปัญหาด้านป่าไม้ ปัญหาด้านดิน ปัญหาการใช้ที่ดิน ปัญหาการบุกรุก
พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาการก าจัดสิ่งปฏิกูล ปัญหาอากาศเสีย ปัญหาน้ าเสีย
และปัญหาเสียงรบกวนเป็นต้น 
 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมานั้น จะ
เห็นว่าไม่ได้รับการแก้ไข ให้บรรลุผลได้เท่าท่ีควร ทั้งนีเ้พราะมีสาเหตุมาจาก 
 1. ด้านกฎหมายและการเมือง กฎหมายที่มีอยู่มีลักษณะของการบริหารจัดการทรัพยากรขาด
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้ ขาดความเป็นธรรมมีโทษต่ ามาก โดยเฉพาะค่าเปรียบเทียบปรับและการ
เกรงกลัวต่อผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น 
 2. ด้านเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจรวมทั้งประสบการณ์ ในเรื่องการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย 

 3. ด้านประชาชน ประชาชนคิดว่าปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่
ไกลตัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไม่ปรากฏให้เห็นในทันทีทันใด ส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะ
เวลานาน ท าให้ประชาชนโดยทั่วไปไม่ค่อย ได้ให้ความสนใจ และตระหนักถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ตามมา โดยคิดแต่เพียงว่าจะให้ได้ประโยชน์ในปัจจุบันให้ได้มากที่สุดเท่านั้น ไม่มองให้ไกลออกไปใน
อนาคตว่า หากมีการท าลายทรัพยากรธรรมชาติมากจนเกินไปแล้ว ในที่สุดจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเอง
และสังคม การพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมาได้มีการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในการผลิตเพ่ือ
เพ่ิมรายได้ จนท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดจากการใช้อย่างสิ้นเปลือง และขาดการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีความ
ขัดแย้งระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยค านึงถึงผลในเชิงเศรษฐกิจมากกว่าสมดุลของระบบ
นิเวศ ตลอดจนการแพร่กระจายของภาวะมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า ปัญหาเสียง และมลพิษ
ทางอากาศในชุมชน ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปัญหาการก าจัดของเสียอันตราย ซึ่งมีแนวโน้ม
ของการเกิดมลพิษในสิ่ งแวดล้อมสูงขึ้น นอกจากนี้ สิ่ งแวดล้อมศิลปกรรม โบราณสถาน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตของคนไทยเราที่ผูกพันกับท้องถิ่น ได้ถูกบั่นทอนลงทุกขณะทั่ว
ทุกภูมิภาคต าบลสามบัณฑิต ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม มีล าคลองอุทัยและ
คลองเสาตะพานไหลผ่าน ซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่มีความส าคัญต่อต าบลทั้งทางด้านอุปโภค การเกษตร แต่
ในสภาพปัจจุบัน แหล่งน้ าต่าง ๆ ขาดการบ ารุงรักษา มีการทิ้งขยะมูลฝอย ลงในแม่น้ าล าคลอง ท าให้
แม่น้ าล าคลองตื้นเขิน สภาพน้ าไม่ค่อยสะอาดเหมือนแต่ก่อนมา ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา 
สภาพพ้ืนที่ของต าบลสามบัณฑิตที่กล่าวถึงข้างต้น เป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีการปล่อยน้ า
เสียและขยะลงแหล่งน้ าธรรมชาติ ท าให้เกิดปัญหาขยะและแหล่งน้ าตื้นเขิน ก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ไม่ดี
ต่อผู้อาศัยล าน้ าและผู้คนที่พบเห็น ทรัพยากรแหล่งน้ าเสื่อมโทรม ซึ่ งถ้าหากไม่มีการด าเนินการใด ๆ 
แล้วจะท าให้แหล่งน้ าต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพื้นท่ีไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควรในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาถึงระดับของการมีจิตส านึกของประชาชนในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
2.  เพ่ือศึกษาถึงบทบาทในการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของ

ประชาชน 
3.  เพ่ือศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
  

การวิจัยนี้มุ่งการศึกษาสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตต าบลสามบัณฑิต : กรณีศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชน โดยศึกษาจากประชาชนที่อาศัย
อยู่ในต าบลสามบัณฑิต จ านวน 10 หมู่บ้าน 

  
กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 
 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยด้ำนประชำกรและสังคม 
- เพศ 
- อายุ 
- การศึกษา 
- สถานภาพสมรส 
- อาชีพหลัก 
- อาชีพรอง 
- ภูมิล าเนา 

 
 
 
 
 

 

ผลของการพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
- โครงสร้ำง 
- กระบวนกำร 
- พฤติกรรม 
- ควำมเจริญเติบโต 
- ระบบ 
- จุดมุ่งหมำย 
- กำรวำงแผน 

       พฤติกรรมของประชำชน 
- การมีจิตส านึก 
- การบ ารุงรักษา 
- การมีส่วนร่วม 
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สมมติฐำนกำรวิจัย 
1.  สมมติฐานการวิจัยที่1คุณลักษณะของประชากรที่แตกต่างมีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  สมมติฐานการวิจัยที่2คุณลักษณะของประชากรมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการพัฒนาที่

แตกต่างกัน 
3.  สมมติฐานการวิจัยที่ 3 การมีจิตส านึก การมีส่วนร่วม การบ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.    ทราบถึงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นสามบัณฑิต 
2.    ทราบถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
3. ทราบถึงจิตส านึกของประชาชนในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ท าให้ทราบถึงระดับของการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
นิยำมศัพท์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและมนุษย์น ามาใช้ประโยชน์ได้ ซ่ึง 
ได้แก่ น้ า ดิน แร่ธาตุ ป่าไม้ สัตว์ป่า ฯลฯ 

สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่ง 
เกิดข้ึนโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ท าข้ึน(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525) 

การพัฒนา หมายถึง ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงและแปลงรูปสภาพแวดล้อม  
โครงสร้าง กระบวนการ และพฤติกรรมของระบบ 

ประชาชน หมายถึง ประชาชนในต าบลสามบัณฑิต 
 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้ โดย
แบ่งออกเป็น 8 ประเด็นหลัก คือ 

แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนา 
แนวความคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable  

Development) 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ผลงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลกับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนา 
การพัฒนาเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่าง ๆ หลายด้าน เช่นด้านเศรษฐศาสตร์ที่เน้นเรื่อง

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีกินดีของคนในสังคม ด้านรัฐศาสตร์การพัฒนาหมายถึง
การปฏิรูปการเมือง ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองต่อความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ของคนในสังคมตลอดจนการแจกแจงทรัพยากรอย่างเป็นธรรมให้แก่คนในสังคม  ดังนั้นการพัฒนาจึง
เป็นการสร้างสันติสุขให้กับสังคม สังคมจึงเป็นสังคมที่น่าอยู่ การพัฒนาจึงขยายไปถึงการศึกษาที่
ถูกต้อง การศึกษาที่สอนให้คนช่วยตนเอง เป็นสังคมแห่งความรู้ได้ในอนาคต 

ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์ (2528 : 162-163) ได้สรุปความหมายของการพัฒนาไว้ว่าการพัฒนา
หมายถึงความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงและแปลงรูปสภาพแวดล้อม โครงสร้าง กระบวนการ และ
พฤติกรรมของระบบและปัจเจกบุคคลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพ่ือสนองตอบข้อ
เรียกร้องและความต้องการของมวลมนุษย์ชาติในแง่ความยากจน ความเขลา หรือไม่รู ้ความเจ็บไข้  
ได้ป่วย และความหิวโหย 
 จอร์ท แกนท์ (George Gant) มีทัศนะว่าการพัฒนา มี 3 ลกัษณะคือ 

ลักษณะท่ี 1  ในด้านความเป็นอยู่ของประชาชนนั้นสภาพของประเทศด้อยพัฒนามักจะเป็น
ประเทศที่ยากจนประชาชนส่วนมากหิวโหยและอดอยาก ที่พักอาศัยไม่สามารถจะป้องกันสภาพ
อากาศที่เป็นปรปักษ์ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
 สิ่งที่มักน ามาใช้แบ่งแยกประเทศว่าประเทศใดเป็นประเทศพัฒนาแล้วและด้อยพัฒนาคือ 
รายได้เฉลี่ยต่อบุคคล (per capita income)  

ลักษณะท่ี 2  การพัฒนาเป็นจุดหมาย (goals) ของประชาชนหรือของประเทศ (Country) 
ทีจ่ะให้บรรลุนั้น สามารถแบ่งจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเป็น 2 ระดับ      
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 ระดับแรก   เป็นจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของชีวิต    
ความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งเป็นลักษณะด้านมาตรฐานทางกายภาพ 
 ระดับที่สอง   เป็นระดับที่สูงขึ้นไปเป็นการตอบสนองความต้องการที่เป็นนามธรรม เช่น 
ศักดิ์ศร ีและเสรีภาพความเป็นมนุษย์ ยังเป็นสภาพในระดับสูงที่จะให้มนุษย์เกิดความสุข 

ลักษณะท่ี 3  การพัฒนาคือความสามารถท่ีจะก่อให้เกิดการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลง
นั้น เป็นความสามารถที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายเอกชนและฝ่ายราชการ โดยการใช้วิธีระบบ และกิจกรรมท า
ให้เกิดความส าเร็จในเป้าประสงค์ของการพัฒนา ความสามารถดังกล่าวยังรวมถึง เจตจ านงและความ
พร้อมของประชาชน ที่เข้าไปร่วมด าเนินการในสถาบันทางสังคม ประชาชนของประเทศนั้น ๆ จะเป็น
ศูนย์กลางของความสนใจในการพัฒนา 
 เอดวาร์ด ไวด์เนอร์ (Edward W. Weidner) ได้รวบรวมทัศนะจากข้อเขียนของนักวิชาการ 
ถึงความหมายค าว่า “พัฒนา” ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
 กลุ่มแรก เห็นว่าการพัฒนานั้นเป็นเรื่องของความเจริญเติบโต (growth) ซึ่งหมายถึง มีการ
เปลี่ยนแปลงผลผลิต (Output) ของระบบโดยมีปริมาณผลผลิตนั้นสูงขึ้นกว่าเดิม เช่น พัฒนาให้เกิด
ความเจริญเติบโต 
 กลุ่มที่สอง เห็นว่าการพัฒนานั้นเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระบบที่กระท าการ 
(System change) เช่นการเปลี่ยนแปลงระบบสังคม หรือ ระบบบริหารในประเทศท่ีก าลังพัฒนา 
 กลุ่มที่สาม เห็นว่าการพัฒนาเป็นการปฏิบัติการโดยมีจุดมุ่งหมาย (goal orientation) ที่
ส าคัญโดยเฉพาะในเรื่องที่ท าให้เกิดความทันสมัย (Modernity) หรือการสร้างชาติ (nation – 
building) และความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม (Society – economic progress)  
 กลุ่มที่สี ่เห็นว่าการพัฒนาเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยมีการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้า (Planned 
Change) แนวความคิดของนักวิชาการกลุ่มนี้เห็นว่าการพัฒนาที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นั้น  
จะต้องมีการวางแผนระดับชาติ และมีการน าเอาแผนไปปฏิบัติโดยใช้วิธีมรรค (mean) ต่าง ๆ เพ่ือให้
บรรลุซึ่งจุดหมายปลายทาง (ends) ที่ได้วางแผนไว้ 
 ซอล เอ็ม แค็ทซ์ (Sual M. Katz) ได้ให้ความหมายของค าว่าพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลง 
ครั้งส าคัญ ๆ ของสังคม จากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่มีคุณค่ามากกว่าหรือดีกว่า 
 เฟรด ดับบลิว ริกกซ์ (Fred W. Riggs) ได้ให้ความหมายของการพัฒนา หมายถึง การยกระดับ 
ความเป็นอิสระของระบบ และปัจเจกบุคคลที่จะใช้ดุลยพินิจในการเลือกทางเผื่อเลือก (alternative) 
หลายทางโดยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลหรือผลกระทบของสภาพแวดล้อมแต่เพียงฝ่ายเดียว  หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าการพัฒนารวมถึงความสามารถหาระบบ และปัจเจกบุคคลที่จะควบคุม
สภาพแวดล้อมให้เป็นไปในทิศทางที่ตนต้องการ  การปรับตัวให้เข้ากับระบบ และควบคุม
สภาพแวดล้อมจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญของการพัฒนา 
 Cynthia H. Enloe ได้ให้ความหมายของการพัฒนาหมายถึง ความเปลี่ยนแปลงและการ
แปลงรูปของสังคมที่เป็นขั้นตอนและมีความต่อเนื่องในอันที่จะสนองตอบข้อเรียกร้องของปัจเจก 
บุคคล องค์กร ชาติ ด้วยเหตุนี้ การศึกษาถึงการพัฒนาจึงต้องเกี่ยวข้องถึงการศึกษาถึงความปรารถนา 
เป้าหมาย ความใฝ่ฝันทะเยอทะยานและการรับรู้หาบุคคลและหน่วยการปกครองการบริหารของชาติ 
(Polity) หรือชุมชน 
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 Michael Todaro  ได้ให้ความหมายของการพัฒนา หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญ ๆ และการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือขจัดความยากจน และลดความไม่เสมอภาคทางสังคมให้
น้อยลง 
 เดวิด อี แอพเตอร์ (David E. Apter) (ชัยอนันต์ เกตุวงศ์ การบริหารการพัฒนา 2523 : 26) 
การพัฒนามีความสัมพันธ์กับความเป็นสมัยใหม่ และการท าให้เป็นอุตสาหกรรม กล่าวคือ การท าให้
เป็นอุตสาหกรรมเป็นเพียงแง่มุมหนึ่งของการเป็นสมัยใหม่และการเป็นสมัยใหม่เป็นเพียงแง่มุมหนึ่ง
ของการพัฒนา 
 วอลเตอร์ รอดนีย์ (Walter Rodney) ให้ความหมายของการพัฒนา หมายถึง การเพ่ิมขึ้น
ของทักษะและความสามารถ การมีความเป็นอิสระมากขึ้น การมีความคิดสร้างสรรค์ การควบคุม
ตนเอง การมีความรับผิดชอบ และความอยู่ดีกินดี 
 จากความหมายต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ พอจะสรุปได้ว่า การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงซึ่ง
ก่อให้เกิดความเจริญเติบโต ความทันสมัย และกระบวนการทางการเมืองที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจ
ในการพัฒนา ท าให้ต้องค านึงถึงการที่ต้องพิจารณา ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

- การพัฒนากับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
- การพัฒนากับการกระจายรายได้ 
- การพัฒนากับปัญหาสังคมที่ตามมาและความเป็นธรรมในสังคม 
- การพัฒนากับรูปแบบการปกครองของสังคม 
- การพัฒนากับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
-     การพัฒนากับสิ่งแวดล้อม 
- การพัฒนากับคุณภาพชีวิต 
- การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) 

แนวความคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Citizen participation) 
       การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นวิธีการและเป้าหมายของการพัฒนา เพราะการพัฒนาโดย
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจะสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด  โดยที่การ
เริ่มต้นท ากิจกรรมต้องอาศัยผู้น าชุมชนหรือผู้น าตามธรรมชาติซึ่งต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ
ความพร้อมของชุมชน  

 ความหมายของการมีส่วนร่วม (Meaning of Participation) 
 นิพัทธเวช  สืบแสง (2526 : 10) ได้ให้ค าจ ากัดความของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาว่า หมายถึง การกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงสถานการณ์ของตนเองเพ่ือก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้การก าหนดและด าเนินการของประชาชนเอง โดยที่กระบวนการของการมีส่วน
ร่วมนั้นเป็นการมีส่วนร่วมในการค้นหาหรือก าหนดปัญหาของชุมชน การหาสาเหตุของปัญหา หา
วิธีการแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนและประเมินผลการด าเนินการแก้ปัญหา 
 Hay ได้ให้ค านิยามการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมว่า เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยความสมัคร
ใจในลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อกลุ่มคนระหว่างกลุ่มต่อกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ
กิจกรรมของกิจกรรมของกลุ่มนั้น ๆ ซึ่งอาจเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ 
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 สุรีย์  ตัณฑ์ศรีสุโรจน์ (2531 : 8) ได้สรุปถึงการมีส่วนร่วมว่า เป็นการร่วมมือร่วมปฏิบัติ และ
ร่วมรับผิดชอบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือของกลุ่ม ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการด าเนินการพัฒนา
และการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีต้องการ และเพ่ือบรรจุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 ไพรัตน์  เดชะรินทร์ (2527 : 6-7) ได้ให้ความหมายและหลักการส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาว่า หมายถึง กระบวนการที่รัฐบาลท าการส่งเสริม ชักน า และสร้าง
โอกาสให้กับประชาชนในชุมชนทั้งส่วนบุคคล กลุ่มชน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองค์กรอาสาสมัครให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องรวมกัน 
 อคิน  รพีพัฒน์ (2527 : 320) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า “ให้
ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหา เป็นผู้น าทุกอย่าง” ไม่ใช่ว่าเราก าหนดไปแล้วว่าให้ประชาชนเข้ามาร่วม
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทุกอย่างต้องเป็นเรื่องท่ีประชาชนคิดข้ึนมา 
 วิลเลี่ยม  ดับบลิว รีดเดอร์ (William W. Reeder) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน หมายถึง การมีส่วนร่วมในการปะทะสังสรรค์ทางสังคม ซึ่งรวมทั้งการมีส่วนร่วมของปัจเจก
บุคคลและการมีส่วนร่วมของกลุ่ม 
 จากความหมายต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ พอจะสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การตัดสินใจ การกระท า การรับผลประโยชน์ และการร่วม
รับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัวประชาชนเอง การที่จะสามารถท าให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา ผู้กระท าการเปลี่ยนแปลงจะต้องยอมรับในปรัชญาทางการพัฒนาชุมชนที่ว่า 
มนุษย์ทุกคนต่างมีความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างเป็นสุข ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 
และเป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน และพร้อมที่จะอุทิศตนเพ่ือกิจกรรมของชุมชนและสังคม ขณะเดียวกัน
จะต้องยอมรับว่ามนุษย์นั้นสามารถพัฒนาได้ถ้ามีโอกาสและการชี้แนะท่ีถูกต้อง 

 แนวความคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม (Concept of Participation)  
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการที่จะพัฒนาชุมชนตลอดจนสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
นั้น  

นิรันดร์  วงวุฒิเวศน์ (2527 : 183) กล่าวว่า เกิดจากแนวความคิดท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ 
 1) ความสนใจและห่วงกังวลร่วมกัน ซึ่งเกิดจากความสนใจและความห่วงกังวลซึ่งบังเอิญ
บุคคลเห็นพ้องกัน กลายเป็นความสนใจและห่วงกังวลร่วมกันของส่วนร่วม 
 2) ความเดือดร้อนหรือความไม่พึงพอใจร่วมกัน ที่มีต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้นผลักดันให้พุ่ง
ไปสู่การรวมกลุ่ม วางแผนและลงมือกระท าร่วมกัน 
 3)การตกลงใจร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่มหรือชุมชนไปในทิศทางที่ปรารถนาการตัดสินใจ
ร่วมกันนี้จะต้องมากพอที่จะท าให้เกิดความคิดริเริ่มกระท าการที่จะตอบสนองความเห็นชอบส่วนใหญ่
ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมนั้น 
 นอกจากนี้ ไพรัตน์  เดชะรินทร์ (2527 : 6) ได้เสนอหลักการและแนวทางการพัฒนาที่ท าให้
เกิดการมีส่วนร่วมดังนี้ 
 1) ยึดหลักความต้องการและปัญหาของประชาชนเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรม  ถ้าหาก
กิจกรรมที่จะน าไปให้ประชาชนเป็นเรื่องใหม่ ต้องใช้เวลาในการกระตุ้นเร่งเร้าความสนใจ ให้ความรู้
ความเข้าใจจนประชาชนยอมรับความจ าเป็นและประโยชน์ในการที่จะจัดท ากิจกรรมเหล่านั้น 
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 2) กิจกรรมต้องด าเนินการในลักษณะกลุ่ม เพ่ือสร้างกลุ่มในการรับผิดชอบร่วมกัน เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ปลูกฝังทัศนะและพฤติกรรมที่เห็นแก่ส่วนรวม ท างานเสียสละ
เพ่ือเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว 
 3) แนวทางการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนต้องค านึงถึงขีดความสามารถของประชาชนที่
รับด าเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาภายนอกโดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกต้องไม่ทุ่มเทในลักษณะการ
ให้เปล่าโดยสิ้นเชิง ต้องท าให้ประชาชนเกิดจิตส านึก 
 4) กิจกรรมพัฒนาที่น าเข้าไปในชุมชน ต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ความพร้อมรับของ
ชุมชน ซึ่งหมายรวมถึงการใช้ทรัพยากรชุมชน จะต้องสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมของชุมชน 
 5) การเริ่มต้นกิจกรรมต้องอาศัยผู้น าชุมชน หมายถึง ผู้น าตามธรรมชาติที่ชาวบ้านเคารพนับ
ถือทางศาสนา ผู้น าที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งจากทางราชการ เพ่ือเป็นผู้บุกเบิกหรือชักน า
ชาวบ้านต่อไป ผู้น าชุมชนโดยทั่วไปจะสามารถปรับทัศนะและการยอมรับสิ่งใหม่ได้เร็วกว่า และเป็นผู้
ที่ชาวบ้านศรัทธาอยู่ในตัวอยู่แล้ว การเริ่มต้นจากผู้น าจึงไปได้เร็วกว่าและได้รับการตอบรับจาก
ประชาชนมากกว่า 
 6) ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นต้นกล่าวคือ ร่วม
ค้นหาข้อมูล ร่วมหาสาเหตุของปัญหา ร่วมปรึกษาหาทางแก้ไขปัญหา ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกัน
วางแผน ร่วมการปฏิบัติงาน ร่วมการติดตามผลงาน จนถึงขั้นร่วมกันบ ารุงรักษาในระยะยาวต่อไป 

 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) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม 
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 ด าเนินการตัดสินใจ 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 การเสียสละก าลังแรงงาน วัสดุ ก าลังเงิน หรือทรัพยากรใด ๆ ที่มี
อยู่ในสังคม 
 ไพรัตน์  เดชะรินทร์ (2527 : 6-7) ได้กล่าวถึงลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาดังนี้ 
 1) ร่วมท าการศึกษา ค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนรวมตลอดถึงความ
ต้องการของชุมชน 
 2) ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพ่ือแก้และลดปัญหาของชุมชนหรือเพ่ือ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีมีประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของชุมชน 
 3) ร่วมวางนโยบายหรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือขจัดและแก้ไขปัญหาตาม
ความต้องการของชุมชน 
 4) ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม 
 5) ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงาน พัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 6) ร่วมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและของ
หน่วยงาน 
 7) ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 
 8) ร่วมควบคุมติดตาม ประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ได้ท าไว้โดย
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  ได้ท าการศึกษาแบของการมีส่วนร่วมและได้แบ่งแบบของการมีส่วนร่วม 

ออกเป็น 4 แบบดังนี้ 
1) การมีส่วนร่วมประชุม (attendence at meeting) 
2) การมีส่วนร่วมออกเงิน (financial contribution) 
3) การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ (membership on committees) 
4) การมีส่วนร่วมเป็นผู้น า (position of leadership) 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วม (Factor influencing Participation) 

ปัจจัยที่ท าให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วมนั้น มีผู้เสนอไว้ดังนี้ 
Singh (Kanchanachitra, 1979 : 42) ได้สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางสังคมไว้

ว่า มีปัจจัยถึง 32 ตัว ที่มีส่วนก าหนดระดับของการมีส่วนร่วมทางสังคม ซึ่งปัจจัยดังกล่าว
ประกอบด้วย อายุ เพศ สุขภาพ ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชนระยะห่างของการตั้งบ้านเรือน ขนาด
ของครอบครัว มาตรฐานทางสังคมของประชาชน ระดับการศึกษา ระดับของความเป็นอยู่ การ
ครอบครองที่ดิน ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เชื้อชาติและสัญชาติ พ้ืนเพของครอบครัว ล าดับชั้นทางสังคม 
ปัจจัยส่วนบุคคล การปรับตัวทางสังคม ความเชื่อทางสังคม ความสนใจ ความเฉลียวฉลาด การอบรม
ทางพฤติกรรม ทัศนคติ ข่าวสารและการติดต่อ ค่านิยมทางสังคม ความเชื่อมั่นในตนเอง ความเชื่อ
และการแสดงออกทางพฤติกรรม ความพึงพอใจ การแสดงตัว ประสบการณ์ หลักยึดถือประจ าใจ 
การเป็นผู้น า และการตระหนักถึงความส าคัญของกิจกรรม 
 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 ของชุมชนจะได้รับความร่วมมือบรรลุความส าเร็จในนามกลุ่มองค์กรของชุมชน 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม (Theory of Participation) 

 อับราฮิม  มาสโลว์ (Maslow, Abraham M.) ได้ค้นคว้าเกี่ยวกับแรงจูงใจ (motivation) ต่อ
การกระท าของมนุษย์ไว้หลายประการ และได้อธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวกับความต้องการ
จากน้อยไปหามาก เมื่อความต้องการใดเกิดขึ้นแล้ว ไม่ได้รับการบ าบัดความต้องการเหล่านั้นเพียงพอ 
ความต้องการเหล่านั้นก็ยังคงอยู่ และจะเป็นแรงผลักดันให้บุคคลนั้นมีพฤติกรรมโน้มเอียงไปในทางที่
จะบ าบัดความต้องการเหล่านั้นอยู่เสมอ 

มาสโลว์ได้อธิบายว่า ความต้องการพื้นฐานที่ท าให้คนเราแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ นั้น สามารถ
แยกออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

1) ความต้องการทางด้านร่างกาย (physiological needs) ถือเป็นความต้องการข้ันแรกสุด 
2) ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) 



12 
 

3) ความต้องการความรัก (love or belonging needs) 
4) ความต้องการการยกย่องนับถือจากคนอ่ืน หรือมีเกียรติในสังคม (esteem needs) 
5) ความต้องการประสบความส าเร็จ (self-actualization needs) ต้องการแสดง

ความสามารถของตนเองให้ประจักษ์แก่คนอ่ืน 
 จากทฤษฎีดังกล่าวมาแล้ว พอสรุปได้ว่า ความต้องการพ้ืนฐานที่เกิดจากความพึงพอใจของ
มนุษย์ เป็นแรงผลักดันให้มนุษย์เกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 จากแนวความคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ พอสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน 
หมายถึง ความร่วมมือของประชาชน ไม่ว่าปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มคนที่เห็นพ้องต้องกัน และเข้า
รับผิดชอบ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพ่ือด าเนินการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ต้องการ โดยการกระท าผ่านกลุ่ม หรือองค์กร เพ่ือให้บรรลุถึงการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ 
การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องของการมีส านึกในชุมชนนั้น อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้ ได้สรุป
แนวความคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมไว้ดังต่อไปนี้ 

1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน 
3) การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
4) การมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา 

และจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายปัจจัย การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา
ปัจจัยด้าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน การมีจิตส านึก การ
บ ารุงรักษา และการมีส่วนร่วมของประชาชนว่ามีความสัมพันธ์กับระดับของการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 (Sustainable Development) 

ปรัชญาและแนวคิด 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) ก าหนดให้การพัฒนาคน

เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  เพ่ือที่จะเสริมสร้างศักยภาพของคนและสภาพแวดล้อมทางสังคม
ตลอดจนการดูแลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนและสังคม อีกทั้งมุ่งรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
มากกว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูงเหมือนในอดีต ซึงหมายถึงการให้ความส าคัญกับคนทั้ง
ในฐานะของผู้ก าหนดการพัฒนา ผู้ได้รับประโยชน์ และผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาคือ 

ก. การเพ่ิมศักยภาพคนในฐานะผู้ขับเคลื่อนการพัฒนา 
ข. การกระจายรายได้ กระจายผลประโยชน์ให้ตกถึงคนซึ่งเป็นศูนย์กลางของการ

พัฒนา 
ค. การดูแลผลกระทบในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ทั้งในด้านการจัดสวัสดิการ

ประเภทต่างๆ และการเพ่ิมโอกาสการพัฒนาให้เต็มศักยภาพ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ในการด าเนินงานตามปรัชญาและแนวคิดดังกล่าว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที ่11 ( 2555 – 2559 ) จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 7 ยุทธศาสตร์ คือ 

1. การพัฒนาศักยภาพของคน ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของคนทุกวัย โดยปรับปรุง 
กระบวนการพัฒนาจิตใจให้เกิดผลในทางปฏิบัติ การพัฒนาสติปัญญา ทักษะ ฝีมือแรงงาน ให้คนไทย
ทุกคนมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ รวมทั้งให้
ความส าคัญกับการป้องกันด้านสุขภาพและพลานามัย นอกเหนือจากการป้องกันปัญหา เพ่ือ
เสริมสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรค 
ตลอดจนการพัฒนาประชากรกลุ่มด้อยโอกาส ให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างสมศักดิ์ศรี 

2. การพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม ประกอบด้วยแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัวและชุมชน สร้างโอกาสให้คน ครอบครัว ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองและสังคม การพัฒนาระบบความมั่นคงทางสังคมในด้านต่าง ๆ เพ่ือสร้างหลักประกันทาง
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน  และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมให้มีบทบาทในการพัฒนาคนและประเทศได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

3. การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาของภูมิภาคและชนบท เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนให้ทั่วถึง ได้มุ่งเน้นที่จะเสริมขีดความสามารถของคนและชุมชนให้มีศักยภาพเข้มแข็ง  สามารถ
พ่ึงตนเองและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว รวมทั้งส่งเสริมให้คนและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การพัฒนาส่วนร่วมมีความ
ยั่งยืน ตลอดจนการจัดระบบบริการจัดการในระดับพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพและเอ้ืออ านวยประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน 
 4. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคน และคุณภาพชีวิต เน้น
ความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับพ้ืนที่ เพ่ือสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางเศรษฐกิจ 
การสร้างรากฐานการผลิตของประเทศให้เข้มแข็ง เพ่ือเพ่ิมโอกาสการมีงานท าและพร้อมที่จะรับกับ
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง และ
เจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
 5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมุ่งที่จะฟ้ืนฟู บูรณะอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกันสภาวะแวดล้อมในเมืองและชนบท โดยเสริมสร้างโอกาสการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและชุมชนในการบริหารการจัดการมากขึ้น การเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของภาครัฐ  ซึ่งรวมถึงการน าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ตลอดจนเพ่ิมบทบาทการร่วมมือในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศอีกด้วย 
 6.การพัฒนาประชารัฐ เน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน 
การสนับสนุนให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของภาครัฐตลอดจนการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบราชการและความต่อเนื่องในการบริหารงานพัฒนา 
 7. การบริหารจัดการเพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะให้
แนวคิด และกระบวนการพัฒนาในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 สามารถ
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เริ่มต้นและด าเนินการให้บรรลุเป็นรูปธรรมได้ โดยจะเน้นการปรับกระบวนการบริหารงานพัฒนาสู่
การปฏิบัติ ด้วยระบบการจัดการในระดับพ้ืนที่ตามภารกิจของหน่วยงาน และการมีส่วนร่วมจากทุก
ฝ่ายในสังคม การกระจายอ านาจในระบบกลไกการบริหารงานของภาครัฐ การปรับบทบาทการมีส่วน
ร่วมของภาคการพัฒนา ตลอดจนการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ทฤษฎีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2521 : 57) ได้ให้ความหมายของการอนุรักษ์ว่า หมายถึงการใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม มีการป้องกันรักษาโดยให้เกิดผลดีที่สุด แก่คนมากที่สุดและในระยะเวลา
ยาวนานที่สุดต่อเนื่องกันไป 
 กัณฑรีย์  บุญประกอบ ( 2527 : 267) ได้ให้ความหมายของการอนุรักษ์ว่า หมายถึง การ
สะสมและการด ารงไว้เพื่อประโยชน์ในอนาคต 
 ทวี  ทองสว่าง และทัศนีย์  ทองสว่าง (2528 : 1) ได้ให้ความหมายของการอนุรักษ์ว่า 
หมายถึง การรักษาสิ่งที่มีอยู่รอบ ๆ ตัวเราทั้งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพไว้มิให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง การสูญเสียและการท าลายเกิดขึ้น 

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 ซึ่งอ านวยประโยชน์แก่
มนุษย์และสภาวะธรรมชาติด้วยกันเอง และได้ให้ความหมายของสิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่
รอบตัวมนุษย์ ช่วยอ านวยประโยชน์ในการด ารงชีวิตทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นอุปสรรคเมื่อ
สิ่งแวดล้อมนั้นเป็นพิษ 
 จากความหมายต่าง ๆ ดังกล่าว พอจะสรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อมครอบคลุมความหมายของ
ทรัพยากรธรรมชาติด้วย ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น มีความสัมพันธ์กับมนุษย์โดยช่วย
อ านวยประโยชน์ให้แก่มนุษย์อย่างมาก ขณะเดียวกัน มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่
ตลอดเวลา จึงท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางอย่างลดน้อยลง  ซึ่งถ้าหากไม่มีการ
ควบคุมดูแลหรืออนุรักษ์อย่างได้ผลแล้ว ก็จะเป็นผลเสียแก่มนุษย์และสังคมได้ 

ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เกษม  จันทร์แก้ว (อ้างแล้ว:5) ได้แบ่งทรัพยากรธรรมชาติออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1) ทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่รู้จักหมดสิ้น  
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2) ทรัพยากรที่ใช้แล้วจะทดแทนกันได้  
3) ทรัพยากรที่ใช้แล้วจะหมดไป  
นอกจากนี้เกษม  จันทร์แกว้ (อ้างแล้ว : 2) ยังได้แบ่งสิ่งแวดล้อมออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1) สิ่งแวดล้อมท่ีมีชีวิต (biotic environment) หมายถึง สิ่งที่มีชีวิตต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ สิ่งที่มี

ชีวิตชนิด  หนึ่งหรือสิ่งที่เคยมีชีวิตชนิดหนึ่ง เช่น แมลง ฯลฯ 
 2) สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต (abiotic environment) หมายถึงสิ่งที่ไร้ชีวิตซึ่งอยู่รอบ ๆ สิ่งที่มี
ชีวิตชนิดหนึ่ง เช่น ดิน น้ า บ้าน ฯลฯ 

แนวความคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2523:12) ได้ให้ความหมายของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติว่า หมายถึง การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดให้เป็นประโยชน์ต่อ
มหาชนมากที่สุด ยาวนานที่สุดและโดยทั่วถึงกัน การอนุรักษ์หรือการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติ 
ต้องค านึงถึงทรัพยากรทุกอย่างในเวลาเดียวกัน ไม่ควรจะแยกพิจารณาเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเพียง
อย่างเดียว เพราะทรัพยากรทุกอย่างมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด 
 ทวี  ทองสว่าง และทัศนีย์  ทองสว่าง (อ้างแล้ว : 1) ได้ให้ความหมายของการอนุรักษ์ว่า 
หมายถึง การใช้สิ่งแวดล้อมอย่างฉลาดไม่ให้เกิดพิษภัยต่อสังคมโดยส่วนรวมด ารงไว้ซึ่งสภาพเดิมของ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมประดิษฐ์เสริมสร้างขึ้นมา รวมทั้งหาทางจ ากัดและป้องกัน
มลภาวะหรือสิ่งแวดล้อมเป็นพิษมิให้เกิดข้ึนในสังคมส่วนรวมของมนุษย์ 

สาเหตุและปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กิบบส์ (Gibbe)  ได้สรุปสาเหตุความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน 
ระดับมหภาคว่า เกิดจากสาเหตุ 3 ประการ คือ 

1) การใช้ทรัพยากรโดยไม่ระมัดระวัง เพ่ือการส่งออกและต้องการเงินตราต่างประเทศ 
2) นโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มองข้ามการจัดการระดับพ้ืนที่ 
3) ผลที่ไม่ปรารถนานโยบายการพัฒนาที่ท าให้มีการอพยพย้ายถิ่นเข้าไปในเขตต้นน้ าล าธาร 
ปัญหาความเสื่อมโทรมของป่าไม้บริเวณต้นน้ าล าธารและวิธีจัดการที่เหมาะสมเป็นปัญหาที่มี

ความส าคัญมากการพังทลายของดินท าให้ประชาชนในชนบทที่ต้องอาศัยทรัพยากรดินและน้ าเพ่ือการ
เพาะปลูกท าให้มีรายได้น้อยลง ปัญหาดังกล่าวมีความรุนแรงมากในประเทศที่ก าลังพัฒนาซึ่งส่วนใหญ่
มีการเพ่ิมขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วการเพ่ิมขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วนอกจากจะท าให้
สัดส่วนการถือครองที่ดินต่ าลงแล้ว ยังท าให้เกิดการใช้ที่ดินแบบเข้ม (intensive land use) หรือมี
การใช้ที่ดินอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องได้ด้วย นอกจากนี้การบุกรุกป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ การ
ท าลายป่าไม้ และการท าการเกษตรแบบการท าไร่เลื่อนลอย ยิ่งสามารถท าให้เกิดการเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดินและน้ ารุนแรงรวดเร็วมากขึ้น ผลกระทบที่เกิดต่อเนื่องตามมาคือ ป่าไม้ลดความอุดม
สมบูรณ์ พ้ืนที่การประมง พ้ืนที่เพ่ือการเกษตร และพ้ืนที่ป่าสงวนและศักยภาพในการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังน้ าลดลง ทรัพย์สิน เสียหาย และสุดท้ายคือ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
มนุษย์เอง (watersbed resource management : 3-4) 
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 ปีเตอร ์ โฮร์ (peter Hoare) ได้วิเคราะห์ลึกลงไปถึงสาเหตุของปัญหาและได้เสนอว่า ปัญหา
ของการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในชนบทมักอยู่ที่กระบวนการวางแผนที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม 
ส่วนใหญ่มักอาศัยการวางแผนในรูปแบบจากเบื้องบนมาสู่เบื้องล่าง  (top down) โดยไม่มีข้อมูล
เพียงพอ โฮร์ ได้เสนอแนะทางออกว่า การแก้ไขปัญหาในชนบทให้ได้ผลควรอาศัยข้อมูลในพ้ืนที่ซึ่งมี
ความส าคัญต่อการวางแผนแก้ปัญหา ทั้งนี้ ต้องให้ประชาชนในชนบทมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการพัฒนา รวมทั้งกระบวนการในการตัดสินใจ 
 กิบบส์ (อ้างแล้ว : 98) ได้สรุปว่า การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จ าเป็นต้องอาศัยมาตรการหลายประการรวมทั้งการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การตัดสินใจ 
2) การใช้ทรัพยากร 
3) การสื่อสาร 
4) การจัดการแก้ไขความขัดแย้ง 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เค วิลเลี่ยม อิสเตอร์ (K. William Easter) ได้เสนอว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือหรือมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาหลายด้านควบคู่กันไป ได้แก่ 
 1) การใช้มาตรการด้านกฎหมาย เช่น การจ ากัดเขตการใช้พ้ืนที่ การออกกฎควบคุม/หรือ
อนุญาตในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2) การใช้แรงจูงใจในรูปเงินหรือรางวัล การเก็บภาษีการใช้ การให้สิ่งตอบแทนหรือการปรับ
เมื่อมีการฝ่าฝืน เป็นต้น 
 3) การให้ความรู้และข้อมูลโดยความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคการวิจัย การสนับสนุนก าลังใจ 
และการให้การศึกษา 
 4) การลงทุนโดยตรง เพ่ือให้มาตรการในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อมนุษย์โดยตรง 
 เดนเนธ  รุดเดิล และเทนนิส เอรอนดิเนลล์ ( Kenneth Ruddle & Dennis A. Roudinclli) 
ได้ให้ข้อเสนอแนะซึ่งเป็นมาตรการส าคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรไว้ดังนี้ 
 1) การเพ่ิมความตระหนักต่อความสัมพันธ์อันซับซ้อน ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 2) การปรับปรุงขบวนการบริหาร สถาบันและการออกกฎหมายเพ่ือปกป้องสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ 
โดยเฉพาะส าหรับผู้ที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล 
 3)ปรับปรุงและขยายระบบข้อมูลและการวิจัยส าหรับการวางแผนและก าหนดนโยบายและ
ปรับปรุงวิธีการในการประยุกต์แนวคิดเรื่องทรัพยากรส าหรับการวิเคราะห์นโยบาย 
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 4) การพัฒนาระบบการศึกษาอบรมให้แก่สถาบันต่าง ๆ ทั้งของเอกชนและของรัฐในเรื่องการ
วิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนา 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาชนบทแนวใหม่ 

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ในอดีตที่ผ่านมา
ทรัพยากรธรรมชาติถูกน าไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตและบรรเทาปัญหาความยากจนเป็นจ านวนมาก การ
เร่งรัดในการน าทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ดังกล่าวนั้น เป็นไปในลักษณะต่างคนต่างใช้
กระจัดกระจาย และประชาชนในท้องถิ่นไม่มีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ืออ านวย
โอกาสให้กับประชาชนที่อยู่ใกล้ชิดทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้น จากเหตุผลข้างต้นจึงเกิดปัญหาส าคัญ 
3 ประการ (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2531 : 133-134) คือ 

1)  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพไม่คุ้มค่าทรัพยากรธรรมชาติแต่
ละชนิดจึงมีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว 

2)  ขาดการประสานงานในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละระดับพ้ืนที่ และเกิดปัญหา
ความขัดแย้ง 

3)  ขาดการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือไว้ใช้งานในอนาคต ทรัพยากรธรรมชาติ  
แต่ละชนิดจึงมีสภาพเสื่อมโทรม เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
 ดังนั้น แนวทางพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติแนวใหม่ จึงประกอบด้วยกลยุทธ์ที่ส าคัญ 3 
ประการ  (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,อัดส าเนา : 1-2) คือ 

1) ยึดพื้นที่เป็นหลัก 
2) เน้นการผสมผสานกิจกรรมการบริหาร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็น

ระบบ 
3) สนับสนุนประชาชนและองค์กรในระดังท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ   

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535“ 
 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพันก าหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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 มาตรา 3 ให้ยกเลิก 
 (1) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 
 (2) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2521 
 (3) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที ่3)  
พ.ศ. 2522 
 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “สิ่งแวดล้อม” หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัว
มนุษยึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่มนุษย์ได้ท าข้ึน 
 “คุณภาพสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า ดุลยภาพของธรรมชาติ อันได้แก่ สัตว์ พืช และ
ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ และสิ่งที่มนุษย์ได้ท าขึ้นทั้งนีเพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีพของประชาชน
และความสมบูรณ์สืบไปของมนุษยชาติ 
 “มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ า อากาศ เสียง และ
สภาวะอ่ืน ๆ ของสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าหนดเป็นเกณฑ์ทั่วไปส าหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนสิ่งแวดล้อม 
 “มลพิษ” หมายความว่า ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอ่ืน ๆ รวมทั้งกากตะกอนหรือสิ่ง
ตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งก าเนินมลพิษหรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 
ซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึง รังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความ
สั่นสะเทือน หรือเหตุร าคาญ    อ่ืน ๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งก าเนิดมลพิษด้วย 
 “ภาวะมลพิษ” หมายความว่า สภาวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อนโดย มลพิษซึ่ง
ท าให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงเช่น มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน 
 “แหล่งก าเนิดมลพิษ” หมายความว่า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งก่อสร้าง 
ยานพาหนะ สถานที ่ประกอบกิจการใด ๆ หรือสิ่งอืน่ใดซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ 
 “ของเสีย” หมายความว่า ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสารหรือวัตถุ
อันตรายอ่ืนใด ซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งก าเนินมลพิษ รวมทั้งกากตะกอน หรือสิ่งตกค้าง
จากสิ่งเหล่านี้ ที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ 
 “น้ าเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือ
ปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น 
 “อากาศเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นไอเสีย กลิ่น ควัน ก๊าซ เขม่า     
ฝุ่นละออง เถ้าถ่าน หรือมลสารอ่ืนที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยู่ในบรรยากาศได้ 
 “วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ และวัตถุ            
เปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่ง
อ่ืนใดที่อาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์หรือสิ่งแวดล้อม 
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 “เหตุร าคาญ” หมายความว่า เหตุร าคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
 “โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 “อาคาร” หมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 “ยานพาหนะ” หมายความว่า รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยและอากาศยานตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ 
 “ผู้ควบคุม” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ท าการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ 
ด าเนินการ และบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดของเสียหรืออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
ส าหรับการควบคุม บ าบัด หรือก าจัดมลพิษอ่ืนใด ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ
จัดสร้างให้มีขึ้นเพ่ือการบ าบัดน้ าเสีย ก าจัดของเสียหรือมลพิษอ่ืนใดด้วยการลงทุนและเสียค่าใช้จ่าย
ของตนเอง 
 “ผู้รับจ้างให้บริการ” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างท าการบ าบัดน้ าเสีย
หรือก าจัดของเสียหรือตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 “เขตุอนุรักษ์” หมายความว่า เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตสงวนเพ่ือการ
ท่องเที่ยว และเขตพ้ืนที่คุ้มครองอย่างอ่ืนเพื่อสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามที่มีกฎหมายก าหนด 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า 
 (1) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
 (2) ประธานสุขาภิบาล ส าหรับในเขตสุขาภิบาล 
 (3) ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 

(5) ปลัดเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
 (6) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การปกครองท้องถิ่นอย่างอ่ืน นอกเหนือจาก (1) ถึง (5) 
ข้างต้น ที่ได้รับประกาศก าหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายเฉพาะว่า ด้วยการนั้น ส าหรับ
ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
 “เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้มีอ านาจหน้าที่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 มาตรา 5 ในกรณีที่บทบัญญัติใดในพระราชบัญญัตินี้อ้างถึงจังหวัดหรือก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครหรือให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณีด้วย 
 มาตรา 6 เพ่ือประโยชน์ในการร่วมกันส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชาติ บุคคล
อาจมีสิทธิและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1)  การได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวข้องกับการรักษา
ความมั่นคงแห่งชาติ หรือเป็นความลับเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในทรัพย์สิน หรือสิทธิ์ในทาง
การค้า หรือกิจการของบุคคลใดที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
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 (2)  การได้รับชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนจากรัฐ ในกรณีที่ได้รับความเสียหายจาก
ภยันตรายที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษอันมีสาเหตุมาจากกิจการหรือ
โครงการใดที่ริเริ่ม สนับสนุนหรือด าเนินการโดยส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
 (3)  การร้องเรียนกล่าวโทษผู้กระท าผิดต่อเจ้าพนักงานในกรณีที่ได้พบเห็นการกระท าใด  ๆ 
อันเป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (4)  การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 (5)  การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด 
 ทั้งนี ้ตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการนั้นบัญญัติไว้ 
 มาตรา 7 เพ่ือเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้องค์กรเอกชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย  หรือกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีมีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และมิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือมุ่งค้าหาก าไรจากการประกอบกิจกรรมดังกล่าว มีสิทธิขอ
จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 มาตรา 8 องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา 7 แล้ว อาจได้รับการช่วยเหลือหรือ
ได้รับการสนับสุนนจากทางราชการในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (1)  การจัดให้มีอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 (2)  การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลหรือข่าวสาร เพ่ือสร้างจิตส านึกของสาธารณชนที่
ถูกต้องเก่ียวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (3)  การช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง ริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่นั้น 
 (4)  การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
เสนอแนะความคิดเห็นต่อรัฐบาลหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 (5)  การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้ได้รับอันตรายหรือความเสียหายจาก
ภาวะมลพิษอันเกิดจากการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ รวมทั้งเป็นผู้แทนในคดีที่มีการฟ้องร้อง
ต่อศาล เพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับอันตรายหรือความเสียหายนั้น
ด้วย 
 ในกรณีที่องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนประสบปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินกิจการตาม
วรรคหนึ่งและร้องขอให้คณะกรรมการสิ่วแวดล้อมแห่งชาติช่วยเหลือ ให้นายกรัฐมนตรีโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจสั่งให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม  หรือสั่งให้
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องด าเนินการช่วยเหลือหรืออ านวยความสะดวกต่อไป 
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 คณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจ
พิจารณาจัดสรรเงินทุนอุดหนุนหรือเงินกู้ให้แก่องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนแล้วเพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร 
 องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนแล้วอาจเสนอชื่อผู้แทนภาคเอกชน  เพ่ือให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ 
 ในกรณีที่องค์กรเอกชนใดที่ได้จดทะเบียนแล้วด าเนินกิจการโดยก่อความวุ่นวายหรือขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือไม่เหมาะสม ให้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนขององค์กร
เอกชนนั้นได ้
 มาตรา 9 เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายต่อสาธารณชนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ
หรือภาวะมลพิษที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษ ซึ่งหากปล่อยไว้เช่นนั้นจะเป็นอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพอนามัยของประชาชน หรือก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
ประชาชนหรือของรัฐเป็นอันมาก ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งตามที่เห็นสมควรให้ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลใดรวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับหรืออาจได้รับอันตรายหรือความเสียหายดังกล่าว  
กระท าหรือร่วมกันกระท าการใด ๆ อันจะมีผลเป็นการควบคุมระงับหรือบรรเทาผลร้ายจากอันตราย
และความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างทันท่วงที ในกรณีที่ทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้ก่อให้เกิดภาวะมลพิษ
ดังกล่าว ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งบุคคลนั้นไม่ให้กระท าการใดอันจะมีผลเป็นการเพ่ิมความรุนแรง
แก่ภาวะมลพิษในระหว่างที่มีเหตุภยันตรายดังกล่าวด้วย 
 อ านาจในการสั่งตามวรรคหนึ่ง นายกรัฐมนตรีมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติ
ราชการภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีได้ โดยให้ท าเป็นค าสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เมื่อนายกัฐมนตรีได้สั่งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในการปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรีได้สั่งตามวรรคสองแล้ว ให้ประกาศค าสั่งดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักช้า 
 มาตรา 10 เพ่ือเป็นการป้องกันแก้ไข ระงับหรือบรรเทาเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายจาก
ภาวะมลพิษตามมาตรา 9 ให้รัฐมนตรีก าหนดมาตรการป้องกันและจัดท าแผนฉุกเฉินเพ่ือแก้ไข
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนไว้ล่วงหน้า 
 มาตรา 11 ให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของตน 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีอ านาจแต่งตั้งเจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ และก าหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และก าหนดกิจการ
อ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
หมวดที่ 1 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

มาตรา 12 ให้มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
กรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่เกินแปด
คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในจ านวนนี้จะต้องมีผู้แทนภาคเอกชนร่วมอยู่ด้วยไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งและปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้พิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มี
ผลงานและประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 มาตรา 13 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1)  เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพ่ือขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
 (2)  ก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 32 
 (3)  พิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่รัฐมนตรีเสนอตาม
มาตรา 35  
 (4)  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัดตามมาตรา 37 
 (5)  เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากรและการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี 
 (6)  เสนอแนะให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อคณะรัฐมนตรี 
 (7)  พิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการ เพ่ือป้องกันหรือแก้ไขอันตรายอันเกิดจาก
การแพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเสนอตามมาตรา 53 (1) 
 (8)  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดมาตาฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่
รัฐมนตรีเสนอตามมาตรา 55 
 (9) ก ากับดูแลและเร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาออกกฎกระทรวงข้อบังคับ ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ประกาศระเบียบและค าสั่งที่จ าเป็นเพ่ือให้กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมมีความเป็นระบบโดยสมบูรณ์ 
 (10) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฏว่าส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอันอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 (11) ก าหนดมาตรการเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในเรื่องที่เก่ียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 (12) ก ากับการจัดการและบริหารเงินกองทุน 
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 (13) เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 (14) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 มาตรา 14 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ
สามปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินอีกหนึ่งวาระ 
 ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รังแต่งตั้งไว้แล้ว 
 มาตรา 15 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 14 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (1)  ตาย 
 (2)  ลาออก 

(3)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(5)  ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(6)  คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติหรือมีความประพฤติเสื่อม

เสียหรือมีส่วนได้เสียในกิจการหรือธุรกิจใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบโดยตรงหรือก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระคณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อ่ืนเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนแทน 

มาตรา 16 ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ถ้าประธานกรรมการไม่มา
ประชุมหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธาน
กรรมการคนที่สองเป็นประธานในที่ประชุมถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการทั้งสองคน
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
ในที่ประชุม 

มาตรา 17  การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

มาตรา 18 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการหรือ
คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติจะมอบหมายก็ได้ 

การประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการและคณะอนุกรรมการ ให้น ามาตรา 16 และ
มาตรา 17 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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มาตรา 19 ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจเรียกให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ
และบุคคลอ่ืน ส่งเอกสารการส ารวจผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเอกสารหรือข้อมูลที่
เกี่ยวข้องของโครงการและแผนงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลนั้นมาพิจารณา ในการนี้
อาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงด้วย หากเห็นว่า โครงการและแผนงานใดอาจจะท าให้เกิดผล
เสียหายร้ายแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เสนอมาตรการแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

ในกรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ส่งตามวรรคหนึ่งเป็น
เอกสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับความลับอันมีลักษณะเป็นสิทธิบัตรซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่า
ด้วยสิทธิบัตรให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนดวิธีการและมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือ
ป้องกันมิให้เอกสาร หรือข้อมูลเหล่านั้นถูกเผยแพร่สู่บุคคลอ่ืนใด นอกจากนี้จะต้องใช้เอกสารหรือ
ข้อมูลนั้นเพียงเพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรานี้เท่านั้น 

มาตรา 20 ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการหรือคณะอนุกรรมการ อาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย ความเห็น หรือ
ค าแนะน าทางวิชาการได้เมื่อเห็นสมควร และอาจขอความร่วมมือจากบุคคลใดเพ่ือให้มาซึ่งข้อเท็จจริง
หรือเพ่ือส ารวจกิจกรรมใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรา 21 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจ
มอบหมายให้ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษหรือกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ปฏิบัติการหรือเตรียมข้อเสนอ
มายังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณา 
 
หมวด 2 
กองทุนสิ่งแวดล้อม 
 มาตรา 22 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนสิ่งแวดล้อม” ใน
กระทรวงการคลังประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 

(1)  เงินกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงตามจ านวนที่นายกรัฐมนตรีก าหนด 
(2)  เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต  ตาม

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 
 (3)  เงินค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (4)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ 
 (5)  เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอก 
 (6)  เงินจากดอกผลและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้ 
 (7)  เงินอ่ืน ๆ ที่ได้รับมาเพ่ือด าเนินการกองทุนนี้ 
 ให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนสิ่งแวดล้อมและ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 23 เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการดังต่อไปนี้ 
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 (1)  ให้ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นส าหรับการลงทุนและด าเนินงานระบบบ าบัดน้ า
เสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวม รวมทั้งการจัดหา จัดซื้อ ที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและ
เครือ่งใช้ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานและบ ารุงรักษาระบบดังกล่าวด้วย 
 (2)  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจกู้ยืม เพ่ือจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสียหรือ           
น้ าเสีย ระบบก าจัดของเสียหรืออุปกรณ์อ่ืนใด ส าหรับใช้เฉพาะในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
รัฐวิสาหกิจนั้น 
 (3)  ให้เอกชนกู้ยืมในกรณีที่บุคคลนั้นมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีระบบบ าบัด
อากาศเสียหรือน้ าเสียระบบก าจัดของเสีย หรืออุปกรณ์อ่ืนใด เพ่ือการควบคุมบ าบัดหรือขจัดมลพิษที่
เกิดจากกิจกรรมหรือการด าเนินกิจการของตนเองหรือบุคคลนั้นเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเป็นผู้รับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสีย หรือก าจัดของเสียตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (4)  เป็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 (5)  เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
 มาตรา 24 ให้คณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิบดีกรมการ
ปกครอง อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมโยธาธิการ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรม
ทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินห้าคน ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ
เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้น าความในมาตรา 14 และมาตรา 15 มาใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม 
 มาตรา 25 ให้คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1)  พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใช้ตามกิจการที่ก าหนดไว้ในมาตรา 23 
 (2)  ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบและวิธีการขอจัดสรรหรือขอกู้ยืมเงินกองทุน 
 (3)  ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่และวิธีด าเนินงานของผู้จัดการกองทุน ตามมาตรา 
29 และ มาตรา 30 ตลอดจนวิธีการประสานงานระหว่างคณะกรรมการกองทุนกรมบัญชีกลาง และ
ผู้จัดการกองทุนตามมาตรา 29 และมาตรา 30 
 (4)  วางระเบียบการรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุน 
 (5)  ก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินที่กู้ยืมจากกองทุนตามมาตรา 23(2) หรือ (3) รวมทั้ง
อัตราดอกเบี้ยและหลักประกันตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 (6)  ก าหนดอัตราส่วนและหลักเกณฑ์ส าหรับการหักเงินค่าบริการและค่าปรับส่งเข้ากองทุน
ตามมาตรา 93 
 (7)  จัดท ารายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ตามท่ี คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด 
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 (8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 การก าหนดระเบียบตาม (2) (3) หรือ (4) และการก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ตาม (1) หรือ (5) ของคณะกรรมการกองทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการกองทุนอาจแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาและปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการกองทุนจะมอบหมายก็ได้ 
 มาตรา 26 ให้น าความในมาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 20 มาใช้บังคับกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งโดยอนุโลม 
 มาตรา 27 ในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนตาม มาตรา 23 (1) ให้คณะกรรมการกองทุน
พิจารณาค าขอจัดสรรในแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดตามมาตรา 
39 เพ่ือท าการก่อสร้างหรือด าเนินการให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสีย  ซึ่งได้รับการ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามมาตรา 39 ให้แล้วส่วนหนึ่ง หรือราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรเงิน
รายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นกับเงินกองทุนที่คณะกรรมการกองทุนจะพิจารณาอนุมัติจัดสรรให้ตาม
วรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด 
 มาตรา 28 การจัดสรรเงินกองทุนให้ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ท าการกู้ยืม
ตามมาตรา 23 (2) หรือ (3) ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด 
 เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้คณะกรรมการกองทุนโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่วแวดล้อมแห่งชาติ อาจจัดสรรเงินกองทุนให้ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนรายหนึ่งรายใดกู้ยืมเงินกองทุนได้ โดยมีก าหนดระยะยาวเป็นพิเศษ และจะ
ก าหนดให้ลดอัตราดอกเบี้ยหรือยกเว้นดอกเบี้ยตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
 มาตรา 29 ให้อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นผู้จัดการกองทุนในเงินกองทุน 
ส่วนที่จัดสรรให้ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่น ส าหรับการลงทุนและด าเนินงานระบบบ าบัดน้ า
เสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมตามมาตรา 23 (1) และเงินกองทุนในส่วนอ่ืนที่คณะกรรมการ
กองทุนจัดสรรนอกเหนือจากมาตรา 23 (2) และ (3) 
 มาตรา 30 คณะกรรมการกองทุนอาจมอบหมายให้สถาบันการเงินของรัฐที่เห็นสมควรหรือ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้จัดการกองทุนในเงินกองทุนส่วนที่จัดสรรให้
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนกู้ยืมตามมาตรา 23 (2) หรือ (3) ได ้
 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในด้าน
การลงทุนและด้านวิชาการ และให้มีอ านาจท าสัญญาให้กู้ยืมแทนคณะกรรมการกองทุนในฐานผู้ให้กู้ 
เก็บรักษาและจ่ายเงินกองทุนส่วนนี้ให้ผู้กู้ตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืม รวมทั้งติดตามทวงถามและรับเงิน
ที่ผู้กู้ช าระคืนพร้อมทั้งดอกเบี้ยส่งเข้ากองทุนและให้มีอ านาจก าหนดระเบียบเพ่ือปฏิบัติการในการให้
กู้ยืมเงินได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน 
 สัญญากู้ยืมตามวรรคสองจะต้องมีเง่ือนไข ซึ่งเป็นสาระส าคัญของสัญญาก าหนดให้ผู้กู้มีหน้าที่
ตามใช้เงินที่กู้ยืมไปเฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของผู้กู้ที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้หรือตาม กฎหมายอืน่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 
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 มาตรา 31 เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เก็บรักษาไว้ตาม
มาตรา 22 ให้กรมบัญชีกลางน าไปหาดอกผลโดยการฝากออมทรัพย์หรือฝากประจ ากับสถาบัน
การเงินที่เป็นของรัฐ 
 เงินรายได้ของกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 22 ให้น าส่งเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้ใน
กิจการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 23 โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 
หมวดที่ 3 
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ส่วนที่ 1 
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 มาตรา32เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
เรื่องต่อไปนี้ 
 (1)  มาตรฐานคุณภาพน้ าในแม่น้ าล าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ า และแหล่งน้ า
สาธารณะอ่ืน ๆ ที่อยู่ภายในผืนแผ่นดิน โดยจ าแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์บริเวณพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ า
ในแต่ละพ้ืนที ่
 (2)  มาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งรวมทั้งบริเวณพ้ืนที่ปากแม่น้ า 
 (3)  มาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาล 
 (4)  มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 (5)  มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนโดยทั่วไป 
 (6)  มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องอ่ืน ๆ  
 การก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่งจะต้องอาศัยหลักวิชาการ กฎเกณฑ์
และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐานและจะต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ  สังคม
และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องด้วย 
 มาตรา 33 ในกรณีที่เห็นสมควร ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจก าหนด
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สูงกว่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดตามมาตรา 32 เป็น
พิเศษ ส าหรับในเขตอนุรักษ์หรือเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา  43 หรือเขตพ้ืนที่ตาม
มาตรา 45 หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59 
 มาตรา 34 ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีได้ก าหนดไว้แล้วให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและความ
เปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 

ประมวลด้านส าคัญของพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายส่งเสริมและรักษา
สิ่งแวดล้อม 
 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (29 มีนาคม 2535) 
 ในพ.ร.บ.นี้ พอที่จะสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
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 1. มุ่งท่ีส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนได้รู้จักที่จะร่วมมือกันเพ่ือพัฒนา
ด้านความสะอาดภายในท้องถิ่นของตน 

2. มุ่งท่ีจะส่งเสริมและเผยแพร่ ข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดให้
เพ่ิมข้ึน 
 3. มุ่งก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารที่เอื้อประโยชน์ต่อการป้องกันและรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของสิ่งแวดล้อม 
 4. มุ่งส่งเสริมด้านกองทุนและความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นการจูงใจให้มีการยอมรับที่
จะปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 สรุป พ.ร.บ. ฉบับนี้ เน้นให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและเอกชนที่จะช่วยกันอนุรักษ์
และส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 วิถีการด ารงชีวิตของประชาชนในชุมชนหนึ่ง ๆ มีความส าคัญอย่างยิ่งที่มีส่วนผลักดันให้เกิด
ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันของคนภายในชุมชน อันจะน าไปสู่การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ภายใน
ชุมชนได้อย่างยั่งยืน และเอ้ือประโยชน์แก่สมาชิกในชุมชนได้สูงสุด แต่ละชุมชนจะพบกับสภาพปัญหา
ในการพัฒนาที่แตกต่างกัน นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จึงได้ท าการศึกษาวิจัยในเรื่องที่
เกี่ยวกับสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ว่ามีปัญหา
อุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องใดอย่างไร หรือท าการศึกษาเพ่ือรายงานผล น าไปเป็นข้อมูลส าหรับประยุกต์ใช้
กับชุมชนอ่ืน ๆ ส าหรับในส่วนที่เกี่ยวกับการมีจิตส านึก การบ ารุงรักษา และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ปรากฏว่ามีผู้ที่ได้ศึกษาไว้โดยเฉพาะ 
แต่มีบทวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่ผู้ศึกษาวิจัยท าไว้ใกล้เคียงกับเรื่องดังกล่าว ที่น่าจะน ามาเป็น
แนวทางอ้างอิงได้ดังนี้ 

ทศพล   ทรรศนกุลพันธ์(2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมเมื่อสิทธิ
ของประชาชนปะทะแนวนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ : กรณีมาบตาพุด พบว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(อปท.) ซึ่งยังไม่มีความเชี่ยวชาญกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในเชิงเทคนิคและ
กฎหมาย   ความสามารถของเจ้าหน้าที่ทางวิชาการซึ่งขาดความรู้ที่จะเอ้ือต่อการปฏิบัติภารกิจซึ่ง
ได้รับการถ่ายโอน อย่างไรก็ตามพบว่าเทศบาลมาบตาพุดซึ่งมีฐานะเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ 
สถานการณ์การคลังดี ในทางปฏิบัติขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ และเจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้เชิงเทคนิค
และความรู้เฉพาะด้านในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การขาดความรู้ในการใช้
เครื่องมือตรวจวัดมลพิษ 

นิรัตน์  ฤทธิศักดิ์ (2540 : 8 – 17) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของอาสาพัฒนาชุมชนใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับปานกลาง 
 บุญลือ   คชเสนีย์ (2532 : 116) ได้ศึกษาเรื่อง “ความรู้ ความตระหนักของประชาชนใน
ท้องถิ่นที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวชายทะเลพบว่า ผู้ที่แต่งงานแล้วอยู่
ด้วยกัน แยก หย่า และหม้าย จะมีความรู้ ความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณสถานที่
ท่องเที่ยวเกาะเสม็ดมากกว่าผู้ที่เป็นโสด 
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 สมใจ   เข็มเจริญ (2531 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ศึกษาเฉพาะกรณีต าบลละเอียด อ าเภอสองจังหวัดแพร่” พบว่า รายได้ต่อปี 
เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
 ประภาศรี   พิทักษ์ริบสุข (2532 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
โครงการพัฒนาชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี” พบว่า ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมดังกล่าว 
 พิสิฏฐ์  บุญไชย (2528 : 74) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของ
กรรมการสภาต าบล ศึกษาเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” พบว่าอายุ เป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของกรรมการสภาต าบล 

บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลกับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ.2535 ได้กระจาย

อ านาจการบริหารจัดการและงบประมาณ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการด าเนินงานจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยผ่านกลไกการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ .ศ. 2550 
ที่ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจและส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วน
ต าบลในการบริหารดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประกอบกับ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. 2542  ที่ได้ก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่องค์การบริหารส่วน
ต าบล ได้แก่ การดูแล รักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนต าบลก็มีภารกิจอ่ืน นอกเหนือไปจากด้านสิ่งแวดล้อมเป็น
จ านวนมาก และผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการใน
ภารกิจอ่ืนก่อน ภายใต้สภาวะที่มีข้อจ ากัดด้านการเงินการคลังและบุคลากร  ดังนั้น ควรโน้มน้าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นความส าคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่ควรกระท าเป็นอันดับแรกเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการรองรับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ไปสู่ท้องถิ่นและ
จะต้องมีการศึกษา วิเคราะห์ข้อจ ากัด ความเป็นไปได้ ความสามารถของบุคลากร และแผนการพัฒนา
ท้องถิ่นด้านอ่ืนๆ เพ่ือประกอบการก าหนดบทบาทและภารกิจให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา รวมทั้ง
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับโดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นให้มีความรู้ด้านวิชาการควบคู่กับ
ทักษะด้านการบริหาร 

ศักยภาพและข้อจ ากัดขององค์การบริหารส่วนต าบลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  ตลอดจนการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนข้อจ ากัดองค์การบริหารส่วนต าบล ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
ขาดความเข้าใจและขาดความสนใจงานด้านสิ่งแวดล้อม  ได้รับงบประมาณน้อยขาดการด าเนินงาน
เพ่ือการพัฒนาชุมชนเมือง  และไม่มีความเข้มแข็งในการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลมีความต้องการความช่วยเหลือเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้  
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1. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนโครงการและการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรและต้องการบุคลากรรับผิดชอบที่มีความรู้ 

2.   ความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการและการวางแผนทรัพยากรธรรมชาติ   
3.   ความรู้และเทคนิคด้านการประชาสัมพันธ์ เพ่ือท าให้ชุมชนให้ความร่วมมือแก้ไข 

ปัญหาสิ่งแวดล้อม  
4.   ความรว่มมือในการสร้างเครือข่ายและการมีที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รับรอง
อ านาจขององค์กรปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 

มาตรา 6 “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้” ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่สอดคล้องกับรัฐ ธรรมนูญได้ตามแนวนโยบายบริหารราชการ
แผ่นดิน ที่เน้นการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรา 66  “ บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิ
อนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมี
ส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ” 

มาตรา 78 (3) “กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจใน
กิจการของ ท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการตาม
แนวนโยบาย พ้ืนฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนา
จังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่  โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในจังหวัดนั้น” โดยการออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สามารถอ้าง
ถึงรัฐธรรมนูญมาตรา 

มาตรา 290  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติ 

กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

(1) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ในเขตพ้ืนที่ 

(2) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่

นอกเขตพ้ืนที ่เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ของตน 
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(3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพ้ืนที่ซึ่ง

อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ 

(4) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

จากรัฐธรรมนูญดังกล่าว เป็นการให้อ านาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นการที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างกฎหมายรองรับการท างานใน
การบริหารจัดการ ทรัพยากร  โดยให้อ านาจกับหน่วยงานท้องถิ่นในการดูแล  เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นที่เกี่ยวข้องกับชุมชนมีประสิทธิภาพประสบความ ส าเร็จและสามารถด าเนินงานได้อย่างเต็มที่ตาม
อ านาจกฎหมายที่ได้ก าหนดไว้การ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนนั้น ท าให้การแก้ไขปัญหาในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนและ  เกิด
ความสุมดุล เพราะเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนเกิดความรัก ความห่วงแหนในทรัพยากร ซึ่ง
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน ทั้ง ชุมชนเอง  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องท าให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจัง การให้อ านาจกับ
ชุมชน ในการดูแลทรัพยากรร่วมกัน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างข้อบัญญัติท้องถิ่นขึ้นมา
รองรับการ ด าเนินงานของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะท าให้การ
ด าเนินงานของชุมชนมีประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทส าคัญในการตราข้อบัญญัติต าบลขึ้น  มาเพ่ือรองรับการ
ด าเนินงานของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อมโดยชุมชน 

