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บทคัดย่อ 

การวิ จัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑.เพื่อศึกษาสภาพการมี ส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน ๒.เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน และ ๓.เพื่อน าเสนอรูปแบบการมีส่วน
ร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน  

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน ๑๙ รูป/คน ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการพรรณนาความ และการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ
เท่ากับ ๐.๙๘๗  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรภาครัฐและภาคประชาสังคม จ านวน ๑๗๒ คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple random sampling) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการ
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) 

 
ผลการวิจัยพบว่า 
๑. สภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมในการวางแผนเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 

ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่านนั้น ในภาพรวมทุกภาคส่วนในจังหวัดน่าน มีความ
ต่ืนตัวและใหค้วามส าคัญในเรื่องป่าไม้ในการบริหารจัดการ ปัจจุบันมีการตัดสินใจร่วมกันระหว่างภาครัฐ
และภาคประชาสังคม เช่น องค์กรบริหารส่วนจังหวัดจะเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ด้านผลประโยชน์ โดยทางอ้อม เช่น การมีอากาศดี ชีวิตดีขึ้น ฝนตกตามฤดู น้ าไม่ท่วม การท่ี
จ านวนป่าไม่ถูกท าลาย หรือมีจ านวนมากยิ่งขึ้น การประเมินเป็นไปตามกฎหมายซึ่งมีบุคลากรภายนอก
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เข้ามามีส่วนร่วม แต่เมื่อการประเมินผลร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการ
ประเมินผลโดยการช่วยตรวจสอบ 

๒. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมใน
จังหวัดน่าน ภาครัฐและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชา
สังคมในจังหวัดน่าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ รองลงมาได้แก่ การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการวางแผน และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน ตามล าดับ เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยด้าน
หลักสาราณียธรรมมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน โดยหลักสาราณียธรรมมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
จังหวัดน่าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ กล่าวคือ ท่ีมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูงใน
ประเด็น ร่วมกันรับผลประโยชน์ (Y1) มีค่าเท่ากับ 0.749 ร่วมกันตัดสินใจ (Y2) มีค่าเท่ากับ 0.711 
ร่วมกันวางแผน (Y1) มีค่าเท่ากับ .688 ร่วมกันประเมินผล (Y5) มีค่าเท่ากับ 0.681 ร่วมกันด าเนินงาน 
(Y3) มีค่าเท่ากับ 0.658 

๓. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจ การด าเนินการ การรับผลประโยชน์ 
และการประเมินผล โดยการน าหลักธรรมท่ีท าให้ท้ังส่วนภาครัฐและภาคประชาสังคมส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ นั้นมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น คือ หลักสาราณีย
ธรรม ๖ ท้ังภาครัฐและภาคประชาสังคม ควรแสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ประพฤติดีมี
คุณธรรมท้ังต่อหน้าและลับหลัง โดยการบอกกล่าวและแจ้งเตือนส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ ด้วยความปรารถนาดี 
คิดท าส่ิงดีท่ีเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ในการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันท้ังทางตรงและทางอ้อมท่ีได้มา
โดยชอบธรรม ด้วยการรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม และเคารพรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ท าให้
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ในจังหวัดน่าน เป็นไปอย่างยั่งยืน  
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ABSTRACT 
 The Objectives of this Research were : 1. To study the state of participation in 

natural resource management of civil society in Nan province, 2.To study factors 
influencing participation in natural resource management of civil society in Nan province. and 
3.To present an integrated model of government and civil society participation in natural 
resource management in Nan province. 

Methodology was the mixed methods; The qualitative research collected 
data from 19 key informants, purposefully selected, with the structured in-depth-
interview, by face-to-face-interviewing. Data were analyzed by descriptive interpretation.              
The quantitative research collected data by questionnaires with reliability coefficient 
values at 0.987 from 172 samples who were Government and civil society personnel in 
Nan Province by simple random sampling and analyzed data by frequency, percentile, 
mean and standard deviation and analyzed relationship of Variables by Pearson Product 
Moment Correlation. 

Findings were as follows: 
1. General condition of involvement in planning for natural resource 

(forest)  management between the public and civil society in Nan Province, by all 
means, all agencies in Nan Province were aware of and focused on forest 
management. Currently, there is a common decision making between the 
governmental agencies and civil society, for example, the provincial administration 
gives civil society the opportunity to participate in decision-making. Benefits gained 
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indirectly such as the community had good, clean air, better life, seasonal rain,    
no floods and no forest was destroyed and forest was expanded. The operational 
assessment was carried out legitimately with outsiders participating in the process.  
The joint assessment of projects between the state and civil society was conducted 
for the verification purpose. 

2. Factors affecting participation in natural resource management of civil society in 
Nan Province were that state and civil society in Nan Province were involved in the natural 
resource management at the moderate level. Considering the mean values from high to low 
were that the highest level was the benefit sharing, secondly the participatory operation, 
participatory decision-making, participatory planning, were at the high to low level respectively 
and the lowest level of participation was the participatory evaluation. The correlations were  
that Saraniyadhamma, virtue for fraternal living, had correlations with the interactively 
participatory natural resource management of state and civil society in Nan Province at the 
statistical significant level at 0.01.  The high level of correlations were benefit sharing (Y4) was at 
0.749, participatory decision-making (Y2) was at 0.711, participatory planning (Y1) was at 0.688, 
participatory evaluation (Y5) was at 0.681 and participatory operation (Y3) was at 0.658  

3. Forms of participation in planning, decision-making, operation, benefits sharing 
and evaluation were to apply Saraniyadhamma 6, virtues for fraternal living, to enhance the 
effective and efficient participations in various activities between state and civil society.     
State and civil society should be humble and polite, respectful to each other, well behave to 
each other with good ethical morality, both in front and behind, by telling and informing good 
things with good wishes, by thinking of doing good things to society, sharing benefits gained 
lawfully directly and indirectly, obeying and keeping the laws, rules and regulations of society, 
respecting and listening to one another’s opinions. These forms of participations would make                 
the integrated participation of natural resource(forest) management between the state and 
civil society in Nan Province the sustainable management. 
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ดุษฏีนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ของคณะกรรมการท่ีปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์อันประกอบด้วย พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโ ,รศ. และ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ กรรมการที่
ปรึกษา ท่ีกรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า ช่วยตรวจสอบความถูกต้องท้ังด้านภาษา เนื้อหา ระเบียบวิธีวิจัย และ
เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัยท่ีผู้วิจัยมีข้อติดขัดให้กระจ่าง จนสามารถท างานจนบรรลุเป้าหมาย 
 ขอขอบคุณห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์     
นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีท่ีเอื้อเฟื้อข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณ/ขอบคุณ ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้เอื้อเฟื้อให้สัมภาษณ์เพื่อ    
การวิจัย และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี เอื้อเฟื้อสถานท่ี         
ในการจัดการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

ขอขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์    
ทุกท่าน ท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนเพื่อนนิสิตทุกท่าน ท่ีคอยให้ก าลังใจและค าปรึกษา
แก่ผู้วิจัยตลอดมา  
 คุณงามความดีของดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้กับผู้มีพระคุณทุกๆท่าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง บิดา มารดา ภรรยา บุตรสาว ครู อาจารย์ และเพื่อนร่วมช้ันเรียนท่ีเป็นก าลังใจสนับสนุนใน
ทุกๆ เรื่องท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และท่ีร่วมกันสรรค์สร้างงานวิจัยฉบับนี้ให้แก่ผู้วิจัยจนประสบ
ผลส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
 
 
 

นายธีรทัศน์  โรจน์กิจจากุล 
๕ เมษายน ๒๕๖๐ 

 
 



 

(ง) 

 

สารบัญ 
 

 เรื่อง หน้า 
   
บทคัดย่อภาษาไทย   (ก) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  (ข) 
กิตติกรรมประกาศ  (ค) 
สารบัญ  (ง) 
สารบัญตาราง  (จ) 
สารบัญแผนภาพ  (ฉ) 
คําอธิบายสัญลักษณ์ และคําย่อ  (ช) 

 

บทที่ ๑ บทนํา ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔ 
 ๑.๓ ปัญหาท่ีต้องการทราบ ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย   ๖ 
 ๑.๖ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย ๗ 
   
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ๘ 
 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม   ๘ 
 ๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ๓๗ 
 ๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประชาสังคม ๔๗ 
 ๒.๔ ภาคประชาสังคมท่ีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน ๕๖ 
 ๒.๕ หลักพุทธธรรมท่ีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ๗๓ 
 ๒.๖ 

๒.๗    
ภาครัฐและนโยบายภาครัฐในจังหวัดน่านเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร
ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน 

๘๓ 
๑๐๐ 

 ๒.๘ 
๒.๙ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

๑๐๗ 
๑๒๒ 

 
บทที่ ๓ วิธีดําเนินการวิจัย ๑๒๓ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๒๓ 
 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๑๒๓ 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ๑๒๘ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๓๑ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๓๒ 



 

(ง) 

 

 สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง 
 
หน้า 
 

บทที่ ๔ ผลการวิจัย  ๑๓๔ 
 ๔.๑ สภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชา

สังคมในจังหวัดน่าน 
 

 ๑๓๕ 
 ๔.๒ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาค

ประชาสังคมในจังหวัดน่าน 
 

๑๕๐ 
 ๔.๓ รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชา

สังคมในจังหวัดน่าน 
 

๑๖๗ 
 ๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๑๘๐ 
 ๔.๕ องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย ๑๘๒ 
 
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ๑๘๘ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๘๘ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๙๕ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๐๐ 

 
บรรณานุกรม  ๒๐๒ 
ภาคผนวก  ๒๐๙ 
ประวัติผู้วิจัย  ๒๘๓ 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

(จ) 

 

สารบญัตาราง 
 
ตารางที่  หน้า 

 
๒.๑ แสดงความหมายของการมีส่วนร่วม ๑๑ 
๒.๒ แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ๑๘ 
๒.๓ แสดงทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ๒๘ 
๒.๔ แสดงแนวคิดเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วม ๓๓ 
๒.๕ แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ๓๕ 
๒.๖ แสดงแนวคิดเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วม อรทัย ก๊กผล ๓๕ 
๒.๗ 
๒.๘ 
๒.๙ 

 
๒.๑๐ 
๒.๑๑ 
๑.๑๒ 

แสดงแนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ 
แสดงสรุปแนวคิดเกี่ยวกับประชาสังคม 
แสดงเกียรติประวัติท่ีเคยได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณจากการรักษา
ทรัพยากรป่าไม้ ของนายปั๋น อินหลี 
แสดงข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติและพื้นท่ีป่า ในจังหวัดน่าน 
แสดงงานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
แสดงงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๔๕ 
๕๓ 

 
๖๘ 

๑๐๖ 
๑๑๔ 
๑๒๐ 

๔.๑ สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด
น่าน 

๑๔๓ 

๔.๒ การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน ๑๔๙ 
๔.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๕๐ 
๔.๔ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน โดยภาพรวม 
 

๑๕๒ 
๔.๕ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน การมีส่วนร่วมในการ
วางแผน 

 
 

๑๕๓ 
๔.๖ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 

 
 

๑๕๔ 
๔.๗ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

 
 

๑๕๕ 



 

(จ) 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
 

๔.๘ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน การมีส่วนร่วมได้รับ
ผลประโยชน์ 

 
 

๑๕๕ 

๔.๙ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล 

 
 

๑๕๗ 

๔.๑๐ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน ตามหลักสาราณีย
ธรรม ๖ 

 
๑๕๘ 

๔.๑๑ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน ตามหลักสาราณีย
ธรรม ๖ : เมตตากายกรรม (ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้) 

 
 

๑๕๘ 
๔.๑๒ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน ตามหลักสาราณีย
ธรรม ๖ : เมตตาวจีกรรม (การบอกกล่าวส่ิงท่ีเป็นประโยชน์) 

 
 

๑๕๙ 
๔.๑๓ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน ตามหลักสาราณีย
ธรรม ๖ : เมตตามโนกรรม (ร่วมกันดูแลป่าไม้) 

 
 

๑๕๙ 
๔.๑๔ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน ตามหลักสาราณีย
ธรรม ๖ : สาธารณโภคี (แบ่งปันผลประโยชน์จากป่าไม้) 

 
 

๑๖๐ 
๔.๑๕ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน ตามหลักสาราณีย
ธรรม ๖ : สีลสามัญญตา (มีระเบียบวินัยร่วมกันในการดูแลป่าไม้) 

 
 

๑๖๑ 
๔.๑๖ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน ตามหลักสาราณีย
ธรรม ๖ : ทิฏฐิสามัญญตา (ร่วมกันออกกฎ ท าข้อตกลง รักษา ป่าไม้) 

 
 

๑๖๑ 
๔.๑๗ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างหลักสาราณียธรรมกับการมีส่วนร่วมเชิง

บูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
จังหวัดน่าน 

 
 

๑๖๒ 



 

(จ) 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 
ตารางที่  หน้า 

 

๔.๑๘ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างหลักเมตตากายกรรม (ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้)        
มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน 

 

 
๑๖๓ 

๔.๑๙ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างเมตตาวจีกรรม (การบอกแจ้งส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์) มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน 

 
 

๑๖๓ 
๔.๒๐ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างหลักเมตตามโนกรรม (ร่วมกันดูแลป่าไม้)          

มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาค
ประชาสังคมในจังหวัดน่าน 

 
 

๑๖๔ 

๔.๒๑ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างหลักสาธารณโภคี (แบ่งปันผลประโยชน์จาก
ป่าไม้) มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน 

 
 

๑๖๕ 

๔.๒๒ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างหลักสีลสามัญญตา (มีระเบียบวินัยร่วมกันใน
การ ดู แลป่ า ไ ม้ )  มี ค ว าม สัมพั น ธ์ กั บ ก าร มี ส่ ว น ร่ ว ม ในก าร จั ดก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน 

 
 

๑๖๕ 

๔.๒๓ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างหลักทิฏฐิสามัญญตา (ร่วมกันออกกฎ ท า
ข้อตกลง รักษาป่าไม้ )  มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน 

 
 

๑๖๖ 
๔.๒๔ รูปแบบการมีส่วนร่วมด้านการวางแผน (Planning) ๑๗๐ 
๔.๒๕ รูปแบบการมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ (Decision Making) ๑๗๓ 
๔.๒๖ รูปแบบการมีส่วนร่วมด้านส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) ๑๗๕ 
๔.๒๗ รูปแบบการมีส่วนร่วมด้านได้รับผลประโยชน์ (Benefit) ๑๗๗ 
๔.๒๘ รูปแบบการมีส่วนร่วมด้านการประเมินผลการด าเนินงาน (Evaluation) ๑๗๙ 

 



 

(ฉ) 

 

สารบญัแผนภาพ 
 

แผนภาพ  หน้า 
 

๒.๑ แสดงวงจรการมีส่วนร่วม  ๒๓ 
๒.๒ 
๒.๓ 
๒.๔ 
๒.๕ 
๒.๖ 
๒.๗ 
๒.๘ 
๒.๙ 

แสดงขั้นตอนของกระบวนการมีส่วนร่วม 
แสดงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แสดงระดับการมีส่วนร่วม 
ระดับการมีส่วนร่วมของปรีดี โชติช่วงและคณะ 
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของ สนธยา พลศรี 
การใช้มาตรการในการจัดการส่ิงแวดล้อมของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ 
แนวคิดในการจัดการปัญหามลพิษ 
แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ๒๔ 
 ๒๕ 

 ๓๐ 

 ๓๒ 

 ๓๔ 

 ๔๔ 

 ๔๔ 

๑๒๒ 
๔.๑ รูปแบบการมีส่วนร่วมด้านการวางแผน (Planning) จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ๑๗๑ 
๔.๒ รูปแบบการมี ส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ (Decision Making) จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
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รูปแบบการมี ส่ วนร่ วมด้านการด า เนิน งาน ( Implementation)จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
รูปแบบการมีส่วนร่วมด้านการได้รับผลประโยชน์ (Benefit) จากการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
รูปแบบการมีส่วนร่วมด้านการประเมินผลการด าเนินงาน (Evaluation) ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
แสดงองค์ความรู้จากการวิจัย 
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คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
  
คํายอเกี่ยวกับพระไตรปฎก    

           ดุษฎีนิพนธฉบับนี้ใชพระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ และพระไตรปฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการอางอิง โดยจะระบุท่ี เลม/ขอ/หนา หลัง คํายอ 
ช่ือคัมภีร ตัวอยางเชน ที.สี.(บาลี) ๙/๓/๓๖ หมายถึง สุตฺตนฺตปฎก ทีฆนิกาย สีลขนฺวคฺค พระไตร 
ปฎกภาษาบาลี เลมท่ี ๙ ขอท่ี ๓ หนา ๓๖, ที.สี.(ไทย) ๙/๑๗๐/๕๖  หมายถึง สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย 
สีลขันธวรรค พระไตรปฎกภาษาไทย เลมท่ี ๙ ขอท่ี ๑๗๐ หนา ๕๖ 

การอ้างอิงพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ใช้ระบุช่ือคัมภีร์และระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า  
ตามลําดับ เช่น ที.สี. (ไทย) ๙/๑๙๘/๑๖๑  หมายถึง  ทีฆนิกาย สีลกฺขนธวคฺคปาลี (บาลี) เล่มท่ี ๙  
ข้อ ๑๙๘  หน้า ๑๖๑ ฉบับมหาจุฬาเตปิฎกํ,ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๐๘/๑๓๙.หมายถึง สุตตันตปิฎก        
ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค ภาษาไทย เล่มท่ี ๑๑ ข้อ ๑๐๘ หน้า ๑๓๙ และที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๒๕-๓๖๓/
๒๒๔-๒๘๖.หมายถึง สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค ภาษาไทย เล่มท่ี ๑๑ ข้อ ๒๒๕-๓๖๓ หน้า  
๒๒๔-๒๘๖ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙. 
 

 
พระสุตตันตปฎก 

ที.ปา.           (ไทย)            = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค      (ภาษาไทย) 
ม.อุ.    สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
องฺ.ฉกกฺ. 

(ไทย) 
(ไทย) 

= 
= 

สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ 
สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต 

(ภาษาไทย) 
(ภาษาไทย) 

     
     
     
     
     
     
     
 



 

 

บทที่ ๑ 
บทน า 

๑.๑ ความเปน็มาและความส าคญัของปญัหา 
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีส าคัญต่อชีวิตมนุษย์เราอย่างมาก นั่นเป็นเพราะ การด าเนิน

ชีวิตของมนุษย์  จ า เป็น ต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ ขับเค ล่ือนทุก ส่ิงทุกอย่าง ท้ัง ท่ีเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้ไม่หมด อาทิ อากาศ แสง ฝุ่น เป็นต้น, ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถสร้าง
ทดแทนขึ้นใหม่ได้ อาทิ น้ า ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า พืช หญ้า เป็นต้น, ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้แล้วหมดไป 
อาทิ แร่ธาตุชนิดต่างๆ ถ่านหิน น้ ามันปิโตรเลียม เป็นต้น  ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาตินั้นมี 
๔ ประการ ดังนี้ คือ เป็นแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบ และผลิตผล, เป็นท่ีรองรับกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ 
และช่วยเกื้อกูลให้ชีวิตด ารงอยู่ได้, เป็นแหล่งรองรับของเสีย และของ เหลือเศษจากขบวนการผลิต
และการบริโภค  และให้ความรื่นรมย์แก่จิตใจของมนุษย์ เช่น ทิวทัศน์ ภูมิประเทศ ความงามของ
ธรรมชาติ ดังนั้นการบริการต่างๆ ท่ีมนุษย์เราได้รับจากทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม จึงช่วยให้
มีชีวิตรอดอยู่ได้ และสามารถท าให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ดีขึ้น แต่ท้ังนี้ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ
การรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด (Wise Use) และมีการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เป็นระบบ อย่างเหมาะสม โดยจะต้องค านึงถึงขีดความ 
สามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน (Sustain-
able Utilization) เพราะหากมีการตักตวงใช้ ประโยชน์ท่ีมากเกินขนาด และขาดความ ระมัดระวังใน
การใช้ ก็ย่อมจะก่อให้เกิดความเส่ือมโทรมของทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม จนกลายเป็นปัญหา
ส่ิงแวดล้อมท่ีย้อนกลับมาส่งผลกระทบต่อชีวิต และความเป็นอยู่ของมนุษย์ ในท่ีสุดดังนั้น  กิจกรรม
ต่างๆของมนุษย์นั้นอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 
อันได้แก่  

๑) กิจกรรมทางด้านอุตสาหกรรม โดยไม่มีการค านึงถึง ส่ิงแวดล้อม มีการน าใช้
ทรัพยากรธรรมชาติมากมาย และก่อให้เกิดมลพิษ ต่อส่ิงแวดล้อม เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ มีการ
เปิดหน้าดิน ก่อให้เกิดปัญหาการชะล้าง พังทลายของดิน และปัญหาน้ าท้ิง จากเหมืองลงสู่แหล่งน้ า  
ก่อให้เกิดพลพิษทางน้ า 

๒) กิจกรรมทางการเกษตร เช่น มีการใช้ยาฆ่าแมลง เพื่อเพิ่มผลผลิต ส่งผลให้เกิด
อันตราย ต่อส่ิงแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของมนุษย์ เนื่องจากมีการสะสมสารพิษ ไว้ในร่างกาย
ของส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดล้อม ก่อให้เกิดอันตราย ในระยะยาวและเกิดความสูญ ทางด้านเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการเจ็บป่วย ของประชาชน และคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีแย่ลง 

๓) กิจกรรมการบริโภคของมนุษย์ ส่งผลให้ มีการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย ขาดการ
ค านึงถือส่ิงแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหา ส่ิงแวดล้อมตามมา เช่น ปริมาณขยะท่ีมากขึ้น จากการบริโภค



 

๒ 

ของเรานี้ ท่ีมากขึ้นซึ่งยากต่อการก าจัด โดยเกิดจาการใช้ทรัพยากร อย่างไม่คุ้มค่า ท าให้ปริมาณ
ทรัพยากรธรรมชาติ ลดน้อยลง เป็นต้น 1 

