
บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
  การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน ้าและขยะ
อ้าเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาค้นคว้าเอกสารรวบรวมแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยน้าเสนอผลการศึกษาตามล้าดับดังนี   

2.1   พื นที่ท้าการวิจัย 
2.2   ความหมายของการมีส่วนร่วม 
2.3   รูปแบบการมีส่วนร่วม 
2.4   ทฤษฏีการมีส่วนร่วม 
2.5   การจัดการสิ่งแวดล้อม 
2.6   การจัดการน ้า 
2.7   การจัดการขยะ 
2.8   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.9   กรอบงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
2.1 พื้นที่ท าการวิจัย 

2.1.1 อ าเภออัมพวา สภาพทั่วไป ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขต 
            อ้าเภออัมพวา ตั งอยู่ทางทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้  ของจังหวัดสมุทรสงคราม  ห่าง
จากตัวจังหวดประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื อที่ 170.164 ตารางกิโลเมตรหรือ 106,352.5 ไร่ 
           อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ้าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
ทิศใต้ ติดต่อกับอ้าเภอเขาย้อยและอ้าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ้าเภอกับอ้าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ้าเภอเพลงและอ้าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

         ลกัษณะภูมิประเทศ  พื นที่โดยทั่วไปของอ้าเภออัมพวาเป็นที่ราบลุ่ม  คลอง มีแม่น ้าที่ไหล
ผ่านได้แก ่แม่น ้าแม่กลอง พื นที่เหมาะสมกับการท้าเกษตรกรรม 
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          ลกัษณะภูมิอากาศ อําเภออัมพวาได๎รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎จากอําวไทยและทะเล
จีนได๎พัดเอาฝนมาตกในฤดูฝนในปริมาณมากพอสมควร ประกอบกับอยูํใกล๎ทะเลจึงมีความชุํมชื่นอยํูเสมอ  
ในฤดูหนาวอากาศไมํหนาวจัดและในฤดูร๎อนอากาศไมํร๎อนจัดจนเกินไปอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  28 องศา
เซลเซียส 
          สภาพทางการปกครอง อําเภออัมพวาจัดรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการออกเป็น  2 
รูปแบบคือราชการบริหารสํวนภูมิภาค  แบํงออกเป็น  13 ตําบล 96 หมูํบ๎าน เนื้อที่ประมาณ170.164 ตาราง
กิโลเมตร ท๎องที่อําเภออัมพวาประกอบด๎วยองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 13 แหํง ได๎แกํ 

 เทศบาลตําบลอัมพวา ครอบคลุมพื้นที่ตําบลอัมพวาทั้งตําบล 
 เทศบาลตําบลเหมืองใหมํ ครอบคลุมพื้นที่บางสํวนของตําบลเหมืองใหมํ 
 องค๑การบริหารสํวนตําบลสวนหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลสวนหลวงทั้งตําบล 
 องค๑การบริหารสํวนตําบลทําคา ครอบคลุมพื้นที่ตําบลทําคาทั้งตําบล 
 องค๑การบริหารสํวนตําบลวัดประดํู ครอบคลุมพื้นที่ตําบลวัดประดํูทั้งตําบล 
 องค๑การบริหารสํวนตําบลเหมืองใหมํ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลเหมืองใหมํ (นอกเขตเทศบาลตําบล

เหมืองใหมํ) 
 องค๑การบริหารสํวนตําบลบางช๎าง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบางช๎างทั้งตําบล 
 องค๑การบริหารสํวนตําบลแควอ๎อม ครอบคลุมพื้นที่ตําบลแควอ๎อมทั้งตําบล 
 องค๑การบริหารสํวนตําบลปลายโพงพาง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลปลายโพงพางทั้งตําบล 
 องค๑การบริหารสํวนตําบลบางแค ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบางแคทั้งตําบล 
 องค๑การบริหารสํวนตําบลแพรกหนามแดง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลแพรกหนามแดงทั้งตําบล 
 องค๑การบริหารสํวนตําบลยี่สาร ครอบคลุมพื้นที่ตําบลยี่สารทั้งตําบล 
 องค๑การบริหารสํวนตําบลบางนางลี่ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบางนางลี่ทั้งตําบล 

 
      2.1.2 ข้อมูลเทศบาลต าบลอัมพวา  
 เทศบาลตําบลอัมพวา หรือ “ชุมชนอัมพวา” ต้ังอยูํในพื้นที่ตอนกลางของอําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรปราการ มีเนื้อที่ประมาณ 2.5 ตารางกิโลเมตร หํางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 71 กิโลเมตร และ
หํางจากตัวจังหวัดสมุทรสงครามประมาณ 6 กิโลเมตร 
  เทศบาลตําบลอัมพวา มีอาณาเขต ดังนี้  
 ทิศเหนือ  ติดกับตํารวจบางช๎าง   อําเภออัมพวา 
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 ทิศตะวันออก ติดกับตําบลบ๎านปรก  อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 ทิศใต๎  ติดกับตําบลบางขันแตก   อําเภออัมพวา 
 ทิศตะวันตก ติดกับตําบลสวนหลวง อําเภออัมพวา  
 ลักษณะทางเศรษฐกิจ  ประชากรสํวนใหญํของเทศบาลตําบลอัมพวายังคงประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพด้ังเดิมที่สืบทอดกันมาต้ังแตํอดีต รองลงมาเป็นการประกอบอาชีพพาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรมรับราชการ ฯลฯ ทําให๎โครงสร๎างทางเศรษฐกิจ และรายได๎ประชากรเป็นไปตามลักษณะของ
การประกอบอาชีพ 
 การเกษตรกรรม ประชากรในเขตเทศบาล มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่สําคัญคือการทํา
สวนผลไม๎ โดยผลผลิตจากสวนผลไม๎หลักๆ ได๎แกํ มะพร๎าว ส๎มโอ ลิ้นจี่ มะมํวง เป็นต๎น  
 การพาณิชยกรรมและการบริการ  ในเขตเทศบาลตําบลอัมพวามีธนาคารพาณิชย๑ จํานวน 4 
แหํง คือ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด  ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ๑การเกษตร 

การอุตสาหกรรม  โรงงานอุตสาหกรรมภายในเขตเทศบาลตําบลอัมพวามีอยูํไมํมากนัก เป็น
โรงงานอุตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดเล็ก   เชํน การผลิตน้ําตาลมะพร๎าว การทําขนมประเภทท๏อฟฟี่ 
การผลิตและจําหนํายวัสดุกํอสร๎าง 

การท่องเที่ยว  เนื่องจากเทศบาลตําบลอัมพวา เป็นเมืองประวัติศาสตร๑ ที่มีความสําคัญที่
เกี่ยวข๎องกับมหาจักรีบรมราชวงศ๑ โดยเป็นสถานที่พระราชสมภพของพระบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎า
นภาลัย ภายในพื้นที่เทศบาลตําบลอัมพวาจึงมีแหลํงทํองเที่ยว ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร๑อยูํหลาย
แหํง ได๎แก ํ
 1) อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.
2) เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ได๎เสด็จพระราชดําเนินมาเปิดป้ายอุทยาน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2522 และเปิดให๎
ประชาชนเข๎าชมได๎เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2530 
 2) วัดอัมพวันเจติยาราม   เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหาร เดิมเรียกกันวํา “วัดอัมพ
วา” ตํอมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ได๎พระราชทานนามใหมํวํา “วันอัมพวันเจติยาราม ” มี
ความหมายวํา “วัดที่มีเจดีย๑และมีสวนมะมํวงเป็นที่รื่นรมย๑ และเกษตรสําราญ นําเคารพบูชา” 
 3) วัดบางกะพ้อม มีวิหารที่เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจําลองสี่รอย ซึ่งสร๎างในสมัย
กรุงธนบุรี และเป็นที่ประดิษฐานรูปหลํอหลวงพํอคง ธม ฺมโชโต 
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 4) ตลาดน้ ายามเย็น เป็นโครงการที่เทศบาลตําบลอัมพวาริเริ่มขึ้นเพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยว
เชิงอรุรักษ๑ และฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในพื้นที่ 
 5) ชุมชนริมน้ า  เป็นชุมชนเกําแกํที่ประชาชนใช๎ชีวิตรํวมกับสายน้ํามาเป็นเวลายาวนาน แม๎
ในปัจจุบันจะมีถนนข๎ามเข๎ามามีบทบาทมากย่ิงขึ้น แตํพื้นที่ริมน้ํายังสามารถดํารงเอกลักษณ๑การต้ังถิ่นฐาน
ริมน้ํา ได๎เป็นอยํางดี โดยเห็นได๎จากองค๑ประกอบทางด๎านสถาปัตยกรรมหลายอยําง ที่เป็นเอกลักษณ๑
เฉพาะของ ชุมชนริมน้ําด้ังเดิมที่ยังคงหลงเหลือให๎เห็นตลอดลําคลอง 
 ลักษณะทางสังคม  ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลอัมพวาประกอบไปด๎วยชุมชนทั้งหมด 10 ชุมชน 
ได๎แกํ ชุมชนบ๎านหัวแหลม ชุมชนประชาอุทิศ ชุมชนโรงเจ ชุมชนตลาดอัมพวา  ชุมชนวัดอัมพวัน ชุมชน
คลองอัมพวา ชุมชนบางจาก ชุมชนริมเขื่อน ชุมชนบางกะพ๎อม 1 ชุมชนบางกะพ๎อม 2 
 การศึกษา ศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม  ด๎านการศึกษาภายในเขตเทศบาลตําบล
อัมพวามีการจัดการศึกษาระดับตํางๆ โดยสามารถแยกได๎ดังนี้ 
 1) โรงเรียนระดับกํอนประถมศึกษาและประถม ศึกษา สังกัดเทศบาลตําบลอัมพวา จํานวน 3 แหํง 
ได๎แก ํโรงเรียนเทศบาล 1 วัดนางวัด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเกษมสรณาราม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวัน
เจติยาราม  2) โรงเรียนระดับกํอนประถมศึกษาและประถมศึกษา สังกัดเอกชน จํานวน 2 แหํง ได๎แกํ       
โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ โรงเรียนล๎อมรัก 3) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จํานวน 2 
แหํง ได๎แกํ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย  โรงเรียนวัดบางกะพ๎อม  (คงลาภยิ่งพระชานุสรณ๑)  4) ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 1 แหํง คือ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบางจาก ด๎านการนับถือศาสนา ประชากรสํวนใหญํนับถือ
ศาสนาพุทธ มีวัดพุทธทั้งหมด 4 วัด ได๎แกํ  วัดนางวัง  วัดเกษมสรณาราม  วัดอัมพวันเจติยาราม  วัดบางกะ-
พ๎อม 

การสาธารณสุข ภายในเขตเทศบาลตําบลอัมพวาไมํมีสถานบริการของรัฐ เชํน โรงพยาบาล 
สถานีอนามัย แตํมีคลินิกเอกชน 3 แหํง ร๎านขายยาแผนปัจจุบัน 3 แหํง ศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 
แหํง มีอัตรากําลังเจ๎าหน๎าที่ด๎านสาธารณสุข 2 คน และมีเจ๎าหน๎าที่ที่ให๎บริการด๎านการรักษาพยาบาล
เบื้องต๎นอยูํ 1 คน มีผู๎รับบริการเฉลี่ย 10 คนตํอวัน โดยอัตราสํวนเจ๎าหน๎าท่ีตํอประชากรเทํากับ 1: 6,000 
คน 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลตําบลอัมพวามีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยที่รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมตลอดถึงภัยธรรมชาติและสา
ธารณภัยอ่ืนๆ โดยมีเครื่องมือเครื่องใช๎ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1.) รถยนต๑ดับเพลิง   จํานวน 1 คัน 
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 2.) รถยนต๑บรรทุกน้ํา   จํานวน 2 คัน 
 3.) เรือยนต๑ดับเพลิง   จํานวน 1 ลํา 
 4.) เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม  จํานวน 3 เครื่อง 
 5.) พนักงานดับเพลิง   จํานวน 10 คน 
 การก าจัดขยะ  เทศบาลตําบลอัมพวามีรถบรรทุกขยะจํานวน 2 คัน ขนาดบรรจุ  15 ลบ.ม. จํานวน 
1 คัน และ ขนาด 4 ลบ.ม. จํานวน 1 คัน ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเฉลี่ยประมาณวันละ 12 ตัน สามารถ
เก็บขนขยะได๎เฉลี่ยประมาณวันละ 15 ตัน มีระบบการกําจัดขยะโดยวิธีฝังกลบอยํางถูกสุขลักษณะ 
 สภาพทางภูมิสาสตร์ ชุมชนอัมพวา ต้ังอยูํบนพื้นที่ราบลุํมแมํน้ําแมํกลอง มี แมํน้ําแมํกลองไหล
ผํานพื้นที่ทางด๎านทิศตะวันตก และมีคลองอัมพวา ซึ่งแยกออกจากแมํน้ําแมํกลองไหลผํานกลางพื้นที่
ชุมชน นอกจากน้ียังมีลําคลองตํางๆ อีกหลายสายที่ไหลผํานบริเวณพื้นที่ชุมชน เชํน คลองบางจาก คลอง
ลัดดาโชติ คลองดาวดึงษ๑ คลองผีหลอก คลองบางกะพ๎อม ฯลฯ จากการที่มีโครงขํายคลองอยํูทั่วไปภายใน
พื้นที่ชุมชน สํงผลให๎เกิดความสะดวกสบายทางด๎านการคมนาคมทางน้ํา และการประกอบอาชีพ
โดยเฉพาะทางด๎านการเกษตรกรรมเป็นอยํางมากพื้นที่สํวนใหญํภายในชุมชน จึงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและ
จากลักษณะสภาพทางภูมิศาสตร๑  ของพื้นที่ชุมชนที่ได๎รับอิทธิพลจากน้ําทะเลหนุน ทําให๎มีน้ําไหลขึ้นลง
ตลอดทั้งปี สํงผลให๎ชุมชนอัมพวาได๎ชื่อวําเป็นเมือง 3 น้ํา คือ มีทั้งน้ําจืด น้ํากรํอย และ น้ําเค็ม 
 ลักษณะภูมิอากาศของชุมชนอัมพวาโดยทั่วไปมีอุณหภูมิที่ไมํร๎อนมากนัก เนื่องจากมีที่ต้ังไมํไกล
จากทะเล มีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม ในชํวงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน  กุมภาพันธ๑มี
อากาศคํอนข๎างเย็น 
 ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ชุมชนอัมพวามีระบบนิเวศ และสิ่งแวดล๎อมตาม
ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ๑เฉพาะตัว สืบเนื่องมาจากสภาพที่ต้ังของพื้นที่ที่เป็นที่ราบลุํมใกล๎ปากแมํน้ําที่ไหล
ลงสูํอําวไทย ทําให๎มีการตกตะกอนของแรํธาตุตํางๆ ชุมชนอัมพวามีคลองสาขายํอยของแมํน้ําแมํกลองไหล
ผํานหลายสาย ได๎แกํ คลองอัมพวา คลองดาวดึงส๑ คลองบางจาก คลองผีหลอก และคลองเล็กๆ ที่แยกยํอย
จากคลองที่กลําวมาข๎างต๎น สร๎างความอุดมสมบูรณ๑ให๎แกํดินในพื้นที่ ประชากรในชุมชนจึงประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก โดยพื้นที่สวนผลไม๎ สํวนใหญํอยํูถัดจากเรือนแถวริมคลองอัมพวาเข๎าไปด๎านใน     
 นอกจากความอุดมสมบูรณ๑ของระบบนิเวศและสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติแล๎ว อัมพวายังได๎ชื่อ
วําเป็น “เมืองสามน้ํา” กลําวคือ เป็นเมืองที่มีทั้ง น้ําจืด น้ํากรํอย และน้ําเค็ม เมื่อน้ําทะเลขึ้นจะดันน้ําจืดใน
แมํน้ําแมํกลองและคลองตํางๆ กลับขึ้นไป เมื่อนํ้าทะเลหนุนขึ้นมาแทนที่น้ําจืดจะเปลี่ยนเป็น น้ํากรํอย หรือ 
ภาษาชาวบ๎านเรียก น้ําลักจืด ลักเค็ม ปริมาณน้ําขึ้น-น้ําลงในแตํละครั้งขึ้นอยูํกับวันข๎างขึ้นข๎างแรม โดย
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ปริมาณน้ําขึ้น-น้ําลง จะมาก ในชํวง “น้ําเกิด” คือ ประมาณ ขึ้นหรือแรม 12 – 13 คํ่า และ 1 – 5 คํ่า สํวน 
“น้ําตาย” จะมีปริมาณน้ําขึ้น- น้ําลงต่ํากวํา โดยจะอยูํในชํวงขึ้นหรือแรม 6 – 11 คํ่า 
  การเป็นเมืองสามน้ําของชุมชนอัมพวาสํงผลให๎เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งจากความ
อุดมสมบูรณ๑ของระบบนิเวศทําให๎เกิดมีพรรณไม๎ยืนต๎นและไม๎พุํมตํางๆ มากมาย เชํน ลําพู จาก แสมดํา 
แสมขาว เหงือกปลาหมอ เป็นต๎น มีสัตว๑น้ําที่สําคัญ ได๎แกํ ปลากระบอก ปลากะพง ปลาตะเพียน ปลาตีน 
กุ๎งแมํน้ําหรือกุ๎งก๎ามกราม ปูที่พบมากได๎แกํ ปูแสม ปูก๎ามดาบ และหอยตํางๆ  มีนกอพยพ และนกประจํา
ถิ่นกวํา 100 ชนิด เชํน นกยางควาย นายางรอก เหยี่ยวแดง นกเอี้ยงเป็นต๎น และมีสัตว๑เลื้อยคลาน เชํน 
กิ้งกํา และตัวเงินตัวทอง นอกจากนี้ยังมีแมลงนานาชนิดอีกเป็นจํานวนมาก  
 การที่ชุมชนอัมพวามีระบบนิเวศที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต๎นลําพู ทําให๎พบเห็นต๎นลําพู
ได๎ทั่วไปในบริเวณริมแมํน้ํา บริเวณนี้เองเป็นท่ีอยูํ ของหิ่งห๎อยนับล๎านตัว ห่ิงห๎อยนั้นกินใบอํอนของต๎นลําพู
เป็นอาหาร และอาศัยโพรงดินใต๎ต๎นลําพูเป็นท่ีวางไขํ การเที่ยวชมหิ่งห๎อยต๎องใช๎เรือลํองไปตามแมํน้ําแมํ
กลองตอนกลางคืน อีกบริเวณหนึ่งที่สามารถพบหิ่งห๎อยได๎มากคือ คลองผีหลอก ซึ่งเชื่อมตํอกับคลองอัมพ
วา และแมํน้ําแมํกลอง  

2.1.3 ข้อมูลต าบลท่าคา 
 สภาพทั่วไปที่ต้ัง   ที่ทําการองค๑การบริหารสํวนตําบลทําคา อยูํทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ของที่วําการ
อําเภออัมพวา ประมาณ 10 กิโลเมตร ต้ังอยูํ เลขที่ 30/2 หมูํที่ 1 ตําบลทําคาอําเภออัมพวา จังหวัด 
สมุทรสงคราม มีระยะทางไปตามถนนสมุทรสงคราม – บางแพ ประมาณ 8 กิโลเมตร จากทางแยกบาง 
กระบือ เลี้ยวขวาเข๎าไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร 
 เนื้อที่ ตําบลทําคามีเนื้อที่ประมาณ 9 กิโลเมตร หรือ 5,631 ไรํ 
 ภูมิประเทศ  พื้นที่ทางกายภาพเป็นท่ีราบลุํม มีลําคลองไหลผํานหลายสาย เชํน คลองทําคา     
คลองศาลา และคลองวัดมณีสรรค๑ เป็นต๎น 
 ทิศเหนือ ติดตํอ ตําบลจอมปลวก ตําบลดอนมโนรา  
 ทิศใต๎ ติดตํอ ตําบลบางช๎าง  
 ทิศตะวันออก ติดตํอ ตําบลคลองเขิน ตําบลนางตะเคียน  
 ทิศตะวันตก ติดตํอ ตําบลบางกระบือ  
 จ านวนหมู่บ้าน มี 12 หมูํบ๎าน อยูํในเขตองค๑การบริหารสํวนตําบล เต็มหมูํบ๎าน 12 หมูํบ๎าน โดย
แยกพื้นที่การปกครองออกเป็น 12 หมูํบ๎าน ดังนี้ 
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หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร 

จ านวน/หลัง 
ชาย หญิง รวม 

1 บ๎านคลองมะขวิด 102 110 212 54 
2 บ๎านคลองศาลา 251 276 527 156 
3 บ๎านคลองบ๎านใต๎ 114 137 251 64 
4 บ๎านคลองวัดมณีสรรค๑ 324 310 634 138 
5 บ๎านคลองทําคา 359 344 703 161 
6 บ๎านคลองผู๎ใหญํป๋อ 267 288 555 122 
7 บ๎านคลองพลับ 166 182 348 78 
8 บ๎านคลองตรง 320 338 658 154 
9 บ๎านปลายคลองตรง 246 231 459 123 
10 บ๎านคลองบางกึ่ง 164 167 331 81 
11 บ๎านคลองสวนทุํง 208 191 399 92 
12 บ๎านคลองขุดเจ๏ก 192 224 416 79 