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยอมรับกันในระดับสากลและหลักการมีส่วน
ร่วมตามหลักการธรรมภิบาลได้ถูกก าหนดในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 รวมทั้งกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติต่าง ๆ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 
ได้ยอมรับหลักการนี้ในมาตรา 58 ซึ่งบัญญัติว่า 

“บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลข่าวสารหรือข่าวสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อ
ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคล
อ่ืน ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 

และในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ได้ยอมรับหลักการนี้ในมาตรา 56 ซึ่งบัญญัติว่า 
“บุคคลย่อมมีสิทธิได้ทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ 

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะ
กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครอง
ของบุคคลอื่น ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 

กฎหมายที่รับรองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ฯ ก าหนด คือ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้ 
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1.  ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการมากข้ึน 
2.  ให้ประชาชนสามารถปกปักรักษาประโยชน์ของตนได้ดีขึ้น 
3.  ให้ความคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล 
นอกจากนั้นพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ยังก าหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยมีหลักการพื้นฐานที่ส าคัญในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการไว้ 2 ประการใหญ่ ๆ คือ หลักที่ว่าผู้ขอไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือ
ประโยชน์เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารที่ขอ และหลักที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” 

นอกจากนั้น การร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐ สามารถอุทธรณ์ค าสั่งของ
เจ้าหน้าที่ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ฯ ที่ตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่พิจารณารับอุทธรณ์ว่าจะให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือไม่ในลักษณะองค์กรกึ่งตุลาการที่ท าหน้าที่ชี้ขาดซึ่งจะท าให้การคุ้มครอง
สิทธิการขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สิทธิในการได้รับข้อมูล ค าชี้แจงและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ได้
บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชน เช่นกัน ในมาตรา 67 วรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ซึ่งบัญญัติไว้ดังนี้ 

“สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษาและการได้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับการคุ้มครองตามความ
เหมาะสม 

การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและ
ประเมินผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นของประกอบก่อนมีการด าเนินการ
ดังกล่าว” ปัจจุบันรัฐได้ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. 2548 เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ และเป็นวิธีการตามกฎหมายเพียงฉบับเดียวที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แม้ว่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 จะได้
รับรองสิทธิของประชาชนไว้ แต่ก็ยังไม่มีกฎหมายรับรองโดยตรง เมื่อพิจารณาถึงล าดับชั้นของ
กฎหมายก็เป็นที่น่าสังเกตว่า สิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองนั้นต้องตราเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
เป็นหลัก แต่การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้นอยู่ในชั้นของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีเท่านั้น 
การก าหนดเป็นระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหารที่ใช้บังคับกับ
ส่วนราชการฝ่ายบริหารให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเท่านั้น ไม่มีลักษณะเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับ
เป็นการทั่วไปและต้องปฏิบัติตามโดยตรง 

สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม   เมื่อเกิดการจัดการของภาครัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
การที่ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายนั้นจะท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
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ในการตรวจสอบการท างานของภาครัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม
พระราชบัญญัติต่าง ๆ ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น   ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติถึงการให้
สิทธิประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมไว้ในมาตรา 67 วรรคสาม ดังนี้ 

“สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น 
หรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับการคุ้มครอง”
สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม คือ การให้สิทธิประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการ
พิจารณาของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการปฏิบัติราชการทางปกครอง มี
สิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ภายในฝ่ายปกครอง และสามารถด าเนินการฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือให้มีการ
ทบทวนการใช้อ านาจในทางปกครองของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการชดใช้เยียวยาความเสียหาย 
 การด าเนินกระบวนการพิจารณาทางปกครอง โดยเฉพาะในส่วนของการออกค าสั่งทาง
ปกครอง หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ให้อ านาจไว้
อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามวิธีการปฏิบัติราชการในการออกค าสั่งนั้น 

การให้สิทธิแก่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม     
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ได้รับรองถึงสิทธิชุมชน เช่นกัน โดยมาตรา 66 บัญญัติว่า“บุคคล

ซึ่งรวมตัวกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ 
การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้ งความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน” 

หลักการมีส่วนร่วมที่ได้รับการยอมรับในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
น าไปสู่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมที่จะเข้าร่วมกับภาครัฐในการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  การยอมรับในหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญ โดยเฉพาะในส่วนของประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่ต้องถือว่า ประชาชนในพ้ืนที่นั้นเป็นผู้
มีส่วนได้เสียล าดับต้น (primary stakeholders) ที่จะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แต่อย่างไรก็ตาม
ระดับของการมีส่วนร่วมก็มีการแบ่งไว้หลายระดับ เช่น  

1. รัฐรวมศูนย์วางแผนและด าเนินการเอง 
2. รัฐร่วมวางแผนกับประชาชนแต่ รัฐรวมศูนย์ด าเนินการเอง 
3. รัฐร่วมกับประชาชนวางแผนและด าเนินการร่วมกับประชาชน 
4. รัฐร่วมกับประชาชนวางแผนและมอบอ านาจให้กับประชาชนไปท า 
5. รัฐมอบอ านาจให้กับประชาชนวางแผนเองและด าเนินการเองทั้งหมด 
โดยจะต้องกระท าอยู่บนพื้นฐานของ 

หลักนิติธรรม (Rule of Law)   การปกครองระบอบประชาธิปไตย การใช้อ านาจของฝ่าย
ปกครองจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งหมายความว่า ฝ่ายปกครองจะใช้อ านาจไปตามอ าเภอใจไม่ได้ 
การกระท าใด ๆ จะต้องอาศัยกฎหมายให้อ านาจในการกระท าการนั้น ๆ 

หลักคุณธรรม (Integrity)   กระบวนการในการบังคับใช้กฎหมาย จะต้องประกอบไปด้วย
หลัก “คุณธรรม” ไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้กฎหมายหรือการก าหนดนโยบายก็ตาม การใช้อ านาจรัฐ
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นั้นจะต้องค านึงถึงคุณธรรมประกอบด้วยเสมอ ในที่นี้หมายถึง การให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของบคุคลที่ฝ่ายปกครองปฏิบัติการต่อบนความเสมอภาคและเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 

หลักความโปร่งใส (Transparency)   หลักความโปร่งใสเป็นหลักการที่ยอมรับในหลัก        
ธรรมาภิบาล ว่า การด าเนินการของเจ้าหน้าที่จะต้องมีความโปร่งและตรวจสอบได้ว่า การกระท าของ
เจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความสุจริต และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย   จะต้องมีการปรับปรุงใน
ส่วนของการก าหนดสิทธิหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ลดการใช้ดุลยพินิจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้น้อย
ที่สุดให้เหลือเท่าที่จ าเป็น เพราะดุลยพินิจที่กว้างเกินไปเป็นที่มาของการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบและ
การทุจริตและสร้างความไม่แน่นอนให้เกิดข้ึน 

หลักการมีส่วนร่วม (Public participation)   หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
หลักการที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง แต่เดิมการบริหารราชการของประเทศไทย เน้นการรวมอ านาจเข้าสู่
ศูนย์กลางและเป็นรัฐข้าราชการ คือ ข้าราชการเป็นผู้มีอ านาจในการบริหารและตัดสินใจทุกสิ่ง การ
เปลี่ยนแปลงในระบอบประชาธิปไตยที่เน้นประชาธิปไตยทางตรงมากขึ้น ภาครัฐจะต้องยอมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะต่างๆ   

หลักความรับผิดชอบ (Accountability)      การกระท าใด ๆ ของเจ้าหน้าที่ในทาง
ปกครอง เมื่อเกิดความเสียหายอย่างใดขึ้นกับประชาชนแล้วนั้น การแสดงความรับผิดชอบต่อความ
เสียหายของภาครัฐเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเพ่ือที่จะชดใช้เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น ความ
รับผิดชอบนั้นไม่เฉพาะในรูปของค่าความเสียหายที่เป็นตัวเงินเท่านั้น  แม้แต่ในรูปแบบของการออก
ค าสั่งหรือกฎหมายล าดับรองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม ฝ่ายปกครองจะต้องแสดงความ
รับผิดชอบด้วยกระบวนการ “ยกเลิก” หรือ “เพิกถอน” ค าสั่งทางปกครองหรือกฎนั้นเสียเพ่ือไม่ให้
เกิดความเสียหายขึ้นกับประชาชน 

ทั้งนี้ประชาชนสามารถท าให้หลักการเหล่านี้เป็นจริงได้ผ่านการมีส่วนร่วมทางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือเรียกร้องให้มีการบังคับตามสิทธิในศาลปกครอง 

หลักการกฎหมายสิ่งแวดล้อม   การพัฒนาประเทศที่ผ่านมารัฐบาลให้ความส าคัญทางด้าน
เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ละเลยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามจาก
กระแสความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมขึ้นทั้งภายในประเทศและ
ในระดับระหว่างประเทศ รัฐบาลได้เพ่ิมมาตรการในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมขึ้นมา ดังที่ได้บรรจุใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7, 8, 9, 10 และ ฉบับที่ 11 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ              
พ.ศ. 2535   ได้แก่    

หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation)   ประชาชนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระด้าน
สิ่งแวดล้อมจึงควรมีส่วนร่วมในการจัดการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนมีหลายระดับ ตั้งแต่สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ สิทธิ
ในการร่วมแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานราชการ การคัดค้านโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของรัฐที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจการ
จัดท าโครงการขนาดใหญ่ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้าน
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สิ่งแวดล้อม การที่จะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายจะเป็นกุญแจแห่ง
ความส าเร็จในการน าไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

หลักป้องกันความเสียหายไว้ล่วงหน้า (Principle of Precaution)   การด าเนินโครงการ
หรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สุขภาพไม่สามารถกระท าได้ เว้นแต่ได้ท าการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment หรือ EIA) และสุขภาพของประชาชน (Health Impact 
Assessment หรือ HIA)  

หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluters Pay Principle)   ปกติผู้ผลิตจะจัดสรรค่าใช้จ่ายใน
การผลิตสินค้าหรือบริการที่มีต้นทุนต่ าสุด เพ่ือสร้างผลก าไรให้แก่ตนมากที่สุด โดยมิได้ผนวกความ
เสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นต้นทุนทางสังคม (Social Cost) เข้าไปในราคาสินค้าหรือบริการ
ดังกล่าว ท าให้ราคาสินค้าหรือบริการนั้นมิได้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ด้วยเหตุนี้จึ งมีการน าหลักผู้ก่อ
มลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluters Pay Principle: PPP) ซึ่งเป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ มาประยุกต์ใช้
กับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ผู้ก่อให้เกิดมลพิษจะต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่เกิดขึ้น 

หลักความยุติธรรมระหว่างคนต่างรุ่น (Intergenerational Equity)   หลักความยุติธรรม
ระหว่างรุ่นคน หรือหลักการค านึงถึงความเสมอภาคของคนรุ่นเดียวกันและชนรุ่นหลัง เป็น
แนวความคิดเกี่ยวกับการรักษาคุ้มครองและการปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคน
รุ่นปัจจุบัน ให้คงอยู่ไปถึงคนรุ่นอนาคต ซึ่งถือเป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Development) 

เป้าหมายส าคัญของหลักความยุติธรรมระหว่างรุ่นคน ได้แก่ 
(1)  การส่งมอบโลกใบนี้ไปยังคนรุ่นอนาคตในสภาพที่ไม่เสื่อมโทรมไปกว่าสภาพที่คนรุ่น

ปัจจุบันได้รับมา 
 (2) การคงไว้ซึ่งความหลากหลายของฐานทรัพยากรเพ่ือเปิดให้คนรุ่นอนาคตมีทางเลือก

เหลือมากที่สุดส าหรับแก้ปัญหาและตอบสนองคุณค่าท่ียึดถือ 
(3)  คนแต่ละรุ่นต้องจัดให้คนที่มีชีวิตอยู่ในรุ่นของตนมีสิทธิเข้าถึงมรดกที่ตนได้รับมาจากคน

รุ่นก่อนอย่างยุติธรรมและต้องอนุรักษ์การเข้าถึงนั้นส าหรับคนรุ่นอนาคต 
หลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development)    เป้าหมายส าคัญของหลักการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน คือ รัฐจ าต้องวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือให้มั่นใจว่าการ
พัฒนาสอดคล้องกับความจ าเป็นในการคุ้มครองและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีผลระยะยาวมากกว่าการพัฒนาตัวเลขของอัตราความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว 

หลักการกฎหมายสิ่งแวดล้อมเหล่านี้สามารถน ามาปรับใช้ได้ทั้งในแง่ของการมองมาตรการ
ต่างๆของรัฐในการจัดการปัญหาในพ้ืนที่ว่าได้มีการตระหนักถึงหลักการเหล่านี้และน าไปปฏิบัติให้เป็น
จริงหรือไม่    รวมถึงการสร้างแนวทางในการเสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายและมาตรการที่ใช้
แก้ปัญหาในข้อเสนอทางออกของปัญหาต่อไป 



บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตต าบลสามบัณฑิต : กรณีศึกษาปัจจัย

ที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชน” ผู้วิจัยก าหนดประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้  
 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วยประชากรในต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กลุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรแบบใช้ทฤษฎีความ
น่าจะเป็น (Probability) โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ๆ (Simple-random sampling) (ณรงค์ โพธิ์
พฤกษานันท์ 2550 : หน้า 177) โดยได้กลุ่มตัวอย่างในต าบลสามบัณฑิต ในแต่ละหมู่บ้าน รวม 10 
หมู่บ้าน โดยสุ่มตัวอย่างมาจ านวน 120 คน 

 
 ตารางท่ี  1  แสดงประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

หมู่บ้าน กลุ่มประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
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 

159 
299 
442 
330 
492 
277 
364 
442 
433 

1,061 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
 

รวม 4,299 120 
แหล่งที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลสามบัณฑิต 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1) การศึกษาเอกสาร (Document Study)  โดยการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต ารา  
หนังสือ วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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2) การศึกษาภาคสนาม เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามส าหรับเก็บ 
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างประชากรในต าบลสามบัณฑิต  

3) การทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยท าการทดลองใช้แบบสอบถามส าหรับ 
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือน ามาวิเคราะห์ความเชื่อถือของแบบสอบถามและ
น ามาปรับปรุงแก้ไข ก่อนที่จะน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

4) ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม 
ข้อมูล โดยออกแบบสอบถามจากประชากรในต าบลสามบัณฑิต เป็นแบบหัวข้อให้เลือกตอบ และแบบ
ปลายเปิดโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
- เพศ 
- อายุ 
- การศึกษา 
- สถานภาพ 
- าชีพหลัก 
- อาชีพรอง 
- รายได้ 
- ภูมิล าเนา 

 ตอนที่ 2   พฤติกรรมของการพัฒนา  
      -  การเข้ารับการอบรมให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                      -  ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงอะไร 
        -  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต 

        -  การพูดคุยหรือสนทนาเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมกับบุคคลอื่น 
        -  การได้รับความรู้ ปัญหา ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจากแหล่งใด 
        -   รัฐบาลหรือส่วนราชการจัดท าโครงการสร้างถังเก็บน้ าฝนคอนกรีตใน
ท้องถิ่นเพ่ือรองรับน้ าฝนไว้ใช้ตลอดปี ท าให้ประชาชน 
        -  ใครควรเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
        -  ท่านมีบทบาทในการดูแลรักษา ปกปอ้ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่น 
        -  การเข้าร่วมกิจกรรมวันพัฒนาเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
        -  การเข้าร่วมกิจการวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่ 5 มิถุนายน 

 ตอนที่ 3  ระดับของการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
-  การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแม่น้ าล าคลองในการเก็บขยะ ก าจัดวัชพืชน้ า 

                          -  การชกัชวนให้สมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ า เนื่องในวัน
ส าคัญ 
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        -  การก าจัดขยะ 
        -  การก าจัดฟางข้าว 
        -  การสร้างส้วม 
        -  การจับสัตว์น้ า 

                       -  การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน
เพ่ือเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและวิธีการในการพัฒนาแหล่งน้ า 

        -  การปลูกพืชแบบขั้นบันได 
                      -  การใช้ปุ๋ยหมักที่ผสมใช้เอง 
        -  การก าจัดฟางข้าวโดยวิธ ี

                           -  การก าจัดวัชพืชโดยวิธีธรรมชาติ 
        -  การก าจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมี 
             -  การปลูกพืชคลุมดิน 

        -  การปลูกหญ้าแฝกบริเวณริมฝั่งคลอง 
                           -  การปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับพืชอ่ืน ๆ 

      ตอนที่ 4  ระดับของการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
       -  การมีส่วนร่วม 
       -  การมีจิตส านึก 
       -  การบ ารุงรักษา 

                 ตอนที่ 5  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด 
 

การก าหนดเกณฑ์การประมาณค่า (Rating Scale) ในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ผู้วิจัยแบ่งระดับ
ของการพัฒนาเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดคะแนนของแต่ละระดับไว้ดังนี้ 

5 ระดับการพัฒนามากท่ีสุดมีค่าเท่ากับ   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 ส านักงานสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วน
ต าบลสามบัณฑิต โดยเอกสารอาจเป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ กฎระเบียบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นต้น รวมถึงงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้ 
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2) การวิจัยภาคสนาม(Field Research ) เป็นการศึกษาจากประชาชนในต าบลสามบัณฑิต  
อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีการสอบถาม คือ ใช้แบบสอบถามจากผู้อยู่อาศัยใน
ต าบลสามบัณฑิต 
 
การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของประชากรในต าบลสามบัณฑิต จ านวน 120 ชุด 
มาท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติดังนี้ 
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือใช้อธิบายความถี่และร้อยละของข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามที่เก่ียวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 2.  สถิติไค-สแควร์ (Chi – Square) เพ่ือใช้เป็นแบบวัดระดับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จากแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของประชากรในต าบลสามบัณฑิต 
 3.  สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) เพ่ือใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ 
ที่มีผลต่อการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  ประกอบด้วย 
1. ลักษณะทางด้านประชากรและสังคมได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส  

อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได ้ภูมิล าเนาเดิม 
2. พฤติกรรมด้านการพัฒนา ได้แก่ การมีจิตส านึก การบ ารุงรักษา และการมีส่วนร่วมใน 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ผลของการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอัน ได้แก่ โครงสร้าง กระบวนการ พฤติกรรม ความเจริญเติบโต ระบบ จุดมุ่งหมาย และ
การวางแผน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยการใช้สถิติค่าร้อยละ
(Percentage) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมของการพัฒนา โดยน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบการเรียงและประมวลและใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi–Square) เพ่ือวิเคราะห์ระดับของการ
พัฒนาทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อมและระดับของการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for window  
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตต าบลสามบัณฑิต : กรณีศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชน” ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในต าบลสามบัณฑิต  ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปสรุปผล
ประกอบตารางมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในต าบลสามบัณฑิต จ านวน 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 จ านวน 120 คน จะน าเสนอผลการวิเคราะห์ในลักษณะตารางประกอบค า
บรรยายดังต่อไปนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 ตารางท่ี 1  ค่าความถ่ีและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจ าแนก เพศ การศึกษา 
สถานภาพการสมรส อาชีพหลัก อาชีพรอง ภูมิล าเนาเดิม 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ (%) 
1. เพศ 
            ชาย 
            หญิง 

 
59 
61 

 
49.20 
50.80 

รวม 120 100 
2.   การศึกษา 
      จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
      จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
      จบ ปวช. 
      จบ ปวส. 
      จบ ปริญญาตรี 
      อ่ืน ๆ 

 
48 
33 
11 
9 
10 
8 

 
40.00 
27.50 
9.20 
7.50 
8.30 
6.70 

รวม 120 100 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ (%) 
3. สถานภาพสมรส 

โสด 
สมรส 

     ม่าย 
     อ่ืน ๆ 

 
36 
77 
6 
1 

 
30.00 
64.20 
5.00 
0.80 

รวม 120 100 
4. อาชีพหลัก 

การเกษตร 
      ค้าขาย 
      รับจ้าง 
      รับราชการ 
      ว่างงาน 

 
40 
31 
36 
6 
7 

 
33.33 
25.83 
30.00 
5.00 
5.84 

รวม 120 100 
5. อาชีพรอง 

เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ 
      เลี้ยงสัตว์น้ า 
      อ่ืน ๆ 

 
33 
19 
64 

 
30.80 
15.80 
53.30 

รวม 120 100 
6. ภูมิล าเนาเดิม 

อยู่ในหมู่บ้านนี้ตั้งแต่เกิด 
      ย้ายมาจากที่อ่ืน 

 
107 
13 

 
89.20 
10.80 

รวม 120 100 
 
 จากตารางที่ 1 จะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีลักษณะดังนี้ 

 1.  เพศ พบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจ านวน  61  คน คิดเป็นร้อยละ  
50.80 เพศชาย จ านวน  59  คน  คิดเป็นร้อยละ  49.20 
 2.  อาย ุพบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามมีอายุ เฉลี่ย  41.88  ปี 
 3.  การศึกษา พบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 มีจ านวน  48  คน คิดเป็นร้อยละ  40  รองลงมาคือ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
จ านวน  33  คน คิดเป็นร้อยละ  27.50  จบ ปวช. มีจ านวน  11  คน คิดเป็นร้อยละ  9.20 จบ ปวส. 
จ านวน  9  คนคิดเป็นร้อยละ 7.50 และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีจ านวน  10  คน คิดเป็นร้อย
ละ  8.30 
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 4.  สถานภาพสมรส พบว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สมรสแล้ว จ านวน  77  
คนคิดเป็นร้อยละ  64.20  เป็นโสดจ านวน  36  คนคิดเป็นร้อยละ  30 .00 เป็นหม้ายจ านวน  6  คน  
คิดเป็นร้อยละ  5.00 
 5.  อาชีพหลัก พบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ การเกษตรมี
จ านวน  40  คนคิดเป็นร้อยละ  33.33  ค้าขาย  จ านวน  31  คนคิดเป็นร้อยละ  25.83  รับจ้าง  36  
คนคิดเป็นร้อยละ  30  รับราชการ  6  คนคิดเป็นร้อยละ  5 และไม่มีอาชีพจ านวน  7  คนคิดเป็น
ร้อยละ  5.84 
 6.  อาชีพรอง  พบว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามมีอาชีพรองคือเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ 
จ านวน  33  คนคิดเป็นร้อยละ  30.80  อาชีพเลี้ยงสัตว์น้ าจ านวน  19  คนคิดเป็นร้อยละ  15.80 
และประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 64  คนคิดเป็นร้อยละ  53.30 
 7.  รายได้  พบว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามมีรายได้เฉลี่ย  3,570.25 / เดือน 
 8.  ภูมิล าเนา พบว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในหมู่บ้านตั้งแต่เกิด จ านวน  
107  คนคิดเป็นร้อยละ  89.20  ย้ายมาจากท่ีอ่ืน  13  คนคิดเป็นร้อยละ  10.80 
  

ตารางท่ี  2  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการศึกษา 
 
      
การศึกษา 
 
เพศ 

ระดับการศึกษา 
ชั้น ป.4 
(%) 

ชั้น ป.6 
(%) 

ชั้น ปวช. 
(%) 

ชั้น ปวส. 
(%) 

ปริญญาตรี 
(%) 

อ่ืน ๆ 
(%) 

รวม 
(%) 

หญิง 
 

ชาย 

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) 

รวม 48 
(40) 

33 
(27.50) 

11 
(9.20) 

9 
(7.50) 

10 
(8.30) 

8 
(6.70) 

120 
(100) 

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

สถานภาพสมรส 
โสด 
(%) 

สมรส 
(%) 

หม้าย 
(%) 

อ่ืน ๆ  
(%) 

รวม 
(%) 

หญิง 
 

ชาย 
 

21 
(34.40) 

15 
(25.40) 

37 
(60.70) 

40 
(67.80) 

3 
(4.90) 

3 
(5.10) 

0 
0 
1 

(1.70) 

61 
(50.80) 

59 
(49.20) 

รวม 36 
(30) 

77 
(64.20) 

6 
(5) 

1 
(0.80) 

120 
(100) 

 
Chi – Square  =  2.084, df  =  3, Sig  =  0.555 

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 1โดยใช้สถิติไค-สแควร์ ที่ระดับนัยส าคัญที่  0.05  
พบว่าเพศไม่มีความสัมพันธ์กับสถานภาพสมรส 
 

ตารางท่ี  4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับอาชีพหลักของประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 
     อาชีพหลัก 
เพศ 

อาชีพหลัก 
การเกษตร ค้าขาย รับจ้าง รับราชการ อ่ืน ๆ รวม 

หญิง 
 

ชาย 
 

20 
(32.80) 

20 
(32.80) 

22 
(36.10) 

9 
(15.30) 

10 
(16.40) 

26 
(44.1) 

3 
(4.90) 

3 
(4.90) 

6 
(9.80) 

1 
(1.70) 

61 
(50.80) 

59 
(49.20) 

รวม 40 
(33.30) 

31 
(25.80) 

36 
(30.00) 

6 
(5.00) 

7 
(5.80) 

120 
(100) 

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

อาชีพรอง 
เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา อ่ืน ๆ รวม 

หญิง 
 

ชาย 
 

17 
(27.90) 

20 
(33.90) 

8 
(13.10) 

11 
(18.60) 

36 
(59.00) 

28 
(47.40) 

61 
(50.80) 

59 
(49.20) 

รวม 37 
(30.80) 

19 
(15.80) 

64 
(53.40) 

120 
(100) 

 
Chi – Square  =  1.685, df  =  3, Sig  =  0.640 
 จากตารางที่  5 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 โดยใช้สถิติ ไค-สแควร์ ที่ระดับนัยส าคัญที่ 
0.05 พบว่าเพศไม่มีความสัมพันธ์กับอาชีพรอง  
 
ส่วนที่ 2  พฤติกรรมการพัฒนา 
  ตารางท่ี  6  แสดงจ านวน ค่าร้อยละ ของพฤติกรรมการพัฒนา 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1. การเข้ารับการอบรมให้ความรู้เรื่อง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         ไม่เคย 
         เคย 

 
 

61 
59 

 
 

50.40 
48.80 

รวม 120 99.20 
2. ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงอะไร 
   -สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและมนุษย์น ามาใช้
ประโยชน์ ได้แก่ น้ า ดิน ป่าไม ้ฯลฯ 
 - สิ่งที่มีตามธรรมชาติและมนุษย์ต้องดูแลรักษาให้
คงอยู่ตลอดไป 
   - ไม่ทราบ 

 
 

76 
 

40 
4 

 
 

62.80 
 

33.10 
3.30 

รวม 120 99.20 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ความส าคัญต่อการด ารงชีวิต 
- ใช่ 
- ไม่ใช่ 

 
 

107 
12 

 
 

88.40 
9.90 

รวม 120 99.20 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
4. การพูดคุยหรือสนทนาเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม 
   กับบุคคลอ่ืน ๆ 
- นาน ๆ ครั้ง 
- บ่อยพอสมควร 
- บ่อยมาก 
- ไม่เคยเลย 

 
 

44 
55 
10 
11 

 
 

36.40 
45.50 
8.30 
9.10 

รวม 120 99.20 
5.  การได้รับความรู้ ปัญหา ข่าวสารต่าง ๆ 
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจาก
แหล่งใด 
- ส่วนราชการ 
- โทรทัศน์ 
- หนังสือพิมพ์ 
- ญาติพ่ีน้อง 
- เพ่ือน ๆ 

 
 
 

46 
69 
3 
1 
1 

 
 
 

38.00 
57.00 
2.50 
0.80 
0.80 

รวม 120 99.20 
6. รัฐบาลหรือส่วนราชการจัดท าโครงการสร้างถัง
เก็บน้ าฝนคอนกรีตในท้องถิ่นเพ่ือรองรับน้ าฝนไว้ใช้
ตลอดปี ท าให้ประชาชน 
- พอใจ 
- เฉย ๆ 
- ไม่พอใจ 
- อ่ืน ๆ 

 
 
 

96 
7 
15 
2 

 
 
 

79.30 
5.80 
12.40 
1.70 

รวม 120 99.20 
7.  ใครเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
- ส่วนราชการ 
- ตัวเอง 
- ทุกฝ่ายร่วมมือกัน 

 
 
4 
26 
89 

 
 

3.30 
21.50 
73.60 

รวม 119 98.40 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
8.  มีบทบาทในการดูแลรักษา ปกป้อง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
- มี 
- ไม่มี 
- ไม่ทราบ 

 
 

100 
14 
6 

 
 

82.60 
11.60 
5.00 

รวม 120 99.20 
9. การเข้าร่วมกิจกรรมวันพัฒนาเนื่องในวัน
ส าคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
- เข้าร่วม 
- ไม่เข้าร่วม 

 
 

106 
14 

 
 

87.60 
11.60 

รวม 120 99.20 
10. การเข้าร่วมกิจการวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่ 5 
มิถุนายน 
- เข้าร่วม 
- ไม่เข้าร่วม 

 
 

91 
29 

 
 

75.20 
24.00 

รวม 120 99.20 
 

 จากตารางที่  6 จะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างประชากรมีพฤติกรรมดังนี้ 
 
1.  การเข้ารับการอบรมให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนที่ตอบ

แบบสอบถามตอบไม่เคย จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 50.40  ตอบว่าเคย จ านวน 59 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.80 

2.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมายถึงอะไร ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ตอบ
สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและมนุษย์น ามาใช้ประโยชน์ ได้แก่ น้ า ดิน ป่าไม้  ฯลฯ ที่มีอยู่รอบตัวเรา 
จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 62.80 ตอบสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและมนุษย์ต้องดูแลรักษาให้คงอยู่
ตลอดไป จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 33.10 

 3.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตหรือไม่ ประชาชนที่
ตอบแบบสอบถามตอบว่าใช่ จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 88.40 ตอบว่า ไม่ใช่ จ านวน 12 คน  
คิดเป็นร้อยละ 9.90 
 4.  การพูดคุยหรือสนทนาเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมกับบุคคลอ่ืน  ประชาชนที่ตอบ
แบบสอบถามตอบนาน ๆ ครั้ง จ านวน  44  คนคิดเป็นร้อยละ  36.40  บ่อยพอสมควร จ านวน  55  
คนคิดเป็นร้อยละ  45.50 บ่อยมาก จ านวน  10  คน คิดเป็นร้อยละ  8.30 ไม่เคยเลย  จ านวน  11  
คนคิดเป็นร้อยละ  9.10 
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 5. การได้รับความรู้ ปัญหา ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจาก
แหล่งใด ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ตอบว่าส่วนราชการ จ านวน 46 คน คิด คิดเป็นร้อยละ  
38.00  ตอบโทรทัศน์  จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00  ตอบหนังสือพิมพ์ จ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.50 ตอบญาติพ่ีน้อง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 ตอบเพ่ือน จ านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ  0.80 
 6. การที่รัฐบาลหรือส่วนราชการจัดท าโครงการสร้างถังเก็บน้ าฝนคอนกรีตในท้องถิ่นเพ่ือ
รองรับน้ าฝนไว้ใช้ตลอด ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ตอบ พอใจ จ านวน  96  คน คิดเป็นร้อยละ  
79.30  ตอบเฉย ๆ จ านวน  7  คน คิดเป็นร้อยละ  5.80  ไม่พอใจ จ านวน  15  คน คิดเป็นร้อยละ  
12.40  อ่ืน ๆ จ านวน  2  คน คิดเป็นร้อยละ  1.70 
 7.  ใครเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประชาชนที่ตอบ
แบบสอบถาม ตอบส่วนราชการจ านวน  4  คน คิดเป็นร้อยละ 3.30  ตอบตัวเอง จ านวน 26 คน คิด
เป็นร้อยละ  21.50  ตอบทุกฝ่ายร่วมมือกัน จ านวน  89  คน คิดเป็นร้อยละ 73.60 
 8. การมีบทบาทในการดูแลรักษา ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามตอบ มีจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 82.60 คน ไม่มีจ านวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.60 ไม่ทราบ จ านวน 6 คน คิดเปน็ร้อยละ 5.00 
 9.  การเข้าร่วมกิจกรรมวันพัฒนาเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ตอบเข้าร่วมจ านวน 106  คน คิดเป็นร้อยละ  87.60 ไม่เข้าร่วม
จ านวน  14  คน คิดเป็นร้อยละ  11.60 
 10. การเข้าร่วมกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ของทุกปี ประชาชนที่ตอบ
แบบสอบถามตอบ เข้าร่วม จ านวน  91  คน คิดเป็นร้อยละ  75.20  ไม่เข้าร่วมจ านวน  29  คน คิด
เป็นร้อยละ  24.00 
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ส่วนที่ 3 ระดับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ตารางท่ี  7 แสดงจ านวน ค่าร้อยละของระดับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ข้อมูลการพัฒนา 
ระดับการพัฒนา 

มากที่สุด 
(%) 

มาก 
(%) 

ปานกลาง 
(%) 

น้อย 
(%) 

น้อยที่สุด 
(%) 

ไม่ตอบ 
(%) 

รวม 
(%) 

ทรัพยากรน้ า 
1. การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแม ่

น้ าล าคลองในการเก็บขยะ 
ก าจัดวัชพืชน้ า 

2. การชักชวนให้สมาชิกใน 
ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม 

      พัฒนาแหล่งน้ า เนื่องในวัน 
      ส าคัญ 
3. การก าจัดขยะโดยวิธี 

ก) เผา 
 
ข) ฝัง 

 
ค) ทิ้งในที่ท้ิงขยะที่จัดไว้ 

 
ง) ทิ้งลงในแม่น้ าล าคลอง 

 
4. การก าจัดฟางข้าวโดยวิธี 

ก) เผา 
 

ข) น าไปย่อยเพื่อผสม 
 

ค) กองวางไว ้
 

ง) ทิ้งลงในล าคลอง 
 

5. การสร้างส้วมโดยวิธี 
ก) ส้วมราดน้ าโดยปล่อยน้ า 

ลงในแม่น้ าล าคลอง 
ข) ส้วมราดน้ าที่มีบ่อเก็บ 

 

 
 

10 
(8.30) 

 
 
8 

(6.60) 
 

47 
(38.80) 

9 
(7.40) 

23 
(19.00) 

3 
(2.50) 

 
48 

(39.70) 
7 

(5.80)  
13 

(10.70) 
5 

(4.10) 
 
3 

(2.50) 
79 

(65.30) 

 
 

31 
(25.60) 

 
 

34 
(28.10) 

 
12 

(9.90) 
21 

(17.40) 
19 

(15.70) 
2 

(1.70) 
 

26 
(21.50) 

12 
(9.90) 

7 
(5.80) 

1 
(0.80)  

 
5 

(4.10) 
14 

(11.60) 

 
 

61 
(50.40) 

 
 

59 
(48.80) 

 
20 

(16.50) 
14 

(11.60) 
13 

(10.70) 
1 

(0.80) 
 

11 
(9.10) 

17 
(14.00) 

14 
(11.60) 

3 
(2.50) 

 
7 

(5.80) 
7 

(5.80) 