ปัจจุบันโลกก าลังเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมอย่างมากมาย เช่น ปัญหามล
ทางอากาศ ปัญหามลพิษทางเสียง ปัญหาภาวะเรือนกระจก การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในหลาย
ประเทศท่ัวโลก ซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มจ านวนการเกิดหรอทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น แต่ละประเทศจึง
ให้ความส าคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน อาทิ 
การใช้พลังงานทดแทน การออกมาตรการหรือแนวทางในการควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศท่ี
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ การใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การน าวัสดุท่ีใช้แล้วหรือเหลือใช้มา
ใช้ใหม่ เป็นต้น  

จังหวัดน่านเป็นหนึ่งจังหวัดของประเทศไทยท่ีในอดีตมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ 
แต่เมื่อประมาณ ๑๐ ปีให้หลังสภาพของภูเขาต่างๆของจังหวัดน่านกลับกลายเป็นภูเขาหัวโล้น ท าให้
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ประชาชนน่านเป็นอย่างมาก2  โดยจังหวัดน่านนั้นถูกขนาน
นามว่าเป็นดินแดนล้านนา ซึ่งเป็นบริเวณท่ีเคยเป็นอาณาจักรล้านนาอันด ารงอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 1700 
ถึงประมาณ พ.ศ. 2300 ปัจจุบันได้แก่พื้นท่ีในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย รวม 8 จังหวัด
ด้วยกัน กล่าวคือ เชียงราย แม่แฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน และพะเยา พื้นท่ีท้ังหมด
ของอาณาจักรล้านนานี้ ถ้าค านวณออกมาเป็นตารางกิโลเมตรจะมีพื้นท่ีรวมท้ังส้ินประมาณ 90,900 
ตารางกิโลเมตร หรือหากเทียบกับพื้นท่ีของประเทศไทยท้ังหมดคิดเป็นประมาณร้อยละ 17  ซึ่งบาง
ท่านขนานนามว่า น่านนั้น “เป็นดินแดนล้านนาตะวันออก มีช่ือเรียกตามต านานต่างๆ ว่า “กาวะราช
นคร” และ “นันทสุวรรณนคร” บ้างก็เรียก “นันทบุรี” ”   

สาเหตุท่ีท าให้จังหวัดน่าน มีพื้นท่ีทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ลดลงนั้น เป็นเพราะ
ประชาชนบุกรุกป่าเพื่อท าการเกษตร และมีการปรับเปล่ียนการปลูกพืชหรือข้าวต่างๆ  มาเป็นการ
ปลูก ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ โดยสถิติการผลิตการเกษตรตามชนิดพืช (ระดับจังหวัด) ปีเพาะปลูก 
2555/2556 ซึ่งจัดท าโดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดน่าน ระบุว่า   
ในจังหวัดน่านมีพื้นท่ีการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์มากท่ีสุดในบรรดาการปลูกพืชการเกษตรท้ังหมด     
มีจ านวนมากถึง 40,748 ไร่ 3 

ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของจังหวัดจากการศึกษาของกรมพัฒนา
ท่ีดิน เรื่องความแห้งแล้งและภาวการณ์เป็นทะเลทรายในประเทศไทยโดยใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) ท่ีมีพื้นท่ีในระดับความเส่ียงรุนแรงมากกว่า 10 ตารางกิโลเมตร คือ จังหวัดน่าน 
เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา อุตรดิตถ์ ตาก เลย ล าปาง ลพบุรี แม่ฮ่องสอน สระบุรี 

                                                             

 1 ค ว า ม ส า คั ญ แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ ,[อ อ น ไ ล น์ ] .  แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล  : 
http://www.rmuti.ac.th/user/thanyaphak/Web%20EMR/Web%20IS%20Environment%20gr.3/pag
e3_tem.htm, [๑ เม.ย. ๕๙]. 
 2 ประวิทย์  ตันตลานุกุล, พงศวดารเมืองน่าน (ฉบับวัดพระธาตุแช่แห้ง), (หจก.เชียงใหม่โรงพิมพ์แสง
ศิลป,์ 2555), หน้า 11. 
 3 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดน่าน  ส านักงานจังหวัดน่าน , 
(แผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ. 2558 – 2561), หน้า 6. 

http://www.rmuti.ac.th/user/thanyaphak/


 

๓ 

พะเยา กาญจนบุรี ชลบุรี เชียงราย ก าแพงเพชร และแพร่ ซึ่งจังหวัดน่าน เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ 
พิษณุโลกและนครราชสีมา เป็น 5 จังหวัดแรกท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุด ตามล าดับ , ในส่วนของ
ทรัพยากรป่าไม้นั้นพื้นท่ีของจังหวัดน่านส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสลับซับซ้อนจากข้อมูลของกรมป่า
ไม้พบว่าในปี พ.ศ.2519จังหวัดน่านมีพื้นท่ีป่าสมบูรณ์ท่ีอยู่ท้ังในและนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ท้ังหมด 5,280,625 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 73.65 ของพื้นท่ีท้ังจังหวัด และลดลงเรื่อยๆ จนปี       
พ.ศ. 2541 พื้นท่ีป่าลดลงเหลือประมาณ 2,995,000 ไร่ หรือร้อยละ 41.77 ของพื้นท่ีท้ังหมด, 
ทรัพยากรสัตว์ป่า พบสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมเช่น หมี เสือ เก้ง ลิงค่าง ชะนี แมวป่า อีเห็น กระจง ล่ิน 
(หรือนิ่ม)ฯลฯ สัตว์เล้ือยคลานเช่น งู ตะกวด และสัตว์ที่พบมากท่ีสุดจะเป็นประเภทนก เช่น นกปรอด
หัวจุก นกปรอดหัวขวาน นกขุนทอง นกกระถัว นกแล ฯลฯ, ประชาชนในจังหวัดน่านใช้ทรัพยากรน้ า
จากท้ังแหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดินโดยแหล่งน้ าผิวดินท่ีส าคัญคือ แม่น้ าน่านซึ่งมีลุ่มน้ าท่ีมีพื้นท่ี
ถึง 34,300 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 16 ลุ่มน้ าสาขา ครอบคลุมพื้นท่ี 6 จังหวัด เฉพาะใน
พื้นท่ีจังหวัดน่านมีถึง 9 ลุ่มน้ าสาขา แต่กลับเกิดปัญหามากมาย เช่น แหล่งน้ าท่ีมีอยู่ไม่สามารถ ใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ีเนื่องจากมีขนาดเล็กและต้ืนเขินขาดระบบส่งน้ าและเครื่องสูบน้ า ตลอดจน
การบริหารจัดการท่ีดี ขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค ตลอดจนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ในบริเวณพื้นท่ีใกล้ล าน้ าหรือแหล่งน้ าขนาดเล็ก  การบุกรุกพื้นท่ีแหล่งน้ า
จากชาวบ้านบริเวณแหล่งน้ าหลายสายถูกบุกรุกจากชาวบ้านเพื่อน าไปใช้เป็นพื้นท่ีเพาะปลู ก
โดยเฉพาะการปลูกพืชสวนและไร่นา คุณภาพน้ าในล าน้ าสายส าคัญบางสายเส่ือมโทรม เนื่องจากมี
การท้ิงส่ิงปฏิกูลและสารเคมีลงแม่น้ า เป็นต้น 

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรการกุศล กลุ่มชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 
ของจังหวัดน่านต่างให้ความส าคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก โดยหน่วยงานภาครัฐใน
จังหวัดต่างมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เช่น ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการอนุรักษ์
และบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของจังหวัดมิให้เกิดสภาวะมลพิษท้ังใน
ปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ยุทธ์ศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดน่าน เป็นต้น นอกจากนั้นมีการ
รวมตัวกันในลักษณะของประชาสังคมเพื่อท าหน้าท่ีในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
จังหวัดน่านเกิดขึ้นมากมาย เช่น มูลนิธิฮักเมืองน่าน สมาคมบ้านหลวงหวงป่า กลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง 
มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งค า แต่การด าเนินการต่างๆ ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม
ดังกล่าวในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติยังขาดการมีส่วนร่วมระหว่างกันท าให้การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปในทางต่างคนต่างท ามากกว่าท่ีจะร่วมมือกันส่งผลให้การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ไม่ประสบความส าเร็จอย่างเต็มท่ี ซึ่งในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐและภาคประชาสังคมให้เกิดประสิทธิภาพควรใช้หลักพุทธธรรมเป็นแนวทางในการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม อันได้แก่ หลักสาราณียธรรม (ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน) ๖ ประการ ประกอบด้วย 
เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา  

ด้วยเหตุผลดังท่ีกล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมเชิงบูรณา
การภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน เพื่อให้ทราบถึง
สภาพท่ัวไปของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดน่าน ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วน



 

๔ 

ร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน และน าเสนอรูปแบบการมี
ส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน 
เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
น าไปสู่การเป็นจังหวัดท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติดังในอดีต ท าให้ประเทศไทยมีพื้นท่ีท่ีอุดม
สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น และน าพาไปสู่การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้กับโลกใบนี้ต่อไป 

๑.๒ วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปของการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ

ภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน 
๑.๒.๒ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ

ภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน 
๑.๒.๓ เพื่อน าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน 

๑.๓ ปัญหาทีต่้องการทราบ 
๑.๓.๑ สภาพท่ัวไปของการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชา

สังคมในจังหวัดน่านเป็นอย่างไร 
๑.๓.๒ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชา

สังคมในจังหวัดน่านมีอะไรบ้าง  
๑.๓.๓ รูปแบบการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่านควรเป็นอย่างไร 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน” เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)       
โดยได้ก าหนดขอบเขตประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพื่อศึกษาภาพท่ัวไปของการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดน่าน แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมท่ีเกี่ยวข้องการมีส่วน
ร่วม ดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนือ้หาและตัวแปร 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการมีส่วนร่วม และหลักธรรมท่ีใช้

ในการบูรณาการภาครัฐและภาคแระชาสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน ได้แก่    



 

๕ 

๑.๔.๑.๑ ขอบเขตด้านแนวคิด และทฤษฎีการมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยได้น าเอาแนวคิดของ 
Cohen, J.M. and Uphoff โดยกระบวนการมีส่วนร่วมมี 4 ขั้นตอน 4 รวมกับการศึกษาเอกสารและ
ทบทวนวรรณกรรมอีก ๑ ขั้นตอน จึงประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน คือ 

๑) การมีส่วนร่วมในการวางแผน (Planning) 
๒) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making)  
๓) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation 
๔) การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ (Benefit) 
๕) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน (Evaluation)    

๑.๔.๑.๒ ขอบเขตด้านหลักพุทธธรรม หลักพุทธธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกันในหมู่
ด้วยดี ใช้หลักธรรม คือ สาราณียธรรม ๖ (ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน) ประกอบด้วย 5 

๑. เมตตากายกรรม (friendly action) ท าต่อกันด้วยเมตตา คือ แสดงไมตรีและ
ความหวังดีต่อเพื่อร่วมงาน ร่วมกิจการ ร่วมชุมชน ด้วยการช่วยเหลือกิจธุระต่างๆ โดยเต็มใจ แสดง
อาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ท้ังต่อหน้าและลับหลัง 

๒. เมตตาวจีกรรม (friendly speech) พูดต่อกันด้วยเมตตา คือ ช่วยเหลือบอกแจ้งส่ิงท่ี
เป็นประโยชน์ ส่ังสอนหรือแนะน าตักเตือนกันด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพแสดงความเคารพนับ
ถือกัน ท้ังต่อหน้าและลับหลัง    

๓. เมตตามโนกรรม (friendly thoughts) คิดต่อกันด้วยเมตตา  คือ ต้ังจิตปรารถนาดี 
คิดท าส่ิงดีท่ีเป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน 

๔. สาธารณโภคี (sharing of gains) ได้มาแบ่งกันกินใช้  คือ แบ่งปันลาภผลท่ีได้มาโดย
ชอบธรรม แม้เป็นของเล็กน้อยก็แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกัน 

๕. สีลสามัญญตา (moral harmony) ประพฤติให้ดีเหมือนเขา  คือ มีความประพฤติ
สุจริต ดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจ หรือเส่ือมเสียแก่หมู่คณะ 

๖. ทิฏฐิสามัญญตา (harmony of views) ปรับความเห็นเข้ากันได้ คือ เคารพรับฟัง
ความคิดเห็นกัน มีความเห็นชอบร่วมกัน ตกลงกันได้ในหลักการส าคัญ ยึดถืออุดมคติ หลักแห่งความดี
งาม หรือจุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๒ กลุ่ม ดังนี้  
๑) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเชิงปริมาณ ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน คือ (๑) บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จ านวน 
12๓ คน (๒) บุคลากรส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดน่าน จ านวน ๕ คน  (๓) 
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสวด อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน จ านวน ๒๓ คน  (๔) บุคลากร
เทศบาลต าบลศิลาแลง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน จ านวน ๒๒ คน และ (๕) บุคลากรองค์การบริหารส่วน
                                                             

4 Cohen, J.M. and Uphoff,  The Cornell Rural  Development Participation Project, 
(Rural Development Review, 1984), pp. 219-222. 
 5 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก 
จ ากัด, ๒๕๕๓) หน้า ๒๓ – ๒๔. 



 

๖ 

ต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่านจ านวน ๒๔ คน รวม ๕ แห่ง  มีประชากรท้ังหมด ๑๙๗ คน 
ภาคประชาสังคมในจังหวัด ประกอบด้วย (๑) คณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง จ านวน ๘ คน 
(๒) บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในมูลนิธิฮักเมืองน่าน จ านวน ๒๐ คน  (๓) คณะกรรมการสมาคมบ้านหลวง
หวงป่า จ านวน ๕ คน และ (๔) คณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งค า จ านวน ๑๑ 
คน รวม ๔ กลุ่ม มีประชากรท้ังหมด ๔๔ คน 

๒) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู้วิจัยคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่านท่ี
อยู่ในขอบเขตพื้นท่ี ตัวแทนจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดน่าน และประธาน/หัวหน้า ของ
ประชาสังคมกลุ่มต่างๆ จ านวน ๑๙ ท่าน  

๓) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้วิจัย
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน ๑๐ รูป/คน  

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านพื้นที ่

ผู้วิจัยได้ก าหนดพื้นท่ีในการท าวิจัย คือ พื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับภาครัฐของจังหวัดน่าน อัน
ได้แก่ (๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (๒) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด
น่าน (๓) องค์การบริหารส่วนต าบลสวด อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  (๔) เทศบาลต าบลศิลาแลง 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน และ (๕) องค์การบริหารส่วนต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน และภาค
ประชาสังคมในจังหวัด ประกอบด้วย(๑) ต าบลศิลาแลง อ าเภอปัว (กลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง)  (๒) 
อ าเภอเมืองน่าน (มูลนิธิฮักเมืองน่าน) (๓) อ าเภอบ้านหลวง (สมาคมบ้านหลวงหวงป่า) และ (๔) วัดใน
อ าเภอสันติสุข ๑ วัด (มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งค า) 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ระยะเวลาในการท าวิจัยระหว่างเดือน กันยายน ๒๕๕๙ – เมษายน ๒๕๖๐ รวม
ระยะเวลา ๘  เดือน 

๑.๕ นิยามศพัท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการ หมายถึง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน

ร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม โดยการใช้หลักการมีส่วนร่วม ๕ ด้าน คือ (๑) การมีส่วน
ร่วมในการวางแผน (Planning)  (๒) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) (๓) การมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) (๔) การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ (Benefit) และ 
(๕) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน (Evaluation) บูรณาการกับหลักสาราณียธรรม ๖ 
ประการ คือ (๑) การแสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน (๒) การกล่าววาจาท่ีสุภาพ ช่วยเหลือ
กันบอกแจ้งส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อกัน (๓) การมีจิตปรารถนาดีต่อกัน ท าส่ิงดีท่ีเป็นประโยชน์แก่กัน  
(๔) การรับประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเท่าเทียมกัน (๕) การรักษาระเบียบวินัยของ
ส่วนรวม และ (๖) การเคารพรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  

ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง  ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นท่ีของจังหวัดน่าน 



 

๗ 

ภาครัฐ หมายถึง องค์กรภาครัฐท่ีมีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน ได้แก่ (๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  (๒) ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดน่าน (๓) ศูนย์ป่าไม้จังหวัดน่าน กรมป่าไม้ (๔) เทศบาล
ต าบลศิลาแลง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน (๕) องค์การบริหารส่วนต าสวด อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
และ (๖) องค์การบริหารส่วนต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 

ภาคประชาสังคม  หมายถึง การรวมตัวกันในลักษณะของประชาสังคมของจังหวัดน่าน 
โดยมส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน ได้แก่ (๑) มูลนิธิฮักเมือง
น่าน  (๒) กลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง (๓) สมาคมบ้านหลวงหวงป่า และ (๔) มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้
ชุมชนวัดโป่งค า  

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

๑.๖.๑ ได้รูปแบบการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน  

๑.๖.๒ รูปแบบการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน สามารถเป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ หรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

๑.๖.๓ ท าให้ภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่านตระหนักถึงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันมากยิ่งขึ้น 

๑.๖.๔ ภาครัฐและภาคประชาสังคมก าหนดเป็นแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในจังหวังหวัดน่าน 

 



๘ 

 

บทที่ ๒ 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่อง “การมีสํวนรํวมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดนําน” ผ๎ูวิจัยจะศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการสํงเสริมการมีสํวนรํวม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดนําน โดยแบํงประเด็นไว๎ดังนี้ 
  ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการมีสํวนรํวม 
  ๒.๒ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับประชาสังคม 
  ๒.๔ ภาคประชาสังคมท่ีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรปุาไม๎ในจังหวัดนําน 
  ๒.๕ หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการมีสํวนรํวม 
  ๒.๖ ภาครัฐและนโยบายของภาครัฐในการจัดการทรัพยากรปุาไม๎ 
  ๒.๗ ข๎อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในจังหวัดนําน 
  ๒.๘ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 
  ๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

๒.๑ แนวคดิ ทฤษฎีเกี่ยวกบัการมีส่วนร่วม 
การศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด และ

ผลงานจากนักวิชาการหลายท่านท่ีได้นาเสนอไว้หลายประเด็น เช่น ความหมาย แนวคิด และทฤษฎี
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม สาเหตุการมีส่วนร่วม ปัจจัยของการมีส่วนร่วม และประโยชน์ของการมีส่วน
ร่วม ดังนี้ 

๒.๑.๑ ความหมายของการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ “กระบวนการท่ีความกังวล ความต้องการ และคุณค่า

ของประชาชน ได้รับการบูรณาการในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ ผ่านกระบวนการส่ือสารแบบ 
สองทาง โดยมีเปูาหมายโดยรวมเพื่อท่ีจะท าให้เกิดการตัดสินใจท่ีดีขึ้นและได้รับ การสนับสนุนจาก
ประชาชน” การมีส่วนร่วมนั้นจะหมายถึงการท่ีประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นก่อนการตัดสินใจ
จะเกิดขึ้น หรือหมายความว่า ผู้มีอ านาจตัดสินใจจะสามารถตัดสินใจใดๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ จากประชาชนก่อนเท่านั้น Creighton ต้ังค าถามถึงประเด็น
ผู้มีอ านาจตัดสินใจ โดยพิจารณาว่าท าไม เจ้าหน้าท่ีของรัฐจึงเป็นผู้มีอ านาจตัดสินใจได้เท่านั้น 
ถึงแม้ว่าปัจจุบันเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีแนวโน้มท่ีจะท ากระบวนการตัดสินใจให้เปิดเผย และมีความ
โปร่งใสมากขึ้น แต่ในหลายกรณีหรือสถานการณ์ โดยอ านาจการตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็ยังคงเป็นของ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐอยู่นั่นเอง1 

                                                             
1 ศ.นพ.วันชัยวัฒนศัพท๑ , คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน 

(กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล๎า และ มูลนิธิอาเซีย, ๒๕๕๒), หน๎า ๗. 

 



๙ 

 

การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นกระบวนการส่ือสารในระบบเปิด ซึ่งเป็นการส่ือสาร 
สองทางระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือองค์การ ในการด าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือ
หลายกิจกรรมท้ังเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งการมีส่วนร่วมจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมการดาเนินการ
และร่วมรับผลประโยชน์ โดยมีเปูาหมายเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันของกลุ่ม  และเป็นการ
เสริมสร้างความสามัคคี ความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่ม การให้ความหมายค าจ ากัดความการมีส่วน
ร่วมมีมากมายหลายทัศนะ โดยการเกี่ยวข้องทางจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม
ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระท าเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นกับท้ังให้เกิด
ความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกับกลุ่มดังกล่าวด้วย2

 

บางมิติกลําวถึง การท่ีป๓จเจกบุคคลก็ดี กลํุมคน หรือองค๑กรประชาชนก็ดี ได๎อาสาเข๎ามา
มีสํวนรํวมในการตัดสินใจ การดําเนินโครงการ การแบํงป๓นผลประโยชน๑ และการประเมินผลโครงการ
พัฒนาด๎วยความสมัครใจ โดยปราศจากข๎อกําหนดท่ีมาจากบุคคลภายนอก และเป็นไปเพื่อตอบสนอง
ตํอความต๎องการของสมาชิกในชุมชน รวมท้ังมีอํานาจอิสระในการแบํงป๓นผลประโยชน๑ท่ีเกิดจากการ
พัฒนาให๎กับสมาชิกด๎วยความพึงพอใจ และผ๎ูเข๎ามามีสํวนรํวมมีความรู๎สึกเป็นเจ๎าของโครงการด๎วย3 

ซึ่งอาจเป็นกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการพัฒนา ร่วม
คิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของประชาชน ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ และความช านาญของประชาชนแก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการ4 หรือการท่ีผู้ได้รับ
ผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการพัฒนาได้ใช้ความพยายามร่วมกันในขั้นตอนต่าง ๆ ของ
กระบวนการพัฒนา ด้วยความรู้สึกผูกพันในความเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน เพื่อท าให้งานหรือโครงการ
นั้นบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีทุกฝุายได้รับประโยชน์ร่วมกัน5 

ในขณะท่ี “ฝุายหนึ่งฝุายใดท่ีไม่เคยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ หรือเข้าร่วมการตัดสินใจ
หรือเคยเข้ามาร่วมด้วยเล็กน้อยได้เข้ามาร่วมด้วยมากขึ้น เป็นไปอย่างมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใช่เพียง
มีส่วนร่วมอย่างผิวเผิน แต่เข้าร่วมด้วยแท้จริงยิ่งขึ้น และการเข้าร่วมนั้นต้องเริ่มต้ังแต่ขั้นแรกจนถึงขั้น
สุดท้ายของโครงการ6 

                                                             
2 Davis Keith, Human Behavior of World-Man Relations and Organization Behavior, 

(New York : Mc Graw –Hill Book Co, 1972), p. 15.   
3 เสาวนิตย์ ชัยมุสิก, การบริหารโรงเรียนเปน็ฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์บุ๊คพ้อยท์, ๒๕๔๒), หน้า ๔๑. 
4 Erwin, Williams, Participation  Management : Concept, Theory  and Implementation, 

(At lanta, Ga : Georgia  State  University  Press, 1976), p. 138. 
5 White, Alastair T, The community A Discussion of the Agreement Community 

Participation, Current issue and Lesson Learned, (USA. : The United Nations Childrens Fund, 
1982), p. 18. 