รวม 2,713 2,780 5,493 1,302 
 
 ประชากร   ประชากรทั้งสิ้น 5,493 คน แยกเป็นชาย 2,713 คน หญิง 2,780 คน มีความหนาแนํน
เฉลี่ย 610 คน/ตารางกิโลเมตร  
 สภาพทางเศรษฐกิจ  
 อาชีพ ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชํน สวนมะพร๎าว ทําน้ําตาลมะพร๎าว
และรับจ๎างทั่วไป แหลํงน้ําธรรมชาติ ลําน้ํา,ลําห๎วย 21สาย บึง, หนองและอื่นๆ 1แหํง  แหลํงน้ําที่สร๎างขึ้น 
ถังเก็บน้ําฝน (ฝ .99) 2แหํง ประตูน้ํา 1 แหํง ประปาหมูํบ๎าน  13 แหํง ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  สภาพดิน
มีความอุดมสมบูรณ๑ดี   มีลําคลองหลายสาย ทําให๎มีน้ําไหลผํานทั่วทั้งพื้นที่จุดเดํนของพื้นที่  ตําบลทําคามี
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุํม มีลําคลองมากมาย วิถีชีวิตของประชาชนผูกพันกับลําน้ํามีการนําสินค๎า
หรือผลผลิตทางการเกษตร ใสํเรือพายและนํามาแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายกันโดยสืบทอดกันมาไมํตํ่ากวํา 
100 ปี มีความเหมาะสมที่จะสํงเสริมให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ คือ ตลาดน้ําทําคา และเนื่องจาก
พื้นที่สํวนใหญํเป็นสวนมะพร๎าว ประชาชนจึงมี ความสามารถด๎านศิลปะ หัตถกรรมและงานฝีมือประดิษฐ๑
ตํางๆ เชํน การประดิษฐ๑ การแปรรูป การทําหมวก เครื่องใช๎ครัวเรือน จากก๎านมะพร๎าวและกะลามะพร๎าว 
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 2.1. 4. ข้อมูลต าบลเหมืองใหม่ 
 ความเป็นมา องค๑การบริหารสํวนตําบลเหมืองใหมํ ได๎รับการยกฐานะจากสภาตําบล เป็น
องค๑การบริหารสํวนตําบลเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2539 อยูํในเขตอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีเนื้อ
ท่ี 5.91 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตตามกฎหมายลักษณะการปกครองท๎องที่รวม 5 หมูํบ๎านดังนี้ 
 หมูํที่ 3 บ๎านคลองเหมืองใหมํ 
 หมูํที่ 4 บ๎านปลายคลองอ๎อม 
 หมูํที่ 5 บ๎านคลองวัว 
 หมูํที่ 6 บ๎านคลองชะนาง 
 หมูํที่ 8 บ๎านบางวันทองใน 
         สถานท่ีตัง้ องค๑การบริหารสํวนตําบลเหมืองใหมํ ต้ังอยูํในท๎องที่อําเภออัมพวา ระยะทางหํางจาก
อําเภออัมพวาประมาณ 7 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้  
 ทิศเหนือ ติดตํอ เทศบาลตําบลเหมืองใหมํ  
 ทิศตะวันตก ติดตํอ ตําบลวัดประดํู  
 ทิศตะวันออก ติดตํอ ตําบลแควอ๎อม  
 ทิศใต๎  ติดตํอ ตําบลบางแค  

เนื้อที่ องค๑การบริหารสํวนตําบลเหมืองใหมํ โดยประมาณ 5.91 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
3,699 ไรํ ภูมิประเทศ ตําบลเหมืองใหมํ เป็นพื้นที่ราบลุํม มีแมํน้ําลําคลองกระจายท่ัวพื้นที่ ทําให๎เหมาะแกํ
การเกษตร เนื่องจากมีความชุํมชื้นอยํูเสมอ ได๎รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎จากอําวไทยและ
ทะเลจีนใต๎ อากาศเย็นสบาย ฤดูหนาวไมํหนาวจัด ฤดูร๎อนไมํร๎อนเกินไป 
 ประชากร ประชากรมีทั้งสิ้น 2,354 คน แยกเป็นชาย 1,092 คน หญิง 1,262 คน จํานวนครัวเรือน 
589 ครัวเรือน 
 หมูํที่ 3 บ๎านปลายคลองเหมืองใหมํ ชาย 115 คน หญิง 128 คน รวม 243 คน 58 ครัวเรือน 
 หมูํที่ 4 บ๎านปลายคลองอ๎อม ชาย 272 คน หญิง 308 คน รวม 580 คน 135 ครัวเรือน 
 หมูํที่ 5 บ๎านคลองวัว ชาย 385 คน หญิง 433 คน รวม 818 คน 207 ครัวเรือน 
 หมูํที่ 6 บ๎านคลองชะนาง ชาย 196 หญิง 229 คน รวม 425 คน 108 ครัวเรือน 
 หมูํที่ 8 บ๎านบางวันทองใน ชาย 124 คน หญิง 165 คน รวม 288 คน 81 ครัวเรือน 
 อุปสรรคปัญหา  ได๎แกํ ด๎านเศรษฐกิจ  ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกตํ่า  ต๎นทุนการผลิตสูงขาด
ความรู๎ด๎านการตลาดและการสร๎างคุณภาพทางการผลิต คําแรงงานมีราคาสูง 
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 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  กระแสไฟฟ้าไมํเพียงพอตํอความต๎องการ  น้ําประปาในการบริโภคยังไมํ
ครอบคลุมทั่วพื้นที่  ด๎านแหลํงน้ํา  ลําคลองตื้นเขิน มีพืชน้ํา และวัชพืชที่เกิดขึ้นมากมาย  ความพร๎อมของ
องค๑การบริหารสํวนตําบลเหมืองใหมํและอุปสรรคปัญหา  บุคลากรมีไมํเพียงพอ แตํสามารถรองรับภารกิจ
การถํายโอนหรือการกระจายอํานาจจากสํวนกลางได๎ระดับหนึ่ง  องค๑การบริหารสํวนตําบลเหมืองใหมํ มี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามภารกิจที่ได๎รับหมอบหมายขวัญและกําลังใจของผู๎ปฏิบัติงานอยํูใน
เกณฑ๑ดี 
 สภาพท่ัวไป สภาพทางเศรษฐกิจ  การประกอบอาชีพ ประชากรท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ได๎แกํ การทําสวนผลไม๎ เชํน มะพร๎าว, ส๎มโอ, ลิ้นจี่  ค๎าขาย, รับจ๎างทั่วไป, รับราชการ  โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย๑ – 
ชีวภาพ ตั้งอยูํหมูํที่ 5 บริเวณวัดทุํงเศรษฐี  สภาพทางสังคม  การศึกษา ในเขตองค๑การบริหารสํวนตําบล
เหมืองใหมํ ไมํมีโรงเรียน สถาบันและองค๑การศาสนา วัด จํานวน 2 แหํง ได๎แกํ วัดทุํงเศรษฐี วัดหนอง
กระพง ตั้งอยํูหมูํที่ 5 ศาลเจ๎า จํานวน 1 แหํง ได๎แกํ ศาลเจ๎าคลองดอน ต้ังอยูํหมูํที่ 8 สาธารณสุข  สถานี
อนามัยประจําหมูํบ๎าน จํานวน 1 แหํง ได๎แกํ สถานีอนามัยบ๎านคลองเมืองใหมํ ต้ังอยูํหมูํที่ 3 และอัตราการ
มีใช๎ส๎วมซึมทุกครัวเรือน   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน มีอาสาสมัครตํารวจชุมชน จํานวน 12 นาย 
ออกตรวจในยามคํ่าคืน โดยตํารวจเป็นหัวหน๎าชุดในการออกตรวจ 
 การบริการพื้นฐาน การคมนาคม มีถนนลาดยาง จํานวน 10 สาย ถนนลูกรัง จํานวน 13 สายการ
โทรคมนาคม ในเขต อบต.เหมืองใหมํ ไมํมีที่ทําการไปรษณีย๑โทรเลข สถานีคมนาคมอ่ืนๆการไฟฟ้า มี
หมูํบ๎านที่ไมํมีไฟฟ้าใช๎ จํานวน 5 หมูํบ๎าน แหลํงน้ําธรรมชาติ มีลําน้ํา ลําคลอง จํานวน 5 แหํง แหลํงน้ําที่
สร๎างขึ้น ไมํมีการสร๎างแหลํงน้ํา ประชากรสํวนใหญํใช๎น้ําคลอง และน้ําประปา 
 2.1.5. ข้อมูลต าบลแควอ้อม  
  ความเป็นมา เรียกตามพื้นที่ในตําบลซึ่งอยูํติดลําน้ําแควอ๎อม เป็นชื่อตําบลแควอ๎อม เดิมที่ตําบล
แควอ๎อม ประกอบด๎วยหมูํบ๎าน 5 หมูํบ๎าน ในปัจจุบันคือ 
  หมูํบ๎านที่ 1 บ๎านปลายคลองอ๎อม  
  หมูํบ๎านที่ 2 บ๎านคลองอ๎อม  
  หมูํบ๎านที่ 3 บ๎านปากคลองอ๎อม  
  หมูํบ๎านที่ 4 บ๎านคลองเชิงกราน  
  หมูํบ๎านที่ 5 บ๎านบางเกาะ  
และสมัยนั้นหมูํบ๎านหมูํที่ 6 หมูํที่ 7 และหมูํที่ 8 ในปัจจบัน เดิมคือตําบลปากน้ําซึ่งระกอบด๎วยหมูํบ๎าน ดังนี้ 
  หมูํบ๎านปากนํ้า (ซึ่งปัจจุบันคือหมูํที่ 6) 
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  หมูํบ๎านบ๎านบางแคใหญํ (ปัจจุบันคือหมูํที่ 7) 
  หมูํบ๎านบ๎านคลองบางแค (ปัจจุบันคือหมูํที่ 8) 
 ภูมิประเทศ ตําบลแควอ๎อม มีสภาพทางกายภาพเป็นทีราบลุํมพื้นดินอุดมสมบูรณ๑ เหมาะกับการ
ทําเกษตรกรรมเกือบทุกชนิด มีแมํน้ําแมํกลองไหลผําน และมีคลองแควอ๎อมเป็นแหลํงน้ําเพื่อทําการเกษตร 
และเป็นทางคมนาคมทางน้ํา ซึ่งในปัจจุบันการคมนาคมทางบก ได๎เข๎ามามีบทบาทมากขึ้น มีการตัด
ถนนลาดยางและถนนลูกรังเข๎าไปในหมูํบ๎านมากขึ้น 
 ที่ตั้ง หํางจากอําเภออัมพวา ประมาณ 5.5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตํอ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ จรดคลองแควอ๎อม และจรดอําเภอบางคนที  
  ทิศใต๎  จรดตําบลบางแค  
  ทิศตะวันตก จรดตําบลเหมืองใหมํ 
  ทิศตะวันออก จรดแมํน้ําแมํกลอง และจรดตําบลสวนหลวง  

เนื้อที่   ตําบลแควอ๎อมมีเนื้อที่ โดยประมาณ 2,068 ไรํ (ประมาณ 3.5002 ตารางกิโลเมตร) 
หมู่บ้าน  ในตําลแควอ๎อม ประกอบด๎วยหมูํบ๎าน 8 หมูํบ๎าน มีรายละเอียดดังนี้ 

  หมูํที่ 1 ชื่อหมูํบ๎าน บ๎านปลายคลองอ๎อม  
  หมูํที่ 2 ชื่อหมูํบ๎าน บ๎านคลองอ๎อม  
  หมูํที่ 3 ชื่อหมูํบ๎าน บ๎านปากคลองอ๎อม  
  หมูํที่ 4 ชื่อหมูํบ๎าน บ๎านคลองบางเชิงกราน  
  หมูํที่ 5 ชื่อหมูํบ๎าน บ๎านบางเกาะ  
  หมูํที่ 6 ชื่อหมูํบ๎าน บ๎านบางแคใหญํ  
  หมูํที่ 7 ชื่อหมูํบ๎าน บ๎านคลองบางแค  
 ประชากร  มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 2,363 คน แยกเป็นชาย 1,142 คน แยกเป็นหญิง 1,221 คน 
 องค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด๎วย  สภาองค๑การบริหารสํวนตําบล  นายกองค๑การบริหาร
สํวนตําบลสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลมาจากการเลือกต้ังหมูํบ๎านละ 2 คน อยูํในวาระ 4 ปี 
 อ านาจหน้าที่และความส าคัญ องค๑การบริหารสํวนตําบลมีอํานาจหน๎าที่ในการพัฒนาทั้งในด๎าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม องค๑การบริหารสํวนตําบลมีหน๎าที่ต๎องทํา (ม. 66) ดังนี้ 

1. จัดให๎มีการบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และสาธารณะ รวมทั้งกําจัดขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฎิกูล 
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3. ป้องกันโรคและระดับโรคติดตํอ 
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. สํงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6. สํงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุและผู๎พิการ 
7. ค๎ุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น  
9. ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนตามที่ราชการมอบหมายโดยจัดสรรงประมาณ หรือบุคลากรให๎ตามความ

จําเป็นและสมควร 
 การไฟฟ้า มีครบทั้ง 8 หมู่บ้าน 
 หมูํที่ 1 จํานวนประชากรที่ใช๎ไฟฟ้า จํานวน 66 หลังคาเรือน 
 หมูํที่ 2 จํานวนประชากรที่ใช๎ไฟฟ้า จํานวน 39 หลังคาเรือน 
 หมูํที่ 3 จํานวนประชากรที่ใช๎ไฟฟ้า จํานวน 45 หลังคาเรือน 
 หมูํที่ 4 จํานวนประชากรที่ใช๎ไฟฟ้า จํานวน 60 หลังคาเรือน 
 หมูํที่ 5 จํานวนประชากรที่ใช๎ไฟฟ้า จํานวน 96 หลังคาเรือน 

ชีวิตความเป็นอยูํ วิถีชีวิตชุมชนอยํูกันแบบเรียบงํายถ๎อยที่ถ๎อยอาศัยและมีการรวมกลุํมจัดทํา
ผลิตภัณฑ๑ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑” แหลํงทํองเที่ยวเพื่อเสริมรายได๎ให๎กับชุมชน เชํน ทํองเที่ยวเชิง
อนุรักษ๑และทํองเที่ยวเชิงเกษตรความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน ป้อมตํารวจของสถานที่ตํารวจภูธร
อําเภออัมพวา จํานวน 1 แหํง ต้ังอยูํหมูํที่ 7 บ๎านบางแคใหญํ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
 การบริการพ้ืนฐาน     
 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  แมํน้ําสายตํางๆ จํานวน 10 สาย  พื้นที่ดินสําหรับอาศัยและ
เพาะปลูก จํานวน 2,068 ไรํ 
 2.1.6. ต าบลบางนางลี่  
 สภาพทั่วไปที่ตั้ง  ตําบลบางนางลี่ตั้งอยูํในท๎องที่อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะหําง
จากอําเภออัมพวา ประมาณ 6 กิโลเมตร 
 ทิศเหนือ ติดตํอ ตําบลบางแค และตําบลสวนหลวง  
 ทิศตะวันตก  ติดตํอ ตําบลบางแค  
 ทิศตะวันออก ติดตํอ ตําบลสวนหลวง  
 ทิศใต๎  ติดตํอ ตําบลปลายโพงพาง  
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 เนื้อที่ ตําบลบางนางลี่มีเนื้อที่ประมาณ 5.58 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3 , 488 ไรํ 
 ภูมิประเทศ ตําบลบางนางลี่ เป็นพื้นที่ราบลุํม มีแมํน้ําลําคลองกระจายทั่วพื้นที่ทําให๎เหมาะแกํ
การเกษตรเนื่องจากมีความชุํมชื่นอยํูเสมอ ได๎รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎จากอําวไทยและ
ทะเลจีนใต๎ อากาศเย็นสบาย ฤดูหนาวไมํหนาวจัด สํวนในฤดูร๎อนก็ไมํร๎อนจัด  จํานวนหมูํบ๎าน ตําบลบาง
นางลี่  มีจํานวนหมูํบ๎าน 5 หมูํบ๎าน ประกอบด๎วย   
 หมูํที1่ บ๎านคลองโพ  
 หมูํที2่ บ๎านคลองเป้ง   
 หมูํที3่ บ๎านคลองบางแค    
 หมูํที4่ บ๎านคลอง วัดวรภูมิ  

หมูํที่5 บ๎านคลองโพงพาง 
 ประชากร 805 หลังคาเรือน ประชากรอาศัยทั้งหมด 3 , 712 คน แยกเป็นชาย 1,806 คน  
หญิง 1, 906 คน 
 
ตารางที่ 2.1 จํานวนประชากรของแตํละหมูํบ๎าน  

หมู่บ้าน จ านวน 

หมูํ1 บ๎านคลองโพธิ์ 474  
หมูํ2 บ๎านคลองเป้ง 616  

หมูํ3 บ๎านคลองบางแค 470  
หมูํ4 บ๎านคลองวัดวรภูมิ        1,181  
หมูํ5 บ๎านคลองโพงพาง 971  

รวม 3,712 
 

 อาชีพ  ประชาชนตําบลบางนางลี่ สํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชํน ทําสวนมะพร๎าว ส๎ม
โอ ลิ้นจี่ กล๎วย และมีอุตสาหกรรมในครัวเรือน เชํน ทําน้ําตาลปีบ ทําโรงมะพร๎าว และมีการรับจ๎างทั่วไป 
และรับจ๎างตามโรงงานตํางๆ  
 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.  –ปั๊มน้ํามันหลอด จํานวน 3 แหํง –ร๎านค๎าทั่วไป จํานวน 33 แหํง    
-โรงงานไม๎แปรรูป จํานวน 1 แหํง –อุตสาหกรรมในครัวเรือน จํานวน 20 แหํง 
 สภาพสังคมการศึกษา   -โรงเรียนประถมศึกษาจํานวน 1 แหํง (โรงเรียนบ๎านบางนางลี่) 
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-ศูนย๑เด็กเล็กกํอนวัยเรียน  จํานวน 1 แหํง -ที่อํานหนังสือพิมพ๑ประจําหมูํบ๎าน/ห๎องสมุดประชาชน จํานวน 
5 แหํง -หอกระจายขําว จํานวน 9 แหํง  
 สถาบันและองค์กรศาสนา -วัด จํานวน 1 แหํง (วัดราษฎร๑วัฒนาราม) หมูํที่5 
 การสาธารณสุข -ศูนย๑สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จํานวน 5 แหํง - สถานีอนามัยประจําตําบล 
จํานวน 1 แหํง - อัตราการมีและใช๎ส๎วมราดน้ําร๎อยละ 100 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  -ที่ทําการตํารวจสายตรวจชุมชนประจําตําบลจํานวน 1 
แหํง (บริเวณหมูํที่ 3) 
 จุดท่อจ่ายน้ าดับเพลิง จุดที1่ บริเวณบ๎านนางอ๏อด โพธิพงษ๑ หมูํที่ 2 จุดที่ 2 บริเวณศาลาพัก
ผู๎โดยสาร หมูํที่ 3  จุดที่ 3 บริเวณที่พักสายตรวจชุมชน หมูํที่ 3   จุดที่ 4 บริเวณสามแยกบ๎านนายสั้น น๎อย
กาญจนะ หมูํที่ 4  จุดที่ 5 บริเวณปากทางเข๎าบ๎านนายวันเพ็ญ อํ่าสกุล หมูํที่ 4 จุดที่ 6 บริเวณปากทางเข๎า
บ๎านนายสมาน บุญพยนต๑ หมูํที่ 5  
 การไฟฟ้า - การใช๎ไฟฟ้ามี 5 หมูํบ๎าน - การใช๎ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย๑ จํานวน 2 ครัวเรือน (หมูํ
ท่ี3 , หมูํที่ 5) 
 2.1 7. ข้อมูล ต าบลบางแค 
 ที่ตั้งและอาณาเขต องค๑การบริหารสํวนตําบลบางแค  ต้ังอยูํที่หมูํที่  60 หมูํที่ 5 ตําบลบางแค  
อําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม  มีระยะทางหํางจากอําเภออัมพวา  ประมาณ  3.5 กิโลเมตร  โดยมี
อาณาเขตดังนี้ 
              ทิศเหนือ ติดตํอ  ตําบลแควอ๎อม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
              ทิศใต๎   ติดตํอ  ตําบลวัดประดํู อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
              ทิศตะวันออก ติดตํอ  ตําบลเหมืองใหมํ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
              ทิศตะวันตก ติดตํอ  ตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 ภูมิประเทศ องค๑การบริหารสํวนตําบลบางแค  มีพื้นที่เป็นท่ีราบลุํมมีลําคลองหลายสายไหลผําน  
พื้นดินอุดมสมบูรณ๑สภาพพื้นที่เหมาะสมแกํการทําการเกษตรและกสิกรรม 
 เขตการปกครอง  (จ านวนหมู่บ้าน ) จํานวนหมูํบ๎านในเขต  องค๑การบริหารสํวนตําบลบางแค  มี
จํานวนทั้งสิ้น  7 หมูํบ๎าน ได๎แกํ หมูํที่  1 บ๎านคลองตาต๋ัน  หมูํที่ 2 บ๎านวัดบางแคกลาง  หมูํที่ 3 บ๎านปาก
คลองวัว หมูํที่ 4 บ๎านคลองบุญนาค  หมูํที่ 5 บ๎านคลองอ๎อม หมูํที่  6 บ๎านวัดปรก  หมูํที่ 7 บ๎านปลายคลอง
บางแค  
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 ประชากร ประชากรในเขต  อบต.บางแค มีจํานวนทั้งสิ้น  3,798 คน แยกเป็นชาย  1,841 คน หญิง 
1,951 คน มีจํานวนครัวเรือน 905 ครัวเรือน 
 เนื้อที ่         ตําบลบางแค มีพื้นที่ประมาณ 4.30 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,687.50 ไรํ 
 สภาพเศรษฐกิจ 
 อาชีพของราษฎร ราษฎรในเขตองค๑การบริหารสํวนตําบลบางแค มีอาชีพ ดังนี้      

 อาชีพเกษตรกรรม ได๎แกํ ทําสวนผลไม๎ เชํน สวนมะพร๎าว, สวนส๎มโอ, สวนลิ้นจี่ 
 อาชีพเลี้ยงสัตว๑ ได๎แกํ การเลี้ยงปลา 
 อาชีพค๎าขาย ได๎แก ํขายของชํา น้ํามัน อาหาร 
 อาชีพรับจ๎าง รับจ๎างทั่วไป รับจ๎างในโรงงานอุตสาหกรรม 

 แหล่งน้ าธรรมชาติ    - แมํน้ํา คลอง 1 สาย - ลําปะโดง 12 สาย แหลํงน้ําที่สร๎างขึ้น - ประปาผิว
ดิน 3 แหํง 
 2.1.8. ข้อมูลต าบลสวนหลวง  
 องค๑การบริหารสํวนตําบลสวนหลวง ตั้งอยํู หมูํที่ 15 หํางจากอําเภออัมพวา 3 กิโลเมตร อยูํหําง
จากจังหวัดสมุทรสงคราม ประมาณ 8 กิโลเมตร ใช๎ระยะทางในการเดินทางด๎วยรถยนต๑จากที่ทําการ
องค๑การบริหารสํวนตําบลสวนหลวงถึงจังหวัดสมุทรสงคราม ประมาณ 15 นาท ี

เนื้อที่ท้ังต าบล   มีเนื้อที่ประมาณ 6.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,026.5 ไรํ 
อาณาเขต 