 
 

12 
(9.90) 

 
 
9 

(7.40) 
 

10 
(8.30) 

17 
(14.00) 

8 
(6.60) 

8 
(6.60) 

 
7 

(5.80) 
15 

(12.40) 
11 

(9.10) 
9 

(7.40) 
 

16 
(13.20) 

16 
(10.70) 

 
 

 
 
5 

(4.10) 
 
 
3 

(2.50) 
 
3 

(2.50) 
20 

(16.50) 
22 

(18.20) 
50 

(41.30) 
 
6 

(5.00) 
25 

(20.70) 
28 

(23.10) 
48 

(39.70) 
 

49 
(40.50) 

3 
(2.50) 

 
 
1 

(0.80) 
 
 
7 

(5.80) 
 

28 
(23.10) 

39 
(32.20) 

35 
(28.90) 

56 
(46.30) 
 

22 
(18.20) 

44 
(36.40) 

47 
(38.80) 

54 
(44.60) 

 
52 

(43.0) 
15 

(12.40) 

 
 

120 
(99.20) 

 
 

120 
(99.20) 

 
120 

(99.20) 
120 

(99.20) 
120 

(99.20) 
120 

(99.20) 
 

120 
(99.20) 

120 
(99.20) 

120 
(99.20) 

120 
(99.20) 

 
120 

(99.20) 
120 

(99.20) 
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ข้อมูลการพัฒนา 
ระดับการพัฒนา 

มากที่สุด 
(%) 

มาก 
(%) 

ปานกลาง 
(%) 

น้อย 
(%) 

น้อยที่สุด 
(%) 

ไม่ตอบ 
(%) 

รวม 
(%) 

6. การจับสตัว์น้ าโดยวิธ ี
ก) ตกเบ็ด 
 
ข) ทอดแห,อวน 

 
 
ค) ใช้ยาเบื่อ 
 
ง) ช็อตด้วยไฟฟ้า 

 
7. การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการหมู่บา้นหรือ
กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน
เพื่อเสนอข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะและวิธีการในการ
พัฒนาแหล่งน้ า 

ทรัพยากรดิน 
8. การปลูกพืชแบบข้ันบันได 

 
9. การใช้ปุ๋ยหมักที่ผสมใช้เอง 

 
10. การก าจัดวัชพืชโดยวิธี

ธรรมชาต ิ
11. การก าจัดวัชพืชโดยวิธีใช้

สารเคม ี
12. การปลูกพืชคลมุดิน 

 
13. การปลูกหญ้าแฝกบริเวณรมิฝั่ง

คลอง 
14. การปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับ

พืชอื่น ๆ 

 
42 

(34.70) 
46 

(38.00) 
3 

(2.50) 
2 

(1.70) 
 
 

16 
(13.20) 

 
 
 
 
3 

(2.50) 
5 

(4.10) 
8 

(6.60) 
8 

(6.60) 
3 

(2.50) 
3 

(2.50) 
5 

(4.10) 

 
13 

(10.70) 
14 

(11.60) 
1 

(0.80) 
1 

(0.80) 
 
 

28 
(23.10) 

 
 
 
 
8 

(6.60) 
18 

(14.90) 
22 

(18.20) 
17 

(14.00) 
2 

(1.70) 
2 

(1.70) 
8 

(6.60) 

 
4 

(3.30) 
2 

(1.70) 
8 

(6.60) 
2 

(1.70) 
 
 

47 
(38.80) 

 
 
 
 

22 
(8.20) 

37 
(30.60) 

34 
(28.10) 

36 
(29.80) 

19 
(15.70) 

19 
(15.70) 

25 
(20.70) 

 
6 

(5.00) 
4 

(3.30) 
47 

(38.80) 
3 

(2.50) 
 
 
9 

(7.40) 
 
 
 
 

26 
(21.50) 

16 
(13.20) 

19 
(15.70) 

21 
(17.40) 

23 
(19.00) 

23 
(19.00) 

14 
(11.60) 

 
16 

(13.20) 
14 

(11.60) 
61 

(50.40) 
48 

(39.70) 
 
 

14 
(11.60) 

 
 
 
 

52 
(43.00) 

32 
(26.40) 

27 
(22.30) 

30 
(24.80) 

58 
(47.90) 

58 
(47.90) 

52 
(43.00) 

 
27 

(22.30) 
29 

(24.00) 
61 

(50.40) 
27 

(22.30) 
 
 
6 

(5.00) 
 
 
 
 
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) 

120 
(99.20) 

120 
(99.20) 

120 
(99.20) 

120 
(99.20) 

120 
(99.20) 

 
จากตารางที่  7  จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างประชากรมีระดับของการพัฒนาดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับปานกลางเป็น
ส่วนใหญ่ และมีส่วนร่วมในระดับมากและน้อยในบางกิจกรรม ซึ่งสามารถแยกรายละเอียดได้ดังนี้ 

1) กิจกรรมพัฒนาแม่น้ าล าคลองในการเก็บขยะ ก าจัดวัชพืชน้ า ประชากร 
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จ านวน 61 คนมีส่วนร่วมระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50.44 
2) การชักชวนให้สมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ าเนื่องใน 

วันส าคัญประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จ านวน 59 คนมีส่วนร่วมระดับปานกลาง คิดเป็น ร้อยละ 
48.80 
  3)  การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเพ่ือ
เสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและวิธีการในการพัฒนาแหล่งน้ าประชากรกลุ่มตัวอย่าง  ส่วนใหญ่
จ านวน 47 คนมีส่วนร่วมระดับปานกลาง คิดเป็น ร้อยละ 38.80 

2. การมีจิตส านึกในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งสามารถแยก
รายละเอียดได้ดังนี้ 

1) การก าจัดขยะประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จ านวน 47 คน ก าจัดขยะโดยวิธี
เผามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.80  

2) การก าจัดฟางข้าวจะเห็นว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จ านวน  
48 คนก าจัดฟางข้าวโดยวิธีเผา คิดเป็นร้อยละ 39.70  
  3) การสร้างส้วมประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จ านวน 79 คน จะสร้างส้วมราด
น้ าที่มีบ่อเก็บคิดเป็นร้อยละ 65.30 
  4) การจับสัตว์น้ าประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จ านวน 46 คนจะจับสัตว์น้ า โดย
วิธีทอดแห คิดเป็นร้อยละ 38.00 
 3. การบ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถแยกรายละเอียดดังนี้ 
  1)  การปลูกพืชแบบขั้นบันได ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะปลูกพืชแบบ
ขั้นบันไดน้อยที่สุดจ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 
  2)  การใช้ปุ๋ยหมักที่ผสมใช้เอง ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้ปุ๋ยหมักที่ผสม
ใช้เอง ในระดับปานกลาง จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 30.60 
  3)  การก าจัดวัชพืชโดยวิธีธรรมชาติ ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะก าจัดวัชพืช
โดยวิธีธรรมชาติในระดับปานกลาง จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 28.10 
  4)  การก าจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมี ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จะก าจัดวัชพืช
โดยใช้สารเคมีในระดับปานกลาง จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 29.80 
  5)  การปลูกพืชคลุมดิน ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะปลูกพืชคลุมดินน้อย
ที่สุด จ านวน 58  คน  คิดเป็นร้อยละ 47.90 
  6)  การปลูกหญ้าแฝกบริเวณริมฝั่งคลอง ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะปลูก
หญ้าแฝกบริเวณริมฝั่งคลองน้อยที่สุดจ านวน 58 คน  คิดเป็นร้อยละ 47.90 
  7)  การปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับพืชอ่ืน ๆ ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะปลูก
พืชตระกูลถั่วสลับกับพืชอ่ืน ๆ น้อยที่สุด จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 
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 ตารางท่ี 8  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการมีส่วนร่วม 
 

การมีส่วนร่วม 
 

 
ระดับการศึกษา 

การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแม่น้ าล าคลองในการเก็บขยะก าจัดวัชพืชน้ า 
มากที่สุด 

(%) 
มาก 
(%) 

ปานกลาง 
(%) 

น้อย 
(%) 

น้อยที่สุด 
(%) 

ไม่ตอบ 
(%) 

รวม 
(%) 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
7 

(14.60) 
5 

(10.40) 
29 

(60.40) 
5 

(10.40) 
1 

(2.10) 
1 

(2.10) 
48 

(40.00) 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 - 
9 

(27.30) 
21 

(63.60) 
3 

(9.10) 
- - 

33 
(27.50) 

ปวช. - 
6 

(54.50) 
3 

(27.30) 
1 

(9.10) 
1 

(9.10) 
- 

11 
(9.20) 

ปวส. 
1 

(11.1) 
3 

(33.3) 
2 

(22.2) 
- 

3 
(33.3) 

- 
 

9 
(7.50) 

ปริญญาตร ี
2 

(20.00) 
5 

(50.00) 
2 

(20.00) 
1 

(10.00) 
- - 

10 
(8.30) 

อื่น ๆ - 
3 

(37.50 
3 

(37.50) 
2 

(25.00) 
- - 

8 
(6.70) 

รวม 
10 

(8.30) 
31 

(25.80) 
61 

(50.80) 
12 

(10.00) 
5 

(4.20) 
1 

(0.80) 
120 

(100) 
Chi – Square = 52.707 , df = 30, Sig = 0.006 

 จากตารางที่ 8 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 โดยใช้สถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.01 
พบว่าการศึกษามีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาแม่น้ าล าคลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

 
 ตารางท่ี  9  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการมีจิตส านึก 
 

จิตส านึก 
 

ระดับการศึกษา 

การก าจัดเปลือกมะพร้าวโดยวิธีกองวางไว้ 
มากที่สุด 

(%) 
มาก 
(%) 

ปานกลาง 
(%) 

น้อย 
(%) 

น้อยที่สุด 
(%) 

ไม่ตอบ 
(%) 

รวม 
(%) 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
6 

(17.50) 
2 

(4.20) 
5 

(10.40) 
3 

(6.30) 
14 

(29.20) 
18 

(37.50) 
48 

(40.00) 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 - 
2 

(6.10) 
3 

(9.10) 
2 

(6.10) 
7 

(21.20) 
19 

(57.60) 
33 

(27.50) 

ปวช. 
5 

(45.50) 
- - 

2 
(18.20) 

2 
(18.20) 

2 
(18.20) 

11 
(9.20) 

ปวส. 
1 

(11.10) 
1 

(11.10) 
3 

(33.30) 
- 

1 
(11.10) 

3 
(33.30) 

9 
(7.50) 

ปริญญาตร ี
1 

(10.00) 
2 

(20.00) 
2 

(20.00) 
2 

(20.00) 
1 

(10.00) 
2 

(20.00) 
10 

(8.30) 

อื่น ๆ 
- 
 

7 
(5.80) 

14 
(11.70) 

11 
(9.20) 

28 
(23.30) 

47 
(39.20) 

8 
(6.70) 

รวม 
13 

(10.80) 
7 

(5.80) 
14 

(11.70) 
11 

(9.20) 
28 

(23.30) 
47 

(39.20) 
120 

(100) 
Chi – Square = 43.791, df = 30, Sig = 0.05 

 จากตารางที่  9  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 โดยใช้สถิติไค-สแควร์ ที่ระดับนัยส าคัญที่ 
0.05 พบว่าการศึกษามีความสัมพันธ์กับการมีจิตส านึก  
 

ตารางท่ี  10  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการมีจิตส านึก 
 

การมีจิตส านึก 
 

เพศ 

การจับสัตว์น้ าโดยวิธีทอดแห 
มากที่สุด 

(%) 
มาก 
(%) 

ปานกลาง 
(%) 

น้อย 
(%) 

น้อยที่สุด 
(%) 

ไม่ตอบ 
(%) 

รวม 
(%) 

หญิง 
20 

(32.80) 
5 

(8.20) 
4 

(6.60) 
2 

(3.30) 
11 

(18.00) 
19 

(31.00) 
61 

(50.80) 

ชาย 
26 

(44.10) 
9 

(15.30) 
9 

(15.30) 
2 

(3.40) 
3 

(5.10) 
10 

(16.90) 
59 

(49.20) 

รวม 
46 

(38.30) 
14 

(11.70) 
13 

(10.80) 
4 

(3.30) 
14 

(11.70) 
29 

(24.20) 
120 

(100) 
Chi – Square = 11.183, df = 5, Sig = 0.048 

 จากตารางที่ 10  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 โดยใช้สถิติไคสแควร์ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่าเพศมีความสัมพันธ์กับการมีจิตส านึก  
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ตารางท่ี  11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพหลักกับการมีส่วนร่วม 

 
การมีส่วนร่วม 

 
 
 

อาชีพหลัก 

การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน 
มากที่สุด 

(%) 
มาก 
(%) 

ปานกลาง 
(%) 

น้อย 
(%) 

น้อยที่สุด 
(%) 

ไม่ตอบ 
(%) 

รวม 
(%) 

การเกษตร 
8 

(20.00) 
12 

(30.00) 
13 

(32.50) 
3 

(7.50) 
2 

(5.00) 
2 

(5.00) 
40 

(33.30) 

ค้าขาย 
1 

(3.20) 
5 

(16.10) 
17 

(54.80) 
4 

(12.90) 
3 

(9.70) 
1 

(3.20) 
31 

(25.80) 

รับจ้าง 
6 

(16.70) 
9 

(25.00) 
17 

(54.80) 
4 

(12.90) 
3 

(9.70) 
1 

(3.20) 
36 

(30.00) 

รับราชการ - 
2 

(33.30) 
2 

(33.30) 
- 

1 
(16.70) 

1 
(16.70) 

6 
(5.00) 

รวม 
16 

(13.30) 
28 

(23.30) 
47 

(39.20) 
9 

(7.50) 
14 

(11.70) 
6 

(5.00) 
120 

(100) 
Chi – Square = 38.324, df = 20, Sig = 0.008 

 จากตารางที่ 5.11  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 โดยใช้สถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยส าคัญท่ี 
0.01 พบว่าอาชีพหลักมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม 
 
 ตารางท่ี  12  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพหลักกับการมีจิตส านึก 
 

การมีจิตส านึก 
 

อาชีพหลัก 

การก าจัดขยะโดยวิธีเผา 
มากที่สุด 

(%) 
มาก 
(%) 

ปานกลาง 
(%) 

น้อย 
(%) 

น้อยที่สุด 
(%) 

ไม่ตอบ 
(%) 

รวม 
(%) 

การเกษตร 
15 

(37.50) 
4 

(10.00) 
9 

(22.50) 
3 

(7.50) 
2 

(5.00) 
7 

(17.50) 
40 

(33.30) 

ค้าขาย 
12 

(38.70) 
4 

(12.90) 
4 

(12.90) 
1 

(3.20) 
- 

10 
(32.30) 

31 
(25.80) 

รับจ้าง 
17 

(47.20) 
4 

(11.10) 
2 

(5.60) 
5 

(13.90) 
- 

8 
(22.20) 

36 
(30.00) 

รับราชการ 
3 

(50.00) 
- 
 

- 
1 

(16.70) 
1 

(16.70) 
1 

(16.70) 
6 

(5.00) 

รวม 
47 

(39.20) 
12 

(10.00) 
20 

(16.70) 
10 

(8.30) 
3 

(2.50) 
28 

(23.30) 
120 

(100) 
Chi – Square = 35.440, df = 20, Sig = 0.018 
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 จากตารางที่  12 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 โดยใช้สถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยส าคัญที่ 
0.05 พบว่าอาชีพหลักมีความสัมพันธ์กับการมีจิตส านึก  
ส่วนที่ 4 ระดับของการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ปัจจัยหรือตัวแปรทางด้านพฤติกรรมของประชาชน ที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
 ในการวิเคราะห์ปัจจัยหรือตัวแปรทางด้านพฤติกรรมของประชาชนที่มีผลต่อการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์โดยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) หา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี
ปัจจัยซึ่งเป็นตัวแปรอิสระ ดังต่อไปนี้ 

1. การมีส่วนร่วม 
- การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแม่น้ าล าคลองในการเก็บขยะ ก าจัดวัชพืชน้ า 

     - การชักชวนสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ าเนื่องในวันส าคัญ 
-การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน 
  เพ่ือเสนอข้อ  คิดเห็น และวิธีการในการพัฒนาแหล่งน้ า 

2. การมีจิตส านึก 
- การก าจัดขยะ 
- การก าจัดฟางข้าว 
- การสร้างส้วม 
- การจับสัตว์น้ า 

3. การบ ารุงรักษา 
- การปลูกพืชแบบขั้นบันได 
- การใช้ปุ๋ยหมักที่ผสมเอง 
- การก าจัดวัชพืชโดยวิธีธรรมชาติ 
- การก าจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมี 
- 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) 

R2  = 0.271, F = 21.766, Sig = 0.000 
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จะเห็นได้ว่าตัวแปรอิสระคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน การบ ารุงรักษา มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถพยากรณ์ได้ 27.10 %  ทั้งนี้ตัวแปรจิตส านึกไม่มี
อิทธิพลใด ๆ ต่อการพัฒนา ดังภาพ 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DEVT คือ  ตัวแปรตามวัดการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

       โดยที่ DEVT  =  ผลบวกของ (Co1,Co2,Co3,Co4,Co5,Co6,Co7) 
Co1 หมายถึง โครงสร้างของการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
Co2 หมายถึง     กระบวนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
Co3 หมายถึง     พฤติกรรมในการพัฒนา 
Co4 หมายถึง     การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท าให้เกิด 

ความเจริญในชุมชน 
Co5 หมายถึง     การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท าให้ระบบ 
             การด าเนินชีวิตเปลี่ยนแปลง 
Co6 หมายถึง     การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สามารถบรรลุ  เป้าหมาย 
Co7  หมายถึง     การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท าให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงโดยการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้า  
 PARTCT  คือ  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             โดยที่  PARTCT  =  ผลบวกของ ( DEL1 , DEL2, DEL7) 
   DEL1   หมายถึง  การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแม่น้ าล าคลองในการเก็บขยะ  