6 นรินทร๑ชัย พัฒนพงศา, การมีส่วนร่วม : หลักการพื้นฐาน เทคนิค และกรณีตัวอย่าง, ภาควิชา
สํงเสริมและเผยแพรํการเกษตร, คณะเกษตรศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ, ๒๕๔๖, หน๎า ๔. 



๑๐ 

 

บางครั้งการมีสํวนรํวมของประชาชนในความหมายกว๎างซึ่งมักจะคาบเกี่ยวกับการพัฒนา
นั้นก็คือ การให๎โอกาสประชาชนเป็นฝุายตัดสินใจ กําหนดป๓ญหาและความต๎องการของตนเองอยําง
แท๎จริง เป็นการเสริมพลังอํานาจให๎แกํประชาชน/ชมชนให๎สามารถระดมขีดความสามารถในการ
จัดการทรัพยากร การตัดสินใจ และควบคุมดูแลกิจกรรมตํางๆ ในชุมชนมากกวําท่ีจะเป็นฝุายต้ังรับ...7 
เป็นคําท่ีทุกคนในวงการพัฒนาพูดกันมาก เป็นคําท่ีมักจะถูกนําไปใช๎ปนกันกับคําวํา การให๎ความ
รํวมมือ การมีสํวนรํวม หมายถึง การยุํงเกี่ยว การเกี่ยวข๎องกับกิจกรรมตํางๆ เป็นคําท่ีหมายถึง บุคคล 
๒ ฝุาย เป็นต๎นวํา ใครรํวมกับใคร เป็นคําท่ีในทางการพัฒนามีความหมายเกี่ยวข๎องกับศักด์ิศรีและ
ศักยภาพแหํงมนุษย๑8 

พจนานุกรมอังกฤษฉบับ Oxford (Oxford English Dictionary : OED) ได๎ให๎คํานิยาม 
คําวํา “การมีสํวนรํวม (Participation) ไว๎วํา “เป็นการมีสํวน (รํวมกับคนอื่น) ในการกระทําบางอยําง
หรือบางเรื่อง” ซึ่งจะมีความหมายตรงกันข๎ามกับคําวํา การเมินเฉย (Apathy) หากจะอธิบาย
ความหมายของการมีสํวนรํวม (Participation) ในทางวิชาการ จะหมายถึงความเกี่ยวข๎องทางด๎าน
จิตใจ ความรู๎สึก นึกคิดของแตํละคนท่ีมีตํอกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของกลํุม เป็นแรงกระต๎ุนท่ีชํวยให๎
ทําให๎ เกิดความสําเร็จ เกิดความรับผิดชอบตํอกิจกรรมรํวมกันด๎วยการเข๎า ไปเกี่ ยวข๎อง 
(Responsibility) ซึ่งอาจเกิดขึ้นทุกระดับของสายบังคับบัญชาใน ๓ ลักษณะ คือ การชํวยเหลือ มีการ
ให๎อํานาจ และมีขอบเขตภาระงาน9  
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีความหมาย ครอบคลุม ๓ ประการ10 คือ  
๑) การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนา  
๒) การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมช่วยเหลือในการปฏิบัติตามโครงการ  
๓) การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตลอดกระบวนการพัฒนา   
ความหมายการมีสํวนรํวมนั้นมีนักวิชาการได๎กลําวไว๎หลายทําน ซึ่งสรุปได๎วํา การมีสํวน

รํวม (Participation) คือ กระบวนการส่ือสารในระบบเปิด ซึ่งเป็นการส่ือสาร สองทางระหวํางบุคคล 
กลํุมบุคคล ชุมชน หรือองค๑การ ในการดําเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรมท้ังเป็น
ทางการและไมํเป็นทางการเป็นการสํงเสริมให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนเกี่ยวข๎องในการพัฒนา รํวมคิด 
ตัดสินใจ แก๎ป๓ญหาของตนเอง เน๎นการมีสํวนรํวมเกี่ยวข๎องอยํางแข็งขันของประชาชน ใช๎ความคิด
สร๎างสรรค๑ และความชํานาญของประชาชนแก๎ไขป๓ญหารํวมกับการใช๎วิทยาการ 

                                                             
7 จินตวีร๑ เกษมศุข, หลักการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน , (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัแอคทีฟ พริ้นท๑ จํากัด, ๒๕๕๗), หน๎า ๙. 
8 นิรันดร๑ จงวุฒิเวศย๑, แนวคิดแนวทางการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท รําไทยเพรส, 

๒๕๕๐), หน๎า ๔๓. 
9 โกวิทย๑ พวงงาม, การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถ่ิน , พิมพ๑ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท บพิธการพิมพ๑ จํากัด, ๒๕๕๓), หน๎า ๑๘๙. 
10 ทวีวงศ๑ ศรีบุรี, สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ๑

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน๎า ๑๐๐. 



๑๑ 

 

ท้ังนี้สามารถน าแนวคิดท่ีเกี่ยวกับความหมายของการมีส่วนร่วม ดังกล่าวข้างต้น มาสรุป
เป็นตารางได้ ดังตารางท่ี ๒.๑ 
 
ตารางที่ ๒.๑ แสดงความหมายของการมีส่วนร่วม 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์

(2552, หน๎า 7) 
๑) กระบวนการท่ีความกังวล ความต้องการ และคุณค่าของ

ประชาชน ได้รับการบูรณาการในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ 
๒) เป็นการส่ือสารแบบสองทาง 
๓) มีเปูาหมายโดยรวมเพื่อท่ีจะท าให้เกิดการตัดสินใจท่ีดีขึ้น

และได้รับ การสนับสนุนจากประชาชน 
๔) ประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นก่อนการตัดสินใจจะ

เกิดขึ้น 
Davis Keith 

(1972, p. 15) 
๑) เป็นกระบวนการส่ือสารในระบบเปิด 
๒) การส่ือสารแบบสองทาง ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน 

หรือองค์การ 
๓) ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา 

ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมการด าเนินการและร่วมรับผลประโยชน์ 
เสาวนิตย์ ชัยมุสิก 
(๒๕๔๒, หน้า ๔๑) 

๑) ปัจเจกบุคคลก็ดี กลุ่มคน หรือองค์กรประชาชนอาสาเข้า
มามีส่วนร่วม 

๒) ปราศจากข้อก าหนดท่ีมาจากบุคคลภายนอก 
๓) ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกในชุมชน และผู้ 
๔) มีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการด้วย 

Erwin, Williams 
(1976, p. 138) 

๑) กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการ 

๒) เน้นการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของประชาชน 
๓) ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความช านาญของประชาชน

แก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการ 
 

 



๑๒ 

 

ตารางที่ ๒.๑ แสดงความหมายของการมีส่วนร่วม (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
White, Alastair T. 

(1982, p. 18) 
   ๑) ผู้ได้รับผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการพัฒนาได้ใช้ความ
พยายามร่วมกัน 
    ๒) มีความรู้สึกผูกพันในความเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน  
    ๓) ท าให้งานหรือโครงการนั้นบรรลุผลส าเร็จ 
    ๔) ทุกฝุายได้รับประโยชน์ร่วมกัน 

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา 
(๒๕๔๖, หน้า ๔) 

    ๑) เปล่ียนจากไม่เคยเข้าหรือเข้าร่วมเล็กน้อยเป็นเข้าร่วมมากขึ้น  
    ๒) มีอิสรภาพ เสมอภาค  
    ๓) เริ่มต้ังแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ายของโครงการ 

จินตวีร์ เกษมศุข 
(๒๕๕๗, หน้า ๙) 

    ๑) การให้โอกาสประชาชนเป็นฝุายตัดสินใจ ก าหนดปัญหาและ
ความต้องการของตนเองอย่างแท้จริง  
    ๒) เป็นการเสริมพลังอ านาจให้แก่ประชาชน/ชุมชน 
    ๓) ระดมขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร มากกว่าท่ีจะ
เป็นฝุายต้ังรับ 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย ์
(๒๕๕๐, หน้า ๔๓) 

    ๑) เป็นค าท่ีมักจะถูกน าไปใช้ปนกันกับค าว่า การให้ความร่วมมือ  
    ๒) การยุ่งเกี่ยว การเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ  
    ๓) มีบุคคล ๒ ฝุาย  
    ๔) เกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีและศักยภาพแห่งมนุษย์ 

โกวิทย์ พวงงาม 
(๒๕๕๓, หน้า ๑๘๙) 

    ๑) มีส่วนร่วมกับคนอื่น ในการกระท าบางอย่างหรือบางเรื่อง 
    ๒) มีความหมายตรงกันข้ามกับค าว่า การเมินเฉย (Apathy) ๓) 
เป็นแรงกระตุ้นท่ีช่วยให้ท าให้เกิดความส าเร็จ  
    ๔) เกิดความรับผิดชอบต่อกิจกรรมร่วมกัน 

ทวีวงศ์ ศรีบุรี 
(๒๕๓๙, หน้า ๑๐๐) 

   ๑) การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการพัฒนา  
   ๒) การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมช่วยเหลือในการปฏิบัติตามโครงการ  
   ๓) การ ท่ีประชาชนมี ส่วนร่ วมในการตัดสินใจ  ตลอด
กระบวนการพัฒนา   



๑๓ 

 

เมื่อศึกษาจากความหมายของการมีส่วนร่วมจากวิชาการตํางๆแล๎วนั้น สามารถสรุปได๎วํา 
การมีสํวนรํวม (Participation) หมายถึง “การส่ือสารสองทาง ระหวํางบุคคล กลํุมบุคคล ชุมชน หรือ
องค๑การ ในการดําเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรมท้ังเป็นทางการและไมํเป็นทางการ” 

 
๒.๒.๑ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
การมีสํวนรํวมของประชาชนในกิจกรรมขององค๑กรปกครองท๎องถิ่น นับวําเป็นหัวใจ

สําคัญ หรือเป็นหลักการอันเป็นสาระสําคัญของระบบการปกครองท๎องถิ่น และอาจเป็นเหตุผลสําคัญ
ท่ีอธิบายวํา เหตุใดจึงต๎องมีระบบการปกครองท๎องถิ่นคํูขนานไปกับระบบการปกครองสํวนกลาง และ
สํวนภูมิภาค ซึ่งเป็นเหตุผลสําคัญท่ีรัฐจะต๎องมีการกระจายอํานาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 เชํน มาตรา ๖๖ บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน 
ชุมชนท๎องถิ่นหรือชุมชนท๎องถิ่นดั้งเดิม ยํอมมีสิทธิอนุรักษ๑หรือฟื้นฟู จารีตประเพณี ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่นและของชาติ การมีสํวนรํวมในการจัดการ และการใช๎ประโยชน๑จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล๎อม รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพอยํางสมดุลและยั่งยืน มาตรา 
๖๗ สิทธิของบุคคลท่ีจะรํวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ๑ บํารุงรักษา และการได๎ประโยชน๑จากการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและในการค๎ุมครองสํงเสริม และรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล๎อม เพื่อให๎ดํารงอยูํอยํางปกติและตํอเนื่องในส่ิงแวดล๎อมท่ีจะไมํกํอให๎เกิดอันตรายตํอ
สุขภาพและอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน ยํอมไ ด๎รับความค๎ุมครองตามความ
เหมาะสม11 นอกจากนั้น แนวนโยบายการมีสํวนรํวมของประชาชน มาตรา ๘๗ รัฐต๎องดําเนินตาม
แนวนโยบายด๎านการมีสํวนรํวมของประชาชน ได๎แกํ สํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการกําหนด
นโยบายและวางแผนเศรษฐกิจ ท้ังในระดับชาติและระดับท๎องถิ่น12 

การมีสํวนรํวมเป็นสํวนหนึ่งของการบริหาร ท่ีเกี่ยวข๎องกับจิตใจและพฤติกรรมของคนใน
สังคมนั้น ท่ีจะเป็นแรงกระต๎ุนไปสํูความสําเร็จหรือล๎มเหลว เดวิส และนิวสตรอม (Davis and 
Newstrom) อธิบายวํา การมีสํวนรํวมเป็นเรื่องของการเข๎าไปเกี่ยวข๎อง ( Involvement) เมื่อ
เกี่ยวข๎องก็คิดชํวยเหลือกัน (Contribution) และรํวมรับผิดชอบ (Responsibility) ในส่ิงนั้นๆ13 

การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นครบถ้วนทุกขั้นตอนในการด าเนินงานข้างต้นนั้นย่อมเรียกได้ว่าเป็น
การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Meaningful Participation) เป็นกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้
มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเปล่ียนข้อมูลและความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือกและ  
การตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับโครงการท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับร่วมกัน ทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องจึงควร

                                                             
11 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา , รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ , 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ๑คณะรัฐมนตรีและราชกิจานุเบกษา, ๒๕๕๑), หน๎า ๓ -๔ . 
12 เรื่องเดียวกัน, หน๎า ๕ -๖ . 
13

 Davis Keith, Human Behavior of World-Man Relations and Organization Behavior, 
(New York : Mc Graw – Hill Book Co, 1972), p. 21. 



๑๔ 

 

เข้าร่วมในกระบวนการนี้ต้ังแต่เริ่มจนกระท่ังถึงการติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
การรับรู้-เรียนรู้ การปรับเปล่ียนโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝุาย14 

การมีสํวนรํวมทางการเมือง (Political participation) เป็นคําท่ีมีความหมายมากจนทํา
ให๎เกิดความสับสน คํานี้ใช๎กับกิจกรรมท่ีคนเข๎าไปสํูระบบการเมืองทุกระดับ เชํน การมีสํวนรํ วม
เลือกตั้งโดยการออกเสียง รัฐมนตรีตํางประเทศมีสํวนรํวมกําหนดนโยบายตํางประเทศ บางครั้งก็ใช๎ใน
ความหมายท่ีเป็นความสับสนใจการเมืองมากกวําทําจริง เชํน ประชาชนมีสํวนรํวมโดยการสนใจ
การเมือง หรือบางครั้งก็อยูํนอกการเมือง เชํน ประชาชนมีสํวนรํวมกับครอบครัวหรือโรงเรียน15 

กระบวนการการมีสํวนรํวมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งสาธารณะชนมีความหํวง
กังวล มีความต๎องการ และมีทัศนะท่ีมีสํวนรํวมกับรัฐบาลในการตัดสินใจ กระบวนการการมีสํวนรํวม
ของประชาชนเป็นกระบวนการส่ือสารสองทางท่ีมีเปูาหมายโดยรวมท่ีจะให๎เกิดการตัดสินใจท่ีดีขึ้น
และได๎รับการสนับสนุนจากสาธารณะชน16 
 

การมีสํวนรํวมแสดงลักษณะรํวมกันได๎ ๔ ประการ ดังนี้17 
๑) การมีสํวนรํวม หมายถึง การเข๎าไปได๎รับอํานาจ ท่ีจะคิดจะทํามากขึ้น ไมํวําในเรื่อง

การเมืองหรืออํานาจในการตัดสินใจท่ีจะดําเนินการใดๆ 
๒) การมีสํวนรํวม หมายถึง ต๎องรํวมกันอยํางมีอิสรภาพ เสมอภาค เทําเทียมกัน และ 

ควรมีสํวนรํวมด๎วยอยํางแท๎จริง/เข๎มแข็ง (active) มิใชํรํวมอยํางผิวเผินเฉ่ือยชา (passive) 
๓) การมีสํวนรํวม หมายถึง ต๎องรํวมต้ังแตํขึ้นแรกของกระบวนการ จนถึงขึ้นสุดท๎ายของ

โครงการ (entire development process)  
๔) การมีสํวนรํวมมักเป็นเรื่องท่ีผ๎ูด๎อยโอกาสขอแบํงอํานาจจากผ๎ูท่ีมีอํานาจเหนือกวํา 

เพื่อปรับปรุงวิถีชีวิตชุมชนให๎ดีขึ้น 
นักวิชาการได๎กลําวถึงการมีสํวนรํวมของประชาชนภายใต๎หลักการแหํงรัฐธรรมนูญวํา

ประชาชนสามารถมีสํวนรํวมได๎ใน 5 ลักษณะ18  
  1) มีสํวนรํวมในการรับรู๎ (ความเป็นไปของการบริหารราชการแผํนดินท้ังฝุายนิติ
บัญญัติ บริหาร และตุลาการ มากขึ้น)  
  2) มีสํวนรํวมในการคิด (รํวมกับองค๑กรท้ังหลายท่ีรัฐธรรมนูญต้ังขึ้น)  
                                                             

14 อรทัย ก๏กผล และฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ, บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า ๕๒ ด้านความโปร่งใส
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล๎า, ๒๕๕๓), หน๎า ๙. 

15 เรืองวิทย๑ เกษสุวรรณ, หลักรัฐศาสตร์, พิมพ๑ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท บพิธการพิมพ๑, ๒๕๕๓), 
หน๎า ๑๖๕. 

16 ศ.นพ. วันชัย วัฒนศัพท๑, คู่มือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน, พิมพ๑ครั้งที่ 
๔, (ขอนแกํน : โรงพิมพ๑ศิริภัณฑ๑ ออฟเซ็ท, ๒๕๔๗), หน๎า ๑. 

17 นรินทร๑ชัย พัฒนพงศา, การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิค และกรณีตัวอย่าง, พิมพ๑ครั้งที่ ๒, 
(เชียงใหมํ : สิริลักษณ๑การพิมพ๑, ๒๕๔๗), หน๎า ๓. 
 18 บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, รัฐธรรมนูญปัจจุบันกับการปฏิรูปการเมือง, (นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล๎า, 
2542), หน๎า 61.   



๑๕ 

 

  3) มีสํวนรํวมในการตัดสินใจ  
  4) มีสํวนรํวมในการกระทําการบางอยําง (รํวมกับรัฐหรือองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 
  5) มีสํวนรํวมในการตรวจสอบ (องค๑กรท่ีใช๎อํานาจรัฐ ไมํวําจะเป็นฝุายทางการเมือง
หรือข๎าราชการประจํา) 

 

  นอกจากนั้น หลักการพื้นฐานของการมีสํวนรํวมมีอยูํด๎วยกัน ๑๐ ประการ ดังนี้19 
๑) เช่ือวํามนุษย๑ตํางมีความคิดและมีศักดิ์ศรีเทําเทียมกัน 
๒) เช่ือวําทุกคนไมํได๎ช่ัวมาแตํกําเนิด 
๓) ต๎องคิดวํามนุษย๑มีความสําคัญไมํน๎อยไปกวําเทคโนโลยีท่ีจะนํามาใช๎ 
๔) เช่ือวําชาวชุมชนตํางๆ มักมีภูมิป๓ญญาท่ีสอดคล๎องกับวิถีชีวิต ตามความเป็นอยูํ

ของตนในระดับหนึ่ง 
๕) ต๎องมีความเช่ือวํามนุษย๑มีความสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยูํของตนเอง      

ให๎ดีได๎ 
๖) การมีสํวนรํวมยํอมเพิ่มข้ึน เมื่อมีสภาพที่เหมาะสมตํอไปนี้ 

-ประชาชนในท๎องถิ่นได๎รู๎สึกวําเขาได๎ควบคุมโชคชะตาของตนเอง 
-ผ๎ูท่ีจะเข๎ารํวมต๎องมีอิสรภาพ ได๎รับความเสมอภาคและได๎รับความจริงใจให๎เข๎ามี

สํวนรํวม 
-ผ๎ูท่ีจะเข๎ารํวมด๎วยต๎องมีความสามารถพอท่ีจะมีสํวนรํวมด๎วยได๎ 
-มีการส่ือสาร ๒ ทาง เพื่อให๎ผ๎ูมีสํวนได๎รับข๎อมูลอยํางถูกต๎อง 
-ประชาชนมีสํวนรํวมรับราบ รํวมคิด รํวมตัดสินใจในโครงการตั้งแตํเริ่มต๎น จะทํา

ให๎ต๎องการเข๎ามามีสํวนรํวมกับโครงการมากยิ่งขึ้น 
-ประชาชนมีทัศนคติท่ีดีตํอเจ๎าหน๎าท่ีโครงการและตํอโครงการนั้น และเต็มใจท่ี

จะมีสํวนรํวมด๎วย 
-การมีสํวนรํวมนั้นต๎องไมํทําให๎ประชาชนเสียคําใช๎จํายมากเกินกวําผลตอบแทนท่ี

ประเมินวําจะได๎รับ 
-เมื่อเข๎ามามีสํวนรํวมแล๎ว จะไมํกระทบกระเทือนสถานภาพในหน๎าท่ีการงาน

หรือทางสังคมให๎ลดน๎อยลง 
-มีกลวิธีการแลกเปล่ียนขําวสารระหวํางโครงการ และมี ผ๎ูสํวนได๎สํวนเสี ย       

เป็นอยํางดี 
๗) เช่ือวําตนตํางกับชาวบ๎านอยูํไมํน๎อย และชาวบ๎านเองก็แตกตํางกันอยูํบ๎าง 
๘) อาจใช๎การมีสํวนรํวมในหลายรูปแบบ 
๙) ไมํมีส่ิงใดได๎มาฟรี 

                                                             
19 นรินทร๑ชัย พัฒนพงศา, การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิค และกรณีตัวอย่าง, พิมพ๑ครั้งที่ ๒, 

(เชียงใหมํ : สิริลักษณ๑การพิมพ๑, ๒๕๔๗), หน๎า ๑๔-๑๖. 