 ทิศเหนือ ติดตํอ ตําบลบางแค และตําบลแควอ๎อม  
  ทิศตะวันตก ติดตํอ ตําบลบางนางลี่  
  ทิศตะวันออก ติดตํอ แมํน้ําแมํกลอง  
  ทิศใต๎  ติดตํอ ตําบลปลายโพงพาง และตําบลบางขันแตก  
 ภูมิประเทศ ตําบลสวนหลวง เป็นพื้นที่ราบลุํม มีแมํน้ําลําคลองกระจายทั่วพื้นที่ ทําให๎เหมาะแกํ
การเกษตร เนื่องจากมีความชุํมชื้นอยํูเสมอ ได๎รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎จากอําวไทยและ
ทะเลจีนใต๎ อากาศเย็นสบายดี ฤดูหนาวไมํหนาวมาก ในฤดูร๎อนก็ร๎อนเป็นปกติธรรมดา 
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ประชากร    
  

หมู่ที่ 
สถิติจ านวนประชากร สถิติจ านวนบ้าน 

(หลังคาเรือน) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
หมูํที่ 1 บ๎านแหลมสวนหลวง 1 140 188 328 89 
หมูํที่ 2 บ๎านแหลมสวนหลวง 2 66 57 123 69 
หมูํที่ 3 บ๎านโรงหม๎อ 162 203 365 92 
หมูํที่ 4 บ๎านเตาปูน 119 132 251 62 
หมูํที่ 5 บ๎านคลองชุมปุก 98 108 206 72 
หมูํที่ 6 บ๎านปากคลองสวนหลวง 133 144 277 68 
หมูํที่ 7 บ๎านคลองโพงพางลําง 123 149 272 65 
หมูํที่ 8 บ๎านวัดท๎องคุ๎ง 279 291 570 152 
หมูํที่ 9 บ๎านคลองชมพูํ 145 162 307 70 
หมูํที่ 10 บ๎านวัดท๎องคุ๎ง 263 284 547 123 
หมูํที่ 11 บ๎านคลองประชาชมชื่น 1 98 108 199 50 
หมูํที่ 12 บ๎านคลองประชาชมชื่น 2 198 197 395 100 
หมูํที่ 13 บ๎านค๎ุงจําปี 217 333 555 147 
หมูํที่ 14 บ๎านวัดวรภูมิ 204 205 409 102 
หมูํที่ 15 บ๎านสามแยกคลองบางนางลี่ 283 277 560 119 

รวม 2,528. 2,831 5,359 1,380 
 

 ข้อมูลด้านโครงการพ้ืนฐาน  
 ไฟฟ้า ตําบลสวนหลวงมีไฟฟ้าใช๎ทุกครัวเรือน  และมีไฟฟ้าใช๎ทุกหมูํบ๎าน 

 แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  ตําบลสวนหลวง มีแมํน้ําแมํกลอง  คลองประชาชมชื่น และคลอง 
สําปะโดงสาธารณะลําคลอง 42 แหํง 
 ประปา ตําบลสวนหลวงมีน้ําประปาใช๎แล๎วทุกหมูํบ๎านแตํยังไมํครบทุกครัวเรือน 

 โทรศัพท ์โทรศัพท๑สาธารณะมีใช๎ในหมูํบ๎านทุกหมูํบ๎าน 
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 การรวมตัวของเกษตรกร จํานวนสมาชิก กลุํมอาชีพทางการเกษตรมีสมาชิก  450 คน 
  
 ข้อมูลด้านสังคม  
 การศาสนา ชาวตําบลสวนหลวงนับถือศาสนาพุทธ  ประมาณ  5,359 คน   คิดเป็นร๎อยละ  100 
 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพทางด๎านเกษตรกรรม  มีพื้นที่เกษตรกรรม 4,026.5 
ไรํ  เป็นสวนผลไม๎ทั้งหมด 

 ด้านอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ ได๎แกํร๎านค๎าตํางๆ 39 แหํง ปั้มน้ํามันและแก๏ส   5  แหํง   
โรงงานอุตสาหกรรม 4 แหํง โฮมสเตย๑ละรีสอร๑ท 22 แหํง      
 อาชีพของประชาชน ได๎แกํ รับราชการ เกษตรกร รับจ๎างและค๎าขาย 

 ผลิตภัณฑ์ในต าบลสวนหลวง ได๎แกํผักปลอดสารพิษ ลิ้นจี่ ส๎มโอ มะพร๎าว น้ําตาลมะพร๎าว  
และขนมไทย 

 ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ส๎มโอ ลิ้นจี่ 
 
2.2. ความหมายของการมีส่วนร่วม  

ความหมายของการมีสํวนรํวมตามที่นักสังคมศาสตร๑ นักวิชาการหลายทํานได๎ให๎ความหมายการมี
สํวนรํวมไว๎อยํางสอดคล๎องกัน กลําวคือ United Nation (1975) ได๎ให๎ความหมายของการมีสํวนรํวมวํา  
เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการกระทํา  และเกี่ยวข๎องกับมวลชนในระดับตํางๆ  ดังนี้ ประการแรก  ใน
กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับจุดประสงค๑ทางสังคมและการจัดสรรทรัพยากร  และประการที่สองในการ
กระทําโดยสมัครใจตํอกิจกรรมและโครงการ  และยังเน๎นวํา  การมีสํวนรํวมของประชาชนจะต๎องมี
ความหมายครอบคลุมถึงการที่ประชาชนมีสํวนรํวมในผลประโยชน๑ที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนา  รํวม
ชํวยเหลือในการปฏิบัติตามโครงการ  และรํวมในการตัดสินใจตลอดกระบวนการพัฒนา   นอกจากน้ี คําวํา    
การมีสํวนรํวม  หมายถึง การมีสํวนรํวมในการระดมความคิดความเห็นของบุคคลหลายๆ  ฝ่ายให๎สามารถ
นํามากําหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติและทําให๎งานมีความสําเร็จและเกิดผลตํอสํวนรวม  (ทรงพล ต๎ุม
ทอง, 2541) และการที่ให๎ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดที่ไมํเคยเข๎ารํวมในกิจกรรมตํางๆ  หรือเข๎ารํวมการตัดสินใจ  หรือ
เคยเข๎ามารํวมด๎วยเล็กน๎อยได๎เข๎ารํวมด๎วยมากขึ้น  เป็นไปอยํางมีอิสรภาพ  เสมอภาค มิใชํเพียงมีสํวนรํวม
อยํางผิวเผินแตํเข๎ารํวมด๎วยอยํางแท๎จริง  และการเข๎ารํวมนั้นต๎องเริ่มตั้งแตํขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท๎ายของ
โครงการ (นรินทร๑ชยั พัฒน๑พงศา, 2547)  ซึ่ง Erwin (1976); อคิน (2527); วิริยา (2535); สุวิภา (2546) 
และวิวัฒน๑ศิริ  (2547) ได๎ให๎ความหมายของการมีสํวนรํวมสรุปได๎วํา  เป็นการเปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎มี
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ระดับการรับรู๎ถึงปัญหา  การหาวิธีการแก๎ปัญหาโดยต๎องรํวมกันคิด  ตัดสินใจและวางแผน  ตลอดถึงการ
ปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการตํางๆ มีการติดตามและประเมินผลตลอดจนการบํารุงรักษา  ในการพัฒนา
ระบบให๎บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว๎ สําหรับ ยุวัฒน๑ วุฒิเมธี (2526 : 26) ได๎ให๎ความหมายของการมี
สํวนรํวมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการคิดริเริ่ม  การตัดสินใจ การ
รํวมปฏิบัติและรํวมรับผิดชอบในเรื่องตํางๆ  อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง  การท่ีสามารถทําให๎
ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาชนบทเพื่อแก๎ไขปัญหา และนํามาซึ่งสภาพความเป็นอยูํความ
ปรารถนาที่จะอยูํรํวมกับผู๎อื่นอยํางเป็นสุข  ได๎รับความเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของผู๎อ่ืนและพร๎อมที่จะ
อุทิศตนเพื่อกิจกรรมของชุมชนขณะเดียวกันต๎องยอมรับความจริงที่วํามนุษย๑นั้นจะสามารถพัฒนาได๎นั้น
ต๎องมีโอกาสและได๎รับการชี้แนะที่ถูกต๎อง  และ นิรันดร๑ จงวุฒิเวศย๑  (2527: 183) กลําววํา การมีสํวนรํวม
ของประชาชน  หมายถึงการเก่ียวข๎องทางด๎านจิตใจ  และอารมณ๑ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ๑กลุํม  ซึ่งผล
ของการเกี่ยวข๎อง   ดังกลําวเป็นเหตุเร๎าให๎กระทําการเพื่อบรรลุจุดมุํงหมายของกลุํมนั้น  ทั้งยังทําให๎เกิด
ความรู๎สึก  รํวมรับผิดชอบกับกลุํมนั้นด๎วย  สําหรับอคิน  รพีพัฒน๑ (2527: 320) ได๎ให๎ความหมายของการมี
สํวนรํวมในกิจกรรมของชุมชนวํา  หมายถึง การให๎ประชาชนเป็นผู๎คิดค๎นปัญหา  เป็นผู๎ทําทุกอยําง  ซึ่งไมํใชํ
การกําหนดจากภายนอกวําให๎ประชาชนเข๎ามารํวมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  แตํทุกอยํางต๎องเป็นเรื่องของ
ประชาชนที่คิดขึ้นมาเอง  นอกจากน้ี  กรมการปกครอง  (2542: 77) ได๎สรุปวํา การมีสํวนรํวมของประชาชน
ไว๎วํา การมีสํวนรํวมของประชาชนเป็นทั้งหลักการและวิธีการในการทํางานของชุมชน  ชํวยให๎ประชาชนได๎
เรียนรู๎การกระทํา เป็นการสํงเสริมประสบการณ๑  ให๎แกํประชาชนได๎รู๎จักคิดเป็น  ทําเป็น นอกจากน้ียังมีสํวน
ชํวยให๎ประชาชนมีความรู๎สึกเป็นเจ๎าของกิจกรรมนั้นๆ  ทําให๎เกิดความรู๎สึกหวงแหนและบํารุงรักษางานที่
เกิดจากความรํวมมือของตนเอง   โดยสัญญา สัญญาวิวัฒน๑ (2541 : 48) ได๎ให๎ความหมายวํา การมีสํวน
รํวมของประชาชนเป็นการเปิดโอกาสให๎ประชาชนผู๎เป็นเป้าหมายของการพัฒนาเข๎ารํวมโครงการต้ังแตํเริ่ม
ดําเนินโครงการ การประเมินโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ โดยมีวัตถุประสงค๑ให๎ชาวบ๎านได๎เรียนรู๎เรื่องที่ทํา
และการทํางานรํวมกันในฐานะเป็นผู๎จัดการพัฒนาเอง ไมํใชํเป็นผู๎รับการพัฒนาหรือผู๎ถูกกระทําอีกตํอไป    
และไพบูลย๑ ชาวสวนศรีเจริญ (2542:13) ได๎ให๎ความหมายวํา การมีสํวนรํวมของประชาชนหมายถึง ความ
รํวมมือของประชาชน ไมํวําของปัจเจกบุคคลหรือกลุํมคนที่เห็นพ๎องต๎องกันรํวมรับผิดชอบ หรือเข๎ารํวม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน๑ตํอตนเองและสังคม เพื่อพัฒนาและและเปลี่ยนให๎เป็นไปในทิศทางที่ต๎องการโดย
การกระทําของกลุํมหรือองค๑กร ซึ่ง เพิ่มศักด์ิ มกราภิรมย๑ (2543 :11) กลําววํา การมีสํวนรํวม หมายถึง การ
ที่ประชาชนซึ่งประกอบด๎วยบุคคล กลุํมและองค๑กร มีสํวนรํวมในกระบวนการจัดการ การรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร 
การแสดงความคิดเห็นชี้ประเด็นปัญหา การตัดสินใจ กําหนดนโยบาย การวางแผน การได๎รับประโยชน๑ 
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การตรวจสอบการให๎อํานาจรัฐทุกระดับ การติดตาม การติดตามประเมินผล และแก๎ไขปัญหาอุปสรรค 
ดังนั้นการทํางานแบบมีสํวนรํวมเกี่ยวข๎องกับบุคคล และองค๑กรหลายประเภทเพื่อให๎เกิดความสมานไมตรี 
 การมีสํวนรํวม  หมายถึง  การเข๎าไปมีสํวนรํวมในการทํากิจกรรมอยํางมีอิสรภาพเสมอภาค  ตาม
ความสมัครใจในการเข๎ารํวมกิจกรรมตั้งแตํขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท๎ายของโครงการประกอบด๎วยโครงสร๎าง  
วัตถุประสงค๑  องค๑ความรู๎  กิจกรรมกลุํมสัมพันธ๑  กิจกรรมการมีสํวนรํวมกิจกรรมแผนงาน /โครงการและ
แผนปฏิบัติตามโครงการ  และบทบาท  การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ รํวมปฏิบัติการ  รํวมรับผลประโยชน๑  
และรํวมประเมินผล 
 การมีสํวนรํวมของชุมชน  หมายถึงการมีสํวนรํวมอยํางจริงจังของคนที่อยูํรํวมกันในชุมชน  ในการ
วางแผน การดําเนินงาน  และการควบคุม  โดยอาศัยทรัพยากรท๎องถิ่น  เพื่อให๎เกิดประโยชน๑ด๎วยการพึ่งพา
อาศัยตนเองของท๎องถิ่น 
 จากความหมายของการมีสํวนรํวมของประชาชนดังที่กลําวมาแล๎วข๎างต๎นนั้น พอสรุปได๎วํา การมี
สํวนรํวมของประชาชน หมายถึง ความรํวมมือของประชาชนไมํวําของปัจเจกบุคคลหรือกลุํมคนที่เห็นพ๎อง
ต๎องกัน รํวมรับผิดชอบหรือเข๎ารํวมกิจกรรมที่เป็นประโยชน๑ตํอสังคมเพื่อพัฒนาและและเปลี่ยนให๎เป็นไปใน
ทิศทางที่ต๎องการ โดยการกระทําของกลุํมหรือองค๑กร  และจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน๑  ซึ่งกํอให๎เกิดผลดี
ตํอสํวนรวม โดยกิจกรรมที่รํวมกันมีทั้งเพื่อการพัฒนาให๎สังคมมีความเจริญก๎าวหน๎า  และแก๎ไขปรับปรุงให๎
มีความเหมาะสมลงตัวเกิดความสันติสุข 
    2.2.1 ระดับการมีส่วนร่วม 
  สําหรับระดับการมีสํวนรํวมนั้น ไมตรี  อินทุสุต,( 2550) กลําววําระดับของการมีสํวนรํวมเพื่อเปิด
โอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวม ต้ังแตํระดับพื้นฐาน ชั้นเดียว เพียงเป็นการมีสํวนรํวมพื้น ๆ จนถึงกับในระดับ
ที่มีสํวนรํวมเต็มตัว ได๎แกํ รับรู๎ ให๎ความเห็น รํวมคิด รํวมตัดสินใจ รํวมทํา รํวมตรวจสอบ /เป็นเจ๎าของ ทั้งนี้
จะบํงชี้วําการมีสํวนรํวม เป็นสํวนหนึ่งของการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังมีระดับการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมี
สํวนรํวมสูงขึ้น ในทางวิชาการอาจแบํงเป็น 5 ระดับ ได๎แกํ  

1. การแบํงปันข๎อมูลขําวสาร 
2. การฟังความคิดเห็น 
3. การเก่ียวข๎องเข๎าไปมีบทบาท 
4. การรํวมมือรํวมแรง 
5. การเสริมพลังอํานาจให๎ประชาชน 

การมีสํวนรํวม กลําวคือ รายละเอียดของการมีสํวนรํวมจะมีหลายวิธี ซึ่งมีอยูํมากมาย ได๎แกํ 
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 1. การมีสํวนรํวมในการให๎ข๎อมูล  มีหลายวิธีการที่สามารถกระทําได๎ ทั้งเอกสาร และการพูดจา
ประชาสัมพันธ๑ เชํน เอกสารข๎อเท็จจริง รายงานผลการศึกษา จัดเวทีนําเสนอข๎อมูล มีศูนย๑ข๎อมูลขําวสาร 
การจัดสัมมนาวิชาการ การไปทัศนศึกษา การจัดทําจดหมายขําว จัดแถลงขําว ทําวีดีทัศน๑ การสื่อสารผําน
หอกระจายขําวชุมชน หรือการสื่อสารผํานวิทยุกระจายเสียง 
 2. การมีสํวนรํวมในการรับฟังความคิดเห็น ได๎แกํ การไปสัมภาษณ๑รายบุคคล การสนทนาเป็นกลุํม
ยํอยซึ่งขณะนี้ใช๎กันมาก เพราะมีความใกล๎ชิดและได๎ข๎อมูลจาก การสํารวจความคิดเห็น การจัดให๎มีสาย
ดํวน - สายตรง การแสดงความคิดเห็นผํานเว็บไซต๑ ซึ่งกําลังแพรํหลายไปตามกระแสเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมตลอดถึงประชาพิจารณ๑ก็อยูํในเทคนิคสํวนนี้ 
 3. การมีสํวนรํวมแบบปรึกษาหารือ  ที่ปรากฏมากและกระจายอยูํทั่วไปขณะนี้ คือเวทีสาธารณะ 
การพบปะแบบไมํเป็นทางการ มีคณะทํางานไปแลกเปลี่ยนข๎อมูล การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เทคนิคโดยละเอียดเหลํานี้ เป็นการแจกแจงให๎เห็นวิธีการเข๎าถึงการมีสํวนรํวม (Sharing) ที่เลือกใช๎ตาม
สภาพและความจําเป็น และการพิจารณาในภาวการณ๑ที่แตกตําง  
           2.2.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ได๎มีผู๎กลําวถึงปัจจัยที่มีผลตํอการมีสํวนรํวม ปัจจัยที่สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนไว๎ดัง  
ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ (2543: 152-153) ได๎กลําววํา ปัจจัยที่เสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของประชาชน
ในการพัฒนามี 4 ปัจจัย ดังนี้     
 1.  ปัจจัยด๎านกลไกของรัฐ โดยรัฐต๎อง 
 1.1 กําหนดนโยบาย 
 1.2 สนับสนุนกิจกรรม 
 1.3 การสร๎างชํองทางในการเข๎ามามีสํวนรํวม 
 1.4การติดตามประเมินผล 
 2.  ปัจจัยด๎านประชาชน โดยประชาชนในชุมชนจะต๎อง 
 2.1 มีความรู๎ ความเข๎าใจและประสบการณ๑  
 2.2 เป็นฝ่ายตัดสินใจริเริ่มกิจกรรมและรับผลประโยชน๑  
 2 .3 เป็นสมาชิกกลุํมทางสังคมหรือเป็นผู๎นํา 
 2.4 มีการติดตํอประสานงานกับเจ๎าหน๎าที่ผู๎นําทํองถิ่น 
 2.5 ได๎รับการฝึกอบรม การศึกษา ดูงานและรับข๎อมูลขําวสารตํางๆ อยํางตํอเนื่อง 

3. ปัจจัยด๎านนักพัฒนา โดยนักพัฒนาต๎อง 
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 3.1 ศึกษาชุมชน  
 3.2 มีความรู๎ความเข๎าใจในเนื้อหาของกระบวนการมีสํวนรํวม  

 3.3 ค๎นหาผู๎นําที่มีศักยภาพ 
 3.4 รวมกลุํมชาวบ๎านเพื่อหาหนทางแก๎ไขปัญหา 
 3.5 เป็นผู๎สนับสนุนในทุกๆด๎าน 
 3.6 มีความจริงใจและมีความผูกพันกับท๎องถิ่น เพื่อให๎ประชาชนเชื่อถือศรัทธา 
 3.7 ดําเนินงานพัฒนาที่มีความเหมาะสมและสอดคล๎องกับสภาพท๎องถิ่น 
 4.ปัจจัยจูงใจ  
 4.1 การได๎รับผลประโยชน๑จากการได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมการพัฒนา  
 4.2 โครงการพัฒนาต๎องตอบสนองตํอความต๎องการของประชาชน  
 ไพบูลย๑ ชาวสวนศรีเจริญ (2542 : 25-36) ได๎กลําวถึงวํา องค๑ประกอบของการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนมี 4 องค๑ประกอบหลักดังตํอไปนี ้
  1.  องค๑ประกอบสํวนบุคคลของสมาชิกกลุํม 
  2.  องค๑ประกอบด๎านครอบครัว 
  3.  องค๑ประกอบด๎านการสนับสนุนจากผู๎นําชุมชนตํอการปฏิบัติงาน 
  4.  องค๑ประกอบของชุมชน 
 ไพบูลย๑ เจริญทรัพย๑ (2534 :39) กลําววําปัจจัยที่มีผลตํอการมีสํวนรํวม ได๎แกํ 
  1.  นักพัฒนาโดยนักพัฒนาต๎องเข๎าใจเนื้อหาและกระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชน 
  2.  ประชาชนต๎องริเริ่มกิจกรรมของตน 
  3. การสนับสนุนจากภายนอกในด๎านตํางๆ 
 ศุภฤกษ๑ โรจนธรรม (2532 : 43) ได๎กลําวถึงปัจจัยการมีสํวนรํวมของประชาชนสรุปได๎ดังนี้ 
  1.  ปัจจัยสํวนบุคคล เชํน รายได๎ ระดับการศึกษา สถานภาพสํวนบุคคล 
  2.  ปัจจัยทางสังคม เชํน การได๎รับความรู๎ การชักชวนจากเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ การชักชวนจากเพื่อน
บ๎าน ความเชื่อถือตํอผู๎นําในหมูํบ๎าน ความต๎องการความสัมพันธ๑ที่ดีกับเพื่อนบ๎านความต๎องการยอมรับนับ
ถือ 
 ไชย พรหมศรี (2533 : 77-81) ได๎กลําวถึง ปัจจัยการมีสํวนรํวมวํามีหลายประการพอสรุปได๎ดังนี้ 
คือ ด๎านความรู๎ความเข๎าใจ ด๎านการได๎รับการสนับสนุนจากผู๎นํา ด๎านการติดตํอกับเจ๎าหน๎าที่ ด๎านความ
คาดหวังวําจะได๎รับผลประโยชน๑ ด๎านโอกาสในการฝึกอบรมและด๎านความรู๎สึกผูกพัน 
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สรุปได๎วํา ปัจจัยที่มีผลตํอการมีสํวนรํวมของประชาชนได๎แกํ ปัจจัยสํวนบุคคล เชํน รายได๎ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสํวนบุคคล หนํวยงานหรือองค๑กรจะต๎องให๎ความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการมีสํวน
รํวม สร๎างพฤติกรรมให๎ประชาชนเกิดความผูกพันและรักท๎องถิ่น การสร๎างแรงจูงใจ ความเชื่อถือและ
ศรัทธา เพื่อนําไปสูํการพัฒนาให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับสภาพท๎องถิ่น 
 