ก าจัดวัชพืช 
   DEL2  หมายถึง  การชักชวนสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแหล่ง 

น้ าเนื่อง ในวันส าคัญ 
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                DEL7  หมายถึง  การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกลุ่ม 
องค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเพ่ือเสนอข้อบังคับ ข้อคิดเห็นและวิธีการใน  การ
พัฒนาแหล่งน้ า 
 

 MAINT  คือ  การบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            โดยที่ MAINT      =    ผลบวกของ (DEL8, DEL9, DEL10, DEL11,DEL12,  

     DEL13 DEL14) 
  DEL8 หมายถึง   การปลูกพืชแบบขั้นบันได 
  DEL9 หมายถึง   การใช้ปุ๋ยหมักท่ีผสมเอง 
   DEL10 หมายถึง   การก าจัดวัชพืชโดยวิธีธรรมชาติ 
  DEL11 หมายถึง   การก าจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมี 
  DEL12 หมายถึง   การปลูกพืชคลุมดิน 
  DEL13 หมายถึง   การปลูกหญ้าแฝกบริเวณริมฝั่งคลอง 
  DEL14 หมายถึง   การปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับพืชอ่ืน ๆ 
 AWARE  คือ  การมีจิตส านึกในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                   โดยที่  AWARE  =  ผลบวกของ( DEL3, DEL4, DEL5, DEL6) 
  DEL3 หมายถึง   การก าจัดขยะ 
  DEL4 หมายถึง   การก าจัดฟางข้าว 
   DEL5 หมายถึง   การสร้างส้วม 
  DEL6 หมายถึง   การจับสัตว์น้ า 
 



บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตต าบลสามบัณฑิต : กรณีศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชน”  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างของประชาชนในต าบลสามบัณฑิตจ านวน  120  คน สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 ลักษณะทางด้านประชากรและสังคม 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จ านวนข้อมูลที่ศึกษา เป็นเพศหญิงร้อยละ 50.80 เพศชายร้อยละ 
49.20 มีอายุเฉลี่ย 41.88 ปี ส่วนใหญ่สมรสแล้วจบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบอาชีพ
การเกษตรเป็นอาชีพหลัก อาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพรอง มีรายได้เฉลี่ย 3,570.25 บาท/เดือน และมี
ภูมิล าเนาอยู่ในหมู่บ้านตั้งแต่เกิด 
  

พฤติกรรมการพัฒนา 
 ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการอบรมการให้ความรู้เรื่องทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจะไม่มีความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าหมายถึงอะไร 
แต่จะทราบว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต ส าหรับพฤติกรรมใน
การพูดคุยสนทนาเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมมีบ่อยพอสมควร การรับความรู้ ปัญหาข่าวสารต่าง ๆ 
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่จะได้จากการดูโทรทัศน์ การมีส่วนร่วม การดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะตอบว่าทุกฝ่ายต้อง
ร่วมมือกันและตนเองจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา มีส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
  

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การศึกษาถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนได้
ศึกษาถึงการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแม่น้ าล าคลองในการเก็บขยะก าจัดวัชพืชน้ า การชักชวนให้สมาชิก
ในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ าในวันส าคัญ การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน
หรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเพ่ือเสนอข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและวิธีการในการพัฒนาแหล่งน้ า 
พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับปาน
กลางเป็นส่วนใหญ่เมื่อเป็นเช่นนี้ สามารถอธิบายได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่สนใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดังกล่าวในระดับปานกลาง ไม่ได้ให้ความสนใจในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมาก เพราะยังขาดความรู้ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การศึกษาถึงการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ศึกษาถึงการปลูกพืชแบบ
ขั้นบันได การใช้ปุ๋ยมักท่ีผสมเอง การก าจัดวัชพืชโดยวิธีธรรมชาติ  การก าจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมี การ
ปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชหญ้าแฝก การปลูกพืชตระกูลถั่ว พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
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จะมีการบ ารุงรักษาดินในระดับน้อยที่สุด มีการบ ารุงรักษาในระดับปานกลาง ในบางกิจกรรมเท่านั้น  
คือ การใช้ปุ๋ยหมักที่ผสมเอง การก าจัดวัชพืชโดยวิธีธรรมชาติ การก าจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมี เมื่อเป็น
เช่นนี้สามารถอธิบายได้ว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
น้อยมาก 
 การศึกษาถึงการมีจิตส านึกในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชน 
ได้ศึกษาถึงการก าจัดขยะ ก าจัดฟางข้าว การสร้างส้วม การจับสัตว์น้ า พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ยังขาดจิตส านึกที่จะพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพราะเมื่อศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วม การบ ารุงรักษาและการมีจิตส านึกในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมแล้ว สามารถพยากรณ์ได้ว่าการมีส่วนร่วม การบ ารุงรักษา มีอิทธิพลต่อ การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยที่ การมีจิตส านึกไม่มีอิทธิพลใด ๆ ต่อการพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเลย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
 จากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับผู้เกี่ยวข้องกับประชาชนในต าบลสาม
บัณฑิตและข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. ควรมีการปลูกฝังจิตส านึกแก่เยาวชนในท้องถิ่น ให้มีความรู้สึกรักหวงแหน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะโรงเรียนต้องให้ความรู้เกี่ยวกับความส าคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่ามีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ซึ่งมนุษย์จะต้อง
รู้จักอนุรักษ์ให้คงอยู่ไว้ตลอดไป 

2. หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด 
ต้องมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ผู้น าท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่น ได้
เข้าใจถึงความหมาย ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ เพราะประชาชนคิดว่าปัญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ไกลตัว ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไม่ปรากฏให้เห็นทันทีทันใด ส่วน
ใหญ่มักเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลานาน ท าให้ประชาชนโดยทั่วไปไม่ค่อยให้ความสนใจและตระหนัก
ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงจ าเป็นที่หน่วยงานของรัฐต้องมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชนและองค์กรในชุมชนได้ทราบและเข้า ใจบทบาทของตนที่ควรมีต่อการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและวิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

3. ผู้น าเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผู้น าท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความเสียสละ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และเป็น
แบบอย่างที่ดีของประชาชน 

4.  ควรส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน 
เพราะการพัฒนาจะประสบผลส าเร็จได้ข้ึนอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของประชาชน 
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5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ขึ้น 
  
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1.   ควรท าการวิจัยการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตต าบล       
สามบัณฑิต โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

2.   ควรท าการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research : 
PAR) โดยให้ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ ชุมชน ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น เข้ามามี
ส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาแห่งชาติซึ่งเป็นนโยบายของ
รัฐ 
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ศุภกนิตย์ พลไพรินทร. 2540. เทคนิคการประมวลผล. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แพร่พิทยา. 

อรรถ แพทยังกุล . 2543. ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารกรุงเทพมหานครใน การบริหารเมือง : 
กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: โครงการปริญญาโทส าหรับผู้บริหาร สาขาบริหารรัฐกิจ (EPA) 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

เอกสารชุดคู่มือการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมระดับ 
จังหวัด เล่มท่ี 8 กรุงเทพ : 2540. 

เอนก เหล่าธรรมทัศน์. 2543. เหตุอยู่ที่ท้องถ่ินปัญหาการเมืองการปกครองระดับชาติที่มีสาเหตุมา 
จากการปกครองท้องถ่ินที่ไม่พอเพียง.กรุงเทพฯ:ศูนย์ศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์. 

 
 
 
 



แบบสอบถามส าหรับการวิจัย 
 

การศึกษาสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตต าบลสามบัณฑิต : กรณีศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการ 
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชน 

 

ค าชี้แจง: แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบด้วย 5 ตอน ได้แก่ 
    ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล   
           ตอนที่ 2 พฤติกรรมการพัฒนา 
    ตอนที่ 3 ระดับของการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ตอนที่ 4 ระดับของการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
    ตอนที่ 5 พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ขอขอบคุณในความกรุณาร่วมมืออย่างดียิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 
  

            อาจารย์ณัฐวรรธน์ สุนทรวริทธิโชติ  
                         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                   ผู้วิจัย    

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลสว่นบุคคล 
 

ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย   ใน □ หน้าข้อ หรือเติมค า/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        □   อ่ืนๆ................................   

7. รายได้............................................บาท/เดือน 
8. ภูมิล าเนาเดิม 

□  อยู่ในหมู่บ้านนี้ตั้งแต่เกิด   □ ย้ายมาจากที่อ่ืน 
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ตอนที่ 2 พฤตกิรรมของการพัฒนา 
ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย   ใน □ หน้าข้อ หรือเติมค า/ข้อความในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน  
1. การเข้ารับการอบรมให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        □  ไม่เคย       □   เคย 
2. ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงอะไร 
   □    สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและมนุษย์น ามาใช้ประโยชน์ ได้แก่ น้ า ดิน ป่าไม้ ฯลฯ 

□    สิ่งที่มีตามธรรมชาติและมนุษย์ต้องดูแลรักษาให้คงอยู่ตลอดไป    

□    ไม่ทราบ 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต 
   □    ใช่      □    ไม่ใช่ 
4. การพูดคุยหรือสนทนาเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมกับบุคคลอ่ืน ๆ 
   □   นาน ๆ ครั้ง      □   บ่อยพอสมควร   □   บ่อยมาก     □   ไม่เคยเลย 
 5.  การได้รับความรู้ ปัญหา ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากแหล่งใด 

□   ส่วนราชการ     □   โทรทัศน์      □   หนังสือพิมพ์     
□   ญาติพ่ีน้อง      □    เพ่ือน ๆ 

6.  รัฐบาลหรือส่วนราชการจัดท าโครงการสร้างถังเก็บน้ าฝนคอนกรีตในท้องถิ่นเพื่อรองรับน้ าฝน
ไว้ใช้ตลอดปี ท าให้ประชาชน 

□    พอใจ     □    เฉย ๆ     □   ไม่พอใจ     □    อ่ืน ๆ 
7.  ใครเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

□    ส่วนราชการ       □    ตัวเอง     □    ทุกฝ่ายร่วมมือกัน 
8.  มีบทบาทในการดูแลรักษา ปกป้อง ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

□    มี         □    ไม่มี      □    ไม่ทราบ 

9.  การเข้าร่วมกิจกรรมวันพัฒนาเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

□    เข้าร่วม                   □   ไม่เข้าร่วม 
10.  การเข้าร่วมกิจการวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่ 5 มิถุนายน 

□    เข้าร่วม       □    ไม่เข้าร่วม 
 

ตอนที่ 3 ระดับของการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย   ใน □ หน้าข้อ หรือเติมค า/ข้อความในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน  
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ทรัพยากรน้ า 
1. การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแม่น้ าล าคลองในการเก็บขยะ ก าจัดวัชพืชน้ า 

□   มากที่สุด      □   มาก    □   ปานกลาง    
□    น้อย     □   น้อยมาก    

2. การชักชวนให้สมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ า เนื่องในวันส าคัญ 
□    มากที่สุด      □   มาก    □   ปานกลาง    
□    น้อย     □   น้อยมาก    

3. การก าจัดขยะโดยวิธี 
ก) เผา 

□    มากที่สุด      □   มาก    □   ปานกลาง    
□    น้อย     □   น้อยมาก    

ข) ฝัง 
□   มากที่สุด      □   มาก    □   ปานกลาง    
□   น้อย     □   น้อยมาก    

ค) ทิ้งในที่ทิ้งขยะที่จัดไว้ 
□   มากที่สุด      □   มาก    □   ปานกลาง    
□    น้อย     □   น้อยมาก    

ง) ทิ้งลงในแม่น้ าล าคลอง 
□   มากที่สุด      □   มาก    □   ปานกลาง    
□    น้อย     □   น้อยมาก    

4. การก าจัดเปลือกมะพร้าวโดยวิธี 
ก) เผา 
□   มากที่สุด      □   มาก    □   ปานกลาง    
□    น้อย     □   น้อยมาก    

        ข)  น าไปย่อยเพ่ือผสม 
□   มากที่สุด      □   มาก    □   ปานกลาง    
□    น้อย     □   น้อยมาก    

        ค)  กองวางไว้ 
□   มากที่สุด      □   มาก    □   ปานกลาง    
□   น้อย     □   น้อยมาก    

       ง)     ทิ้งลงในล าคลอง 
□   มากที่สุด      □   มาก    □   ปานกลาง    
□    น้อย     □   น้อยมาก    
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5. การสร้างส้วมโดยวิธี 
ก) ส้วมราดน้ าโดยปล่อยน้ าลงในแม่น้ าล าคลอง 

□   มากที่สุด      □   มาก    □   ปานกลาง    
□    น้อย    □  น้อยมาก    

ข) ส้วมราดน้ าที่มีบ่อเก็บ 
□   มากที่สุด      □   มาก    □  ปานกลาง    
□   น้อย     □   น้อยมาก    

6. การจับสัตว์น้ าโดยวิธ ี
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 ในชุมชนเพ่ือเสนอข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะและวิธีการในการพัฒนาแหล่งน้ า 

□   มากที่สุด      □   มาก    □   ปานกลาง    
□   น้อย     □   น้อยมาก    
 

ตอนที่ 4 ระดับของการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย   ใน □ หน้าข้อ หรือเติมค า/ข้อความในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน  
ทรัพยากรน้ า 
1.  การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแม่น้ าล าคลองในการเก็บขยะ ก าจัดวัชพืชน้ า 

□   มากที่สุด      □   มาก    □   ปานกลาง    
□    น้อย     □   น้อยมาก    

2.  การชักชวนให้สมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ า เนื่องในวันส าคัญ 
□   มากที่สุด      □   มาก    □   ปานกลาง    
□    น้อย     □   น้อยมาก    
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3. การก าจัดขยะโดยวิธี 
ก) เผา 

□   มากที่สุด      □   มาก    □   ปานกลาง    
□    น้อย     □   น้อยมาก    

ข) ฝัง 
□   มากที่สุด      □   มาก    □   ปานกลาง    
□    น้อย    □   น้อยมาก    

ค) ทิ้งในที่ทิ้งขยะที่จัดไว้ 
□   มากที่สุด      □   มาก    □   ปานกลาง    
□    น้อย    □   น้อยมาก    

ง) ทิ้งลงในแม่น้ าล าคลอง 
□   มากที่สุด      □   มาก    □   ปานกลาง    
□   น้อย     □   น้อยมาก    

4. การก าจัดฟางข้าวโดยวิธี 
       ก)  เผา 

□   มากที่สุด      □   มาก    □   ปานกลาง    
□    น้อย    □   น้อยมาก    

        ข)   น าไปย่อยเพ่ือผสมหรือให้เป็นอาหารสัตว์ 
□   มากที่สุด      □   มาก    □   ปานกลาง    
□    น้อย     □   น้อยมาก    

        ค) กองวางไว้ 
□   มากที่สุด      □   มาก    □   ปานกลาง    
□    น้อย     □   น้อยมาก    

         ง)     ทิ้งลงในล าคลอง 
□   มากที่สุด      □   มาก    □   ปานกลาง    
□    น้อย     □   น้อยมาก    

5. การสร้างส้วมโดยวิธี 
ก) ส้วมราดน้ าโดยปล่อยน้ าลงในแม่น้ าล าคลอง 

□   มากที่สุด      □   มาก    □   ปานกลาง   
□   น้อย    □   น้อยมาก    

ข) ส้วมราดน้ าที่มีบ่อเก็บ 
□   มากที่สุด      □   มาก    □   ปานกลาง    
□    น้อย     □   น้อยมาก   
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6. การจับสัตว์น้ าโดยวิธ ี
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 ในชุมชนเพ่ือเสนอข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะและวิธีการในการพัฒนาแหล่งน้ า 

□   มากที่สุด      □   มาก    □   ปานกลาง    
□   น้อย     □   น้อยมาก    

8. การปลูกพืชแบบขั้นบันได 
□   มากที่สุด      □   มาก    □   ปานกลาง    
□    น้อย    □   น้อยมาก    

9. การใช้ปุ๋ยหมักที่ผสมใช้เอง 
□   มากที่สุด      □   มาก    □   ปานกลาง    
□    น้อย    □  น้อยมาก    

10. การก าจัดวัชพืชโดยวิธีธรรมชาติ 
□   มากที่สุด      □   มาก    □   ปานกลาง    
□    น้อย     □   น้อยมาก    

11. การก าจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมี 
□   มากที่สุด      □   มาก    □   ปานกลาง    
□    น้อย     □   น้อยมาก    

12. การปลูกพืชคลุมดิน 
□   มากที่สุด      □   มาก    □   ปานกลาง    
□    น้อย     □   น้อยมาก    

13. การปลูกหญ้าแฝกบริเวณริมฝั่งคลอง 
□   มากที่สุด      □   มาก    □   ปานกลาง    
□    น้อย     □   น้อยมาก    
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14. การปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับพืชอ่ืน ๆ 
□   มากที่สุด      □   มาก    □   ปานกลาง    
□    น้อย     □   น้อยมาก    
 

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น รวมท้ังปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ 
ค าชี้แจง:  เติมค า/ข้อความในช่องว่างที่เสนอแนะ ข้อคิดเห็น ปัญหา หรืออุปสรรคต่างๆของท่าน  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สถานที่ท างาน :   สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์/โทรสาร:  035 245 400   มือถือ: 086 478 2244  
E-mail:    rex1965rex@gmail.com 
 
ประวัติการศึกษา 

- น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- น.ม. นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ประกาศนียบัตรสภาทนายความ  สภาทนายความ   
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