๑๖ 

 

๑๐) การมีสํวนรํวมต๎องนึกถึงใจของผ๎ูอื่น 
 นอกจากนั้น หลักการมีสํวนรํวมพื้นฐาน “การมีสํวนรํวมของประชาชน” ยังเป็นส่ิงท่ี
สังคมไทยต่ืนตัวและถูกนามาใช๎กลําวอ๎างกันอยํางกว๎างขวางเมื่อสิบกวําปีนี้เอง เริ่มต๎นจากการมีสํวน
รํวมในการปฏิรูปการเมืองหลังเหตุการณ๑  เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ ซึ่ งต๎องยอมรับวําเป็น
ประวัติศาสตร๑หน๎าใหมํของการเมืองการปกครองไทย ท่ีเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีบทบาทและได๎เข๎ามี
สํวนรํวมในการกําหนดกฎหมายสูงสุดของประเทศ โดยท่ีเป็นการมีสํวนรํวมท้ังอยํางเป็นทางการและ
ไมํเป็นทางการ20 
 การมีส่วนร่วมเป็นพื้นฐานของกิจกรรมทุกกิจกรรม กระบวนการตัดสินใจของกลุ่มจะ
เกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ซึ่งปัจจัยส าคัญของการมีส่วนร่วมมี ๔ ประการ คือ  
  ๑) เป็นความพยายามท่ีเกี่ยวข้องกันทางด้านจิตใจและความรู้สึก  
  ๒) เป็นการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ  
  ๓) เป็นการให้บุคลากรรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน  
  ๔) เป็นการพัฒนาการมีส่วนรวม ซึ่งค านึงถึงความสมดุลระหว่างการมีส่วนร่วมอย่าง
ไม่แท้จริงกับการมีส่วนร่วมมากเกินไป21 ขณะท่ีนักวิชชาการบางทํานกลําววํา “การให้มีส่วนร่วมเป็น
เทคนิคอย่างหนึ่งท่ีผู้บริหารต้องการให้ได้รับการสนับสนุนท่ีเข้มแข็ง อันมีผลมาจากการวิจัยและทฤษฏี
ด้านการสร้างแรงจูงใจท่ีตระหนักถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมและการสร้างการยอมรับนับถือ”22 
 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนมีลักษณะ ๓ ประการ23 ได้แก่  

 ๑) การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมใน
การด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาตนเอง ร่วมให้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้และ
ความช านาญ ร่วมกับการใช้วิทยาการท่ีเหมาะสมและสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กร
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๒ ) การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการท่ีประชาชนกลุ่มเปูาหมายได้รับ
โอกาสและได้ใช้โอกาสท่ีได้รับแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิด แสดงออกซึ่งส่ิงท่ีเขามี แสดงออกซึ่งส่ิงท่ี
เขาต้องการ แสดงออกซึ่งปัญหาท่ีก าลังเผชิญ และแสดงซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหา และลงมือปฏิบัติโดย
การช่วยเหลือของหน่วยงานภายนอกน้อยท่ีสุด 
   ๓ ) การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการท่ีรัฐบาลท าการส่งเสริม ชักน า 
สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนท้ังรูปของบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ 
                                                             

20 ปัทมา สูบกาปัง, “การมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยในรอบทศวรรษที่ผ่านมา : สภาพปัญหา
และความท้าทายในอนาคต”, วารสารส านักวิจัยและพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักวิจัยและพัฒนา สถาบัน
พระปกเกล้า, ๒๕๕๑), หน้า ๑. 
 21 Putti Joseph M,  Management :  A Functional,  (Singapore :  Mc Graw-Hill,  1987),     
p. 305. 
 22 Koontz & others,  Essential  of management,  (New York :  Mc Graw-Hill, 1986),        
p. 385. 
 23 ทนงศักด์ิ คุ้มไข่น้ า, หลักการพัฒนาชุมชน, (ขอนแกํน : มหาวิทยาลัยขอนแกํน, ๒๕๔๐), หน๎า ๙๓. 



๑๗ 

 

   
 การมีส่วนร่วม24 คือ การท่ีประชาชนจะเข้ามามีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไข 
และร่วมมีผลประโยชน์ดังท่ีกล่าวมานั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของกลยุทธ์การพัฒนาท่ีเห็นความส าคัญของ
ประชาชนในระดับรากหญ้าโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ประกอบ ท้ังด้านการกระจายอ านาจการวางแผน
จากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น และการก าหนดแนวทางการพัฒนาจากล่างขึ้นบน  การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนสามารถท าได้ ๔ ลักษณะ คือ 
                       ๑) เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดว่าอะไรคือความจ าเป็นพื้นฐานของชุมชน 
                       ๒) เป็นผู้ระดมทรัพยากรต่างๆเพื่อตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน 
                       ๓) เป็นผู้มีบทบาทในการปรับปรุงวิธีการกระจายสินค้าและบริการให้สมบูรณ์ขึ้น 
                       ๔) เป็นผู้ได้รับความพึงพอใจและเกิดแรงจูงใจท่ีจะสร้างกระบวนการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งมีความสอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ๗ ประการ25 ดังนี้ การมีส่วนร่วมแบบ
อยู่เฉย ๆ (Passive Participation) administration ประชาชนจะได้รับการบอกกล่าวในส่ิงท่ีเกิดขึ้น 
จะเป็นการประกาศฝุายเดียวโดยฝุายบริหารหรือผู้จัดการโครงการโดยไม่ต้องมีการฟังการตอบสนอง
ของประชาชนใดๆท้ังส้ิน การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล (Participation in information giving) 
ข้อมูลถูกน าใช้ร่วมกันกับผู้เชียวชาญจากภายนอก การมีส่วนร่วมของประชาชนคือการตอบค าถาม
จากผู้เช่ียวชาญหรือนักวิจัยโดยใช้แบบสอบถามหรือการส ารวจ ประชาชนไม่ได้มีโอกาสท่ีจะมีอิทธิพล
ต่อวิธีการหรือผลลัพธ์ท่ีเป็นผลการวิจัยท่ีใช้ร่วมกันไม่ได้มีการตรวจสอบความถูกต้อง การมีส่วนร่วม
แบบปรึกษาหารือ (Participation by consultation) การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเริ่มจากการ
ปรึกษาและรับฟังทัศนะจากตัวแทนภายนอก 
 
 องค๑การอนามัยโลก (WHO and UNICEF) ได๎เสนอกระบวนการ มีสํวนรํวมของ
ประชาชนในการดําเนินกิจกรรมไว๎ ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
 ๑. การวางแผน ประชาชนต๎องมีสํวนรํวม ในการวิเคราะห๑ป๓ญหา จัดอันดับความสําคัญ 
ต้ังเปูาหมาย กําหนดการให๎ทรัพยากร กําหนดวิธีติดตามประเมินผล และประการท่ีสําคัญคือ ต๎อง
ตัดสินใจด๎วยตนเอง 

 ๒. การดําเนินกิจกรรม ประชาชนต๎องมีสํวนรํวมในการดาเนินการและบริหารการใช๎
ทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจัดสรรควบคุมทางการเงิน 

 ๓. การใช๎ประโยชน๑ประชาชนต๎องมีความสามารถในการนาเอากิจกรรมมาใช๎ให๎เกิด
ประโยชน๑ได๎ ซึ่งเป็นการเพิ่มระดับของการพึ่งตนเองและการควบคุมทางสังคม 

                                                             

 24 ปกรณ๑ ปรียากร,  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา , (กรุงเทพมหานคร : ศักด์ิโสภาการ
พิมพ๑), หน๎า ๖๕-๖๖. 
 25 Helene Heyd and Andreas Neef, International Food policy Research Institute 2033 
K Street, N.W.Washington, D.C. 2006 (U.S.A. December 2004). p. 29. 



๑๘ 

 

 ๔. การได๎รับประโยชน๑ประชาชนต๎องได๎รับการแจกจํายผลประโยชน๑จากชุมชนในพื้นฐาน
ท่ีเทําเทียมกัน ซึ่งเป็นผลประโยชน๑สํวนตัว สังคม หรือในรูปวัตถุก็ได๎26 
  

ท้ังนี้สามารถน าแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้น มาสรุปเป็นตารางได้ ดัง
ตารางท่ี ๒.๒ 

ตารางที่ ๒.๒ : แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา, 

(๒๕๕๑, หน้า ๓-๔) 

๑) เป็นหลักการอันเป็นสาระส าคัญของระบบการปกครองท้องถิ่น  
๒ )  มี ส่ วน ร่ ว ม ใ นก าร จัด ก า ร  แ ละ กา ร ใ ช้ป ระ โ ย ชน์ จ า ก
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม รวมท้ังความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน  
๓) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
วางแผนเศรษฐกิจ ท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

Davis Keith 
(1972, p. 21) 

๑) การมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร  
๒) เกี่ยวข้องกับจิตใจและพฤติกรรมของคนในสังคมนั้น  

อรทัย ก๊กผล และฉัตรระวี 
ปริสุทธิญาณ, 

(๒๕๕๓, หน้า ๙) 

๑) การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นครบถ้วนทุกขั้นตอน 
๒) เกิดความเข้าใจและการรับรู้-เรียนรู้ การปรับเปล่ียนโครงการ
ร่วมกัน  

เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 
(๒๕๕๓, หน้า ๑๖๔) 

กิจกรรมท่ีคนเข้าไปสู่ระบบการเมืองทุกระดับ เช่น การมีส่วนร่วม
เลือกต้ังโดยการออกเสียง รัฐมนตรีต่างประเทศมีส่วนร่วมก าหนด
นโยบายต่างประเทศ  

ศ.นพ. วันชัย วัฒนศัพท๑, 
(2547, หน๎า 1) 

๑) เป็นกระบวนการซึ่งสาธารณะชนมีความห่วงกังวล มีความ
ต้องการ  
๒) เป็นกระบวนการส่ือสารสองทางท่ีมีเปูาหมายโดยรวมท่ีจะให้เกิด
การตัดสินใจท่ีดีขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากสาธารณะชน 

 
 
 
 

                                                             
26 WHO and UNICEF, Report of The International Conference on Primary Health Care, 

(NewYork : N.P.Press, 1981), p. 41. 



๑๙ 

 

ตารางที่ ๒.๒ : แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, 

(๒๕๔๗, หน้า ๓) 
การมีส่วนร่วมแสดงลักษณะร่วมกันได้ ๔ ประการ ดังนี้   
  ๑) การเข้าไปได้รับอ านาจ 
  ๒) ต้องร่วมกันอย่างมีอิสรภาพ เสมอภาค เท่าเทียมกัน และ ควรมี
ส่วนร่วมด้วยอย่างแท้จริง/เข้มแข็ง (active) มิใช่ร่วมอย่างผิวเผิน
เฉ่ือยชา (passive) 
  ๓) ต้องร่วมต้ังแต่ขึ้นแรกของกระบวนการ จนถึงขึ้นสุดท้ายของ
โครงการ (entire development process)  
  ๔) เป็นเรื่องท่ีผู้ด้อยโอกาสขอแบ่งอ านาจจากผู้ท่ีมีอ านาจเหนือกว่า 
เพื่อปรับปรุงวิถีชีวิตชุมชนให้ดีขึ้น 

บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, 
(๒๕๔๒, หน้า ๖๑) 

๑) มีส่วนร่วมในการรับรู้  
๒) มีส่วนร่วมในการคิด  
๓) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
๔) มีส่วนร่วมกับรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
๕) มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, 
(๒๕๔๗, หน้า ๑๔-๑๖) 

หลักการพื้นฐานของการมีสํวนรํวม ประกอบด้วย 
๑) เช่ือว่ามนุษย์ต่างมีความคิดและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน 
๒) เช่ือว่าทุกคนไม่ได้ช่ัวมาแต่ก าเนิด 
๓) ต้องคิดว่ามนุษย์มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าเทคโนโลยีท่ีจะ
น ามาใช้ 
๔) เช่ือว่าชาวชุมชนต่างๆ มักมีภูมิปัญญาท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
ตามความเป็นอยู่ของตนในระดับหนึ่ง 
๕) ต้องมีความเช่ือว่ามนุษย์มีความสามารถพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่
ของตนเองให้ดีได้ 
๖) การมีส่วนร่วมย่อมเพิ่มขึ้น เมื่อมีสภาพที่เหมาะสม 
๗) เช่ือว่าตนต่างกับชาวบ้านอยู่ไม่น้อย และชาวบ้านเองก็แตกต่าง
กันอยู่บ้าง 
๘) อาจใช้การมีส่วนร่วมในหลายรูปแบบ 
๙) ไม่มีส่ิงใดได้มาฟรี 
๑๐) การมีส่วนร่วมต้องนึกถึงใจของผู้อื่น 

ปัทมา สูบกาปัง, 
(๒๕๕๑, หน้า ๑) 

๑) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทและได้เข้ามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดกฎหมายสูงสุดของประเทศ  
๒) เป็นได้ท้ังการมีส่วนร่วมท้ังอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 



๒๐ 

 

ตารางที่ ๒.๒ : แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Putti Joseph M, 
(1987, p. 305) 

ปัจจัยส าคัญของการมีส่วนร่วมมี ๔ ประการ คือ  
๑) เป็นความพยายามท่ีเกี่ยวข้องกันทางด้านจิตใจและความรู้สึก  
๒) เป็นการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ  
๓) เป็นการให้บุคลากรรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน  
๔) ค านึงถึงความสมดุลระหว่างการมีส่วนร่วมอย่างไม่แท้จริงกับการ
มีส่วนร่วมมากเกินไป 

Koontz & others, 
(1986, p.385 ) 

๑) การให้มีส่วนร่วมเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งท่ีผู้บริหาร  
๒) ตระหนักถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมและการสร้างการยอมรับ
นับถือ 

ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ า, 
(๒๕๔๐, หน้า ๙๓) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนมีลักษณะ ๓ ประการ   ได้แก่  
  ๑) กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
พัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาตนเอง ร่วมให้ความคิด
สร้างสรรค์ ความรู้และความช านาญ ร่วมกับการใช้วิทยาการท่ี
เหมาะสมและสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กรและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๒) กระบวนการท่ีประชาชนกลุ่มเปูาหมายได้รับโอกาสและได้ใช้
โอกาสท่ีได้รับแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิด  
  ๓ ) กระบวนการท่ีรัฐบาลท าการส่งเสริม ชักน า สนับสนุนและ
สร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนท้ังรูปของบุคคล กลุ่มคน ชมรม 
สมาคม มูลนิธิ 

ปกรณ์ ปรียากร 
(๒๕๔๔, หน้า ๖๕ – ๖๖) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถท าได้ ๔ ลักษณะ คือ 
  ๑) เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดว่าอะไรคือความจ าเป็น
พื้นฐานของชุมชน 
  ๒) เป็นผู้ระดมทรัพยากรต่างๆเพื่อตอบสนองความจ าเป็นขั้น
พื้นฐาน 
  ๓) เป็นผู้มีบทบาทในการปรับปรุงวิธีการกระจายสินค้าและบริการ
ให้สมบูรณ์ขึ้น 
  ๔) เป็น ผู้ ไ ด้รับความพึ งพอใจและเกิดแรง จูง ใจ ท่ีจะสร้ าง
กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 



๒๑ 

 

ตารางที่ ๒.๒ : แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม (ต่อ) 

 
 ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 

ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนมีเนื้อหาแตกต่างกันดังนี้27   
  ๑) ทฤษฎีการเกล้ียกล่อมมวลชน (Mass Persuation Theory) กล่าวถึงการใช้ ค าพูด

หรือการเขียนเพื่อให้เกิดความเช่ือถือและการกระท าโดยใช้หลักพฤติกรรมของมนุษย์ การเกล้ียกล่อม
ต้องอาศัยชนส่วนใหญ่ และใช้เวลามาก ในการเกล้ียกล่อมต้องอาศัยพฤติกรรม สัญชาตญาณ
การศึกษาอบรมและความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมรอบตัว การเกล้ียกล่อมจะให้ ผลดีต้องสร้าง
ความสนใจในเรื่องท่ีจะเกล้ียกล่อมให้เข้าใจแจ่มแจ้ง ให้เกิดศรัทธาตรงกับ 

๒) ทฤษฎีการระดมสร้างขวัญของชนในชาติ (National Morale Theory) กล่าวถึงการ
สร้างก าลังใจหรือการสร้างขวัญขึ้นมาเพื่อให้คนเกิดก าลังใจในการท างานในการฝุาฟัน อุปสรรค ต่าง 
ๆ คนท่ีมีขวัญในการท างานดีจะเกิดความรู้สึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากกว่าคนท่ี  ไม่มีขวัญและ
ก าลังใจ เมื่อคนมีส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม ก็จะท าให้เขามีความคิดท่ีจะเข้าไป มีส่วนร่วมกับสังคม
ในด้านต่าง ๆ เพื่อท่ีจะพิทักษ์รักษาทรัพย์สมบัติของส่วนรวมเอาไว้  

                                                             
27 ไกรสร  เพ็งสกุล และคณะ, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า”, 

(รายงานวิจัยกรมทรัพยากรนํ้า : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม, ๒๕๕๑, (อัดสําเนา). 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Helene Heyd and 

Andreas Neef, 
(2004, p. 29)  

๑) การมี ส่วนร่ วมแบบอยู่ เฉยๆ (Passive Participation) 
administration  
๒) การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล (Participation in information 
giving)  
๓) การตอบค าถามจากผู้เช่ียวชาญหรือนักวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม
หรือการส ารวจ  
๔) การมี ส่วนร่ วมแบบปรึกษาหารือ  (Participation by 
consultation)  
๕) การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเริ่มจากการปรึกษาและรับฟัง
ทัศนะจากตัวแทนภายนอก 

WHO and UNICEF, 
(1981, p. 41) 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินกิจกรรมมี ๔ 
ขั้นตอน ดังนี้ 
  ๑) การวางแผน   
  ๒) การด าเนินกิจกรรม  
  ๓) การใช้ประโยชน์ 
  ๔) การได้รับประโยชน์ 



๒๒ 

 

๓) ทฤษฎีการสร้างผู้น า (Leadership Theory) ทฤษฎีนี้กล่าวถึงการจูงใจให้ คนท างาน
ด้วยความเต็มใจ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ชนหมู่มากจ าเป็นจะต้องมีผู้น าท่ีมี ความสามารถใน
การตัดสินใจ รู้จักประนีประนอม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และอดทน ต่อค าวิพากษ์วิจารณ์ ผู้น า
ช่วยให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานกันอย่างมีขวัญและก าลังใจ ท าให้คนหมู่มากเข้ามาร่วมคิด 
ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ การสร้างผู้น าจึงเป็น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่ง 
เพราะผู้น าท่ีดี สามารถจูงใจให้คนคล้อยตาม และเต็มใจท่ีจะ ให้ความร่วมมือด้วยดี  

๔) ทฤษฎีการใช้วิธีและระบบทางการบริหาร (Administrative System and Method 
Theory) กล่าวว่าการใช้ระบบการบริหารเป็นวิธีการในการระดมความร่วมมือท่ีง่ายท่ีสุด  เพราะใช้
กฎหมายระเบียบแบบแผนในการด าเนินการ แต่ผลของการร่วมมือยังไม่มีระบบใดดีท่ีสุด ระบบการ
บริหารแบบกระจายอ านาจ ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของแนวการพัฒนาท่ีมุ่งให้ประชาชน มีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบาย ในการตัดสินใจ การประเมินผลโครงการและอื่น ๆ ไม่ว่า ประชาชนจะเข้าร่วม
โดยตรง หรือเข้าร่วมโดยอ้อม ผ่านผู้แทนหรือไม่ก็ตาม  
                ๕) ทฤษฎีแรงจูงใจ (Theory of Human Motivation) มาสโลว์ ได้อธิบายว่า การท่ีจะ
จูงใจคนนั้น จะต้องรู้ความต้องการตามล าดับข้ันของคน และการปฏิบัติการเพื่อสนองตอบความ
ต้องการเหล่านั้น มาสโลว์ แบ่งล าดับความต้องการ ของคนออกเป็น ๕ ระดับ 
 Cohen, J.M. and Uphoff ได้อธิบายกรอบความคิดเบ้ืองต้นในการวิเคราะห์การมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชนบทไว้ว่า มี ๓ มิติ (Dimensions) และ ๒ บริบท (Contexts) ท้ังนี้ ในมิติของการ
มีส่วนร่วม ได้แก่  
  มิติท่ี ๑ การมีส่วนร่วมอะไร (What) แบ่งเป็น  
  ๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
  ๒) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
  ๓) การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์  
  ๔) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน 
 กรอบทฤษฎีการมีส่วนร่วมโดยได้รับการพัฒนาจากแนวคิดท่ีเป็นระบบมากท่ีสุด ซึ่งมี
ลักษณะและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ 

 ขั้นที่ ๑ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (decision making) ในกระบวนการของการ
ตัดสินใจนั้น ประการแรกสุดท่ีจะต้องกระท าคือ การก าหนดความต้องการและการจัดล าดับ
ความส าคัญ ต่อจากนั้นจึงเลือกนโยบายและประชากรท่ีเกี่ยวข้อง  การตัดสินใจนี้เป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องท่ีต้องด าเนินการไปเรื่อย ๆ ต้ังแต่การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจในช่วงด าเนินการ
วางแผน และการตัดสินใจปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้ 
  ขั้นท่ี ๒ การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ (implementation)ในส่วนท่ีเป็นองค์ประกอบ
ของการด าเนินโครงการนั้นจะได้มาจากค าถามท่ีว่า ใครจะท าประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้าง และจะ
ท าประโยชน์ได้โดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารงานและการประสานงาน และ
การขอความช่วยเหลือ เป็นต้น 



๒๓ 

 

  ขั้นท่ี ๓ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (benefits) ในส่วนท่ีเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ นอกจากความส าคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว ยังต้อ ง
พิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วยผลประโยชน์ของโครงการนี้ รวมท้ังผลท่ีได้
ประโยชน์ทางบวก และผลท่ีเกิดขึ้นในทางลบท่ีเป็นผลเสียของโครงการ ซึ่งจะได้ผลประโยชน์และเป็น
โทษต่อบุคคลและสังคมด้วย  
  ขั้นที่ ๔ การมีส่วนร่วมในการประเมนิผล (evaluation) ซึ่งส่ิงส าคัญท่ีจะต้องสังเกต
ในขั้นนี้ คือ ความเห็น (view) ความชอบ (preferences) และความคาดหวัง (expectation) ซึ่งจะมี
อิทธิพลสามารถแปรเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้ 
 ซึ่งสามารถแสดงเป็นวงจรการมีสํวนรํวมตามแนวคิดของ Cohen และ Uphoff ได๎ดังนี ้28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                             
28 ถวิลวดี บุรีกุล, เอกสารประกอบการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมี

ส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เรื่อง “การมีส่วนร่วม : แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการ”, (กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันพระปกเกล๎า, ๒๕๕๑), หน๎า ๘. 