 2.3 รูปแบบการมีส่วนร่วม 
 ได๎มีนักวิชาการหลายทําน อธิบายเกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบของการมีสํวนรํวมของประชาชนไว๎  
ดังนี้ 
          กรรณกิาร๑ ชมดี (2540: 13) ได๎สรุปรูปแบบของการมีสํวนรํวมออกเป็น 10 รูปแบบ คือ 
 1. การมีสํวนรํวมประชุม  
 2. การมีสํวนรํวมออกเงิน  
 3. การมีสํวนรํวมเป็นกรรมการ  
 4. การมีสํวนรํวมเป็นผู๎นํา  
 5. การมีสํวนรํวมสัมภาษณ๑  
 6. การมีสํวนรํวมเป็นผู๎ชักชวน  
 7. การมีสํวนรํวมเป็นผู๎บริจาค  
 8. การมีสํวนรํวมเป็นผู๎ริเริ่มและผู๎เริ่ม  
 9. การมีสํวนรํวมเป็นผู๎ใช๎แรงงาน  
 10. การมีสํวนรํวมออกวัสดุอุปกรณ๑  
 จากความหมายของรูปแบบการมีสํวนรํวมของชุมชนที่กลําวมาข๎างต๎น  สรุปได๎วํารูปแบบการมีสํวน
รํวมเป็นกระบวนการที่ประชาชนมีการรํวมมือรํวมใจในการระบุปัญหา  ความต๎องการ  การวางแผนและการ
ตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมตํางๆ  เพื่อแก๎ไขปัญหาที่ตนประสบอยํูและตกลงรํวมมือกันดําเนินกิจกรรม
น้ันให๎บรรลุผล เพื่อประโยชน๑ของชุมชนตนเอง   

2.3.1 ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
เพื่อให๎เกิดประโยชน๑ในการศึกษาวิเคราะห๑การมีสํวนรํวมของประชาชน  ในกิจกรรมตํางๆ  อยําง

ละเอียดถี่ถ๎วนย่ิงขึ้น ผู๎วิจัยได๎รวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีนักวิชาการหลายทําน  ได๎กลําวถึงวิธีการและ
ขั้นตอนการมีสํวนรํวม ดังเชํน  สํานักมาตรฐานการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  (2545) ได๎อธิบายถึง
ประโยชน๑ของการมีสํวนรํวมในการพัฒนาไว๎ดังนี้ 
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            1. การมีสํวนรํวมรํวมของประชาชนในการพัฒนา  ยํอมกํอให๎เกิดการพึ่งตนเองได๎ในที่สุด  เนื่องจาก
เกิดการเรียนรู๎วิธีการแก๎ปัญหา  และสร๎างความเจริญให๎กับชุมชนหรือหมูํบ๎านของตนผํานกิจกรรม
กระบวนการทํางานตามโครงการ 
             2. การสํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนา  เป็นการสะท๎อนถึงความจริงใจของรัฐที่มีตํอ
การสนับสนุนให๎ประชาชนมีเสรีภาพในการตัดสินใจ และกําหนดชะตากรรมของท๎องถิ่นของตน 
             3. เป็นชํองทางสะท๎อนปัญหาความต๎องการที่แท๎จริงของท๎องถิ่น ให๎ถูกต๎องตรงประเด็น 
             4. เป็นการสร๎างฉันทามติรํวมกัน ซึ่งจะกํอให๎เกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจเนื่องจากเป็นการ
สร๎างข๎อตกลงที่จะเกิดการยอมรับรํวมกันภายในกลุํม 
             5. เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคคล  ยํอมจะต๎องมีการแลกเปลี่ยนความรู๎  และข๎อคิดเห็นระหวํางกัน  
ดังนั้นการมีสํวนรํวมของประชาชนจึงเป็นเสมือนเวทีการเรียนรู๎ท่ีมีประโยชน๑อยํางมาก 
             6. เป็นการสนับสนุนการพัฒนาความรักท๎องถิ่น  และความรับผิดชอบตํอสังคมให๎เกิดขึ้นใน
พฤติกรรมของประชาชนในท๎องถิ่น 
             7. ประชาชนเกิดความรู๎สึกเป็นเจ๎าของผลงาน  อันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นใน
หมูํบ๎าน และจะชํวยแบํงเบาภาระของรัฐในการดูแลบํารุงรักษา    
 
2.4 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม 
 มีนักวิชาการหลายทํานอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับการมีสํวนรํวม ไว๎ คือ 
จีระชัย ไกรกังวาร. 2544: 13-14) ได๎อธิบายการพัฒนาแบบมีสํวนรํวมวําการพัฒนาแบบนี้จะชํวยปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให๎ดียิ่งขึ้น และยังได๎กลําวถึงทฤษฎีการมีสํวนรํวม  5 ทฤษฎี สามารถ
สรุปได ๎ดังนี้ 
 1. ทฤษฎีการเกลี้ยกลํอมมวลชน  (Mass Persuasion) เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช๎แก๎ไขปัญหาความ
ขัดแย๎งในการปฏิบัติงาน  โดยผู๎เกลี้ยกลํอมจะต๎องมีศิลปในการสร๎างความสนใจในเรื่องที่จะเกลี้ยกลํอม  
รวมถึง  ความต๎องการของผู๎เกลี้ยกลํอมโดยเฉพาะความต๎องการขั้นพื้นฐานเพื่อให๎การดําเนินงานบรรลุ
เป้าหมายที่ต้ังไว๎  ดังนั้น การเกลี้ยกลํอมจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะนําไปสูํการมีสํวนรํวมของประชาชน  และถ๎า
การเกลี้ยกลํอมนั้นเป็นเรื่องที่ตรงกับความต๎องการขั้นพื้นฐานของมนุษย๑แล๎วยํอมสํงผลถึงการมีสํวนรํวมได๎
ในที่สุด 
 2. ทฤษฎีการระดมสร๎างขวัญของคนในชาติ  (National Morale) การมีสํวนรํวมในการปฏิบัติ
กิจกรรมใดๆ  จําเป็นต๎องให๎ประชาชนในชุมชนและผู๎ปฏิบัติงานมีขวัญที่ดีการสร๎างขวัญที่ดีต๎องพยายาม
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สร๎างทัศนคติที่ดีตํอผู๎รํวมงาน  เชํน การเห็นแกํประโยชน๑สํวนรวม  ไมํเอารัดเอาเปรียบให๎ข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับ
งาน เปิดโอกาสให๎แสดงความคิดเห็น  เป็นต๎น ดังนั้น การระดมสร๎างขวัญที่ดี  ยํอมทําให๎เกิดความรํวมมือ
รํวมใจในการปฏิบัติงาน 
 3. ทฤษฎีการสร๎างความรู๎สึกชาตินิยม  (Nationalism) เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญนําไปสูํการมี
สํวนรํวม  เป็นความรู๎สึกที่จะอุทิศหรือเน๎นคํานิยมเรื่องผลประโยชน๑ของชาติ  มีความพอใจในชาติของตัว  
พอใจเกียรติภูมิ จงรักภักดีผูกพันตํอท๎องถิ่น 

4. ทฤษฎีการสร๎างผู๎นํา  การสร๎างผู๎นําจะชํวยจูงใจให๎ประชาชนทํางานด๎วยความเต็มใจ  เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค๑หรือเป้าหมายรํวมกัน  เพราะผู๎นําเป็นปัจจัยสําคัญในการรวมกลุํมคน  จูงใจคนไปยัง
เป้าประสงค๑ผลของการสร๎างผู๎นําทําให๎เกิดการระดมความรํวมมือปฏิบัติงานอยํางมีขวัญงานมีคุณภาพ  มี
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑และรํวมรับผิดชอบ  ดังนั้น การสร๎างผู๎นําที่ดียํอมนําไปสูํการมีสํวนรํวมในกิจกรรม
ตํางๆ ด๎วยดี 

5. ทฤษฎีการใช๎วิธีและระบบทางการบริหาร ) การใช๎ระบบบริหารในการระดมความรํวมมือเป็นวิธี
หนึ่งที่งํายเพราะใช๎กฎหมาย  ระเบียบแบบแผนเป็นเครื่องมือในการดําเนินงาน  แตํอยํางไรก็ตาม  ผลของ
ความรํวมมือยังไมํมีระบบใดดีที่สุดในเรื่องการใช๎การบริหาร เพราะธรรมชาติของคนจะทํางานด๎วยความรัก  
แตํถ๎าหากไมํควบคุมก็จะไมํเป็นไปตามนโยบายและความจําเป็น  เพราะการใช๎ระบบบริหารเป็นการให๎
ปฏิบัติตามนโยบายเพื่อให๎บรรลุถึงเป้าหมายนั้น 
 นอกจากน้ัน  จีระชัย ไกรกังวาร  (2544: 20-21) ได๎สรุปวําการท่ีมนุษย๑จะแสดงพฤติกรรมออกมา
หรือกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมานั้น  เกิดจากความต๎องการของมนุษย๑  (Human Needs) วัฒนธรรม  
ประเพณี ระบบของสังคม  และแรงจูงใจ  ตํางๆ นั้นเอง สํวนในการที่ประชาชนจะเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
พัฒนานั้น ยํอมขึ้นอยูํกับเงื่อนไขหรือปัจจัยหลายประการที่แตํละคนมีแตกตํางกัน  เชํน เงื่อนไขหรือปัจจัย
ทางเศรษฐกิจ สังคม และ ทางด๎านสํวนบุคคล เป็นต๎น ซึ่งมีสํวนในการกําหนดความสําเร็จและความเป็นไป
ได๎ของการมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนจากการศึกษาเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข๎อง  ที่กลําว
มาข๎างต๎นสามารถสรุปออกเป็นแตํละปัจจัย ได๎ดังนี้ 
 1. ปัจจัยทางด๎านสํวนบุคคล  ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  ตําแหนํงทางสังคมระดับของ
ครอบครัว ความสัมพันธ๑หรือระยะเวลาที่อยูํอาศัยในชุมชน เป็นต๎น 
 2. ปัจจัยทางด๎านเศรษฐกิจ ได๎แกํ ลักษณะอาชีพ  รายได๎ ฐานะของครอบครัวความคาดหวังรายได๎
ที่เพิ่มขึ้น ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพในชุมชน  ทรัพยากรในชุมชน  ความสามารถพิเศษหรืออาชีพเสริมใน
ชุมชน เป็นต๎น 
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 3. ปัจจัยทางด๎านสังคมวิทยาและจิตวิทยา ได๎แก ํแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเชื่อความศรัทธา  ความ
เกรงใจตํอบุคคล  ความคาดหวังตํอประโยชน๑ที่จะได๎รับ  การใช๎อํานาจบังคับระเบียบ  ข๎อบังคับ กฎหมาย 
วิธีการติดตํอสื่อสาร  การเป็นสมาชิกกลุํม  ความต๎องการทางด๎านรํางกาย  และจิตใจของบุคคลในระดับ
ตํางๆ และลักษณะทางสังคมของชุมชน เป็นต๎น 
 สําหรับปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคตํอการมีสํวนรํวม  เจิมศักด์ิ ปิ่นทอง (2527: 23) ได๎สรุปปัญหา
เกี่ยวกับตัวชาวชนบท ตัวเจ๎าหน๎าที ่และระบบราชการ ที่เป็นอุปสรรคตํอการมีสํวนรํวมวํา 
 1. ในอดีตสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความมั่นคง  จึงไมํมีความจําเป็นในการเสริมสร๎างการทํางาน
รํวมกัน ตํางคนตํางทําก็เพียงพอตํอการยังชีพ  ชาวชนบทจึงขาดนิสัยการทํางานรํวมกันอยํางจริงจังและ
ถาวร จะมีก็แตํการทํางานรํวมกันเป็นครั้งคราวเทํานั้น 
 2. ชาวชนบทมีทัศนคติในแนวทางลัทธิปฏิบัตินิยม ซึ่งจะยอมรับความคิดริเริ่มหรือของแปลกใหมํก็
ตํอเมื่อเห็นวําได๎ประโยชน๑โดยตรงในระยะสั้น  
 3. ชาวชนบทไมํชอบแสดงตัวเป็นศัตรูกันซึ่งหน๎า  รวมทั้งไมํชอบโต๎เถียงกับบุคคลภายนอก  เขาจึง
รับทุกอยํางโดยไมํคัดค๎าน แตํในใจอาจจะไมํเห็นด๎วย เมื่อถึงเวลาดําเนินการเขาจะไมํเข๎าไปมีสํวนรํวม  หรือ
เข๎าไปตอนแรกแล๎วขาดหายไป 
 4. นโยบายในระบบราชการมักมาจากเบ้ืองบน จึงเป็นการยากลําบากท่ีผู๎ปฏิบัติงานในชนบทจะให๎
ประชาชนมีสํวนรํวมอยํางแท๎จริง  และให๎ประชาชนเป็นผู๎ตัดสินใจดําเนินการเองเมื่อระบบบริหารถูกสั่งมา
จากเบื้องบน  การบริหารงานของเจ๎าหน๎าที่ระดับสนามของแตํละกรมจึงเป็นไปด๎วยความยากลําบาก  แนว
ทางการมีสํวนรํวมของชาวชนบทที่เจ๎าหน๎าที่แตํละฝ่ายเข๎าใจจึงแตกตํางกัน  และการดําเนินงานก็แตกตําง
กันไปด๎วย 
 5. เจ๎าหน๎าที่ราชการมีแนวโน๎มชอบทํางานในสํานักงานโดยเฉพาะงานด๎านเอกสารที่จะเสนอ
ผู๎บังคับบัญชามากกวํางานสนาม  อันเนื่องมาจากการที่ราชการต๎องปฏิบัติหน๎าที่ตอบสนองเบื้องบน  ซึ่งจะ
มีผลตํอระบบราชการให๎ความดีความชอบ การละเลยงานในสนามดังกลําวสํงผลให๎ขาดความเข๎าใจชนบท
และข๎อมูลชุมชนอยํางแท๎จริง และไมํสามารถกระตุ๎นชุมชนให๎มามีสํวนรํวมได๎ในที่สุด 
 6. เจ๎าหน๎าที่บางคนบางหนํวยงานยังมีความคิดที่ไมํต๎องการให๎ชาวชนบทรํวมมือกันและรวมตัวกัน
อยํางจริงจัง  เพราะมีความเชื่อวําจะทําให๎ปกครองประชาชนได๎ยากขึ้น  ซึ่งเป็นการแสดงถึงทัศนคติที่ควร
ได๎รับการแก๎ไขอยํางเรํงดํวน 
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            โดยสรุปการรํวมมอืของชมุชนข้ึนอยํูกับสิ่งท่ีมากระต๎ุนให๎เกิดการมสีวํนรํวมโดยชุมชนจะมสีวํนรํวม
ในการจัดการสิ่งแวดล๎อมในกรณีวันสําคัญตํางๆ ด๎วยการรํวมแรงรํวมใจกําจัดขยะ  ขุดลอกคูคลองในชุมชน
ของตนเอง 
            
2. 5  ความหมายของการจัดการสิ่งแวดล้อม  

มีนักวิชาการหลายทํานได๎ให๎ความหมาย  และคํานิยามของคําวําการจัดการสิ่งแวดล๎อม  โดยสรุป
ความหมายจากทรรศนะของนักวิชาการตํางๆ ดังนี้ 
           เกษม จันทร๑แก๎ว (2544: 293 – 294) ได๎กลําวถึงความหมายของการจัดการสิ่งแวดล๎อมไว๎หลาย
ประเด็น ดังนี้   

1. การจัดการสิ่งแวดล๎อม  เป็นเหมือนกับการอนุรักษ๑แตํตํางกันที่การอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมนั้น  เป็น
เหมือนทฤษฎีและหลักการไมํได๎มีแผนงานปฏิบัติ  สํวนคําวําการจัดการสิ่งแวดล๎อมนั้น  เป็นคําที่มี
ความหมายในเชิงปฏิบัติได๎  

2. การจัดการสิ่งแวดล๎อม  เป็นเสมือนแผนงานในการดําเนินการทางสิ่งแวดล๎อม  ซึ่งการ กําหนด
แผนงานนี้ต๎องครอบคลุมนโยบาย  มาตรการ แผนงาน และโครงการ  หรือ แผนปฏิบัติ (Action Plan) ที่มี
ขั้นตอนและกลไกควบคุมให๎แผนงานดําเนินไปได๎  

3..การจัดการสิ่งแวดล๎อม เป็นการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมภายในระบบ  สิ่งแวดล๎อม
โดยต๎องยึดหลักและวิธีการอนุรักษ๑วิทยาซึ่งผู๎ใช๎ต๎องตระหนักดีวําต๎องมี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
สําหรับมวลมนุษย๑ตํอไป ทั้งปริมาณที่เพียงพอ  คุณภาพเป็นไปตามความต๎องการและเวลาที่ต๎องการต๎องมี
ให๎ได ๎นอกจากน้ีการใช๎ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล๎อมต๎องไมํให๎เกิดผลกระทบสิ่งแวดล๎อมทั้งทางตรง
และทางอ๎อม แตํถ๎าหลีกเลี่ยงไมํได๎ ก็ยอมให๎เกิดให๎น๎อยที่สุด หรือเกิดได๎ตามความสามารถ  ของธรรมชาติที่
จะชํวยตัวเองได๎เทํานั้น  ถ๎าเกินกวํานี้แล๎วก็จะเกิดมลพิษสิ่งแวดล๎อมได๎  กลําวอีกนัยหนึ่งก็คือ  การจัดการ
สิ่งแวดล๎อม  คือ การอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมขั้นแผนปฏิบัติหรือหาวิธีการอนุรักษ๑มาประยุกต๑ใช๎  กลําวคือมี
แผนการใช ๎และดําเนินการตํอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางที่กําหนดไว๎อยํางนี้มีขั้นตอนและมี  
กลไกควบคุม  

4. การจัดการสิ่งแวดล๎อม เป็นแนวทางหนึ่งของนิเวศพัฒนาปฏิบัติ  หรือพัฒนาแบบยั่งยืนกลําวคือ
การจัดการสิ่งแวดล๎อมเป็นหลักท่ีเปิดโอกาสให๎มีการใช๎ทรัพยากรได๎  แตํต๎องไมํให๎  คุณคําทางนิเวศวิทยา
สูญเสียไป  หมายถึงวํา  การนําทรัพยากรมาใช๎นั้น  ต๎องอยูํในวิสัยที่ธรรมชาติฟอกตัวเอง  ฟื้นฟูตัวเอง  ได๎
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อยํางมีประสิทธิภาพ  ถ๎าเกินความสามารถของธรรมชาติแล๎ว  ปัญหาของเสียมีมากเกินไปจนกลายเป็น
มลพิษสิ่งแวดล๎อมก็จะมากตามอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎  

5. การจัดการสิ่งแวดล๎อม เป็นหลักการและแผนปฏิบัติให๎ผู๎บริหารใช๎ดําเนินงานตั้งแตํเริ่มโครงการ
และดําเนินโครงการ  ทั้งนี้เป็นเพราะวําการจัดการสิ่งแวดล๎อมมีกลไกที่กํากับ  กระบวนการ  และแผนงาน
การใช๎ทรัพยากรสิ่งแวดล๎อม นักบริหารสามารถจะทราบแนวคิดและแนวดําเนินงานอยํางมีขั้นตอนดังกลําว
กํอน จึงนําไปตัดสินใจ  

สรุปได๎วํา การจัดการสิ่งแวดล๎อม หมายถึง การดูแล ระวัง สงวน รักษา พัฒนา ฟื้นฟู  การวางแผน  
การจัดสรร  การใช๎ทรัพยากรและการกระทําหรือการดําเนินการใดๆ  เพื่อการป้องกันและแก๎ไขปัญหา
สิ่งแวดล๎อมในชุมชน ทําให๎คุณภาพสิ่งแวดล๎อมดีขึ้น และเกิดประโยชน๑ตํอชุมชน  

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม   หมายถึง  กลุํมบุคคลในชุมชนมีสํวนรํวม
ในการดูแลสิ่งแวดล๎อมในชุมชนของตนเองในด๎านตํางๆ คือด๎านการจัดการขยะ  ด๎านการจัดการนํ้าเสียด๎าน
คุณภาพน้ําใช๎  ด๎านการจัดการพลังงานทดแทนการผลิตไบโอดีเซลจากวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนและแหลํง
ทํองเที่ยวในบริเวณอําเภออัมพวา 
 
 
2.6 การจัดการขยะ 
         2.6.1. ความหมายของขยะ 

ขยะเป็นผลจากการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งเป็นตัวการสําคัญประการหนึ่งที่กํอให๎เกิด   ปัญหา
สิ่งแวดล๎อม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน  พ.ศ. 2535 (ราชบัณฑิตสถาน , 2538) และพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.2535 (กองอนามัยสิ่งแวดล๎อม , 2535) ได๎ให๎คําจํากัดความของคําวํา  ขยะ หมายถึง 
หยากเยื่อ และมูลฝอย หมายถึง เศษสิ่งของที่ทิ้งแล๎ว หยากเยื่อ เศษผ๎า เศษสินค๎า ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสํ
อาหาร เถ๎า มูลสัตว๑ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาดที่เลี้ยงสัตว๑หรือที่อ่ืน 

กรมควบคุมมลพิษ (2541) ได๎ให๎ความหมาย ขยะมูลฝอยชุมชน  หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เกิดจาก
กิจกรรมตํางๆในชุมชน เชํน เขตที่พักอาศัย ธุรกิจร๎านค๎า สถานประกอบการ สถานบริการ ตลาดสด  
สถาบันตํางๆรวมทั้งเศษวัสดุกํอสร๎าง ทั้งนี้ไมํรวมของเสียอันตรายและขยะมูลฝอยติดเชื้อ 