สํวนรํวมในการ
ตัดสินใจ 

สํวนรํวมในการ
ดําเนินงาน 

Implementation 

การมีสํวนรํวมในการรักษา
ผลประโยชน๑ 

Benefit 

การมีสํวนรํวมในการ
ประเมินผล 
Evaluation 

แผนภาพที่ ๒.๑  แสดงวงจรการมีสํวนรํวม 
 



๒๔ 

 

 ในสํวนของ ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ 29 ได๎กําหนดขั้นตอนของกระบวนการมีสํวนรํวม 
ซึ่งสามารถจัดแบํงเป็นขั้นตอนงํายๆ ได๎ดังภาพตํอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขั้นที่ 1 มีสํวนรํวมในการวางแผน ประกอบด๎วยการรับรู๎ และเข๎าถึงขอ๎มูลเกี่ยวกับการ
วางแผนและรํวมวางแผนกิจกรรม 

 ขั้นที่ 2 มีสํวนรํวมในการปฏิบัติ/ดําเนินการ ประกอบด๎วยการเกี่ยวข๎องกับการ
ดําเนินการในกิจกรรรมตํางๆ และการตัดสินใจ 

 ขั้นที่ 3 มีสํวนรํวมในการจัดสรรผลประโยชน๑ เป็นการมีสํวนรํวมในการจัดสรรประโยชน๑ 
หรือผลของกิจกรรม หรือผลของการตัดสินใจท่ีเกิดขึ้น 

 ขั้นท่ี 4 มีสํวนรํวมในการติดตามประเมินผล เกี่ยวข๎องกับความพยายามท่ีจะประเมิน
ประสิทธิผลของโครงการ กิจกรรมตํางๆ และพิจารณาวิธีท่ีจะดําเนินการตํอเนื่องตํอไป ประชาชนจะ
เข๎ามาเกี่ยวข๎องกับการคิดเกณฑ๑ในการประ เมินโครงการหรือกิจกรรมตํางๆ ด๎วย ซึ่งผลของ
กระบวนการประเมินนี้จะกลายเป็นป๓จจัยนําเข๎าในกระบวนการมีสํวนรํวมขั้นท่ี 1 ซึ่งเป็นขั้นตอนของ
การวางแผนตํอไป 
 

  
 
 
 
 

                                                             
29 ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน : การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชนมี

ส่วนร่วม, (นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล๎า, 2551), หน๎า ๒๗. 

๑. มีสํวนรํวมในการ
วางแผน 

๓. มีสํวนรํวมในการจัดสรร
ผลประโยชน๑  

๒. มีสํวนรํวมในการ
ปฏิบติั/ดําเนินการ 

๔. มีสํวนรํวมในการติดตาม
ประเมินผล 

กระบวนการมี
สํวนรํวม 

แผนภาพที่ ๒.๒  แสดงขั้นตอนของกระบวนการมีสํวนรํวม 
 



๒๕ 

 

สถาบันวิจัยสังคมและสถาบันวิจัยสภาวะแวดล๎อม จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 30 ได๎จัด
ประเภทของการมีสํวนรํวมของประชาชน โดยอิงพัฒนาการของโครงการพัฒนาเป็นเกณฑ๑กลําวคือ 
กระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชน ประกอบด๎วยภารกิจสําคัญ 5 ประการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภารกิจท่ี 1 การมีสํวนรํวมในการวางแผน (Participation in Planning) อันได๎แกํ การท่ี
ประชาชนมีบทบาทในกิจกรรมตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับการวางแผนโครงการนับต้ังแตํการวิเคราะห๑ป๓ญหา
การกําหนดลําดับ ความสําคัญของป๓ญหา การกําหนดเปูาหมาย การกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงาน การกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการ 

 ภารกิจท่ี 2 การมีสํวนรํวมในการดําเนินกิจกรรม (Participation in Implementation) 
อันได๎แกํ การสนับสนุนด๎านทรัพยากรตํางๆ และการประสานความรํวมมือในการจัดกิจกรรมตํางๆ  

 ภารกิจท่ี 3 การมีสํวนรํวมในการใช๎ประโยชน๑ (Participation in Utilization) อันได๎แกํ 
การนําเอากิจกรรมตําง มาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ โดยเฉพาะในด๎านการเพิ่มระดับการพึ่งตนเอง และการ
ควบคุมทางสังคม 

 ภารกิจท่ี 4 การมีสํวนรํวมในการได๎รับประโยชน๑ (Participation in Benefit-Sharing) 
อันได๎แกํ การแจกจํายผลประโยชน๑ตํางๆ ในการพัฒนาอยํางยุติธรรม 

                                                             
30 จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย  สถาบันวิจัยสังคมและสถาบันวิจัย สภาวะแวดล๎อม. โครงการพัฒนาการ

ดำเนินงานการมีสว่นร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ๑จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2545), 

1. การมีสํวนรํวม 
ในการวางแผน 

๒. การมีสํวนรํวม 
ในการดําเนินกิจกรรม 

๓. การมีสํวนรํวม 
ในการใช๎ประโยชน๑ 

๔. การมีสํวนรํวม 
ในการได๎รับผลประโยชน๑ 

๕. การมีสํวนรํวม 
ในการประเมินผล 

แผนภาพที่ ๒.๓  แสดงกระบวนการมีสํวนรวํมของประชาชน 
 



๒๖ 

 

 ภารกิจท่ี 5 การมีสํวนรํวมในการประเมินผล (Participation in Evaluation) อันได๎แกํ 
การใหป๎ระชาชนได๎รับทราบถึงสภาพป๓ญหาและอุปสรรคตํางๆ เพื่อรํวมกันหาทางแก๎ไขในลําดับตํอไป 
 

 ท้ังนี้รูปแบบของการมีสํวนรํวมท่ีดําเนินอยูํโดยท่ัวไป สามารุสรุปได๎เห็น ๔ รูปแบบ 31 
คือ 
 ๑) การรับรู๎ขําวสาร (Public Information) ประชาชนและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องจะต๎อง
ได๎รับการแจ๎งให๎ทราบถึงรายละเอียดของโครงการมี่จะดําเนินการ รวมทั้งผลกระทบท่ีคาดวําจะ
เกิดขึน้ ท้ังนี้ การได๎รับแจ๎งขําวสารดังกลําวจะต๎องเป็นการแจ๎งกํอนท่ีจะมีการตัดสินใจดําเนินโครงการ 
 ๒) การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบการมีสํวนรํวมท่ีมีการจัดการ
หารือระหวํางผ๎ูดําเนินโครงการกับประชาชนท่ีเกี่ยวข๎องและได๎รับผลกระทบ เพื่อรับฟ๓งความคิดเห็น
และตรวจสอบข๎อมูลเพิ่มเติม เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้น 
 ๓) การประชุมรับฟ๓งความคิดเห็น (Public Meeting) มีวัตถุประสงค๑เพื่อให๎ประชาชน
และฝุายท่ีเกี่ยวข๎องกับโครงการหรือกิจกรรม และผ๎ูมีอํานาจตัดสินใจในการทําโครงการหรือกิจกรรม
นั้นได๎ใช๎เวทีสาธารณะในการทําความเข๎าใจ และค๎นหาสาเหตุในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใน
พื้นท่ีนั้น ซึง่มีหลายรูปแบบ ได๎แกํ การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting)  การประชุม
รับฟ๓งความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical Hearing) และ การประชาพิจารณ๑ (Public Hearing)  
 ๔) การรํวมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นเปูาหมายสูงสุดของการมีสํวนรํวม
ของประชาชน ซึ่งประชาชนจะมีบทบาทในการตัดสินใจได๎เพียงใดนั้นขึ้นอยูํกับองค๑ประกอบของ
คณะกรรมการท่ีเป็นผ๎ูแทนประชาชนในพื้นท่ี 
 

 และได๎มีนักวิชาการได๎กลําวถึงการมีสํวนรํวมไว๎วํา “มีชุมชนตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับความ
พยายามในการวางแผนระยะยาวอยํางสม่ําเสมอเพื่อช้ีทิศทางการพัฒนาและเพื่อท่ีจะตัดสินลําดับ
ความจําเห็นของงบประมาณหรือเพื่อท่ีจะพิจารณาถึงความจําเป็นท่ีจะต๎องมีอาคารหลังใหมํ
โดยเฉพาะ ขอบเขตของการมีสํวนรํวมของประชาชนอาจจะมีประเด็นกว๎างขวางครอบคลุมท้ั งเมือง
หรือนครหรือเขตเทศบาลหรืออาจจะจํากัดอยูํเพียงชุมชนใดชุมชนหนึ่งโดยเฉพาะ”32 
 

 การติดตามงานประเมินผลแบบมีสํวนรํวมไว๎ดังนี้33 
 การติดตามและประเมินผล มักถูกนํามากลําวพร๎อมกันเป็น “การติดตามและ
ประเมินผล” แตํโดยแท๎จริงแล๎วคําท้ัง ๒ มีความหมายท่ีแตกตํางกัน แตํก็มีความสัมพันธ๑เช่ือมโยงกัน 

                                                             
31 จินตวีร๑ เกษมศุข, หลักการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัแอค

ทีฟ พริ้นท๑ จํากัด, ๒๕๕๗), หน๎า ๙ – ๑๑. 
32

 ศ.นพ. วันชัย วัฒนศัพท๑, คู่มือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน, พิมพ๑ครั้งที่ 
๔, (ขอนแกํน : โรงพิมพ๑ศิริภัณฑ๑ ออฟเซ็ท, ๒๕๔๗), หน๎า ๓๖ – ๓๗. 

33 อรุณี เวียงแสง และคณะ, การติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม, (กรุงเทพมหานคร : พิสษฐ๑ 
ไทย ออฟเซต, ๒๕๔๘) หน๎า ๑๘ – ๒๐. 



๒๗ 

 

 การติดตามงาน (Monitoring) คือ ระบบการติดตามความก๎าวหน๎าของการดําเนิน
โครงการ เพื่อให๎การดําเนินงานเป็นไปตามแผนมากท่ีสุด ใช๎ทรัพยากรอยํางค๎ุมคําท่ีสุด ซึ่งจะมีการ
ติดตามเป็นระยะๆ อยํางตํอเนื่อง ต้ังแตํเริ่มดําเนินการโครงการจนส้ินสุดโครงการ เพื่อการทบทวน
การดําเนินงานในแตํละกิจกรรมในประเด็นสําคัญ ๒ ประการ คือ ประการแรก การใช๎ทรัพยากรของ
โครงการ เชํน บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ๑ วําเป็นไปตามแผนท่ีวางไว๎หรือไมํ เป็นไปตามเวลา
ท่ีกําหนดหรือไมํ มีคุณภาพเป็นอยํางไร ในประการท่ี ๒ การพิจารณากระบวนการ วิธีการทํางานวํามี
ความเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ีเพียงใด มีป๓ญหา-อุปสรรคใด ท่ีจําเป็นต๎องได๎รับการแก๎ไขปรับปรุง 
 การประเมินผล (Evaluation) ความหมายในมุมมองของงานพัฒนาชุมชนคือ 
“การศึกษาวํา การดําเนินโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค๑ของโครงการหรือไมํ ภายใต๎เงื่อ นไข 
ป๓จจัยใด หากจะดําเนินการตํอไปนําจะทําอยํางไรบ๎าง” การประเมินผลจึงมุํงเน๎นเพื่อให๎เห็นวํา
โครงการพัฒนาได๎ดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค๑ท่ีต้ังไว๎หรือไมํ และการแสดงให๎เห็นคุณภาพของ
โครงการ... การประเมินผลสามารถทําได๎ในหลายชํวงเวลา ขึ้นอยูํกับวัตถุประสงค๑ของการประเมิน 
โดยท่ัวไปมี ๔ ระยะ คือ นอกจากการติดตามประเมินผลแบบมีสํวนรํวมแล๎ว ในกระบวนการทํางาน
พัฒนามักจัดให๎มี ๑) การสรุปบทเรียน เป็นระยะๆ ของการดําเนินงาน ๒) การทบทวน ตรวจสอบ
ผลสําเร็จและความล๎มเหลว ๓) พิจารณาศักยภาพและข๎อจํากัด เงื่อนไขท่ีสนับสนุนให๎เกิดผลสําคัญ
หรือป๓จจัยเงื่อนไขท่ีขัดขวางความสําเร็จ และ ๔) การพัฒนางานในอนาคต เพื่อให๎เกิดผลสําเร็จมาก
ท่ีสุด ซึ่งอาจหมายถึงการเสริมศักยภาพ การแก๎ไขข๎อจํากัด ท้ังนี้การสรุปบทเรียนมุํงเน๎นท่ีจะสรุป
กระบวนการ วิธีการทํางานเป็นสําคัญ วําถูกออกแบบอยํางไรเอื้อให๎เกิด “การเรียนรู๎” หรือไมํ เชํน 
การมีสํวนรํวมการดําเนินโครงการในเชิงความสัมพันธ๑แนวราบ การมีปฏิสัมพันธ๑ การส่ือสาร จนเกิด
ความไว๎วางใจกัน การมองส่ิงตํางๆ อยํางองค๑รวมและบูรณาการ เป็นต๎น 
 

 ได๎มีนักวิชาการอีกทํานได๎กลําววํา34 การติดตาม (Monitoring) คือ กระบวนการ
ตรวจสอบ บันทึกซ้ําหลายครั้ง เป็นสํวนหนึ่งของวัฏจักรการจัดการ นั่นคือ การติดตามสังเกต
ผลกระทบเห็นระยะๆ จะใช๎ในการตัดสินใจปรับปรุงวิธีการจัดการ 
 การติดตามในงานจัดการทรัพยากรปุาไม๎เชํนเมื่ออนุญาตให๎ชุมชนจัดการปุาชุมชนนั้น
สามารถแบํงการติดการจัดการโครงการปุาชุมชนออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ35 
 ๑. การติดตามโครงการ (Project monitoring) หรือบางทีอาจเรียกวําการติดตาม
กิจกรรม (Active monitoring) เป็นการติดตามกิจกรรมตํางๆ ท่ีได๎กําหนดตามแผนงานตํางๆ ใน
โครงการ วําทําได๎ หรือไมํ ได๎ผลตามท่ีวางแผนท้ังปริมาณ และคุณภาพอยํางไรบ๎าง ซึ่งการติดตาม
ลักษณะนี้จะเป็นงานของเจ๎าของโครงการ 

                                                             
34 ระวี ถาวร บรรณาธิการ, การติดตามระบบนิเวศอย่างมีส่วนร่วม : บทเรียนปัจจุบันสู่ทิศทางใน

อนาคต, (ปทุมธานี : บริษัท ดูมายเบส จํากัด, ๒๕๔๙), หน๎า ๑๕. 
35  อ๎างแล๎วใน ระวี ถาวร บรรณาธิการ, การติดตามระบบนิเวศอย่างมีส่วนร่วม : บทเรียนปัจจุบันสู่

ทิศทางในอนาคต, หน๎า ๑๕. 



๒๘ 

 

 ๒. การติดตามผลกระทบของโครงการ ( Impact monitoring) คือ การติดตาม
วัตถุประสงค๑ของการจัดการ เชํน การทําปุาชุมชนบรรลุวัตถุประสงค๑ของโครงการหรือไมํ โดยติดตาม
วํามีผลกระทบตํอปุา ตํอคนอยํางไร ลักษณะการติดตามจะเป็นการติดตามรํวมกันระหวํางผ๎ู ท่ีเป็น
เจ๎าของโครงการ และผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง มีสํวนได๎สํวนเสียท่ีจะได๎รับผลกระทบจากโครงการนั้นๆ เชํน 
ภาครัฐกับชุมชนรํวมกันติดตามประเมินผลการทําปุาชุมชน แล๎วนําผลท่ีได๎มาปรับปรุงวิธีการจัดการ 
ความจริงแล๎ว คําวํา ยั่งยืนในการจัดการทรัพยากรหรือจัดปุานั้นเป็นการเดินสํูความยั่งยืน การติดตาม
ผลกระทบนั้นก็เปรียบเสมือนแสงสํองทางไปสํูจุดหมาย 
 

ท้ังนี้สามารถน าทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้น มาสรุปเป็นตารางได้     
ดังตารางท่ี ๒.๓ 

ตารางที่ ๒.๓ : แสดงทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ไกรสร เพ็งสกุล และคณะ, 

(๒๕๕๑, เอกสารอัด
ส าเนา) 

มีเนื้อหาแตกต่างกันดังนี้     
  ๑) เกี่ยวกับทฤษฎีการเกล้ียกล่อมมวลชน (Mass Persuasion 
Theory)  
  ๒) เกี่ยวกับทฤษฎีการระดมสร้างขวัญของชนในชาติ (National 
Morale Theory)  
  ๓) เกี่ยวกับทฤษฎีการสร้างผู้น า (Leadership Theory)  
  ๔ ) เ กี่ ย ว กั บทฤษ ฎี ก า ร ใ ช้ วิ ธี แ ละ ระ บบ ทา งก าร บริ ห า ร 
(Administrative System and Method Theory)  
  ๕) เกี่ยวกับทฤษฎีแรงจูงใจ (Theory of Human Motivation) 
ของมาสโลว์ ซึ่งแบ่งล าดับความต้องการ ของคนออกเป็น ๕ ระดับ 

Cohen, J.M. and 
Uphoff (1984, p. 219-

222) 

๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
๒) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
๓) การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์  
๔) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน 

ถวิลวดี บุรีกุล, 
(๒๕๕๑, หน้า ๘) 

๑) ส่วนร่วมในการตัดสินใจ  Decision Making 
๒) ส่วนร่วมในการด าเนินงาน Implementation 
๓) การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ Benefit 
๔) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล Evaluation 

ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 
(๒๕๕๑, หน้า ๘) 

๑) มีส่วนร่วมในการวางแผน 
๒) มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ/ด าเนินการ 
๓) มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ 
๔) มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 



๒๙ 

 

ตารางที่ ๒.๓ : แสดงทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม (ต่อ) 

 

 จะเห็นวําแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมนั้นท่ีเป็นท่ีนิยมและได๎รับการยอมรับมาก
ท่ีสุดนั้นคือ ทฤษฎีการมีสํวนรํวมของ Cohen, J.M. and Uphoff  แตํด๎วยผ๎ูวิจัยเห็นวําการะบวนการ
วางแผนนั้นก็เป็นส่ิงท่ีสําคัญเป็นอยํางมากตํอการยังให๎เกิดผลตามมา ดังท่ีนักวิชาการข๎างบนได๎กลําว
ไว๎แล๎ว ดังนั้นผ๎ูวิจัยจึงสรุปได๎วํา การมีสํวนรํวมควรประกอบด๎วย ๕ ขั้นตอนดังนี้ 

๑) การมีส่วนร่วมในการวางแผน (Planning) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สถาบันวิจัยสังคมและ
สถาบันวิจัยสภาวะ

แวดล้อม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 

(๒๕๔๗) 

๑) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
๒) การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
๓) การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ 
๔) การมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ 
๕) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

จินตวีร์ เกษมศุข, 
(๒๕๕๗, หน้า ๙-๑๑) 

รูปแบบของการมีส่วนร่วมท่ีด าเนินอยู่โดยท่ัวไป สามารุสรุปได้เห็น ๔ 
รูปแบบ   คือ 
  ๑) การรับรู้ข่าวสาร (Public Information)  
  ๒) การปรึกษาหารือ (Public Consultation)  
  ๓) การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) 
  ๔) การร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making)  

ศ.นพ. วันชัย วัฒนศัพท๑, 
(๒๕๔๗, หน๎า 36-37) 

๑) ขอบเขตของการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจจะมีประเด็น
กว้างขวาง 
๒) การมีส่วนร่วมครอบคลุมท้ังเมืองหรือนครหรือเขตเทศบาลหรือ
อาจจะจ ากัดอยู่เพียงชุมชนก็ได้ 

อรุณี เวียงแสง และคณะ, 
(๒๕๔๘, หน้า ๑๘-๒๐) 

การติดตามและประเมินผลมี  ๒ ความหมายท่ีแตกตํางกัน แตํก็มี
ความสัมพันธ๑เช่ือมโยงกัน คือ  
  ๑) การติดตามงาน (Monitoring) คือ ระบบการติดตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนมากท่ีสุด 
  ๒) การประเมินผล (Evaluation) ความหมายในมุมมองของงาน
พัฒนาชุมชนคือ การศึกษาว่า การด าเนินโครงการสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ 

ระวี ถาวร บรรณาธิการ, 
(๒๕๔๙, หน้า ๑๕) 

๑) การติดตาม (Monitoring) คือ กระบวนการตรวจสอบ บันทึกซ้ า
หลายครั้ง  
๒) ใช้ในการตัดสินใจปรับปรุงวิธีการจัดการ 



๓๐ 

 

๒) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 
  ๓) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) 
  ๔) การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ (Benefit) 

๕) การมีสํวนรํวมในการประเมินผลการดําเนินงาน (Evaluation) 
 
 ระดับการมีส่วนร่วม 

 เมื่อกลําวถึงความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมแล๎วนั้น ยังมี
นักวิชาการอีกหลายทํานท่ีได๎กลําวหรืออธิบายเกี่ยวกับระดับของการมีสํวนรํวมไว๎อยํางนําสนมจอยําง
ยิ่ง คือ 

 ถวิลวดี บุรีกุล กลําววํา จํานวนประชาชนท่ีเข๎ามีสํวนรํวมในแตํละระดับ จะเป็นปฏิภาค
กับระดับของการมีสํวนรํวม กลําวคือ ถ๎าระดับการมีสํวนรํวมตํ่า จํานวนประชาชนท่ีเข๎ามีสํวนรํวมจะ
มาก และยิ่งระดับการมีสํวนรํวมสูงขึ้นเพียงใด จํานวนประชาชนท่ีเข๎ามีสํวนรํวมก็จะลดลงตามลําดับ 
ซึ่งระดับของการมีสํวนรํวมของประชาชนเรียงลําดับจากต่ําสุดไปสูงสุดได๎แกํ ระดับการให๎ข๎อมูล ระดับ
การเปิดรับความคิดเห็นของประชาชน ระดับการปรึกษาหารือ ระดับการวางแผนจนถึงระดับการ
ตัดสินใจรํวมกัน ระดับการรํวมปฏิบัติ ระดับการติดคามตรวจสอบ จนสูงสุดคือระดับการควบคุมโดย
ประชาชน ดังภาพ36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
36 ถวิลวดี บุรีกุล, ทศธรรม : ตัวชีวัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน

พระปกเกล๎า, ๒๕๕๐), หน๎า ๒. 

การวางแผน/ 
การตัดสินใจรํวมกัน 

การปรึกษาหารือ 
 

การเปิดรับฟ๓งความคิดเห็นจาก
ประชาชน 

 

การให๎ข๎อมูล 
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การควบคุมโดยประชาชน 

รํวมติดตาม 

การรํวมปฏิบัต ิ

แผนภาพที่ ๒.๔  แสดงระดับการมีสํวนรํวม 
 



๓๑ 

 

 ๑. ระดับการให๎ข๎อมูล เป็นระดับท่ีตํ่าท่ีสุดและเป็นวิธีการท่ีงํายท่ีสุดของการดําเนินการ
เกี่ยวกับการมีสํวนรํวม เป็นการให๎ข๎อมูลกับประชาชนเพื่อประกอบการตัดสินใจ แตํไมํได๎เปิดโอกาสให๎
ประชาชนแสดงความคิดเห็นสะท๎อนกลับมาแนวทางในระดับนี้มีหลายวิธี เชํน การแถลงขําว การแจก
ขําว การจัดนิทรรศการ เป็นต๎น 
 ๒. ระดับเปิดรับฟ๓งความคิดเห็นของประชาชน เป็นระดับท่ีสูงกวําระดับแรก กลําวคือ มี
การเริ่มรับข๎อมูลสะท๎อนกลับจากประชาชน เปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามาแสดงความคิดเห็น แนว
ทางการดําเนินการในระดับนี้ สํวนใหญํ จะเป็นการสํารวจความคิดเห็นและการบรรยายให๎ความรู๎โดย
มีการซักถามได๎ในประเด็นท่ีสงสัย 
 ๓ ระดับของการให๎คําปรึกษาหารือ เป็นระดับการมีสํวนรํวมท่ีสูงขึ้น เป็นการเปิดรับฟ๓ง
ความคิดเห็นของประชาชน และการเจรจาอยํางเป็นทางการ เพื่อประเมินความก๎าวหน๎า และระบุ
ประเด็นหรือข๎อสงสัยตํางๆ สําหรับแนวทางในการดําเนินการในระดับนี้ เชํน การจัดระชุม การจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เป็นต๎น 
 ๔. ระดับการวางแผนรํวมกัน เห็นระดับการมีสํวนรํวมท่ีสูงขึ้นจากระดับของการให๎
คําปรึกษาหารือ ซึ่งมีขอบเขตไปถึงการรํวมกันวางแผนการดําเนินและรับผิดชอบผลของการ
ดําเนินงานรํวมกัน ซึ่งพบวํามีประเด็นความซับซ๎อนและมีข๎อโต๎แย๎งมากมาย สําหรับแนวทางในการ
ระดับนี้ เชํน การใช๎กลํุมท่ีปรึกษาซึ่งเป็นผ๎ูทรงคุณวุฒิในสาขาตํางๆ เพื่อแก๎ป๓ญหาข๎อขัดแย๎งรํวมกัน 
เป็นต๎น 
 ๕. ระดับการรํวมปฏิบัติ เห็นระดับท่ีสูงกวําระดับการวางแผนรํวมกัน กลําวคือ เป็น
ระดับท่ีผ๎ูดําเนินการกับประชาชนรํวมกันดําเนินโครงการ เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ท่ีวางไว๎ 
 ๖. ระดับการรํวมตรวจสอบ ติดตามประเมินผล เห็นระดับท่ีมีประชาชนเข๎ารํวมน๎อย แตํ
มีประโยชน๑ตํอการดําเนินงานเห็นอยํางมาก แนวทางในการดําเนินการระดับนี้ คือ การจัดต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลท่ีมาจากหลายฝุายท่ีเกี่ยวข๎อง 
 ๗. ระดับการควบคุมโดยปะชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีสํวนรํวมโดยประชาชน เพื่อ
แก๎ไขป๓ญหาข๎อขัดแย๎งท่ีมีอยูํท้ังหมด เชํน การลงประชามติ เป็นต๎น 
 
 นอกจากนั้น ระดับของการมีสํวนรํวมโดยเรียงลําดับจากระดับน๎อยไปหาระดับมาก    
ดังนี้ 37 
  ระดับท่ี ๑ ถูกบังคับให๎รํวม มองวําการที่ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในโครงการตํางๆ 
เพราะถูกบังคับโดยไมํมีทางหลีกเล่ียง 
  ระดับท่ี ๒ ถูกหลอกให๎รํวม ลักษณะนี้ประชาชนจะถูกลํอใจด๎วยผลประโยชน๑ในรูป
ของคําจ๎างแรงงาน หรือความสะดวกสบายบางอยําง 

                                                             
37 ปรีดี โชติชํวง และคณะ, การพัฒนาชุมชนและการบริหารงานพัฒนาชุมชน , พิมพ๑ครั้งที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท บพิธการพิมพ๑, ๒๕๓๖), หน๎า ๑๑๐ – ๑๑๒. 



๓๒ 

 

  ระดับท่ี ๓ ถูกชักชวนให๎เข๎ารํวม  การมีสํวนรํวมในลักษณะเชํนนี้ สํวนมากเป็น
โครงการท่ีทางราชการคิดขึ้นเองเรียบร๎อยแล๎วพยายามชักชวนประชาชนให๎รํวมมือในทุกรูปแบบโดย
อาศัยระบบการโฆษณาประชาสัมพันธ๑ผํานส่ือสารมวลชนตํางๆ วําเป็นโครงการท่ีดีขอให๎ประชาชนให๎
ความรํวมมือ 
  ระดับท่ี ๔ สัมภาษณ๑แล๎ววางแผนให๎ ลักษณะการมีสํวนรํวมในชนิดนี้ จะปรากฏวํา
ป๓ญหาความต๎องการและเสียงเรียกร๎องของประชาชนจะได๎รับการเอาใจใสํขึ้นบ๎าง กลําวคือ ผ๎ูท่ีจะ
วางโครงการจะต๎องสํารวจป๓ญหาและความต๎องการของประชาชนด๎วยการเรียกประชุม สอบถาม 
สัมภาษณ๑ แตํการตัดสินใจวําป๓ญหาของชาวบ๎าน คืออะไร ควรจะแก๎ไขด๎วยวิธีใด จะวางแผนยํางไร 
และจะปฏิบัติตามแผนอยํางไร ซึ่งยังคงเป็นเรื่องของทางราชการ 
  ระดับท่ี ๕ มีโอกาสเสนอความคิดเห็น ในระดับนี้ประชาชนมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นท่ีเกี่ยวข๎องกับการวางโครงการและดําเนินการตามโครงการ แตํการตัดสินใจยังเป็นสํวนราช
กาลอยูํ 
  ระดับท่ี ๖ โอกาสเสนอโครงการ ในระดับนี้ทางราชการกับประชาชนจะมีการ
ปรึกษาหารือกันอยํางใกล๎ชิด ประชาชนมีโอกาสในการตัดสินใจวําป๓ญหาของตนเองคืออะไร จะแก๎ไข
อยํางไร วิธีใดท่ีดีท่ีสุด จนกระท่ังมีสิทธิเสนอโครงการและเข๎ารํวมปฏิบัติด๎วย 
  ระดับท่ี ๗ มีโอกาสในการตัดสินใจ ซึ่งในระดับนี้ประชาชนจะเป็นหลักสําคัญของ
การตัดสินใจทุกเรื่องต้ังแตํการวางแผน การปฏิบัติแผนและการประเมินผลโครงการ  

 ซึ่งระดับการมีสํวนรํวมของปรีดี โชติชํวงและคณะ สามารถสรุปเป็นแผนภาพดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีโอกาสตัดสินใจด๎วยตนเอง 

มีโอกาสเสนอโครงการ 

มีโอกาสเสนอความเห็น 

ถูกสัมภาษณ๑ความ 

ถูกชักชวน 

ถูกหลอก 

ถูกบังคับ 

มีสํวนรํวมสูงสุด 

มีสํวนรํวมสูง 

มีสํวนรํวมปานกลาง 

มีสํวนรํวมน๎อย 

ไมํมีสํวนรํวมเลย 

แผนภาพที่ ๒.๕  ระดับการมีสํวนรํวมของปรีดี โชติชํวงและคณะ 



๓๓ 

 

 นอกจากนั้น นรนิทร์ชัย พัฒนพงศา  ได้แบ่งการมีส่วนร่วมเป็น ๓ ระดับ ๘ ขั้นตอน ดัง
ตารางระดับการมีส่วนร่วม ดังนี ้38 

ตารางที่ ๒.๔ : ระดับการมีส่วนร่วมของนรินทร์ชัย พัฒนพงศา   

ระดับการมีส่วนร่วม ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
ประชาชนมีส่วนร่วม 
มากขึ้น 

๘) ประชาชนคือผู้ก าหนดส่ิงท่ีต้องการ และร่วมกันจัดการ 
๗) ประชาชนได้ “ควบคุม” “บางส่วน” 
๖) ประชาชนและรัฐมีส่วนร่วมเท่ากัน (โดยรัฐถือว่าประชาชนเป็น 
“หุ้นส่วน” 

ประชาชนมีส่วนร่วม 
ปานกลาง 

๕) รัฐให้ประชาชนเข้าร่วมได้บางเรื่อง เช่น เป็นท่ีปรึกษา, เข้าเป็น
กรรมการ (แต่งเพียงส่วนน้อย)  
๔) ประชาชนได้รับการปรึกษา (โดยมีการถามความต้องการบ้าง) 

ระดับท่ีประชาชน 
ไม่มีส่วนร่วม 

๓) รัฐบอกให้ทราบว่า “มีอะไรบ้าง” 
๒) รัฐคือผู้จัดการให้ 
๑) รัฐคือผู้ก าหนด (คิดให้แทน) 

 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงหรือการมีส่วนร่วมระดับมากในทุกขั้นตอนจะ
น าไปสู่ความประสบความส าเร็จ เพราะเป็นการสร้างจิตส านึกของประชาชนในกระบวนการพัฒนา
ชุมชนว่าเป็นการพัฒนาของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน และอุทิศตนให้กับการพัฒนา
ชุมชนอย่างเต็มท่ี ดังนั้นนอกจากการพัฒนาชุมชนทุกขั้นตอนจะต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ตามล าดับแล้วยังต้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนอีกด้วย ดังปรากฏในภาพ ดังนี้ 39 

                                                             
38

 นรินทร๑ชัย พัฒนพงศา, การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิค และกรณีตัวอย่าง , พิมพ๑ครั้งที่ ๒, 
(เชียงใหมํ : สิริลักษณ๑การพิมพ๑, ๒๕๔๗), หน๎า ๑๔-๑๖. 

39 สนธยา พลศรี, การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม, พิมพ๑ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โอ.
เอส.พริ้นต้ิง เฮ๎าส๑, ๒๕๕๖), หน๎า ๒๐๓ - ๒๐๔. 



๓๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาชุมชน จึงมาจากแนวคิดเกี่ยวกับการ

มีส่วนร่วมของประชาชน และแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในงานพัฒนาชุมชนรวมกันโดยมีแนวคิดท่ี
ส าคัญ คือ ความส าเร็จของการพัฒนาชุมชน เห็นผลมาจากการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการพัฒนาชุมชน ไม่ใช่ด้วยการด าเนินงานโดยภาครัฐ ภาคประชาชนหรือองค์กรพัฒนา
เอกชนเพียงฝุายเดียว โดยต้องให้ประชาชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้ท่ีได้รับผลท่ีเกิดขึ้นจากการ
พัฒนามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาอย่างเต็มท่ี ท้ังการมีส่วนร่วมของบุคคล การรวมกันเห็น
กลุ่ม องค์กร และเครือข่าย ส่วนหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชนหรือหน่วยงาน
อื่นๆ เป็นผู้เข้ามาร่วมสนับสนุนส่งเสริมเพื่อรวมพลังกันพัฒนาชุมชนเท่านั้น การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในงานพัฒนาชุมชนนี้จะสร้างเสริมให้ประชาชนเกิดความรัก ความหวงแหนชุมชนของ
ตนเอง อันจะท าให้เกิดจิตส านึกความเป็นชุมชนและความรู้สึกเห็นเจ้าของชุมชน ซึ่งเป็นพลังส าคัญท่ี
ผลักดันให้การพัฒนาชุมชนประสบความส าเร็จ 
 

การมีสํวนรํวมของ
ประชาชน 

การมีสํวนรํวมของ
ประชาชน 

การมีสํวนรํวมของ
ประชาชน 

การมีสํวนรํวมของ
ประชาชน 

การมีสํวนรํวมของ
ประชาชน 

การมีสํวนรํวมของ
ประชาชน 

๓ 

การวางแผน
โครงการ 

๔ 

การวางแผน
โครงการ 

๕ 

การประเมินผล 

๖ 

ทบทวนป๓ญหา 

อุปสรรค ๑ 

การศึกษาชุมชน 

๓ 

การวางแผน
โครงการ 

๒ 

การวิเคราะห๑
ป๓ญหา 

แผนภาพที่ ๒.๖  ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของ สนธยา พลศรี 



๓๕ 

 

อรทัย ก๊กผล ได้กล่าวถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยสามารถแสดงเป็นตาราง
ได้ดังนี้ 40  

ตารางที่ ๒.๕ : แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ให้ข้อมูลข่าวสาร 

(Inform) 
รับฟังความคิดเห็น 

(Consult) 
เข้ามามีบทบาท 

(Involve) 
สร้างความร่วมมือ 
(Collaborate) 

เสริมพลังอ านาจ 
(Empower) 

เป้าหมาย : เป้าหมาย : เป้าหมาย : เป้าหมาย : เป้าหมาย : 
เ พ่ื อ ใ ห้ ข้ อ มู ล
ข่ า ว ส า ร แ ก่
ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ
เส ริ มส ร้ า ง ค วาม
เ ข้ า ใ จ ข อ ง
ประชาชนเกี่ยวกับ
ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า
ท า ง เ ลื อ ก แ ล ะ
ทางแก้ไข 

เพ่ือได้รับข้อมูลและ
ความคิด เห็นจาก
ประชาชนเกี่ยวกับ
ส ภ า พ ปั ญ ห า
ทางเลือกและแนว
ทางแก้ไข 

เพ่ือร่วมท างานกับ
ประชาชนเพ่ือสร้าง
ค ว า ม มั่ น ใ จ กั บ
ประชาชนว่าความ
คิดเห็นและความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชนจะได้รับ
การพิจารณา 

เ พ่ือเป็นหุ้นส่วนกับ
ป ร ะ ช า ช น ใ น ทุ ก
ข้ั น ต อ น ข อ ง ก า ร
ตัดสินใจ ต้ังแต่การ
ร ะ บุ ปัญ ห า พั ฒ นา
ทาง เลื อกและแนว
ทางแก้ไข 

เพ่ือให้ประชาชน
เป็นผู้ตัดสินใจ 

ท้ังนี้สามารถน าแนวคิดท่ีเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วม ดังกล่าวข้างต้น มาสรุปเป็น
ตารางได้ ดังตารางท่ี ๒.๖ 
 
ตารางที่ ๒.๖ : แสดงแนวคิดเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วม อรทัย ก๏กผล 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ถวิลวดี บุรีกุล, 

 (๒๕๕๐, หน้า ๒) 
๑. ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่ าสุด 
๒. ระดับเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
๓. ระดับของการให้ค าปรึกษา  
๔. ระดับการวางแผนร่วมกัน  
๕. ระดับการร่วมปฏิบัติ  
๖. ระดับการร่วมตรวจสอบ ติดตามประเมินผล  
๗. ระดับการควบคุมโดยปะชาชน เป็นระดับสูงสุด 

                                                             
40 อัมพร ธํารงลักษณ๑ บรรณาธิการ, การบริหารปกครองสาธารณะ (Public Governance)การบริหาร

รัฐกิจในศตวรรษที่ ๒๑, พิมพ๑ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ๑มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, ๒๕๕๖), หน๎า ๙๗. 



๓๖ 

 

 ตารางที่ ๒.๖ : แสดงแนวคิดเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมอรทัย ก๊กผล (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ปรีดี โชติชํวง และคณะ,

(๒๕๓๖,  
หน๎า ๑๑๐ – ๑๑๒.) 

เรียงล าดับจากระดับน้อยไปหาระดับมาก ดังนี้   
  ระดับท่ี ๑ ถูกบังคับให้ร่วม  
  ระดับท่ี ๒ ถูกหลอกให้ร่วม  
  ระดับท่ี ๓ ถูกชักชวนให้เข้าร่วม   
  ระดับท่ี ๔ สัมภาษณ์แล้ววางแผนให้  
  ระดับท่ี ๕ มีโอกาสเสนอความคิดเห็น  
  ระดับท่ี ๖ โอกาสเสนอโครงการ  
  ระดับท่ี ๗ มีโอกาสในการตัดสินใจ  

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, 
 (๒๕๔๗, หน้า ๑๔-๑๖) 

แบ่งการมีส่วนร่วมเป็น ๓ ระดับ ๘ ขั้นตอน คือ 
๑) ระดับท่ีประชาชนไม่มีส่วนร่วมมี ๓ ขั้นตอน คือ 
   ๑. รัฐคือผู้ก าหนด (คิดให้แทน) 
   ๒. รัฐคือผู้จัดการให ้
   ๓. รัฐบอกให้ทราบว่า “มีอะไรบ้าง” 
๒) ระดับประชาชนมีส่วนร่วมปานกลาง มี ๒ ขั้นตอน คือ 
   ๔. ประชาชนได้รับการปรึกษา  
   ๕. รัฐให้ประชาชนเข้าร่วมได้บางเรื่อง  
๓) ระดับประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น มี ๓ ขั้นตอน คือ 
   ๖. ประชาชนและรัฐมีส่วนร่วมเท่ากัน  
   ๗. ประชาชนได้ “ควบคุม” “บางส่วน” 
   ๘. ประชาชนคือผู้ก าหนดส่ิงท่ีต้องการและร่วมกันจัดการ 

สนธยา พลศรี, 
(๒๕๕๖, หน้า ๒๐๓ -๒๐๔) 

๑) การศึกษาชุมชน 
๒) การวิเคราะห์ปัญหา 
๓) การวางแผนโครงการ  
๔) การวางแผนโครงการ 
๕) การประเมินผล 
๖) ทบทวนปัญหาอุปสรรค 

อัมพร ธ ารงลักษณ์ 
บรรณาธิการ,  

(๒๕๕๖, หน้า ๙๗) 

๑) ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) 
๒) ระดับรับฟังความคิดเห็น (Consult) 
๓) ระดับเข้ามามีบทบาท (Involve) 
๔) ระดับสร้างความร่วมมือ (Collaborate) 
๕) ระดับเสริมพลังอ านาจ (Empower) 



๓๗ 

 

 เมื่อศึกษาระดับการมีสํวนรํวมจากนักวิชาการหลายทํานแล๎วนั้น สามารถสรุปได๎วํา 
ระดับของการมีสํวนรํวมแบํงเป็น ๓ ระดับ ๘ ข้ันตอน อันได้แก ่
  ระดับท่ี ๑ (ระดับต่ า) ประชาชนไม่มีส่วนร่วมมี ๓ ขั้นตอน คือ 
     ๑. ผู้อื่นเป็นผู้ก าหนด (ผู้อื่นคิดให้แทน)  *ระดับ ต่ าท่ีสุด 
      ๒. ผู้อื่นเป็นผู้จัดการให ้
       ๓. ผู้อื่นบอกกล่าวให้ทราบ 
  ระดับท่ี ๒ (ระดับปานกลาง) ระดับประชาชนมีส่วนร่วมปานกลาง มี ๒ ขั้นตอน คือ 
       ๔. มีการขอรับค าปรึกษา  
       ๕. มีการให้ผู้อื่นเข้าร่วมได้บางเรื่อง  
  ระดับท่ี ๓ (ระดับสูง) ระดับประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น มี ๓ ขั้นตอน คือ 
       ๖. มีใหม้ีส่วนร่วมเท่าๆกัน  
       ๗. ให้ผู้มีส่วนได้-เสีย ควบคุมได้บางส่วน 
       ๘. ผู้มีส่วนได้เสียสามารถก าหนดส่ิงท่ีต้องการและร่วมกันจัดการ  *ระดับ สูงท่ีสุด 
 
๒.๒ แนวคดิเกี่ยวกบัการจัดการทรพัยากรธรรมชาต ิ
 ๒.๒.๑ ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ทรัพยากรธรรมชาติ (natural resources)  หมายถึง “ส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มี
ประโยชน๑สามารถสนองความต๎องการของมนุษย๑ได๎  หรือมนุษย๑สามารถนํามาใช๎ประโยชน๑ได๎ เชํน 
บรรยากาศ ดิน น้ํา ปุาไม๎ ทํุงหญ๎า สัตว๑ปุา แรํธาตุ  พลังงาน รวมท้ังกําลังจากมนุษย๑ด๎วย” 41 
 ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources) หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
มนุษย๑นํามาใช๎ประโยชน๑เพื่อการดํารงชีวิตท่ีดีขึ้นได๎ เชํน แสงอาทิตย๑ อากาศ น้ํา ดิน ปุาไม๎ สัตว๑ปุา 
หิน แรํ และมนุษย๑ บางชนิดมีความสวยงามเหมาะแกํการพักผํอนหยํอนใจ42 
   
 ๒.๒.๒ ความส้าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 
 จากความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ จะเห็นได๎วําส่ิงท่ีเรียกวํา “ทรัพยากรธรรมชาติ” 
นั้นคือส่ิงท่ีเป็นประโยชน๑ตํอมนุษย๑ ไมํวําจะโดยทางตรงหรือทางอ๎อม และเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นเอง ดังนั้น
ทรัพยากรธรรมชาติจึงมีความสําคัญตํอมนุษย๑ในด๎านตําง ๆ ดังนี้ 
  1) ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหลํงของป๓จจัยท่ีจําเป็นตํอการดํารงชีวิตของมนุษย๑ คือ 
  1.1) เป็นแหลํงท่ีอยูํอาศัย เป็นแหลํงวัตถุดิบในการกํอสร๎างท่ีอยูํอาศัย มนุษย๑นําไม๎ 
หิน ทราย มากํอสร๎างบ๎านเรือน ส่ิงปลูกสร๎างตําง ๆ 
                                                             

 41 ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://local.environnet.in.th/formal 
_data2.php?id=71, [ ๒ เม.ย.๕๙]. 