สรุปได๎วํา มูลฝอยหรือขยะมูลฝอย หมายความวําเศษอาหาร  เศษผ๎า เศษสินค๎า ถุงพลาสติก
ภาชนะใสํอาหาร  เถ๎ามูล หรือซากสัตว๑รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บได๎ตามถนน  ตลาดที่เลี้ยงสัตว๑หรือที่อ่ืนๆ
สํวนขยะมูลฝอยชุมชน  หมายถึงขยะที่เกิดจากกิจกรรมตํางๆ ในชุมชน เชํน เขตบ๎านพักอาศัย ธุรกิจร๎านค๎า  
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สถานประกอบการ สถานบริการและตลาดสด สถาบันตํางๆรวมทั้งเศษวัสดุกํอสร๎าง ทั้งนี้รวมของเสีย
อันตรายและขยะมูลฝอยติดเชื้อ 

2.6.2. ประเภทของแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย 
 กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม  (2542) ได๎ แบํงตามกิจกรรมของมนุษย๑  จะแตกตํางกันขึ้นอยูํกับ
แหลํงกําเนิดขยะมูลฝอยนั้นๆซึ่งพอจําแนกออกได๎ ดังนี้         
 1. ชุมชนซึ่งกํอให๎เกิดขยะมูลฝอยชุมชนหรือขยะมูลฝอยเทศบาล  เป็นขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งมาจาก
บ๎านพักอาศัย  และสถานทีประกอบธุรกิจการค๎าที่อยูํในเขตชุมชนหรือเขตเทศบาล  การเก็บรวบรวมและ
กําจัด มักเป็นหน๎าที่ของเทศบาล ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นได๎แกํ ขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะมูลฝอยอันตราย 
 2. โรงงานอุตสาหกรรมจะแตกตํางกันขึ้นอยูํกับประเภทของอุตสาหกรรม  เชํนโรงงานชุบโลหะ  
โรงงานทํากระดาษ  โรงฟอกหนัง  ของเสียหรือขยะมูลฝอยที่ออกมานอกจากขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะมูล
ฝอยอันตรายออโลหะหนักตํางๆ กรด ดําง เป็นต๎น 
 3. เกษตรกรรม  ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นนอกจากขยะมูลฝอยที่มีสํวนประกอบเป็นพวก อินทรียวัตถุ
ได๎แก ํเศษไม๎ เศษหญ๎า แล๎วยังมีขยะมูลฝอยอันตราย ได๎แก ํภาชนะบรรจุยาปราบศัตรูพืช ฮอร๑โมน ปุ๋ย 
 4. สถานพยาบาล  นอกเหนือไปจากขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะมูลฝอยอันตรายอ่ืนๆแล๎ว  
สถานพยาบาลจะเป็นแหลํงกําเนิดขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะมูลฝอยอันตรายประเภทเข็มฉีดยามีดผําตัด  
ยาท่ีเสื่อมสภาพแล๎ว 
 5. สถานที่ทํองเที่ยวเกิดจากกิจกรรมของนักทํองเที่ยวซึ่งโดยปกติแล๎วจะเป็นขยะมูลฝอยจําพวก
เศษอาหารและภาชนะบรรจุอาหาร 
 สํานักรักษาความสะอาดกรุงเทพมหานคร (2535) แบํงประเภทของขยะมูลฝอยได๎ 3 ประเภทดังนี้  
 1. มูลฝอยเปียก  ได๎แกํ พวกเศษอาหาร  เศษพืชผัก  เปลือกผลไม๎  อินทรียวัตถุที่สามารถยํอยสลาย
และเนําเปื่อยงําย ความชื้นสูงและสํงกลิ่นเหม็นได๎รวดเร็ว  
 2. มูลฝอยแห๎ง ได๎แก ํพวกเศษกระดาษ เศษผ๎า โลหะ ไม๎ พลาสติกและยาง เป็นต๎น  
 3. มูลฝอยอันตราย ได๎แก ํสารฆําแมลง หลอดไฟถํานไฟฉาย แบตเตอรี่รถยนต๑ หลอดไฟฟลูออเรส -
เซนต๑ สเปรย๑ฉีดผม เป็นต๎น 
 2.6.3. รูปแบบการก าจัดขยะ 
  การกําจัดขยะมูลฝอยมีหลายวิธีขึ้นกับข๎อจํากัดด๎านสถานที่  งบประมาณ  อุปกรณ๑เครื่องมือ  
ปัจจุบันนิยมใช๎กันทั่วไป 5 วิธี คือ (ชรัตน๑ รุํงเรืองศิลป,์ 2537) 
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 1. การถม  คือ การนําขยะไปเทกองในที่ที่กําหนดและปลํอยให๎ยํอยสลายโดยกระบวนการทาง
ธรรมชาติ 
 2. การฝังกลบ  คือ วิธีการนําขยะมูลฝอยมาฝัง  และใช๎เครื่องจักรบดอัดให๎ยุบตัวลงแล๎วใช๎ดินกลบ
ทับแล๎วบดอัดให๎แนํนอีกครั้ง 
 3. การเผา เป็นการกําจัดขยะมูลฝอยโดยใช๎ความร๎อนสูง 
 4. การหมักมูลฝอยเพื่อทําปุ๋ย  เป็นขบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรีย๑เข๎ามายํอยสลาย
อินทรียวัตถุในขยะมูลฝอย 
 5. การคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช๎ประโยชน๑ เป็นการนําวัตถุตํางๆ  มาใช๎ประโยชน๑
ใหมํอีกครั้งด๎วยกระบวนการหลอม ต๎ม และอื่น ๆ  
 2.6.4. การคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอย       

1. ขยะมูลฝอยที่ต๎องการแยก จําแนกได๎เป็น 
 ก. ขยะอินทรีย๑ หรือขยะที่ยํอยสลายได๎เองตามธรรมชาติ เชํน เศษวัชพืช 
 ข. ขยะรีไซเคิล เชํน แก๎ว กระดาษ พลาสติก โลหะ 
 ค. ขยะยํอยสลายไมํได๎ เชํน เศษหิน ปูน ไม ๎โฟม 
                      ง. ขยะมีพิษ เชํน หลอดไฟ ถํานไฟฉาย ขวดยา กระป๋องสเปรย๑ 
 2. การแยกขยะมูลฝอย ขึ้นอยูํกับพื้นที่แยกขยะมูลฝอย และความพร๎อมในการดําเนินงาน เชํน 

 ก. แยกเป็น 2 ประเภทคือ ขยะอินทรีย๑ และขยะแห๎ง 
 ข. แยกเป็น 3 ประเภทคือ ขยะอินทรีย๑ ขยะแห๎ง และขยะรีไซเคิล 
 ค.แยกเป็น 4 ประเภทคือ ขยะอินทรีย๑ ขยะรีไซเคิล ขยะที่ยํอยสลายไมํได๎และขยะมีพิษ 
 3. ถุง/ถังบรรจุขยะมูลฝอยสําหรับขยะมูลฝอยแตํละประเภทควรมีสีแตกตํางกันชัดเจน  
 ก. ถุง/ถังสีเขียว รองรับ ขยะอินทรีย๑ 
 ข. ถุง/ถังสีเหลือง รองรับ ขยะรีไซเคิล 
 ค. ถุงสีเทา/ถังสีเทาฝาส๎ม รองรับ ขยะที่มีอันตราย หรือเป็นพิษ 
 ง. ถุง/ถังสีฟ้า รองรับ ขยะที่ยํอยสลายไมํได๎ 
 2.6.5. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
  กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม (2544) ได๎กลําวถึงปัญหา อุปสรรค ตํอการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนไว๎ 3 ประการ คือ 
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1. การขาดความรู๎  ความเข๎าใจถึงความสําคัญของการมีสํวนรํวมของประชาชนดังนั้น  จึงไมํให๎
ความรํวมมือในการจัดการสิ่งแวดล๎อมเทําที่ควร 

2. ประชาชนบางสํวน  ไมํมีความรู๎สึกรํวมเป็นเจ๎าของ  จึงไมํต๎องการเข๎ามามีสํวนรํวมในความ
รับผิดชอบตํอกรณีใดๆ 

3. ประชาชนไมํมีเวลาเข๎ามารํวม  เนื่องจากสํวนใหญํต๎องขวนขวายด้ินรนเพื่อหาเลี้ยงชีพ  จึงยากที่
จะเข๎ามาสนใจในประเด็นการมีสํวนรํวม 
            ดังน้ัน  ผู๎นําในองค๑กร  จึงมีบทบาทสําคัญยิ่งที่จะชํวยให๎ประชาชนในพื้นที่เข๎ามามีสํวนรํวมในการ
จัดการขยะมูลฝอย  ทั้งนี้ โดยนําหลักการป้องกันมลพิษ  ไปใช๎ ซึ่งได๎แกํ ลดมลพิษ หรือของเสียให๎น๎อยที่สุด  
หรือไมํมีเลย  ซึ่งจะทําให๎มีของเสียปริมาณน๎อยที่ต๎องนําไปกําจัด  เมื่อของเสียมีปริมาณน๎อยการกําจัดก็จะ
งําย และใช๎งบประมาณน๎อยในการดําเนินการ  ซึ่งในสํวนของปัญหาขยะมูลฝอยนั้นสามารถทําได๎โดยการ
นําขยะมูลฝอยมาใช๎ประโยชน๑ ทั้งในสํวนของการใช๎ซ้ํา และการแปรรูปเพื่อใช๎ใหมํ ซึ่งมีวิธีดําเนินการดังนี้ 
 1. การลดปริมาณการผลิตขยะมูลฝอย  โดยการรณรงค๑ให๎ประชาชนมี  สํวนรํวมในการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยในแตํละวัน ได๎แก ํ
 1.1 ลดการทิ้งบรรจุภัณฑ๑ โดยการใช๎สินค๎าชนิดเติมใหมํ  เชํน ผงซักฟอก  น้ํายาล๎างจาน  น้ํายา
ทําความสะอาด และถํานไฟฉายชนิดชาร๑จใหมํ เป็นต๎น 
 1.2 เลือกใช๎สินค๎าที่มีคุณภาพ มีหํอบรรจุภัณฑ๑น๎อย  อายุการใช๎งานยาวนาน  และตัวสินค๎าไมํ
เป็นมลพิษ 
 1.3 ลดการใช๎วัสดุกําจัดยาก เชํน โฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก 
 2. การใช๎ซ้ํา (Reused) โดยการรณรงค๑ให๎ประชาชนใช๎วัสดุสิ่งของตํางๆ ให๎ค๎ุมคําที่สุด ได๎แก ํ
 1.1 การนําบรรจุภัณฑ๑มาใช๎ซ้ํา เชํน การนํากลํอง ถุง มาใช๎ประโยชน๑ซ้ํา ๆ กันหลายครั้ง 
 1.2 การนําวัสดุ สิ่งของ ที่ชํารุดมาซํอมแซมแล๎วนํากลับมาใช๎ประโยชน๑ใหมํ 
 1.3 การนําวัสดุบรรจุภัณฑ๑ตํางๆ  มาดัดแปลงตกแตํงแล๎วนํามาใช๎ประโยชน๑  เชํนการนําขวด
พลาสติกมาประดิษฐ๑เป็นภาชนะใสํปากกา ดินสอ หรือนํามาปลูกต๎นไม๎ 
 3. การจัดการระบบรีไซเคิล  หรือการนําไปแปรรูปเพื่อนํามาใช๎ใหมํ  (Recycle) โดยการรณรงค๑ให๎
คัดแยกขยะมูลฝอยตามประเภท  ทั้งที่บ๎าน โรงเรียน และสํานักงาน  เพื่อนํากลับมาใช๎ประโยชน๑  โดยการ
นําไปขาย สําหรับขยะมูลฝอยที่ขายได๎ ขยะเปียกหรือเศษอาหารนํามาทําปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ําชีวภาพ 

4. การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช๎ใหมํ  โดยมีอาสาสมัครในชุมชนหรือ
โรงเรียนดําเนินกิจการตํางๆ  เชํน ต้ังศูนย๑รีไซเคิลในชุมชน  โครงการธนาคารขยะในโรงเรียนหรือชุมชน  
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โครงการรีไซเคิลแลกสิ่งของ  เชํน ต๎นไม๎ ไขํ โครงการผ๎าป่าสามัคคีรีไซเคิล  โครงการทําน้ําหมักจุลินทรีย๑  ปุ๋ย
หมัก ฯลฯ 

 สรุป การจัดการขยะ หมายถึง การมีสํวนรํวมของกลุํมบุคคลในการจัดการขยะมูลฝอยภายใน
ตลาดน้ําอัมพวา ดูพฤติกรรมของกลุํมบุคคลที่เข๎ามามีสํวนรํวมในการดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอยภายใน 
เรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอยทั้งทางตรงและทางอ๎อม  ต้ังแตํการคัดแยกขยะมูลฝอย  การท้ิงขยะมูลฝอยให๎
ถูกสุขลักษณะ และการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช๎ใหมํ 
 
2.7 การจัดการน้ า 
       มีผู๎ให๎ความหมายเกี่ยวกับคุณภาพน้ําไว๎ดังนี้ 
 น้ําเสีย ( Waste water) หรือน้ําทิ้ง ตามพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ 
พ.ศ.2535 หมายถึง “ของเสียที่อยูํในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือปนเป้ือนอยูํใน
ของเหลวนั้น” 

เกษม จันทร๑แก๎ว , (2541) กลําววําได๎ให๎ความหมายของคุณภาพน้ํา (water quality) ไว๎วํา 
“คุณภาพน้ํา หมายถึง สภาวะของน้ําที่มีองค๑ประกอบของสิ่งเจือปนทั้งทางด๎านกายภาพ เคมี และชีววิทยา 
ในปริมาณที่ควรจะมีในแตํละประเภทของแหลํงน้ํา” 

 

ภาพท่ี 2.2 การใช๎น้ําของประชาชนชุมชนอัมพวา 
น้ําเสียชุมชน (Domestic wastewater) เป็นน้ําเสียหรือน้ําทิ้งที่ผํานการใช๎ประโยชน๑ในกิจกรรม

ตํางๆ จากกิจกรรมของคน บ๎านเรือน ชุมชน  และระบายน้ําทิ้งลงสูํทํอระบายน้ํา แหลํงรองรับน้ําทิ้งหรือ
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แหลํงน้ําธรรมชาติ โดยไมํได๎ผํานการบําบัดมากํอน น้ําเสียประเภทนี้ได๎แกํ น้ําทิ้งจากบ๎านพักอาศัย 
ภัตตาคาร โรงแรม สถานที่ทํางาน ยํานการค๎า ตลาด เป็นต๎น  

ดังนั้นในการจัดการนํ้าเสียและคุณภาพน้ําใช๎สังเกตได๎จากการมีสํวนรํวมในการจัดการของกลุํม
บุคคลในชุมชน  ด๎านกายภาพ เชํน สารแขวนลอย สี กลิ่น ความโปรํงแสง เป็นต๎น  
 การจัดการนํ้าเสีย  หมายถึง การบําบัดน้ําเสียกํอนทิ้งลงสูํแหลํงน้ําบริเวณตลาดน้ําอัมพวาและตาม
ลําคลองสาขาโดยใช๎วิธีการในหลายวิธี 
 สํานักจัดการคุณภาพน้ํา,( 2540) น้ําเสีย หมายถึงน้ําที่มีสิ่งเจือปนตํางๆ มากมาย จนกระทั่ง
กลายเป็นน้ําที่ไมํเป็นที่ต๎องการ และนํารังเกียจของคนท่ัวไป ไมํเหมาะสมสําหรับใช๎ประโยชน๑อีกตํอไป หรือ
ถ๎าปลํอยลงสูํลําน้ําธรรมชาติก็จะทําให๎คุณภาพน้ําของธรรมชาติเสียหายได๎  
 น้ําเสียชุมชน ( Domestic Wastewater) หมายถึง น้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมประจําวันของ
ประชาชนที่อาศัยอยูํในชุมชน และกิจกรรมที่เป็นอาชีพ ได๎แกํ น้ําเสียที่เกิดจากการประกอบอาหารและ
ชําระล๎างสิ่งสกปรกทั้งหลายภายในครัวเรือน และอาคารประเภทตํางๆ เป็นต๎น 
 ลักษณะน้ําเสีย เกิดจากบ๎านพักอาศัยประกอบไปด๎วยนํ้าเสียจากกิจกรรมตํางๆ ในชีวิตประจําวัน 
ซึ่งมีองค๑ประกอบตํางๆ ดังนี้ 
 1. สารอินทรีย๑ ได๎แกํ คาร๑โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เชํน เศษข๎าว ก๐วยเต๋ียว น้ําแกง เศษใบตอง 
พืชผัก ชิ้นเนื้อ เป็นต๎น ซึ่งสามารถถูกยํอยสลายได๎ โดยจุลินทรีย๑ที่ใช๎ออกซิเจน ทําให๎ระดับออกซิเจนละลาย
น้ํา (Dissolved Oxygen) ลดลงเกิดสภาพเนําเหม็นได๎ ปริมาณของสารอินทรีย๑ในน้ํานิยมวัดด๎วยคําบีโอดี 
(BOD) เมื่อคําบีโอดีในน้ําสูง แสดงวํามีสารอินทรีย๑ปะปนอยูํมาก และสภาพเนําเหม็นจะเกิดขึ้นได๎งําย 
 2. สารอนินทรีย๑ ได๎แกํ แรํธาตุตํางๆ ที่อาจไมํทําให๎เกิดน้ําเนําเหม็น แตํอาจเป็นอันตรายตํอ
สิ่งมีชีวิต ได๎แกํ คลอไรด๑, ซัลเฟอร๑ เป็นต๎น 
 3. โลหะหนักและสารพิษ อาจอยํูในรูปของสารอินทรีย๑หรืออนินทรีย๑และสามารถสะสมอยูํในวงจร
อาหาร เกิดเป็นอันตรายตํอสิ่งมีชีวิต เชํน ปรอท โครเมียม ทองแดง ปกติจะอยูํในน้ําเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม และสารเคมีที่ใช๎ในการกําจัดศัตรูพืชที่ปนมากับนํ้าทิ้งจากการเกษตร สําหรับในเขตชุมชน
อาจมีสารมลพิษนี้มาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนบางประเภท  
 4. น้ํามันและสารลอยน้ําตํางๆ เป็นอุปสรรคตํอการสังเคราะห๑แสง และกีดขวางการกระจายของ
ออกซิเจนจากอากาศลงสูํน้ํา นอกจากน้ันยังทําให๎เกิดสภาพไมํนําดู 
 5. ของแข็ง เมื่อจมตัวสูํก๎นลําน้ํา ทําให๎เกิดสภาพไร๎ออกซิเจนที่ท๎องน้ํา ทําให๎แหลํงน้ําต้ืนเขิน มี
ความขุํนสูง มีผลกระทบตํอการดํารงชีพของสัตว๑น้ํา 
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 6. สารกํอให๎เกิดฟอง/สารซักฟอก ได๎แกํ ผงซักฟอก สบูํ ฟองจะกีดกันการกระจายของออกซิเจนใน
อากาศสูํน้ํา และอาจเป็นอันตรายตํอสิ่งมีชีวิตในน้ํา  
 7. จุลินทรีย๑ ทําให๎เกิดสภาพเนําเหม็น นอกจากน้ีจุลินทรีย๑บางชนิดอาจเป็นเชื้อโรคที่เป็นอันตราย
ตํอประชาชน เชํน จุลินทรีย๑ในน้ําเสียจากโรงพยาบาล 
 8. ธาตุอาหาร เมื่อมีปริมาณสูงจะทําให๎เกิดการเจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณอยํางรวดเร็วของ
สาหรําย (Algae Bloom) ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญทําให๎ระดับออกซิเจนในน้ําลดลงต่ํามากในชํวงกลางคืน อีก
ทั้งยังทําให๎เกิดวัชพืชน้ํา ซึ่งเป็นปัญหาแกํการสัญจรทางน้ํา 
 9. กลิ่น ซึ่งเกิดจากการยํอยสลายของสารอินทรีย๑แบบไร๎ออกซิเจน หรือกลิ่นอ่ืน ๆ จากโรงงาน
อุตสาหกรรมตํางๆ เชํน โรงงานทําปลาป่น โรงฆําสัตว๑ เป็นต๎น  