42 สวัสด์ิ โนนสูง, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พิมพ๑ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้
นต้ิง เฮ๎าส๑, ๒๕๕๓), หน๎า ๑.  



๓๘ 

 

  1.2) เป็นแหลํงอาหาร ไมํวําจะเป็น พืช สัตว๑  
  1.3) เป็นแหลํงท่ีมาเครื่องนุํมหํม ในอดีตมนุษย๑ใช๎ใบไม๎เป็นเครื่องปกปิดรํางกาย ใน
ป๓จจุบันนําเส๎นใยจากธรรมชาติ เชํน เส๎นไหม ฝูาย มาถักทอเป็นเส้ือผ๎าปกปิดรํางกาย 
  1.4) เป็นแหลํงท่ีมาของยารักษาโรค วิวัฒนาการจากการเก็บสํวนตําง ๆ ท้ังของพืช 
และสัตว๑มารักษาโรค ท่ีรู๎จักกันในช่ือของ “สมุนไพร” ตํอมาก็ได๎ใช๎เทคโนโลยีท่ีทันสมัยขึ้นมาเปล่ียน
สมุนไพรเป็นยาแผนป๓จจุบัน ในประเทศไทยมีพืชท่ีสามารถใช๎เป็นสมุนไพรรักษาโรคในท๎องถิ่น
มากกวํา 779 ชนิด (สถานการณ๑ส่ิงแวดล๎อมไทย, 2543) 
   2)  เป็นป๓จจัยในการดํารงชีวิตท่ีมนุษย๑และส่ิงมีชีวิตอื่นขาดไมํได๎ ได๎แกํ 
อากาศ น้ํา 
   3)  เป็นป๓จจัยท่ีสําคัญในการผลิต หรือเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตของ
อุตสาหกรรม เชํน การผลิตกระดาษต๎องใช๎เย่ือไม๎ น้ํา น้ํามันเช้ือเพลิง เป็นวัตถุดิบ 
   4) ความต๎องการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ บํงช้ีถึงความเจริญทางเศรษฐกิจ 
และความเจริญของสังคมมนุษย๑ 
   5) มีความสําคัญตํอเศรษฐกิจของประเทศท้ังทางตรง เชํน ทรัพยากร
พลังงาน แรํ อัญมณีท่ีมีมูลคําทางเศรษฐกิจ หรือโดยทางอ๎อม เชํน เป็นสถานท่ีทํองเท่ียว พักผํอน
หยํอนใจ นํารายได๎จากการทํองเท่ียวเข๎าสํูประเทศ 
   6) มีความสําคัญด๎านวิชาการ ทางวิทยาศาสตร๑และการแพทย๑ 
   7)  มีความ สําคัญ ตํอการรั กษาสม ดุลของระบบนิ เวศ เนื่ องจาก
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสํวนหนึ่งของระบบนิเวศท้ังระบบนิเวศบนบก ระบบนิเวศทางน้ํา เชํน 
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทปุาไม๎มีประโยชน๑ตํอองค๑ประกอบของผ๎ูผลิตท่ีต๎องสร๎างอาหารเล้ียง
ส่ิงมีชีวิตบนโลกใบนี้ เป็นต๎น 
   8) มีความสําคัญตํอการหมุนเวียน หรือวัฏจักรของแรํธาตุและสารอาหาร
ในระบบนิเวศ 
 
 ๒.๒.๓ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ทรัพยากร เป็น 1 ใน 4 ของมิติทางส่ิงแวดล๎อม ทรัพยากรแบํงเป็นทรัพยากรท่ีเกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ ซึ่งเรียกวํา “ทรัพยากรธรรมชาติ” และทรัพยากรท่ีมนุษย๑สร๎างขึ้น แตํในท่ีนี้จะ
กลําวเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติเทํานั้น ทรัพยากรธรรมชาติมีมากกมายหลายชนิด หลายประเภท 
สามารถแบํงตามการนํามาใช๎งานทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource) ประเภทของ
ทรัพยากรธรรมชาติสามารถแบํงตามการนํามาใช๎งานและผลท่ีเกิดขึ้นได๎ 3 ประเภท ดังนี้ 
 1) ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช๎แล๎วไมํหมด  
 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช๎แล๎วไมํหมดหรือไมํ สูญหาย ( inexhaustible natural 
resources) ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ ได๎แกํ บรรยากาศ น้ําในวัฎจักร แสงอาทิตย๑ เป็นต๎น 
ลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติในประเภทนี้ แบํงได๎เป็น 2 ชนิด ดังนี้ 



๓๙ 

 

 1.1) บรรยากาศ (atmosphere) ในบรรยากาศประกอบไปด๎วยอากาศซึ่งเป็นส่ิงจําเป็น
สําหรับมีชีวิต นอกจากนั้นยังมีความช้ืน อุณหภูมิ และการเคล่ือนไหวของมวลอากาศ รวมเรียกวํา 
“ภูมิอากาศ (climate)” ซึ่งมีความสําคัญตํอลักษณะของดิน พืชพันธุ๑ และสภาพอื่น ๆ ของส่ิงมีชีวิต
บนพื้นผิวโลก ดังนั้นบรรยากาศจึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีผลตํอทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ 
บรรยากาศจะหมุนเวียนเปล่ียนแปลงตํอเนื่องกันไปอยํางไมํมีท่ี ส้ินสุด จึงจัดบรรยากาศอยูํใน
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช๎ไมํหมด 
 1.2) น้ําท่ีอยูํในวัฏจักร (water in cycle) น้ําท่ีอยูํในวัฎจักรจะหมุนเวียนเปล่ียนไปจาก
สภาพหนึ่งไปเป็นอีกสภาพหนึ่งเรื่อยไปโดยไมํมีส้ินสุด เชํน จากฝน หิมะ ลูกเห็บตกลงสํูพื้นดิน 
บางสํวนระเหยกลับไปสํูบรรยากาศ บางสํวนไหลซึมลึกลงไปเป็นน้ําใต๎ดิน บางสํวนไหลไปตามพื้ นผิว
ดินลงสํูแมํน้ําลําคลองออกสํูทะเลมหาสมุทร  และกลับระเหยกลายเป็นไอน้ําอยูํในบรรยากาศและจับ
ตัวเป็นก๎อนเมฆตกลงมาเป็นฝนอีก  การหมุนเวียนของน้ําแบบนี้จึงไมํมีท่ีส้ินสุด มีอยูํตลอดไป 
 2) ทรัพยากรธรรมชาติท่ีทดแทนได๎ทรัพยากรธรรมชาติท่ีทดแทนได๎หรือรักษาไว๎ได๎ 
(replaceable and maintainable natural resources) แบํงได๎ดังนี้ 
  2.1) น้ําท่ีอยูํ ณ ท่ีใดท่ีหนึ่ง (water in place) หมายถึง น้ําท่ีอยูํในท่ีเฉพาะแหํง เชํน  
น้ําในภาชนะ น้ําในเขื่อน เมื่อใชํไปเรื่อย ๆ ปริมาณจะลดลง แตํจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นได๎เมื่อเกิดฝนตก  
น้ําท่ีอยูํ ณ ท่ีใดท่ีหนึ่งเมื่อใช๎แล๎วก็จะหมดไป แตํสามารถท่ีจะหามาทดแทนใหมํได๎  
 2.2) ดิน  (soil) หมายถึง เนื้อดินท่ีเป็นท่ีอยูํอาศัยของพืช  เป็นแหลํงสะสมแรํธาตุอาหาร
ท่ีจําเป็นสําหรับพืช เพราะเหตุท่ีอาหาร เครื่องนุํงหํม ท่ีอยูํอาศัย  ยารักษาโรค สํวนมากมาจากพืชซึ่ง
เจริญเติบโตมาจากดินหรือได๎จากสัตว๑ซึ่งกินพืช ดินจึงเป็นส่ิงจําเป็นสําหรับส่ิงมีชีวิต แตํดินเกิดทดแทน
ตามธรรมชาติได๎ช๎ามาก กวําจะได๎เนื้อดินหนา 1 นิ้ว ธรรมชาติต๎องใช๎เวลาสร๎างถึง  100  ปี 1,000  
ปี เป็นอยํางน๎อย อยํางไรก็ตามถึงดินจะเกิดได๎ช๎าแตํมนุษย๑ก็สามารถดูแลรักษาดินให๎คงมีคุณภาพ
เหมือนเดิมได๎โดยการใสํปุ๋ยหรือการใช๎ประโยชน๑จากดินอยํางถูกต๎องตามหลักการอนุรักษ๑  
เพราะฉะนั้นลักษณะสมบัติของดินในแงํของทรัพยากรธรรมชาติแล๎วจัดเป็นประเภทท่ีสามารถรักษา
ให๎คงอยูํได๎ (maintainable) มากกวําการเกิดขึ้นทดแทน (replaceable)  
 2.3)  ปุาไม๎ (forest) ทรัพยากรปุาไม๎นับวํามีความสําคัญมากในแงํของการอนุรักษ๑ดิน  
น้ํา และสัตว๑ปุา ซึ่งอํานวยประโยชน๑ให๎มนุษย๑ท้ังทางตรงและทางอ๎อม เนื่องจากปุาไม๎สามารถขึ้น   
ทดแทนโดยธรรมชาติ หรือการปลูกให๎เป็นปุามาใหมํได๎ ปุาไม๎จึงถูกจัดอยูํในทรัพยากรธรรมชาติพวกท่ี
เกิดขึ้นทดแทนและรักษาให๎คงอยูํได๎ 
 
 สวัสด์ิ โนนสูง 43 ได๎อธิบายเกี่ยวกับทรัพยากรปุาไม๎ไว๎วํา 
 ปุา ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปุาไม๎ หมายถึง ท่ีดินท่ีไมํมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งได๎มาซึ่ง
กรรมสิทธิ์ครอบครองตามกฎหมายท่ีดิน 

                                                             
43 สวัสด์ิ โนนสูง, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พิมพ๑ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พริ้น

ต้ิง เฮ๎าส๑, ๒๕๕๓), หน๎า ๗๓. 



๔๐ 

 

 ปุาไม๎ (Forest) หมายถึง บริเวณท่ีมีต๎นไม๎หลายชนิด ขนาดตํางๆ ขึ้นอยูํอยํางหนาแนํน
และกว๎างใหญํพอท่ีจะมีอิทธิพลตํอแสงแวดล๎อมในบริเวณนั้น เชํน ความเปล่ียนแปลงของลมฟูา
อากาศ ความอุดมสมบูรณ๑ของดินและน้ํา มีสัตว๑ปุาและส่ิงมีชีวิตอื่นมีความสัมพันธ๑ซึ่งกันและกัน 
 2.4) ทํุงหญ๎า (rangeland) หมายถึง พื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งท่ีสํวนใหญํมีพืชวงศ๑หญ๎า  และ
พืชพันธุ๑อื่นๆ ข้ึนอยูํเองตามธรรมชาติ มักเป็นท่ีท่ีมีฝนตกน๎อย ใช๎เป็นท่ีหากินของสัตว๑เล้ียงและสัตว๑ปุา  
เป็นท่ีเหมาะแกํการดําเนินการจัดการโดยอาศัยพื้นฐานทางนิเวศวิทยามากกวําพื้นฐานทางการเกษตร 
และใช๎ประโยชน๑แบบเอนกประสงค๑ทํุงหญ๎าเชํนเดียวกับปุาไม๎ จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดขึ้น 
ทดแทน และรักษาให๎คงอยูํได๎ 
 2.5) สัตว๑ปุา  (wildlife)   
 2.6) ทรัพยากรกําลังงานมนุษย๑ (human resources) กําลังงานมนุษย๑จัดเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทหนึ่ง มนุษย๑เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติ  
มนุษย๑สามารถใช๎ประโยชน๑จากตนเองให๎เป็นประโยชน๑ตํอมนุษย๑ชาติและตํอสังคม โดยอาศัยกําลังงาน
ท่ีมีอยูํในตัวมนุษย๑และกําลังท่ีวํานี้เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ กําลังงานมนุษย๑แบํงออกได๎เป็น 2 
ทางคือ กําลังงานทางรํายกายและกําลังทางจิต (body and spirit) กําลังงานทางรํางกาย  ได๎แกํ  
ความแข็งแรงของรํางกาย สํวนกําลังทางจิต ได๎แกํ การนึกคิดและการใช๎เหตุผล การจินตนาการ ถ๎า
มนุษย๑มีความเป็นอยูํดี มีการศึกษา อนามัยดี มีความรู๎ ความชํานาญและประกอบการงานอยํางมี
ประสิทธิภาพหรือรู๎จักใช๎ทรัพยากรอื่น ๆ อยํางชาญฉลาดแล๎วยํอมทําให๎กําลังงานท่ีต๎องสูญเปลําลด
น๎อยลงและสามารถใช๎กําลังงานให๎เป็นประโยชน๑แกํงานในทุก ๆ ด๎านได๎อยํางเต็มท่ี กําลังงานมนุษย๑จึง
เป็นทรัพยากรท่ีควรจะได๎มีการอนุรักษ๑และจัดการใช๎ประโยชน๑ให๎เหมาะสม 
 3) ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช๎แล๎วหมดไป  
       ทรัพยากรธรรมชาติท่ี ใช๎แล๎วหมดไป (exhaustible natural resources)  
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้จําเป็นอยํางยิ่งท่ีต๎องศึกษาเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ๑ให๎สามารถมีใช๎
ประโยชน๑ได๎นานท่ีสุด ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ ได๎แกํ 
 3.1) ทรัพยากรแรํธาตุ  
 3.2) ทรัพยากรพลังงาน 
 3.3) ท่ีดินในสภาพธรรมชาติ (land in natural condition) ได๎แกํ สถานท่ีใช๎ศึกษา
ธรรมชาติและสถานท่ีวิเวกหํางไกลผ๎ูคน (wilderness area) หากสถานท่ีเหลํานี้ถูกทําลายจะไมํ
สามารถสร๎างมาทดแทนใหมํได๎ ประเทศท่ีเจริญมีวัฒนธรรมสูงยิ่งมีความจําเป็นในการท่ีจะรักษาสภาพ
ธรรมชาติท่ีไมํเคยถูกรบกวนมากํอนไว๎สําหรับศึกษาหาความรู๎ตามธรรมชาติ มีไว๎สําหรับคุณคําทาง
จิตใจ เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไมํสามารถทําให๎เกิดขึ้นมาใหมํได๎เพราะมีลักษณะสมบัติเฉพาะตัว 
(unique) เชํน น้ําตก หน๎าผา จุดเดํนตามธรรมชาติตํางๆ 



๔๑ 

 

 ทรัพยากรธรรมชาติ 44 หมายถึง ส่ิงตํางๆ (ส่ิงแวดล๎อม) ท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ
มนุษย๑สามารถนํามาใช๎ประโยชน๑ได๎ เชํน บรรยากาศ ดิน น้ํา ปุาไม๎ ทํุงหญ๎า สัตว๑ปุา แรํธาตุ พลังงาน 
และกําลังแรงงานมนุษย๑ เป็นต๎น  
 โดยคํานิยามแล๎ว จะเห็นได๎วํา ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทนั้น จะเป็นสํวนหนึ่งของ
ส่ิงแวดล๎อม แตํส่ิงแวดล๎อมทุกชนิดไมํเป็นทรัพยากรธรรมชาติท้ังหมด ซึ่งอาจกลําวสรุปได๎วํา การท่ีจะ
จําแนกส่ิงแวดล๎อมใดๆ เป็นทรัพยากรธรรมชาตินั้น มีป๓จจัยท่ีเกี่ยวข๎องหลายประการ 
  ประการแรก เกิดจากความต๎องการของมนุษย๑ท่ีจะนําส่ิงแวดล๎อมมาใช๎ให๎เกิด
ประโยชน๑กับตนเอง 
  ประการท่ีสอง การเปล่ียนแปลงตามกาลเวลา ถ๎ายังไมํนํามาใช๎ก็เป็นส่ิงแวดล๎อม แตํ
ถ๎านํามาใช๎ประโยชน๑ได๎ ก็จะกลายเป็นทรัพยากรธรรมชาติในชํวงเวลานั้นๆ 
  ประการท่ีสาม สภาพภูมิศาสตร๑และความหํางไกลของส่ิงแวดล๎อม ถ๎าอยูํไกลเกินไป
คนอาจไมํนํามาใช๎ ก็จะไมํสามารถแปรสภาพเป็นทรัพยากรธรรมชาติได๎ 
  นอกจากนี้ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมจะอยูํรวมกันเป็นกลํุมคละกันไป โดย
อยูํรํวมกันอยํางมีกฎ ระบบ ข๎อบังคับ ท้ังท่ีเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และท้ังท่ีมนุษย๑กําหนดขึ้นมา การ
อยูํเป็นกลํุมของสรรพส่ิงเหลํานี้ จะแสดงพฤติกรรมรํวมกันภายในขอบเขต และแสดงเอกลักษณ๑ของ
กลํุมออกมาอยํางชัดเจน กลํุมของสรรพส่ิงเหลํานี้จะเรียกวํา ระบบนิเวศ หรือระบบส่ิงแวดล๎อม 
นั่นเอง 
 เครื่ อ งมื อ ท่ี สํ า คัญประการหนึ่ ง ท่ี จะมี ผลทํา ให๎ การ จัดการหรื อการอนุ รั กษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมประสบผลสําเร็จก็คือกฎหมาย ท้ังนี้เพราะต๎องอาศัยกฎหมายเพื่อ
การกําหนดนโยบายการจัดการให๎การดําเนินงานเป็นไปตามหลักความสมดุลของธรรมชาติ มีความ
สอดคล๎องกับการกําหนดอํานาจหน๎าท่ี วิธีการ ประสานงานขององค๑กรตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง และใน
ขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือในการควบคุมการดําเนินงานให๎เป็นไปตามระเบียบและข๎อกําหนดอยําง
ชัดเจนด๎วย 
           เดิมทีประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎องโดยตรงเพียงฉบับเดียวท่ีครอบคลุมเรื่องการ
แก๎ไขป๓ญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม คือพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล๎อมฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๑๘ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๒๑ แตํพระราชบัญญัติฯฉบับนี้ มิได๎มี
กลไกท่ีเป็นระบบท่ีจะชํวยให๎มีการ เปล่ียนแปลงนโยบายและแผนท่ีผํานความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีไปสํูภาคปฏิบัติท่ีได๎ผลขาดความตํอเนื่องในการติดตามตรวจสอบโครงการท่ีได๎
ดําเนินงานไปแล๎ว ขาดอํานาจในการลงโทษและการบังคับใช๎มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล๎อมเพื่อการ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล๎อมให๎เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด และประเด็นท่ีสําคัญก็คือไมํมีการกําหนด
ความรับผิดชอบของผ๎ูทําลายส่ิงแวดล๎อมท่ีจะต๎องรับภาระในการแก๎ไข นอกจากนั้น ยังไมํเปิดโอกาส
ให๎มีการจัดทําเครือขํายการทํางานด๎านการแก๎ไขป๓ญหาส่ิงแวดล๎อมท่ีจะชํวยให๎มีการผนึกกําลังระหวําง

                                                             

 44 สารานุกรมไทยฉบับเยาวชน โดยพระราชประสงค๑ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัว, “ความส้าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”, [ออนไลน๑]. แหลํงข๎อมูล : http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book 
=19&chap=1&page=t19-1-infodetail02.html. [๑ เม.ย. ๒๕๕๙]. 



๔๒ 

 

ภาครัฐบาล เอกชนและองค๑กรเอกชนอยํางมีระบบ รวมท้ังยังไมํได๎ มีการกระจายอํานาจออกไปสํูสํวน
ภูมิภาคและท๎องถิ่นให๎เพียงพอด๎วย 
           ป๓จจุบันมีการตราพระราชบัญญัติขึ้นใหมํเพื่อใช๎เป็นกฎหมายท่ีจะเอื้ออํานวยตํอการ
ควบคุมและแก๎ไขป๓ญหาส่ิงแวดล๎อมให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคือ พระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษา
คุณภาพ ส่ิงแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งพระราช-บัญญัติฯ ฉบับนี้ได๎มีผลทําให๎เกิดมาตรการ 
การดําเนินงานตําง ๆ อาทิเชํน การปรับองค๑กรให๎มีเอกภาพท้ังในการกําหนดนโยบายและแผนการ
สํงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล๎อมการควบคุมมลพิษ การกระจายอํานาจการบริหารและการ
จัดการด๎านส่ิงแวดล๎อมออกสํูจังหวัดและ 
           ท๎องถิ่น การกําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล๎อมและมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหลํงกําเนิดการพิจารณาและติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล๎อมท้ังกํอนและหลังโครงการพัฒนา 
การกําหนดสิทธิและหน๎าท่ีตามกฎหมายของประชาชนและเอกชน ท่ีจะมีสํวนรํวมในการค๎ุมครองส่ิง 
แวดล๎อมและอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ การนํามาตรการด๎านการเงินการคลังมาใช๎เป็นมาตรการ
เสริมเพื่อให๎เป็นแรงจูงใจ และมาตรการบังคับให๎สํวนราชการท๎องถิ่น องค๑กรเอกชน และภาคเอกชน 
เข๎ามามีสํวนรํวมในการแก๎ไขป๓ญหาส่ิงแวดล๎อม ภายใต๎หลักการ "ผ๎ูกํอให๎เกิดมลพิษ ต๎องมีหน๎าท่ีเสีย
คําใช๎จําย" การกําหนดหรือจําแนกพื้นท่ีในการแก๎ไขป๓ญหาส่ิงแวดล๎อม โดย เรํงดํวน เพื่อการค๎ุมครอง
อนุรักษ๑และควบคุมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม รวมท้ังมีการกําหนดความรับผิดชอบทางแพํง 
การต๎องชดใช๎คําเสียหายหรือสินไหมทดแทนกรณีทําให๎เกิดการแพรํกระจายมลพิษ และการเพิ่ม
บทลงโทษในการไมํปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีกําหนดขึ้นด๎วย ท้ังในรูปของการปรับและการระวางโทษ
จําคุกเป็นต๎น 
  
 ๒.๒.๔ ความหมายของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 จากการศึกษามีนั กวิชาหลายคนไ ด๎ ให๎ความหมายของ คํา  วํ า  “การ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม” ดังตํอไปนี้ 45 
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง วิธีการดําเนินการ หรือวิธีการปฏิบัติเพื่อให๎
ทรัพยากรธรรมชาติดํารงอยูํ มีเพิ่มข้ึน หรือไมํถูกทําลายจนเกินขอบเขต ไมํวําโดยตรงหรือโดยอ๎อม ไมํ
วําจะเป็นการปูองกัน การรักษา การอนุรักษ๑ หรือการแก๎ไขก็ตาม เป็นการทําให๎ทรัพยากรคงอยูํ มี
เพิ่มข้ึนหรือไมํถูกทําลาย 
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม “การจัดการตรงกับคําภาษาอังกฤษวํา 
Management หมายถึง การดําเนินการอยํางมีประสิทธิภาพ”ซึ่งคําวําการดําเนินงานอยํางมี
ประสิทธิภาพนั้น รวมถึงการจัดหา การเก็บรักษา ซํอมแซม การใช๎อยํางประหยัด อีกท้ังการสงวน
เพื่อให๎ส่ิงท่ีดําเนินการนั้นสามารถให๎ผลยั่งยืน (Sustained Yields) ตํอมวลมนุษย๑และธรรมชาติ 
 เหตุท่ีมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม  

                                                             

 45 จักรพันธุ๑ ป๓ญจะสุวรรณ, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ๑ โอเดียนสโตร๑, 2545), หน๎า ๗.  