สุรจิต   ชิรเวทย๑, ( 2551)กลําววํา การจัดการนํ้า แมํกลองเป็นเมืองสามน้ํา คือ มีทั้ง น้ําจืด แถบ
อําเภอบางคนที น้ํากรํอย แถบอําเภออัมพวา และอําเภอเมืองตอนบน และ น้ําเค็ม ทางอําเภอเมือง
ตอนกลาง และตอนลํางกับอําเภออัมพวาตอนลําง เพราะเมืองแมํกลองอยูํติดก๎นอําวไทย และเพราะแมํน้ํา
แมํกลองไหลออกทะเลที่นี่   หนํวยงานราชการที่เกี่ยวข๎องรํวมกันประสานความรํวมมือในการแก๎ไขปัญหา 
จากการประชุมครั้งนั้นสํงผลให๎สํานักงานชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม อนุญาตให๎มีการทดลองแก๎ไข
ประตูซึ่งเป็นทรัพย๑สินของชุมชนตามแนวคิดของชุมชน และองค๑การบริหารสํวนจังหวัดสมุทรสงครามก็ให๎
การสนับสนุนการจัดสร๎างประตูระบายน้ําสําหรับการทดลองในแบบฉบับของชาวบ๎าน 2 ประตูกํอน     
ตํอมามีการจัดเวทีนําเสนอผลการวิจัยระยะแรกอีกครั้งตํอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยตํางๆ มีโครงการสิทธิชุมชนศึกษา และคณะอนุกรรมการที่ดินและน้ํา คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหํงชาติ ชาวบ๎านชุมชนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และชุมชนทะเลสาบสงขลามารํวม
แลกเปลี่ยนและศึกษาระบบการจัดการนํ้าของชุมชนแพรกหนามแดง เนื่องจากตํางก็ประสบปัญหาที่
คล๎ายคลึงกัน   ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวสมุทรสงครามนับร๎อย ๆปี ในการจัดการป้องกันน้ําเค็ม ผนวกกับ
ภูมิปัญญาการทํานาก๎ุงปัจจุบัน ที่ใช๎ทํอดันน้ํา ในการสูบน้ําเข๎าบํอ เมื่อมีแรงดันน้ําฝาทํอจะเปิด และเมื่อไมํ
มีแรงดันน้ําฝาทํอก็จะปิด การนําเอาภูมิปัญญาทั้งสองนี้มารวมกันผสานกับข๎อมูลจากเวทีชาวบ๎าน จน
กลายมาเป็นประตูระบายน้ํา นวัตกรรมใหมํของการจัดการนํ้าโดยชุมชน โดยมีลักษณะใหมํที่ยังใช๎
โครงสร๎างพื้นฐานเดิมตามรูปแบบของกรมชลประทานเพียงแตํปรับให๎ชํวงบนเป็นบานสวิงที่สามารถ
ระบายน้ําที่เกินระดับความต๎องการออกจากพื้นที่น้ําจืดและปิดตัวเองเมื่อระดับน้ําในฝั่งน้ําเค็มสูงขึ้น โดย
กําหนดระดับน้ําให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของชาวนาข๎าว บํอปลาและสวนผัก และยังสํารองบานไม๎
เล็กๆ เพื่อปรับระดับความสูงตํ่าของน้ําตามความต๎องการอีกด๎วย 
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 2.7.1 การจัดการคุณภาพน้ า และน้ าเสียชุมชน 
 มีผู๎ให๎ความหมายเกี่ยวกับน้ําเสียไว๎ดังนี้ 
 น้ําเสีย ( Waste water) หรือน้ําทิ้ง ตามพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ 
พ.ศ.2535 หมายถึง “ของเสียที่อยูํในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือปนเป้ือนอยูํใน
ของเหลวนั้น” 
 เกษม จันทร๑แก๎ว  (2541) ได๎ให๎ความหมายของคุณภาพน้ํา (water quality) ไว๎วํา “คุณภาพน้ํา 
หมายถึง สภาวะของน้ําที่มีองค๑ประกอบของสิ่งเจือปนทั้งทางด๎านกายภาพ เคมี และชีววิทยา ในปริมาณที่
ควรจะมีในแตํละประเภทของแหลํงน้ํา” 
 น้ําเสียชุมชน (Domestic wastewater) เป็นน้ําเสียหรือน้ําทิ้งที่ผํานการใช๎ประโยชน๑ในกิจกรรม
ตํางๆ จาก กิจกรรมของคน บ๎านเรือน ชุมชน  และระบายน้ําทิ้งลงสูํทํอระบายน้ํา แหลํงรองรับน้ําทิ้งหรือ
แหลํงน้ําธรรมชาติ โดยไมํได๎ผํานการบําบัดมากํอน น้ําเสียประเภทนี้ได๎แกํ น้ําทิ้งจากบ๎านพักอาศัย 
ภัตตาคาร โรงแรม สถานที่ทํางาน ยํานการค๎า ตลาด เป็นต๎น  
 ดังนั้นในการจัดการนํ้าเสียและคุณภาพน้ําใช๎สังเกตได๎จากการมีสํวนรํวมในการจัดการของกลุํม
บุคคลในชุมชน  ด๎านกายภาพ เชํน สารแขวนลอย สี กลิ่น ความโปรํงแสง  เป็นต๎น  
 การจัดการนํ้าเสีย  หมายถึง  การบําบัดน้ําเสียกํอนทิ้งลงสูํแหลํงน้ําบริเวณตลาดน้ําอัมพวา  และ
ตามลําคลองสาขาโดยใช๎วิธีการในหลายวิธี 
 
2.8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 เมื่อพิจารณาการศึกษารูปแบบการมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล๎อม ด๎านน้ําและขยะ
จะพบวํา มีผู๎ทําการศึกษาไว๎ ดังเชํน      
 บรรจง  กนะกาศัย  (2540: บทคัดยํอ ) ได๎ทําการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในการพัฒนาป่าชายเลนในจังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบวํา รายได๎ของครอบครัวและอาชีพไมํมี
ผลให๎เกิดความแตกตํางในการมีสํวนรํวมของประชาชนแตํปัจจัยการสื่อสารและการคาดหวังผลประโยชน๑
จากการพัฒนาทําให๎เกิดความแตกตํางในการมีสํวนรํวมของประชาชนอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 แสวง ชัยวรรณเสถียร, ( 2549 ) ได๎ทําการศึกษามีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล๎อม
ตามคลองแมํขํา เทศบาลนครเชียงใหมํ     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑ในการศึกษาเพื่อ  1) วัดระดับการมีสํวน
รํวมของประชาชน 2) วิเคราะห๑ปัจจัยที่มีผลตํอการมีสํวนรํวมของประชาชน  และ 3) ระบุปัญหาตํางๆ  ท่ี
เกิดขึ้นในการจัดการสิ่งแวดล๎อมคลองแมํขํา และเก็บข๎อมูลกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจงจากประชาชนที่อาศัย   
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บริเวณคลองแมํขํา  จํ านวนทั้งสิ้น  200 คน ในเรื่องการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล๎อม
คลองแมํขํา และปัญหาอุปสรรคที่สําคัญในการจัดการสิ่งแวดล๎อมคลองแมํขํา  โดยใช๎  เทคนิคการวิเคราะห๑
ข๎อมูลเชิงปริมาณแบบตํางๆ  ได๎แกํ คําความถี่ คําเฉลี่ย คําร๎อยละ และคําสถิติ  One Way ANOVA ผล
การศึกษาพบวํา 

1. ประชาชนที่อาศัยบริเวณรอบคลองแมํขํามีสํวนรํวมในการจัดการสิ่งแวดล๎อมคลองแมํขําใน
ระดับต่ํ า 

2. ปัจจัยสํวนบุคคล ได๎แก ํสถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา ตําแหนํงในชุมชน  และ
รายได๎ มีผลตํอการมีสํวนรํวมในการจัดการสิ่งแวดล๎อมคลองแมํขํา  สํวนปัจจัยสํวนบุคคลทางด๎านเพศ  อายุ 
อาชีพ ไมํมีผลตํอการมีสํวนรํวมในการจัดการสิ่งแวดล๎อมคลองแมํขํา 

3. ปัจจัยด๎านความเป็นเจ๎าของที่พักอาศัย  การมีเอกสารสิทธิ์การครอบครองที่ดินระยะเวลาที่
อาศัยในชุมชน  และการได๎รับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล๎อมบริเวณคลองแมํขําที่แตกตํางกัน  
สํงผลให๎การมีสํวนรํวมในการจัดการสิ่งแวดล๎อมคลองแมํขําตํางกัน 

ปวี จําปาทอง (2538) ได๎ศึกษาปัจจัยทางด๎านสังคมและจิตวิทยาที่มีผลตํอพฤติกรรมการแยกทิ้ง
มูลฝอยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางที่ศึกษามีพฤติกรรมการ
แยกทิ้งมูลฝอยไมํถูกต๎องเหมาะสม สาเหตุสํวนใหญํของการไมํแยกมูลฝอย มักเนื่องมาจากการที่กลุํม
ตัวอยํางเห็นบุคคลอื่น เห็นเจ๎าหน๎าที่กรุงเทพมหานครไมํแยกมูลฝอย รวมถึงการทิ้งมูลฝอยผิดประเภทของ
ภาชนะที่รองรับ ผลการวิเคราะห๑พบวํา อุปนิสัยในการซื้อสินค๎าของผู๎ ปฏิบัติงานที่ใช๎วิชาชีพ วิชาการ และ
การรับรู๎ขําวสารทางโทรทัศน๑ เป็นปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการแยกทิ้งมูลฝอยอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

อรรครา  ธรรมาธิกุล  ,(2550)  ได๎ศึกษาการมีสํวนรํวมในการจัดการสิ่งแวดล๎อมป่าชายเลนของ
ประชาชน ตําบลหงาว  อําเภอเมือง  จังหวัดระนอง   ผลการวิจัยพบวําผลการวิจัยพบวํากลุํมตัวอยําง  สํวน
ใหญํเป็นเพศชายมากกวําเพศหญิงคิดเป็นร๎อยละ  53.07 โดยมีอายุระหวําง  31 - 40 ปี เป็นสํวนใหญํ  คิด
เป็นร๎อยละ 42.13 สถานภาพสมรส  คิดเป็นร๎อยละ  66.93 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา  คิดเป็นร๎อย
ละ 54.93 ประกอบอาชีพประมง  คิดเป็นร๎อยละ  29.07 รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนน๎อยกวํา  5,000 บาท คิดเป็น
ร๎อยละ 52.53 ระยะเวลาที่อยูํในพื้นที่ชุมชน ตําบลหงาว  อําเภอเมือง  จังหวัดระนอง  มากกวํา 20 ปี คิดเป็น
ร๎อยละ 52.80 ระดับการมีสํวนรํวมในการจัดการสิ่งแวดล๎อมป่าชายเลนอยูํในระดับปานกลาง  เนื่องจาก
กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีการศึกษาตํ่าระดับประถมศึกษา  ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดเกี่ยวกับการมีสํวนรํวม
เป็นพฤติกรรมที่ประชาชน  หรือคนที่อยูํรํวมกันในสังคมได๎พัฒนาปัญญา  ความรู๎ความสามารถ  โดย
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แสดงออกในรูปแบบตํางๆ  เพื่อพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล๎อมและสังคม  ซึ่งการมีสํวนรํวมของประชาชนใน
การท่ีจะอนุรักษ๑ทรัพยากรสิ่งแวดล๎อม  ดังนั้นหากต๎องการเพิ่มระดับ  การมีสํวนรํวมของประชาชนควรเพิ่ม
ในเรื่องของการศึกษาเป็นอันดับแรก  ผลการศึกษาพบวําการรับทราบขําวสารเก่ียวกับการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมป่าชายเลนเพียงปีละ  1-2 ครั้ง  เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะสํงผลให๎การมีสํวนรํวมในจัดการ
สิ่งแวดล๎อมป่าชายเลนไมํอยูํในเกณฑ๑ที่ดี  ซึ่งสอดคล๎องกับบทสรุปเกี่ยวกับการติดตํอสื่อสารที่วํา  การ
ติดตํอสื่อสารเป็นสํวนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร  ที่เหมาะสมและสัมพันธ๑กันสํงผลให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลได๎ซึ่งนําไปสูํการมีสํวนรํวมในกิจกรรมตํางๆ  ในชุมชนมาก
ข้ึน ดังนั้นหากต๎องการเพิ่มระดับการมีสํวนรํวมของประชาชนควรทําให๎คนในชุมชนได๎รับ  ข๎อมูลขําวสาร
จากการเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ ด๎วยแผํนพับ ใบปลิว จดหมายขําว การกระจายเสียง  หนังสือพิมพ๑  วิทยุ สื่อ
ตํางๆ เพื่อให๎ประชาชนทราบและเข๎าใจถึงปัญหาสภาพปัญหาของป่าชายเลนเพิ่มมากขึ้น  สํงผลให๎คนใน
ชุมชนรํวมมือกันจัดการและพัฒนาสิ่งแวดล๎อมป่าชายเลนได๎อยําง ถูกต๎อง  

เอกณรงค๑ ขวดแก๎ว , (2550 )ได๎ ศึกษาการมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล๎อม  บ๎านสัน
ทรายพัฒนา  จังหวัดเชียงใหมํ  ผลการศึกษาพบวําปัญหาสิ่งแวดล๎อมของหมูํบ๎านสันทรายพัฒนาได๎แกํ  
ปัญหาขยะที่เกิดจากการอุปโภค บริโภค และการประกอบอาชีพ  ปัญหานํ้าทํวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
การใช๎ที่ดิน  ดังนั้นชาวบ๎านพร๎อมด๎วยแกนนําคนสําคัญของหมูํบ๎านก็พยายามที่จะรํวมแรงรํวมใจกันชํวย
แก๎ปัญหาสิ่งแวดล๎อมของหมูํบ๎าน  โดยมีขั้นตอนของการมีสํวนรํวมที่ประกอบด๎วย  การมีสํวนรํวมตัดสินใจ  
การมีสํวนรํวมปฏิบัติ  และการมีสํวนรํวมประเมินผล  ซึ่งในทุกขั้นตอนนั้นเป็นการประสานงานระหวําง
ชาวบ๎าน แกนนํา และกลุํมทางสังคมในหมูํบ๎าน  สํวนลักษณะการเข๎ารํวมนั้นพบวํา  กิจกรรมในการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมเป็นการทํากันในระดับหมูํบ๎าน  เพราะต๎องการทําให๎หมูํบ๎านดูสะอาด  รํมรื่น เรียบร๎อย มีความ
เป็นอยูํดีขึ้น  และมีความสามัคคีปรองดองกันในหมูํบ๎าน  สําหรับปัจจัยที่เกี่ยวกับการมีสํวนรํวมพบวํา  เพศ 
อาย ุการเป็นสมาชิกกลุํม แกนนําที่เข๎มแข็งมีความสามารถ และความชํวยเหลือจากองค๑กรภายนอกล๎วนมี
บทบาทสําคัญที่ทําให๎เกิดการมีสํวนรํวมในกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล๎อมของหมูํบ๎าน  

ชัยโรจน๑  ธนสันติ  (2535: 108) ได๎ศึกษาการมีสํวนรํวมกรรมการสภาตําบลใน  การอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษากรณี จังหวัดอุบลราชธานี พบวํา รายได๎ที่แตกตํางกันกํอให๎เกิดความแตกตํางใน
การมีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ  และจํานวนครั้งของการได๎รับขําวสาร  การเป็นกรรมการ
ในกลุํมที่เกี่ยวข๎องกับการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ  การได๎อบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติที่แตกตํางกัน  จะกํอให๎เกิดความแตกตํางในการมีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ  
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สถาพร อิทธิพงษ๑ (2536: 99) ได๎ศึกษาการมีสํวนรํวมของคณะกรรมการสภาตําบล  ในการอนุรักษ๑
ป่าชายเลน  ที่อําเภอใหมํ  และกิ่งอําเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี  พบวํา คณะกรรมการสภาตําบลสํวน
ใหญํมีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑ป่าชายเลนในระดับปานกลาง       ทั้งมีปัจจัยจาก  อายุ จํานวนบุตร  ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาที่อยูํอาศัยอยูํในท๎องที่  ระยะเวลาที่ดํารง ตําแหนํง  อาชีพ สถานภาพในสภาตําบล  
ประสบการณ๑ที่ได๎รับการอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ๑และความรู๎เรื่องการอนุรักษ๑ป่าชายเลน  

อําไพ เล็มเสน.  (2539) ศึกษาเรื่อง  การมีสํวนรํวมของประชาชนสองฝั่งคลองแสนแสบตํอการ
จัดการขยะในคลองของเขตมีนบุรี  ผลการศึกษาพบวํา  ประชาชนที่อาศัยอยูํริมคลองแสนแสบมีสํวนรํวม
การรับรู๎ขําวสารระดับสูง  ในการดําเนินกิจกรรมการจัดการขยะในระดับปานกลาง  และด๎านการรณรงค๑
หนุนชํวยกันตัดสินใจวางแผนจัดการขยะในระดับตํ่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการมีสํวนรํวมการดําเนินกิจกรรม
การจัดการขยะในคลองแสนแสบที่แตกตํางกันคือ  ระยะเวลาที่ต้ังถิ่นฐานริมคลองแสนแสบที่แตกตํางกัน  
การเป็นสมาชิกกลุํมทางสังคมที่แตกตํางกันมีผลตํอการมีสํวนรํวมด๎านการตัดสินใจจัดการขยะแตกตํางกัน  
การมีความรักความผูกพันตํอคลองแสนแสบที่แตกตํางกันมีผลตํอการมีสํวนรํวมด๎านการรณรงค๑หนุน
ชํวยกันตัดสินใจวางแผนจัดการขยะที่แตกตํางกัน  และการตระหนักถึงคุณคําการฟื้นชีวิตคลองแสนแสบที่
แตกตํางกันมีผลตํอการมีสํวนรํวมการดําเนินกิจกรรมการจัดการขยะที่แตกตํางกัน 

นฤเทพ (2541) ได๎ศึกษาเรื่อง  การมีสํวนรํวมของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอยกรณีศึกษา
กรุงเทพมหานคร  โดยเก็บรวบรวมข๎อมูลจากประชาชนที่อาศัยอยูํในเขตมีนบุรี  เขตสัมพันธ๑วงศ๑  และเขต
บางเขน ซึ่งพบวําประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีสํวนรํวมในการกําจัดขยะมูลฝอยในระดับกลางร๎อยละ  
71.2 และสัมพันธ๑กับที่อยูํอาศัย  อาชีพ การศึกษา การรับรู๎ขําวสารเกี่ยวกับขยะ  จิตสํานึกตํอการมีสํวนรํวม
มีความสัมพันธ๑กับการมีสํวนรํวมของประชาชนในการกําจัดขยะ  สํวนอายุ รายได๎ ความรู๎ความเข๎าใจ  เรื่อง
ขยะ ทัศนะตํอพนักงานเก็บขยะไมํมีผลตํอการมีสํวนรํวมของประชาชนในการกําจัดขยะ 
               วิโรจน๑ จิวะรังสรรค๑  (2544) ได๎วิจัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ๑กับการมีสํวนรํวมของประชาชนใน
การจัดการขยะมูลฝอยบริเวณทางสาธารณะของเทศบาลนครขอนแกํน  ผลการวิจัยพบวํา  ระดับการมีสํวน
รํวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยบริเวณทางสาธารณะของเทศบาลนครขอนแกํน  อยูํในระดับ
น๎อยที่สุด จากการวัดการมีสํวนรํวม  3 ขั้นตอน ได๎แกํ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  ขั้นตอนการเก็บ
ขนสํงขยะมูลฝอย และขั้นตอนการกําจัดขยะมูลฝอยและนํากลับมาใช๎ใหมํ  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ๑กับการ
มีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยบริเวณทางสาธารณะ  ได๎แกํ การศึกษา แรงจูงใจสํวน
บุคคล การติดตํอสื่อสาร สํวนเพศอาย ุและรายได๎ของประชาชน ไมํมีความสัมพันธ๑กับการมีสํวนรํวมในการ
จัดการขยะมูลฝอยบริเวณทางสาธารณะ  
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จีระชัย ไกรกังวาร  (2544) ได๎ศึกษาเรื่องการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย  : 
ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวํา  ระดับการศึกษา  การ
เป็นสมาชิกกลุํมทางสังคม  การรับทราบข๎อมูลขําวสารเก่ียวกับเรื่องขยะมูลฝอยและความรู๎ความเข๎าใจใน
เรื่องขยะมูลฝอย  มีผลตํอการมีสํวนรํวมในการกําจัดขยะมูลฝอย  สํวน เพศอายุ อาชีพ รายได๎ตํอเดือน  
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน  ระยะเวลาที่พักอาศัยในพื้นที่  และระดับความคิดเห็นตํอปัญหาขยะมูลฝอย  ไมํ
มีผลตํอการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะมูลฝอยจากการศึกษาผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องพบวํา  ระดับ
การศึกษา การได๎รับขําวสาร  ความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องขยะ  ความคิดเห็นตํอปัญหาขยะ  ระยะเวลาในการ
ต้ังถิ่นฐาน การเป็นสมาชิกกลุํมทางสังคม  และเพศ มีผลตํอการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการขยะ
มูลฝอย 

สุพรรณ อินทะชัย (2547) ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการปัญหาสิ่งแวดล๎อมน้ําเสียในบริเวณพื้นที่ยําน
ธุรกิจ เขตเทศบาลนครเชียงใหมํ พบวํา กลุํมตัวอยํางทั้งผู๎ประกอบการและกลุํมชนชั้นกลาง สํวนใหญํมี
ความคิดเห็นวําสาเหตุของการเกิดปัญหานํ้าเสียมาจากประชาชนบางสํวนเห็นแกํตัวมากเกินไป โดยปลํอย
น้ําเสียที่ไมํได๎ผํานการบําบัดอยํางถูกวิธีลงสูํแมํน้ําลําคลอง จึงทําให๎น้ํามีความสกปรกเกินความสมดุลของ
ระบบนิเวศทางน้ํา จนทําให๎เกิดการเนําเสียในที่สุด และอีกสาเหตุเกิดจากการขาดกฎระเบียบ และ
เจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง ปฏิบัติหน๎าที่ไมํเครํงครัด โดยปัจจุบันปัญหานํ้าเสียมีความรุนแรงในระดับปานกลาง 
และอาจมีแนวโน๎มสูงขึ้นถ๎าหากไมํได๎รับการวางแผนแก๎ไขปัญหาอยํางเหมาะสมและตํอเนื่อง ซึ่งแนวทาง
ในการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมน้ําเสียของหนํวยงานเทศบาลนครเชียงใหมํ ไมํวําจะเป็นนโยบาย และการ
ใช๎มาตรการยังไมํมีความเครํงครัด และเป็นการแก๎ไขปัญหาที่ปลายเหตุของปัญหา โดยขาดการรณรงค๑
ประชาสัมพันธ๑ และขาดการมีสํวนรํวม ไมํวําจากประชาชน โดยเฉพาะกลุํมผู๎ประกอบการบริเวณยํานพื้นที่
ธุรกิจองค๑กรเอกชน และหนํวยงานอื่นๆ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให๎การแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมน้ําเสียไมํมี
ความยั่งยืน 
              ณัฎฐ๑นภสั ทองใบ (2547) ศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการปัญหาน้ําเสียจากบ๎านพักอาศัยในเขต
เทศบาลนครเชียงใหมํ พบวํา ประชาชนที่อาศัยอยูํใกล๎แหลํงน้ําหรือพื้นที่สาธารณะจะทิ้งขยะและปลํอยน้ํา
ทิ้งจากบ๎านพัก โดยตํอทํอระบายลงสูํทํอระบายสาธารณะหรือระบายลงสูํคลองสาธารณะโดยไมํผํานการ
บําบัด โดยสาเหตุของปัญหาน้ําเสียจากบ๎านพักอาศัยเกิดจากประชาชนสํวนใหญํไมํใสํใจตํอปัญหา เป็น
เพราะตํางคนตํางอยูํ เกิดการมีสํวนรํวมแก๎ไขปัญหาในชุมชนน๎อย มักรอให๎เป็นหน๎าที่ของเทศบาลและ
เจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่เกี่ยวข๎องเข๎ามาจัดการ แนวทางในการแก๎ไขปัญหาโดยชนชั้นกลางและผู๎ประกอบการ
ยินดีให๎ความรํวมมือและมีความต๎องการเข๎ารํวมในการแก๎ไขปัญหามาก โดยจะเข๎ามาชํวยสอดสํองดูแล
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ปัญหา รณรงค๑เผยแพรํความรู๎และการชํวยเป็นอาสาสมัครทํางาน ในสํวนของผู๎ที่ควรมีบทบาทหลักในการ
แก๎ไขปัญหาน้ําเสียจะต๎องรํวมมือกันระหวําง ประชาชน เทศบาล หนํวยงานของรัฐ และองค๑กรเอกชนที่
เกี่ยวข๎อง โดยเทศบาลควรรํวมมือกับประชาชนในการแก๎ไขปัญหา ข๎อเสนอแนะคือควรมีการรณรงค๑เพื่อให๎
ประชาชนทุกกลุํมต่ืนตัว มีการแก๎ไขหรือปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข๎อง มีการลงโทษผู๎ฝ่าฝืน และการ
กวดขันการปฎิบัติหน๎าที่ของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 

กานตพันธุ๑  พิศาลสุขสกุล, (2551) ศึกษาเรื่องการมีสํวนรํวมในการจัดการน้ําเสียของข๎าราชการใน
เทศบาลนครของประเทศไทย เพื่อศึกษาผลของการปฏิบัตินโยบายการจัดการนํ้าเสีย ซึ่งผู๎ผู๎วิจัยได๎ใช๎ระดับ
ของการมีสํวนรํวมของข๎าราชการในการนําเดินงานที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการน้ําเสียเป็นตัวชี้วัดพฤติกรรม
ระดับบุคคลของข๎าราชการในเทศบาลนคร เพื่อจะเชื่อมโยงให๎เห็นถึงระดับความสําเร็จของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติในปัจจุบัน ภายใต๎อิทธิพลจากตัวแปรอิสระในการศึกษา 8 ตัวแปร ได๎แกํ 1) ความชัดเจนของ
นโยบาย 2) ความสอดคล๎อง กับนโยบายการพัฒนาอ่ืน 3) การติดตามนโยบายจากผู๎กําหนดนโยบาย 4) 
การติดตามนโยบายจากผู๎บริหารเทศบาลนคร 5) ความเพียงพอของงบประมาณในการจัดการน้ําเสีย 6) 
ความรู๎ของข๎าราชการในการจัดการน้ําเสีย 7) การได๎รับเรื่องร๎องเรียนเกี่ยวกับปัญหานํ้าเสีย และ 8) การมี
สํวนรํวมของประชาชนในการแก๎ปัญหานํ้าเสีย ผลจากการศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการมีสํวนรํวมปฏิบัติตาม
นโยบายการจัดการนํ้าเสียทั้ง 8 ตัวแปรพบวํา มีเพียงตัวแปรเรื่องความรู๎ของข๎าราชการในการจัดการน้ําเสีย 
ตัวแปรเดียวที่มีความสัมพันธ๑กับระดับการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการนํ้าเสียที่
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สําหรับตัวแปรที่เหลือ 7 ตัวแปร จะมีระดับของความสัมพันธ๑กับการมีสํวนรํวมใน
การปฏิบัติ ตามนโยบายการจัดการนํ้าเสียแตกตํางกัน  

วรรณา ถิ่นหัวเสือ (2546 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาการเสริมสร๎างศักยภาพในการพัฒนาชุมชนของ
ผู๎นําชุมชน  ตําบลบ๎านระกาศ  อําเภอบางบํอจังหวัดสมุทรปราการ  ขั้นตอนของการวิจัยประกอบด๎วย  
การศึกษาปัญหาและความต๎องการในการพัฒนาศักยภาพของผู๎นําชุมชน  เพื่อนํามากําหนดเป็นปัญหาเชิง
พัฒนา การรํวมกันกําหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนาเพื่อแก๎ไขปัญหา  การนํายุทธศาสตร๑การพัฒนาที่กําหนด
ขึ้นไปทดลองใช๎  และการประเมินประสิทธิผลของยุทธศาสตร๑การพัฒนาที่นําไปปฏิบัติ  กลุํมเป้าหมายของ
การพัฒนา ได๎แกํ ผู๎นําชุมชนที่เข๎ารํวมโครงการวิจัยและพัฒนา  จํานวน 30 คน เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการ
สัมภาษณ๑ การสังเกต การสนทนากลุํมการประชุมระดมความคิด  พบวํา ผู๎นําชุมชนกลุํมเป้าหมายมีปัญหา
ด๎านการขาดความรู๎และทักษะในการเขียนโครงการ การพูดถํายทอดความรู๎ข๎อมูลขําวสารสูํประชาชนยังทํา
ได๎ไมํดี และการบริหารจัดการกลุํมองค๑กรชุมชนยังไมํมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นผู๎นําชุมชนกลุํมเป้าหมายจึง
ต๎องการเพิ่มพูนความรู๎และความสามารถทั้ง  3 ด๎านให๎สูงขึ้น  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาที่ผู๎วิจัยและ
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กลุํมเป้าหมายรํวมกันกําหนดขึ้น  เพื่อนําไปใช๎แก๎ไขปัญหาและเสริมสร๎างศักยภาพของผู๎นําชุมชน  ได๎แกํ 
การอบรมการศึกษาดูงาน  การฝึกปฏิบัติ  และการกระต๎ุนเสริมแรงจากผู๎วิจัยเป็นระยะ  ๆ และผลการ
ประเมินประสิทธิผลของยุทธศาสตร๑การพัฒนาที่นํามาใช๎  พบวําผู๎นําชุมชนกลุํมเป้าหมายของการพัฒนามี
ความรู๎ความเข๎าใจในการเขียนโครงการ การถํายทอดความรู๎และข๎อมูลขําวสารสูํประชาชนและการบริหาร
จัดการองค๑กรชุมชนสูงขึ้น  เกิดผลลัพธ๑ที่ดีขึ้นในชุมชน  ได๎แกํ ชุมชนได๎รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ
ตํางๆ มากขึ้นประชาชนได๎รับรู๎ข๎อมูลของทางราชการท่ัวถึงมีชีวิตความเป็นอยูํดีขึ้น  และมีสํวนรํวมในการ
พัฒนาชุมชนมากขึ้น 

ศิริ ฮามโพธิ์  (2546 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาการพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองในระดับหมูํบ๎าน  
จํานวน 40 หมูํบ๎านๆ ละ 30 ครัวเรือน พบวํา หมูํบ๎านที่พึ่งตนเองได๎นั้นต๎องมีองค๑ประกอบ  5 ตัวชี้วัด ได๎แกํ 
เทคโนโลยี  เศรษฐกิจ  ทรัพยากร จิตใจ และสังคมวัฒนธรรมซึ่งศักยภาพในการพึ่งตนเองทั้ง  5 ด๎าน อยูํใน
ระดับตํ่า และเกี่ยวข๎องกับปัจจัยด๎านแรงงานภาวะผู๎นํา  การมีจิตสํานึกของความเป็นสมาชิกในชุมชน  การ
รวมกลุํมหรือการสร๎างเครือขํายทุนทางสังคมในหมูํบ๎าน  การเรียนรู๎รํวมกัน  ศักยภาพของหมูํบ๎านในการ
จัดการและพัฒนาตนเองและการมีวิสัยทัศน๑รํวมกันของคนในหมูํบ๎าน    

สมพร รัตนบุรี  (2546 : บทคัดยํอ ) ได๎ศึกษาภูมิปัญญาชาวชุมชนบท  ด๎านคติความเชื่อและ  
พิธีกรรมในการต้ังศาลพระภูมิ  ที่มีอิทธิพลตํอการดํารงชีวิตของประชาชน  : กรณีศึกษาชุมชนวัดบางสะแก
ในและชุมชนสามัคคีธรรม  แขวงตลาดพลู  เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  กลุํมตัวอยํางเป็นประชากรในพื้นที่
ชุมชนวัดบางสะแกใน  7 คน ชุมชนสามัคคีธรรม  20 คน ปราชญ๑ชาวชุมชนบท  2 ทําน พบวํา คติความเชื่อ
และพิธีกรรมในการต้ังศาลพระภูมินั้น  มีอิทธิพลตํอวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนวัดบางสะแกในและ
ชุมชนสามัคคีธรรม  ใน 4 ด๎าน คือ ด๎านสังคมเป็นความเชื่อที่มีอิทธิพลทางด๎านจิตใจ  สํงผลให๎เกิด
ความสัมพันธ๑ระหวํางกัน นําไปสูํการทํากิจกรรมรํวมกันในสังคม ด๎านการศึกษา ชาวชุมชนบทเชื่อวําการต้ัง
ศาลพระภูมิเป็นศาสตร๑แขนงหนึ่ง  ที่สํงผลนําไปสูํจิตใจที่ดีงามรู๎จักแยกแยะดีชั่ว  เกิดการมีสํวนรํวมของ
ชุมชน ด๎านเศรษฐกิจทําให๎เกิดมีการใช๎จํายหมุนเวียนตามอุปสงค๑  อุปาทานของชุมชน  ผู๎ที่ได๎รับประโยชน๑
ในสํวนนี้เริ่มตั้งแตํผู๎ทําศาลพระภูมิเป็นอาชีพ  ทําให๎เกิดเป็นโซํขึ้นหํวงหนึ่งระหวํางผู๎ซื้อและผู๎ขาย  และด๎าน
สิ่งแวดล๎อม  ได๎รับการดูแลเอาใจใสํจากเจ๎าบ๎านเป็นอยํางดี  ทําให๎บริเวณนั้นเป็นที่นําพักผํอนหยํอนใจ  ท้ัง
สะอาด เรียบร๎อย ระบบนิเวศน๑ก็สมดุลยิ่งขึ้น ผู๎อยํูอาศัยก็มีสุขภาพจิตที่ดี 

ภัทรพร ยุทธาภรณ๑พินิจ (2547 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษารูปแบบการเรียนรู๎ด๎วยตัวเองอยํางยั่งยืน  เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของเครือขํายองค๑กรชุมชน  ในกลุํมผู๎นําชุมชน  5 ภูมิภาคๆ  ละจังหวัดๆ  ละตําบลๆ  ละ
หมูํบ๎าน พบวํา สภาพองค๑กรชุมชนมีรูปแบบการรวมตัวในชุมชนคล๎ายคลึงกัน  คือ มีการได๎รับการสํงเสริม
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และสนับสนุนจากหนํวยราชการ  ซึ่งสํวนใหญํไมํตรงกับความต๎องการของคนในชุมชน  การขับเคลื่อน
กิจกรรมไมํมีความตํอเนื่อง  มีการรวมตัวโดยความต๎องการของคนในชุมชนเอง  กิจกรรมเกี่ยวข๎องกับอาชีพ
และมีผลประโยชน๑รํวมกันของสมาชิก  สําหรับกระบวนการพัฒนาศักยภาพขององค๑กรในชุมชนคล๎ายคลึง
กัน 6 ประการ ได๎แกํ สรุป วิเคราะห๑สังเคราะห๑บทเรียนชุมชน  สร๎างความเข๎าใจกับผู๎นําและแกนนําชุมชน  
การกําหนดประเด็นพัฒนาการกําหนดแนวทางกิจกรรมพัฒนา  การลงมือปฏิบัติ  และการสรุปบทเรียนการ
ทํางาน ในสํวนของรูปแบบและวิธีการเรียนรู๎ด๎วยตัวเอง  มีการเรียนรู๎อิสระ  ไมํแยกขาดจากวิถีชีวิต  รูปแบบ
เรียนรู๎มีทั้งระดับบุคคล  กลุํมและชุมชน  โดยบุคคลเป็นได๎ทั้งผู๎เรียนและผู๎สอนขึ้นกับโอกาสกํอให๎เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎  มีรูปแบบแบบสําคัญในการเชื่อมโยงกระบวนการคิด  การลงมือทํา  สรุปผลการเรียนรู๎  
และพัฒนาตํอยอดไปสูํการเรียนรู๎อ่ืนๆ 

จิณณวัตร  ปะโคทัง  (2549: บทคัดยํอ ) ได๎ศึกษารูปแบบการมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนดีเดํนโดยใช๎เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ  ศึกษาจากบุคคลหลักจํานวน  44 
คน เลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง  เก็บข๎อมูลโดยใช๎วิธีการศึกษาเอกสารการสัมภาษณ๑ระดับลึก  การ
สนทนากลุํม  และการสังเกตและจดบันทึก  พบวํา การมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนดีเดํนมีอยูํ 5 กลุํมใหญํ ได๎แกํ การมีสํวนรํวมกับองค๑กรการปกครองสํวนท๎องถิ่น  การมีสํวนรํวม
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการมีสํวนรํวมแบบเครือขํายผู๎ปกครองนักเรียน  การมีสํวนรํวมใน
การระดมทุน  และการมีสํวนรํวมในการสร๎างความสัมพันธ๑กับชุมชนโดยทั้ง  5 กลุํมมีความเกี่ยวข๎องและ
มีปฎิสัมพันธ๑เชื่อมโยงระหวํางกัน  รูปแบบที่เป็นกระบวนการการมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนดีเดํน 5 ประการ คือ การระดมความคิด  การรํวมวางแผน  การรํวมลงมือทําการรํวม
ติดตามประเมินผล และการรับประโยชน๑รํวมกัน 

ประดิษฐ๑ นัดทะยาย (2549 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบูรณาการกองทุนชุมชน  
ศึกษาเฉพาะกรณีตําบลหนองบัว  อําเภอบ๎านฝาง  จังหวัดขอนแกํน  พบวํา แนวคิดและรูปแบบการบริหาร
จัดการกองทุนชุมชนจัดต้ังขึ้นโดยนโยบายรัฐ และชุมชนเป็นบางสํวนมุํงเพิ่มรายได๎  แกํชาวชุมชนบทเพื่อให๎
หลุดพ๎นจากปัญหาความยากจน  สามารถพึ่งตนเองได๎มีระเบียบ  ขั้นตอน  วิธีการดําเนินงานที่ชัดเจน  
บริหารจัดการในรูปกรรมการ สําหรับการพัฒนาแนวคิดและรูปแบบการบูรณาการชุมชน  ใช๎กลุํมออมทรัพย๑
เป็นหลัก แล๎วขยายสูํกิจกรรมอื่นๆใช๎ศูนย๑ประสานงานองค๑กรชุมชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อน  ผู๎นํากองทุน
ตํางๆรํวมกันจัดเวทีประชาคมเพื่อหารูปแบบการบูรณาการ และตัวแทนกองทุนประชุมหาข๎อสรุปรํวมกัน 

มุทิตา แพทย๑ประทุม (2549 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษารูปแบบการมีสํวนรํวมของชุมชนกับ สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด๎วยการสัมภาษณ๑ทรงคุณวุฒิ  15 คน และ
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เลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง  เก็บข๎อมูลโดยใช๎วิธีการสนทนากลุํมด๎วยวิธีเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง  
ผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก  ได๎แกํ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นประชาชน  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครูและ
ผู๎บริหารสถานศึกษา  พบวํา ได๎รูปแบบการมีสํวนรํวมของชุมชนกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาด๎าน
สิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนที่มีความเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ๑กันในการพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อมในชุมชน
ของการมีสํวนรํวมที่สําคัญ  6 ประการ ได๎แกํ การมีสํวนรํวมในการระดมความคิด  เป็นการรํวมคิดค๎นและ
การวิเคราะห๑ปัญหา  และสร๎างความสัมพันธ๑กับผู๎นําชุมชน  การมีสํวนรํวมในวางแผน  กําหนดการวางแผน
งานรํวมกันด๎วยการกําหนดความสําคัญ  กําหนดเป้าหมาย  การตัดสินใจ  และสร๎างผู๎นํารุํนใหมํการมีสํวน
รํวมลงมือปฏิบัติ  เป็นขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม  และการสํงเสริมชํวยเหลือให๎การปฏิบัติกิจกรรมสําเร็จ
ตามแผน  การมีสํวนรํวมในการลงทุน  เป็นทุนท่ีอยูํในรูปของงบประมาณทุนทางปัญญา  การมีสํวนรํวม
ติดตามประเมินผลและตรวจสอบ  เป็นการตรวจสอบผลการดําเนินงานและสอบถามความคิดเห็น  เพื่อให๎
ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและนําไปปรับปรุงแก๎ไข เพื่อพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อมในชุมชนให๎ดีย่ิงขึ้นไป  และการ
มีสํวนรํวมรับประโยชน๑  เป็นการรํวมรับผลประโยชน๑ที่เกิดขึ้น  ทั้งผลประโยชน๑ทางตรงและผลประโยชน๑
ทางอ๎อม 

ธีระวัชร  ภูระธีระ (2551 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษารูปแบบการพัฒนาผู๎ประกอบการรายยํอยเพื่อความ
ยั่งยืน โดยศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงวิเคราะห๑ ในจังหวัดนครราชสีมา และขอนแกํนจํานวน  400 ราย พบวํา 
ปัจจัยที่มีผลตํอการเป็นผู๎ประกอบการรายยํอยมี  10 ปัจจัย  คือ ความรู๎ทักษะ  ลักษณะการบริหาร  
เทคโนโลยี  ความสนใจ  แรงจูงใจ  ทําเลที่ต้ัง  เวลาในการประกอบธุรกิจทุน  ความคิดสร๎างสรรค๑  และความ
สามรถในการปรับตัว  สํวนปัจจัยที่มีอิทธิพลในทางตรง  คือความสามารถในการบริหารงาน  ทุน และ
ความคิดสร๎างสรรค๑เมื่อกลําวโดยสรุป  การพัฒนารูปแบบ  มีหลายรูปแบบขึ้นอยูํกับวัตถุประสงค๑หรือ
เป้าหมายในการนํารูปแบบไปใช๎  แตํการถอดบทเรียนเพื่อให๎ได๎รูปแบบที่ประสบผลสําเร็จมาแล๎วสํวนใหญํ
ข๎างต๎นจะมีการแบํงเป็นระยะตํางๆ โดยการศึกษาเชิงสํารวจ  วิเคราะห๑ และการศึกษามีด๎วยกัน  3 ระยะ คือ 
ศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการ  การสร๎างรูปแบบ  และการพัฒนารูปแบบด๎วยการศึกษาทั้งเชิงวิเคราะห๑
ควบคํูกับการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อให๎เป็นการยืนยันข๎อมูลที่นํามาสร๎างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาตํางๆ 

ธวัชชัย ปิยนนทยา (2545 : บทคัดยํอ)ได๎ศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอการมีสํวนรํวมของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชนให๎เป็นประชาคมท๎องถิ่น  โดยกลุํมตัวอยํางเป็นคณะกรรมการชุมชน  132 คน พบวํา 
ปัจจัยพื้นฐานสํวนบุคคล  ได๎แกํ การดํารงตําแหนํง  การศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงานในชุมชน  และรายได๎
เฉลี่ยของครอบครัวตํอเดือน ไมํมีความสัมพันธ๑กับการพัฒนาชุมชนให๎เป็นประชาคมท๎องถิ่น  สํวนแรงจูงใจ  
ได๎แกํ การมีโอกาสเข๎ารํวมประมูลงานของชุมชนได๎รับประโยชน๑จากโครงการของชุมชน  ได๎รับการแตํงตั้ง
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เป็นกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ๎างและงานกํอสร๎างของชุมชน  หน๎าที่ของทุกคนตามกฎหมายที่ต๎อง
พัฒนาชุมชนท๎องถิ่น  มีโอกาสเป็นที่ยอมรับของประชาชนในชุมชน  มีโอกาสก๎าวหน๎าทางการเมือง  ได๎รับ
ความสะดวกในการประสานงานกับหนํวยงานทางราชการมักจะได๎รับเชิญเป็นตัวแทนของประชาชนในเขต
สาทรไปรํวมงานกับเขตอ่ืน  และมีโอกาสได๎รับเชิญเป็นประธานทํางานในชุมชนมีความสัมพันธ๑กับการ
พัฒนาชุมชนให๎เป็นประชาคมท๎องถิ่น อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกรายการ 

วรรัตน๑ ญาณทัศนกิจ  (2545 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาการมีสํวนรํวมของประชาชนในการอนุรักษ๑
แมํน้ํา : กรณีศึกษา แมํน้ําทําจีนในเขตอําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐมกลุํมตัวอยําง  จํานวน 114 คน 
พบวํา กลุํมตัวอยํางมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ๑แมํน้ําทําจีนในระดับตํ่า  ประชาชนที่อาศัยอยูํ
ริมแมํน้ําเทํานั้นท่ีควรมีสํวนรํวมในโครงการอนุรักษ๑แมํน้ํา  ระดับสูง  สํวนเพศ  อายุของกลุํมตัวอยํางมี
ความสัมพันธ๑กับการมีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑แมํน้ําทําจีน  ในด๎านการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ
ปรึกษาหารือ  และในด๎านการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติหรือดําเนินงาน  โดยเป็นความสัมพันธ๑ในเชิงบวก  
ระดับการศึกษาของกลุํมตัวอยํางในภาพรวมมีความสัมพันธ๑กับการมีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑แมํน้ําทําจีนใน
เชิงลบ การเป็นสมาชิกชมรมและปัจจัยจูงใจในการอนุรักษ๑แมํน้ําทําจีนมีความสัมพันธ๑กับการมีสํวนรํวมใน
การอนุรักษ๑แมํน้ําทําจีนทุกด๎าน ความรู๎ความเข๎าใจในการอนุรักษ๑แมํน้ําทําจีน มีความสัมพันธ๑กับการมีสํวน
รํวมในการตัดสินใจปรึกษาหารือ  ในเชิงลบ แสดงวํากลุํมตัวอยํางที่มีความรู๎ความเข๎าใจในการอนุรักษ๑แมํ
น้ําทําจีนมาก จะมีสํวนรํวมในการตัดสินใจปรึกษาหารือน๎อย เศรษฐกิจพอเพียง และสิ่งแวดล๎อมศึกษา  

ธนาวิทย๑ กางการ (2546 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาการมีสํวนรํวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา
ชุมชนในเขตเทศบาล ตําบลสําโรงใต๎  อําเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการกลุํมตัวอยํางเป็นกรรมการ
ชุมชน 204 คน พบวํา ระดับการศึกษา  และการเป็นสมาชิกของกลุํมสังคม  มี ความสัมพันธ๑กับการมีสํวน
รํวม สํวน เพศ อายุ การได๎รับขําวสารข๎อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  และความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน๎าที ่ไมํมีความสัมพันธ๑กับการมีสํวนรํวมสุชาติ  พึ่งสาย (2546 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาความรู๎ความ
เข๎าใจ และเจตคติตํอสิทธิหน๎าที่ในการบริหารจัดการท๎องถิ่นกับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาของประชาชน  
ตําบลบ๎านคลองสวน  อําเภอพระสมุทรเจดีย๑  จังหวัดสมุทรปราการ  พบวํา มีความรู๎ความเข๎าใจในสิทธิ
หน๎าที่ในการบริหารจัดการท๎องถิ่นอยํูในระดับมาก  เจตคติตํอสิทธิหน๎าที่ในการบริหารจัดการท๎องถิ่นอยํูใน
ระดับดี การมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นอยํูในระดับน๎อย  ระดับความรู๎ความเข๎าใจกับระดับเจตคติตํอ
สิทธิหน๎าที่ในการบริหารจัดการท๎องถิ่นของประชาชนมีความสัมพันธ๑กันในทางบวก  ระดับความรู๎ความ
เข๎าใจในสิทธิหน๎าที่กับระดับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นของประชาชนไมํมีความสัมพันธ๑กัน  และ
ระดับเจตคติตํอสิทธิหน๎าที่กับระดับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นของประชาชนไมํมีความสัมพันธ๑กัน
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ปัญหาตํอการมีสํวนรํวมของประชาชนได๎แกํ  ไมํได๎รับข๎อมูลขําวสารจากองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ไมํมี
เวลาและผู๎บริหารและสมาชิกสภาท๎องถิ่นให๎ความสําคัญกับความคิดเห็นของประชาชนน๎อย  ข๎อเสนอแนะ
ตํอการมีสํวนรํวมได๎แก ํควรมีการประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลขําวสารการพัฒนาและการทํางานในสํวนตํางๆ  ของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่องและทั่วถึง ควรดูแลรักษา สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให๎อยูํ
ในสภาพดีและการบริการที่มีคุณภาพ  และองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นควรริเริ่มกิจกรรมตํางๆในท๎องถิ่น  
เพื่อสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนท๎องถิ่น  จะต๎องเกิดจากความรํวมมือระหวํางประชาชน  เจ๎าหน๎าที่
ของรัฐ ผู๎นําท๎องถิ่น และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียใน  ผลประโยชน๑  ในขั้นตอนการค๎นหาปัญหา  การตัดสินใจ  การ
ดําเนินการ  การประเมินผล  และการรับผลประโยชน๑ที่เกิดขึ้นโดยมุํงพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติ  วิถีชีวิต  การสร๎างจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล๎อมรํวมกันในชุมชน  มีกิจกรรมสํงเสริมการ
ทํองเที่ยว การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ๑และการออกกฎข๎อบังคับของท๎องถิ่น  ซึ่งโครงการและกิจกรรมต๎อง
มาจากความต๎องการของชุมชนแนวทางการสํงเสริมการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน  ต๎องมุํงเน๎นการอนุรักษ๑และ
รักษาทรัพยากรให๎คงไว๎นานที่สุด  ผู๎เกี่ยวข๎องทั้งหมดรํวมมือกันเป็นภาคีเครือขํายและรัฐให๎การสนับสนุน  
เน๎นการพัฒนาที่ตํอเนื่อง และมีการวิจัยติดตามประเมินผล 

ปาริชาติ วลัยเสถียร  (2549 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษากระบวนการเรียนรู๎และจัดการความรู๎ของชุมชน  
ในชํวงปี 2546-2548 จํานวน19 โครงการ 13 จังหวัด ประกอบด๎วยกลุํมโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน  การจัดการศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาและองค๑กรชุมชนเพื่อการ
พึ่งตนเอง  พบวํา  การเรียนรู๎ของชุมชนเป็นการเรียนรู๎เพื่อแก๎ทุกข๑และเพิ่มอํานาจในการจัดการตนเอง  
นวัตกรรมการเรียนรู๎คือ การเรียนรู๎แบบบูรณาการ ตระหนักถึงความสัมพันธ๑เชิงโครงสร๎างที่เชื่อมโยงตนเอง  
ครอบครัว ชุมชนและสังคม  เปรียบเทียบกระบวนการเปลี่ยนแปลงของอดีต  ปัจจุบัน และอนาคต  เริ่มจาก
การเรียนรู๎เชิงประเด็นเรื่อง และขยายไปสูํการเรียนรู๎เชิงบูรณาการในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต  ประสานการ
เรียนรู๎ทั้งมิติด๎านนอกและมิติด๎านใน อันเป็นการพัฒนาด๎านจิตวิญญาณ  ทั้งนี้เงื่อนไข  ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับ
การเรียนรู๎  ได๎แกํบริบทภายในชุมชนทั้งด๎านธรรมชาติ  การต้ังถิ่นฐาน  ด๎านสังคมวัฒนธรรมของชาติพันธุ๑
ด๎านประสบการณ๑  แนวคิดและฐานคิดของคนในชุมชน  และกระบวนการปฏิสัมพันธ๑จากภายนอกและ
กลไกการจัดการเรียนรู๎ นอกจากน้ันยังสรุปได๎วํา  ชุมชนนําความรู๎ไปปฏิบัติและสร๎างความรู๎จากการปฏิบัติ
ด๎วย ซึ่งความสุขตามนิยามของคนในชุมชนอยํูในแนวความสุขแบบพอเพียงตัวชี้วัดที่สําคัญคือ  มีความ
มั่นคงทางการภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทางสุขภาพกาย  และสุขภาพจิต  มีความเสมอภาคและ
เป็นธรรม และ สมพันธ๑ เตชะอธิก และคณะ (2549 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษากระบวนการเรียนรู๎และการจัดการ
ความรู๎ของชุมชนด๎านการจัดการองค๑กรชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง  โดยการสังเคราะห๑การวิจัย  6 กรณีศึกษา
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ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  พบวํา กระบวนการเรียนรู๎มีการถํายทอดโดยวิธีบอกเลําภูมิปัญญา  
อุดมการณ๑ของผู๎นําชุมชน  โดยเริ่มจากการศึกษาประวัติท๎องถิ่น  การศึกษาดูงาน  และการเรียนรู๎โดยผําน
กระบวนการกลุํม  กระต๎ุนความคิดเชิงสังคมและเศรษฐกิจรอบตัว  สํวนปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการเรียนรู๎  มี
ปัจจัยภายใน  ได๎แกํ ผู๎นํา สมาชิกและนักพัฒนาในพื้นที่  ปัจจัยภายนอก  ได๎แกํ แหลํงทุนสนับสนุน
งบประมาณ แผนกิจกรรมโครงการตํางๆ นักวิชาการภายนอกชุมชน และเอกสาร 

ดุษฎี อายุวัฒน๑ (2550 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษากระบวนการวางแผนพัฒนาชุมชนแบบมีสํวนรํวม  
พบวํา มีการใช๎การประชุมประชาคมหมูํบ๎านเป็นกลไก  มีการเตรียมชุมชนในบางพื้นที่ในเรื่องความคิด
เกี่ยวกับความสําคัญของกระบวนการวางแผนพัฒนาชุมชนกํอนการประชุมจัดทําแผนพัฒนาชุมชน  โดยมี
คณะทํางานของชุมชนเป็นผู๎รับผิดชอบในการวิเคราะห๑ปัญหาและศักยภาพของชุมชน  ทําให๎สมาชิกชุมชน
ตระหนักถึงความสําคัญของแผนพัฒนาชุมชนซึ่งสํงผลให๎เกิดการมีสํวนรํวมของชุมชนได๎อยํางชัดเจน  
บทบาทของพหุภาคีที่เป็นที่ปรึกษาชุมชนและเป็นผู๎ที่รํวมเรียนรู๎กับชุมชนอยํางใกล๎ชิดได๎แกํ  ครู นักพัฒนา
ขององค๑กรแพลน  ซึ่งเป็นผู๎ที่ทํางานรํวมขับเคลื่อนความคิดเรื่องท๎องถิ่นนิยมด๎วย  สําหรับเด็กและเยาชนมี
เพียงสํวนน๎อยที่ต่ืนตัวเข๎ารํวมกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู๎วางแผนพัฒนาชุมชนแตํสํวนมากมีสํวนชํวยใน
การเตรียมเอกสารกิจกรรมแผนงานโรงการที่เป็นผลมาจากการประชุมของหมูํบ๎านเมื่อกลําวโดยสรุป  การ
เรียนรู๎และการมีสํวนรํวม  สํวนใหญํมีกระบวนการเรียนรู๎โดยวิธีบอกเลําภูมิปัญญา  อุดมการณ๑ของผู๎นํา
ชุมชน  โดยเริ่มจากการศึกษาประวัติท๎องถิ่นการศึกษาดูงาน  และการเรียนรู๎โดยผํานกระบวนการกลุํม  
กระต๎ุนความคิดเชิงสังคม  และเศรษฐกิจรอบตัว  สํวนปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการเรียนรู๎  มีปัจจัยภายใน  ได๎แกํ 
ผู๎นํา สมาชิก และนักพัฒนาในพื้นที่  ปัจจัยภายนอก  ได๎แกํ แหลํงทุนสนับสนุนงบประมาณ  แผนกิจกรรม
โครงการตํางๆนักวิชาการภายนอกชุมชน  และเอกสาร  สํวนการมีสํวนรํวมมีหลายปัจจัยเชํนกัน  ได๎แกํตาม
ภูมิลําเนา เพศ ศาสนา ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได๎ ตําแหนํงทางสังคม  อายุ และสถานภาพสมรส  
สําหรับปัจจัยที่มีผลตํอการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม  ได๎แกํ บริบทภายในชุมชนทั้งด๎านธรรมชาติการต้ังถิ่นฐาน  
ด๎านสังคมวัฒนธรรมของชาติพันธุ๑  ด๎านประสบการณ๑  แนวคิดและฐานคิดของคนในชุมชน  และ
กระบวนการปฏิสัมพันธ๑จากภายนอก  รวมทั้งแรงจูงใจ  ได๎แกํ การมีโอกาสเข๎ารํวมประมูลงานของชุมชน  
ได๎รับประโยชน๑จากโครงการของชุมชน  ได๎รับการแตํงตั้งเป็นกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ๎างและงาน
กํอสร๎างของชุมชน  หน๎าที่ของทุกคนตามกฎหมายที่ต๎องพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น  มีโอกาสเป็นที่ยอมรับของ
ประชาชนในชุมชน มีโอกาสก๎าวหน๎าทางการเมือง ได๎รับความสะดวกในการประสานงานกับหนํวยงานทาง
ราชการมักจะได๎รับเชิญเป็นตัวแทนของประชาชนไปรํวมงาน และมีโอกาสได๎รับเชิญเป็นประธานทํางานใน
ชุมชน   และ  พิพัฒน๑  ลาภปรารถนา  (2546 : บทคัดยํอ ) ได๎ศึกษาการมีสํวนรํวมในการบริหาร
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กรุงเทพมหานครของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  พบวํา  สมาชิกสภาฯมีสํวนรํวมในการพัฒนา
กรุงเทพมหานครโดยรวมอยูํในระดับคํอนข๎างสูง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน  พบวํา การมีสํวนรํวมในด๎าน
การศึกษามีสํวนรํวมมากที่สุด  รองลงมาได๎แกํ  ด๎านสวัสดิการสังคมและการกีฬาด๎านสาธารณูปโภค  ด๎าน
สาธารณสุข  ด๎านรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล๎อม  และด๎านการเงินและการคลังสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครที่มีเพศ อาย ุระดับการศึกษา ประสบการณ๑ในการดํารงตําแหนํงและกลุํมการเมืองที่สังกัด
แตกตํางกันมีสํวนรํวมในการพัฒนากรุงเทพมหานครทุกด๎านไมํแตกตํางกัน 

สมคิด พรมจุ๎ย และคณะ (2546 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเศรษฐกิจชุมชนหมูํบ๎านอีสานใต๎เกี่ยวกับ
ประวัติและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของชุมชน  ปัจจัยที่มีผลตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและ
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชนของหมูํบ๎านอีสานใต๎  พบวําในอดีตอีสานใต๎มีความอุดม
สมบูรณ๑ของทรัพยากรและการผลิตแบบยังชีพโดยมีอาชีพหลักคือทํานา แตํในปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงจากวิถี
ชีวิตแบบสังคมเกษตรที่เรียบงํายเป็นการด้ินรนเพื่อการอยูํรอดหารายได๎มาจุนเจือครอบครัว  บางครอบครัว
ต๎องหารายได๎นอกภาคเกษตร  สาเหตุมาจากอํานาจรัฐการศึกษาและการศาสนา  การคมนาคม  การเพิ่ม
ของประชากร  การกําหนอกรอบพัฒนาประเทศและการรุกอยํางขนานใหญํของระบบทุนนิยม  การศึกษา
ปัจจัยที่มีผลตํอการคงอยูํของเศรษฐกิจชุมชนหมูํบ๎านอีสานใต๎  มีวัฒนธรรมและความเชื่อความสามารถใน
การจัดการทรัพยากรในชุมชนผู๎นําองค๑กรระดับชุมชน  ความเข๎มแข็งขององค๑กรทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในชุมชน พฤติกรรมการผลิตและการบริโภคของชุมชนการสะสมทุนและแหลํงทุนเพื่อการผลิต  การใช๎
อํานาจรัฐและผลจากการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ภายนอกชุมชน  แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนจากการศึกษา  คือ
การสร๎างระบบเศรษฐกิจโดยยึดฐานทางวัฒนธรรมใช๎กระบวนการทางประชาสังคมรํวมกันจัดการ
ทรัพยากรชุมชนให๎เกิดประสิทธิภาพ มีผู๎นําชุมชนที่เป็นท่ียอมรับเข๎มแข็งและสามารถแสวงหาความรํวมมือ
จากสํวนอ่ืนได๎โดยภาครัฐต๎องลดบทบาทเป็นผู๎แนะนําและสํงเสริม  ชุมชนต๎องสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎ตนเองไมํ
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม  และเทคโนโลยีชุมชนต๎องเรํงฟื้นฟูฐานทาง
ทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อเป็นทุนทางธรรมชาติ  ภาครัฐควรออกกฎหมายเพื่อสํงเสริมการดําเนิน
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางนําไปสูํการพัฒนาที่ย่ังยืน 

มงคล หนองแพ (2548 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาการเสริมสร๎างความรู๎  การมีสํวนรํวมและการพัฒนา
รูปแบบในการจัดการสิ่งแวดล๎อมของประชาชน  : กรณีศึกษา บ๎านระกาศหมูํที่  4 ตําบลบ๎านระกาศ  อําเภอ
บางบํอจังหวัดสมุทรปราการ กลุํมเป้าหมาย  47 คนโดยการสัมภาษณ๑  การสนทนากลุํม  และการสังเกต  ทํา
การวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการวิเคราะห๑เนื้อหาแล๎วนําข๎อมูลมาจัดระบบและจําแนกหมวดหมูํ  ทําการ
ตรวจสอบข๎อมูลแบบสามเส๎าแล๎วสังเคราะห๑เชื่อมโยงกันโดยระบบเหตุผลและตามลําดับเวลาเพื่อตอบ
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คําถามการวิจัย  จากนั้นนําข๎อสรุปที่ได๎กลับไปให๎ผู๎ให๎ข๎อมูลตรวจสอบความถูกต๎องอีกครั้งหนึ่ง  พบวํา 1) 
ปัญหาสิ่งแวดล๎อม  คือ ปัญหาขยะมูลฝอย  และปัญหาน้ําในคูคลองเนําเสีย  กลุํมเป้าหมายของการพัฒนา
จึงต๎องการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมแตํยังขาดความรู๎ความเข๎าใจในวิธีการ  ขาดความรํวมมือและรูปแบบที่
เหมาะสมยุทธศาสตร๑การพัฒนาที่ใช๎ในการวิจัยและพัฒนา  คือ การอบรมความรู๎  การศึกษาดูงาน  การ
สาธิตการปฏิบัติกิจกรรม  และการติดตามชํวยเหลือและเสริมแรงเป็นระยะ  ๆ ผลการประเมินประสิทธิผล
ของยุทธศาสตร๑การพัฒนา  พบวํากลุํมเป้าหมายของการพัฒนามีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องสิ่งแวดล๎อม
เพิ่มขึ้น กลุํมเป้าหมายของการพัฒนามีสํวนรํวมในการจัดการสิ่งแวดล๎อมของชุมชนมากขึ้น  และรูปแบบ
ของกิจกรรมการแก๎ปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่ผู๎วิจัยและกลุํมเป้าหมายของการพัฒนารํวมกันกําหนดขึ้น  เกิด
ผลลัพธ๑ที่ดีในชุมชน  ได๎แกํ เกิดกองทุนจัดการสิ่งแวดล๎อมของชุมชนหนึ่งกองทุนประชาชนในชุมชนเกิด
ความตระหนักและตื่นตัวในการจัดการสิ่งแวดล๎อมของชุมชนมากขึ้น 

มณเฑียร บุญช๎างเผือก  และคณะ  (2550 : 160-161) ได๎ศึกษาเป้าหมายและแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล๎องกับวิถีชีวิตของชุมชน  บ๎านป่าสักงาม  พบวําแนวทางสําคัญ
ต๎องทําความเข๎าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยหันมาทบทวนประสบการณ๑และสิ่งดีของชุมชน
เพื่อให๎ชาวชุมชนบทได๎สัมผัสความสําเร็จแม๎วําจะเป็นสิ่งเล็กน๎อยก็ตามแตํเป็นการทําให๎ชาวชุมชนบท
สามารถเขาถึงเหตุและอธิบายผล  เพื่อนําไปสูํการประมาณตนและการสร๎างภูมิคุ๎มกันจากประสบการณ๑
และกิจกรรมที่เป็นบทเรียนที่ทางชุมชนได๎ประสบความสําเร็จในการจัดการป่าที่ผํานมา  และจากการ
ประชุมแกนนําชุมชนเพื่อกําหนดรูปแบบการพัฒนาชุมชนรํวมกันด๎วยการทําแผนบูรณาการในการพัฒนา
ชุมชนแบบมีสํวนรํวมมีองค๑ประกอบเหลํานี้  คือ กองทุนหมูํบ๎าน  ฐานทรัพยากรตํางๆ  องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโรงเรียน  องค๑กรภายนอกตํางๆ  โดยรวบรวมข๎อมูล  จัดระบบตรวจสอบวิเคราะห๑ข๎อมูล  จัดทํา
แผนพัฒนาการบริหารจัดการหมูํบ๎าน  ซึ่งมีทีมเก็บข๎อมูล  ทีมเยาชน ทีมวิเคราะห๑จัดทําแผนและสรุปจัดทํา
รายงานในเวทีตรวจสอบข๎อมูลชุมชน  และเวทีประชาคมเมื่อกลําวโดยสรุป  เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและ
สิ่งแวดล๎อม  แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนจากการศึกษา  คือ การสร๎างระบบเศรษฐกิจโดยยึดฐานทาง
วัฒนธรรมใช๎กระบวนการทางประชาสังคมรํวมกันจัดการทรัพยากรชุมชนให๎เกิดประสิทธิภาพ  มีผู๎นําชุมชน
ที่เป็นที่ยอมรับเข๎มแข็งและสามารถแสวงหาความรํวมมือจากสํวนอ่ืนได๎โดยภาครัฐต๎องลดบทบาทเป็นผู๎
แนะนําและสํงเสริม ชุมชนต๎องสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎ตนเองไมํกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม  
วัฒนธรรม  และเทคโนโลยี  ชุมชนต๎องเรํงฟื้นฟูฐานทางทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อเป็นทุนทางธรรมชาติ  
ภาครัฐควรออกกฎหมายเพื่อสํงเสริมการดําเนินเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางนําไปสูํการพัฒนาที่ย่ังยืน  
ปัจจัยที่มีผลตํอความสําเร็จมี  3 ปัจจัย คือ มีความรักและความพอใจในอาชีพเกษตร  มีความศรัทธาใน
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีความเป็นหลักฐานที่มั่นคงสําหรับรุํนตํอไปซึ่งองค๑ประกอบโครงสร๎างหลัก
ควรเกิดจากการมีสํวนรํวมของชุมชน  ระดับการพัฒนาของชุมชนและประสิทธิภาพของชุมชน  สํวนปัญหา
สิ่งแวดล๎อม  คือ ปัญหาขยะมูลฝอย  และปัญหาน้ําในคูคลองเนําเสีย  กลุํมเป้าหมายของการพัฒนาจึง
ต๎องการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมแตํยังขาดความรู๎ความเข๎าใจในวิธีการ  ขาดความรํวมมือและรูปแบบที่
เหมาะสม  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาที่ใช๎ในการวิจัยและพัฒนา  คือ การอบรมความรู๎  การศึกษาดูงาน  การ
สาธิต การปฏิบัติกิจกรรมและการติดตามชํวยเหลือและเสริมแรงเป็นระยะๆ 

จากการทบทวนวรรณกรรม  แนวคิด ทฤษฎี และผลงานที่เกี่ยวข๎องดังกลําว  ผู๎วิจัยจึงมีแนวคิดเพื่อ
เป็นกรอบในการศึกษาได๎ดังนี้  คือ การท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีสํวนรํวมในการดําเนินการใดๆ  ขึ้นอยูํกับ
องค๑ประกอบตํางๆ หลายประการ ได๎แก ํเพศ    การศึกษา  เศรษฐกิจ  รายได๎ สถานภาพของบุคคลและการ
ติดตํอกับบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับกิจการนั้นๆ  ความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องนี้จะดําเนินการและการคาดหวัง
ผลประโยชน๑จากการมีสํวนรํวมในการดําเนินการ  
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กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ                                                                              ตัวแปรตาม                   
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ภาพท่ี2.2   กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

 
 

1.ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- การศึกษา 
- สถานภาพการสมรส 

- ระดับการศึกษา 

ระดับการมีสํวนรํวมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล๎อม  ประกอบด๎วย 4  ด๎าน 
- การมีสํวนรํวมในการวางแผน/ตัดสินใจ  
- การมีสํวนรํวมปฏิบัติการ 
- การมีสํวนรํวมได๎รับประโยชน๑ 
- การมีสํวนรํวมติดตามและประเมินผล  

 
 

 
 

รูปแบบการมีสํวนรํวมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล๎อมกรณีศึกษา น้ําและ
ขยะ อําเภออัมพวา  จังหวัด
สมุทรสงคราม 

2. ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ 
- รายได๎       
- อาชีพ     
- ระยะเวลาที่อยูํในชุมชน 
- ตําแหนํง 
- การเป็นสมาชิกกลุํม   ชมรม   สมาคม 
- ชุมชนที่ทํานอยูํ       
- ชุมชนของทํานอยูํในเขตแหลํงน้ํา   
3.ปัจจัยการรับรู้ข่าวสาร 
 

แบบสนทนากลุ่ม 
แนวคิดทางสิ่งแวดล๎อม/ความรู๎ทางสิ่งแวดล๎อม 
นโยบายทางสิ่งแวดล๎อม 
ทัศนคติ/จิตสํานึกทางสิ่งแวดล๎อม 
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