๔๓ 

 

 1. ต๎องการให๎มีทรัพยากรธรรมชาติสําหรับมนุษย๑ได๎ใช๎สอย และพึ่งพาในการดํารงชีวิต
ท้ังโดยป๓จจัย 4 ความสะดวกสบายและความปลอดภัยของชีวิต 
 2. การจัดการนั้นมุํงหวังท่ีจะให๎ทรัพยากรธรรมชาติท่ีประกอบกันอยูํภายในระบบมี
ศักยภาพในการให๎ผลแบบยั่งยืนอยํางถาวร และเป็นไปด๎วยความมั่นคง 
 3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติจะบรรจุแนวทางปฏิบัติในการควบคุมของเสีย
(Waste) มิให๎เกิดข้ึนภายในระบบส่ิงแวดล๎อม เพราะถ๎าเกิดป๓ญหาแล๎วจะทําให๎สต็อกของทรัพยากรกร
นั้นมีศักยภาพในการผลิตลดลง ซึ่งสุดท๎ายอาจจะต๎องเผชิญการขาดแคลนทรัพยากรในอนาคตอีกท้ัง
อาจมีป๓ญหามลพิษส่ิงแวดล๎อมเกิดขึ้นภายในระบบนั้น ๆ ด๎วย 
 4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติดังได๎กลําวแล๎ว ได๎ยึดหลักการของอนุรักษ๑วิทยามา
เป็นพื้นฐาน ดังนั้น แนวทางในการดําเนินการจัดการจึงต๎องมีการรักษา สงวน ปรับปรุง ซํอมแซมและ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยูํในสภาพที่ดีตามธรรมชาติ ในสภาพที่กําลังมีการใช๎และในสภาพท่ีทรุด
โทรมรํอยหรอ เพราะการใช๎ท่ีผํานมาด๎วย ซึ่งเป็นท่ีคาดหวังได๎วํา ถ๎าดําเนินการดังกลําวแล๎วจะทําให๎มี
ทรัพยากรธรรมชาติใช๎สอยช่ัวกาลนาน 
 5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ไมํวําจะเป็นตํอส่ิงใด ระบบใด หรือท๎องท่ีใด มีความ
ต๎องการ นอกจากจะเกี่ยวข๎องกับการใช๎ การกําจัดของเสีย การเพิ่มศักยภาพในการผลิตของสต็อก
และการปรับปรุงซํอมแซมแล๎ว ก็ยังคงต๎องใช๎ให๎มีการจัดองค๑ประกอบภายในระบบส่ิงแวดล๎อมหรือ
ระบบนิเวศให๎มีชนิด ปริมาณของแตํละชนิดและสัดสํวนของส่ิงแวดล๎อมในระบบให๎ได๎มาตรฐาน
ธรรมชาติท่ีทุก ๆ ส่ิง ทุกชีวิตในระบบสามารถอยูํได๎อยํางเป็นสุข ทําให๎ระบบนั้น ๆ อยูํในภาวะสมดุล
ตามธรรมชาติ 
 6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาตินั้น มีความมุํงหวังอยํางยิ่งท่ีจะทําให๎คุณภาพชีวิตของ 
มนุษย๑และส่ิงท่ีเกี่ยวข๎องดีขึ้น คุณภาพชีวิตนั้นมีป๓จจัยท่ีเกี่ยวข๎อง คือ ป๓จจัยทางฐานการศึกษา 
เศรษฐกิจสภาพสังคม เช้ือชาติ สภาพทางภูมิศาสตร๑ สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล๎อม
ในท๎องท่ีและสุดท๎ายคือความพอใจ ดังนั้น แนวทางดําเนินการจัดการเพื่อให๎คุณภาพชีวิตท่ีดีนั้นจะต๎อง
พิจารณาป๓จจัยดังกลําวนี้ด๎วย สวัสด์ิ โนนสูง 46กลําวไว๎วํา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม (Natural resource and environmental management) เป็นการหาแนวทางการใช๎
ทรัพยากรให๎ เกิดประโยชน๑แกํมนุษย๑มากท่ีสุดโดยไมํกํอป๓ญหาส่ิงแวดล๎อม มีแผนงานและ
ประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนเข๎าใจตรงกัน47 
 ภาพรวมของการใช๎มาตรการในการจัดการส่ิงแวดล๎อมของกระบวนการผลิตสินค๎าและ
บริการสามารถเขียนเป็นแผนภูมิให๎เห็นได๎อยํางชัดเจน ดังนี้ 48 

                                                             
46 สวัสด์ิ โนนสูง, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พิมพ๑ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พริ้น

ต้ิง เฮ๎าส๑, ๒๕๕๓), หน๎า ๑๖๓. 
 47 อํานาจ เจริญศิลป์, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ๑
โอเดียนสโตร๑, 2543), หน๎า ๒๖. 

48 สุภาพ ธีรศาสตร๑, ISO ๑๔๐๐๐ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร : สมาคม
สํงเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญ่ีปุุน), ๒๕๔๒), หน๎า ๓. 



๔๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 สําหรับหลักการและแนวคิดในการจัดการป๓ญหามลพิษ รวมท้ังป๓ญหาส่ิงแวดล๎อมอื่นๆ 
สามารถแสดงเป็นกรอบแนวคิดได๎ ดังนี้ 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

49 มนัส สุวรรณ, การจัดการสิ่งแวดล้อม : หลักการและแนวคิด, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นต้ิง 
เฮ๎าส๑, ๒๕๔๙), หน๎า ๑๑๑. 

วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม 

การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ 

 การปูองกัน 

 จัดการมนุษย๑ 

วิธีการ 

 สร๎างความตระหนัก 

 สร๎างจิตสํานึก 

 เน๎นการมีสํวนรํวม 

 อาศัยหลักบูรณาการ 

วิธีการ 

 กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ 
 การอนุรักษ๑ (๕ Rs) 
 มาตรการทางสังคม 

 มาตรการทางเศรษฐกิจ 

 อื่นๆ 

การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ 

 รักษา 

 จัดการสิ่งแวดล๎อม 

แผนภาพที่ ๒.๘  แนวคิดในการจัดการป๓ญหามลพิษ 

 
 

 กฎหมาย ระเบียบ 
ข๎อบังคับ 

 ลูกค๎า/ผ๎ูบริโภค 

 การแขํงขัน 

 ราคาต๎นทุนสูง 

 สังคม/ภาพพจน๑ 
 ความต๎องการอื่นๆ 
 
 

 

แรงกดดัน 
 
 

 ระบบการจัดการ 

 การติดตาม 
ตรวจสอบ 

 การปรับปรุง
กระบวนการ 

 การออกแบบ
ผลิตภัณฑ๑ใหมํ 

 เปล่ียนวัตถุดิบ 

 ลดปริมาณของเสีย 

 

การเปล่ียนแปลง 
 
 

 ศักยภาพการแขํงขัน 

 เพิ่มกําไร 

 ผลิตภัณฑ๑สะอาด 

 ภาพพจน๑ดี 

 สํวนแบํงตลาด 

 การปรับปรุงตํอเนื่อง 
 
 

 

ผลท่ีได๎รับ 

แผนภาพที่ ๒.๗  การใช๎มาตรการในการจัดการส่ิงแวดล๎อมของ
กระบวนการผลิตสินค๎าและบริการ 



๔๕ 

 

 นอกนั้น จักรพันธุ๑  ป๓ญจะสุวรรณ กลําวไว๎วํา องค๑กรท่ีเกี่ยวข๎องกับการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมนั้นประกอบด๎วยองค๑กร ๕ ประเภท อันได๎แกํ 50 

  ๑) องค๑กรระดับนโยบายและแผนงาน เชํน สํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดล๎อม
แหํงชาติ สํานักงานผังเมือง สํานักงานงบประมาณ เป็นต๎น 
  ๒) องค๑กรระดับปฏิบัติการ เชํน องค๑การสวนสัตว๑ กรมปุาไม๎ กรมประมง กรม
ชลประทาน กองอนามัยส่ิงแวดล๎อม (กรมอนามัย) เป็นต๎น 
  ๓) องค๑กรให๎การศึกษา ฝึกอบรม และเผยแพรํ เชํน กระทรวงศึกษาธิการ  
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงประเทศไทย  สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ มหาวิทยาลัย
ตํางๆ เป็นต๎น 
  ๔) องค๑กรเอกชน เชํน มูลนิธิค๎ุมครองสัตว๑ปุาและพรรณพืชแหํงประเทศไทย สมาคม
อนุรักษ๑ศิลปกรรมและส่ิงแวดล๎อม โครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ สมาคมวิทยาศาสตร๑ทางทะเล 
ชมรมอนุรักษ๑ทรัพยากรปุาไม๎ของชาติ เป็นต๎น 
  ๕) องค๑กรในท๎องถิ่นระดับหมูํบ๎านและตําบล เชํน คณะกรรมการหมูํบ๎าน (กม.) 
คณะกรรมการสภาตําบล (กสต.) คณะทํางานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตําบล 
(คปต.) เป็นต๎น 
  

ท้ังนี้สามารถน าแนวคิดท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรปุาไม้ ดังกล่าวข้างต้น มาสรุปเป็นตารางได้ 
ดังตารางท่ี ๒.๗ 

ตารางที่ ๒.๗   แสดงแนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรปุาไม้ 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

[ออนไลน]์. 
http://local.environnet.in.

th/formal 
_data2.php?id=71,  

[๒ เม.ย. ๕๙]. 

๑) ทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  
๒) มีประโยชน์และสนองความต้องการของมนุษย์ได้ 
๓) รวมท้ังกําลังจากมนุษย๑ด๎วย   

สวัสด์ิ โนนสูง, 
 (๒๕๕๓, หน้า ๑) 

๑) ทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  
๒) มีประโยชน์และสนองความต้องการของมนุษย์ได้ 
๓) บางชนิดมีความสวยงามเหมาะแกํการพักผํอนหยํอนใจ 

                                                             
50 จักรพันธุ๑ ป๓ญจะสุวรรณ, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ๑ โอเดียนสโตร๑, 2545), หน๎า ๙ – ๑๒. 



๔๖ 

 

ตารางที่ ๒.๗   แสดงแนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรปุาไม้ (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สวัสด์ิ โนนสูง, 

 (๒๕๕๓, หน้า ๗๓) 
๑) ปุา ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปุาไม้ หมายถึง ท่ีดินท่ีไม่มี
บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ครอบครองตามกฎหมายท่ีดิน 
๒) ปุาไม้ (Forest) หมายถึง บริเวณท่ีมีต้นไม้หลายชนิด ขนาดต่างๆ 
ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและกว้างใหญ่พอท่ีจะมีอิทธิพลต่อแสงแวดล้อม
ในบริเวณนั้น  

สารานุกรมไทยฉบับเยาวชน, 
[ออนไลน]์, [๒ เม.ย. ๕๙]. 

๑) ทรัพยากรธรรมชาติ   หมายถึง ส่ิงต่างๆ (ส่ิงแวดล้อม) ท่ีเกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ  
๒) และมนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้  

จักรพันธุ๑ ป๓ญจะสุวรรณ, 
 (๒๕๔๕, หน้า ๗) 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง วิธีการด าเนินการ หรือ
วิธีการปฏิบัติเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติด ารงอยู่ มีเพิ่มข้ึน หรือไม่ถูก
ท าลายจนเกินขอบเขต  

อ านาจ เจริญศิลป์, 
(๒๕๔๓, หน้า ๒๖) 

๑) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม คือ การ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  
๒) การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การจัดหา การเก็บรักษา 
ซ่อมแซม การใช้อย่างประหยัด อีก ท้ังการสงวนเพื่ อให้ ส่ิง ท่ี
ด าเนินการนั้นสามารถให้ผลยั่งยืน (Sustained Yields) ต่อมวล
มนุษย์และธรรมชาติ 

จักรพันธุ๑ ป๓ญจะสุวรรณ, 
 (๒๕๔๕, หน้า ๙-๑๒) 

องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
นั้นประกอบด้วยองค์กร ๕ ประเภท อันได้แก่   
๑) องค์กรระดับนโยบายและแผนงาน  
๒) องค์กรระดับปฏิบัติการ  
๓) องค์กรให้การศึกษา ฝึกอบรม และเผยแพร่  
๔) องค์กรเอกชน  
๕) องค์กรในท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและต าบล  



๔๗ 

 

๒.๓ แนวคดิเกี่ยวกบัประชาสังคม 
 ๒.๓.๑ ความหมายของประชาสังคม 
 คําวํา “ประชาสังคม” (Civil Society) เป็นคําใหมํสําหรับสังคมไทย สุรพงษ๑ ชัยนาม ได๎
นําคํานี้มาใช๎ในหนังสือวิขาการภาษาไทยในปี พ.ศ.๒๕๒๕ เพื่ออธิบายถึงแนวทางอันโตนิโอ กรัมซี่ แตํ
ในขณะนั้น สังคมไทยยังไมํให๎ความสําคัญแนวคิดนี้มากนัก คํานี้ได๎รับการกลําวถึงในการอภิปรายในวง
วิชาการในชํวงท่ีผํานมา เมื่อไมํนานมานี้ มีความพยายามท่ีจะนิยามความหมายของคํานี้ให๎เข๎ากับ
บริบทของไทย มีการแปลความหมายอยํางหลากหลายเพื่อท่ีจะนําเสนอตํอสังคมไทย 51 
 คําวํา “ประชาสังคม” หมายถึง การท่ีประชาชนจํานวนหนึ่งมีวัตถุประสงค๑รํวมกัน มี
อุดมคติรํวมกันหรือมีความเช่ือรํวมกันในบางเรื่อง มีการติดตํอส่ือสารกัน มีการรวมกลํุมกันหรืออยูํหําง
กัน มีความเอื้ออาทรตํอกัน มีเรื่องจิตใจเข๎ามาด๎วย มีความรัก มีมิตรภาพ มีการเรียนรู๎ในการกระทําใน
การปฏิบัติบางส่ิงบางอยํางจะเรื่องใดก็แล๎วแตํ และมีการจัดการในระดับกลํุม52  
 ประชาสังคมได๎มีนักวิชาการได๎กลําวไว๎วํา 53 “ประชาสังคม คือ กลํุมคนท่ีรู๎สึกตัวเอง
เป็นกลํุมเดียวกันหรือเป็นพวกเดียวกัน ในทรรศนะของผม การท่ีจะเป็นประชาสังคมได๎นั้น ประการท่ี
หนึ่ง จะต๎อง identify รํวมกันได๎วําเราเห็นพวกเดียวกัน ประการท่ีสอง เรามีความสัมพันธ๑โดยไมํรู๎จัก
กัน อาศัยบนฐานของสิทธิ ต๎องมีสิทธิบางอยําง เราต๎องยอมรับสิทธิบางอยํางของกันและกัน จึงนับวํา
เป็นประชาสังคม ต๎องมีคุณสมบัติอยํางน๎อย ๒ ประการนี้ 
 ประชาสังคมหรือบางครั้งจะเรียกวํา ภาคประชาชน ซึ่งหมายถึง กลํุมปฏิบัติท่ีเกิดขึ้น
จากการรวมตัวของกลํุมตํางๆ ชนช้ันตํางๆ ท่ีมีแนวคิด อุดมการณ๑รํวมกัน มารวมตัวรํวมมือ มีความ
สนใจในการเข๎ารํวมในพื้นท่ีการเมืองสาธารณะ เพื่อสร๎างการเปล่ียนแปลงในสังคม ตามอุดมการณ๑
แนวคิดขององค๑การประชาสังคม...54 ประชาสังคม หมายถึง เครือขําย กลํุม ชมรม สมาคม มูลนิธิ 
สถาบันและชุมชนท่ีมีกิจกรรมหรือมีการเคล่ือนไหวอยูํระหวํางรัฐ (State) กับป๓จเจกชน โดยเน๎นจุด
ของประชาสังคม ได๎แกํ ไมํชอบ และไมํยอมให๎รัฐครอบงําหรือบงการ แม๎วําจะยอมรับความชํวยเหลือ
จากรัฐและมีความรํวมมือกับรัฐได๎ แตํมีความสามารถช้ีนํากํากับและคัดค๎านรัฐได๎พอควร ไมํชอบลัทธิ
ป๓จเจกชนนิยมสุดขั้ว ซึ่งสงเสริมให๎คนเห็นแกํตัว ตํางคนตํางอยูํแกํงแยํงแขํงขันกันจนไมํเห็นประโยชน๑
สํวนรวม หากแตํสนับสนุนให๎ป๓จเจกชนรวมกลํุมรวมหมูํและมีความรับผิดชอบตํอสํวนรวม โดยไมํ

                                                             
51 ศุภวัลย๑  พลายน๎อย, การตอบสนองต่อภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของภาคประชาสังคมไทย , 

(กรุงเทพมหานคร : หจก. วศินการพิมพ๑, ๒๕๔๕), หน๎า ๑๕. 
52 ประเวส วะสี ,  ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคมและศีลธรรม , 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ๑หมอชาวบ๎าน, ๒๕๔๑), หน๎า ๖. 
53 ชูชัย ศุภวงศ๑ และ ยุวดี คาดการณ๑ไกล บรรณาธิการ, ประชาสังคม ทรรศนะนักคิดในสังคมไทย , 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ๑มติชน, ๒๕๔๐), หน๎า ๕๖. 
54 ภรภัทร พิมพา และ นุศจี ทวีวงค๑ บรรณาธิการ, วารประชาชน การสร้างธรรมาภิบาลด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พิมพ๑ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศูนย๑การพิมพ๑แกํนจันทร๑ จํากัด, 
มปป), หน๎า ๔๑.  



๔๘ 

 

ปฏิเสธการแสวงหาหรือปกปูองผลประโยชน๑เฉพาะสํวนเฉพาะกลํุม 55 และยังมีนักวิชาการอีกหลาย
ทํานได๎กลําวถึงประชาสังคมไว๎ดังนี้ 
 ประชาสังคม หมายถึงทุกสํวนของสังคมโดยรวมภาครัฐ ภาคประชาชนด๎วย ถือวําท้ัง
หมกเป็นประชาสังคมท่ีแตกตํางจากความหมายแบบตะวันตกท่ีแยกออกมาจากภาครัฐ แตํหมายถึง
ทุกฝุายท่ีเข๎ามาเป็นหุ๎นกัน สังคมจึงถือเป็นความสําเร็จของโลกยุคใหมํ ประชาสังคมกํอให๎เกิดระบอบ
ความจําเป็นท่ีคนสามารถพึ่งพาได๎ แทนท่ีจะตกอยู๐ภายใต๎สภาพกรณีทางธรรมชาติท่ีมีความขัดแย๎งกัน 
56 
 ประชาสังคม หมายถึง พลังทางสังคมท่ีมาจากทุกภาคสํวนอาชีพ ทุกระดับรายได๎ ทุก
ภูมิภาคของประเทศ หากแม๎วําสังคมโดยรวมมีความเข๎มแข็ง นักธุรกิจ พํอค๎า ประชาชน นักศึกษา
และป๓ญญาชนก็จะสามารถรํวมผลักดันสังคมและป๓ญหาตํางๆ ท่ีเป็นพื้นฐาน สังคมก็จะสามารถ
เปล่ียนแปลงได๎ 57 
 ประชาสังคม หมายถึง การรวมตัวกันของประชาชนจากทุกภาคสํวนของสังคมจํานวน
หนึ่งท่ีมีความคิด มีจิตสํานึกรํวมกัน มีอุดมคติรํวมกันในบางเรื่อง มีการติดตํอส่ือสารกัน กํอให๎เกิดกลํุม 
องค๑กร สถาบัน ในการทํากิจกรรมรํวมกันเพื่อการแก๎ไขป๓ญหาหรือการกระทําการบางอยํางเกี่ยวกับ
วิถีชีวิตของกลํุม พัฒนาและฟื้นฟูชุมชนและสังคมของตน และพัฒนาศักยภาพของบุคคล ชุมชน และ
สังคมให๎สามารถพึ่งตนเองได๎ และนําไปสํูการพัฒนาท่ียั่งยืนภายใต๎การจัดการท่ีมีการเช่ือมโยงเป็น
เครือขําย 58 
           ท้ังนี้ ประชาสังคม จะกํอให๎เกิด "อํานาจท่ีสาม" นอกเหนือจาก อํานาจรัฐ และอํานาจธุรกิจ 
อํานาจท่ีสามนี้อาจไมํต๎องการคนจํานวนมาก แตํเป็นกลํุมเล็กน๎อย กระจัดกระจายและอาจมีความ
เช่ือมโยงกันเป็นเครือขํายยํอย ๆ (Civic Network) การรวมตัวกันนั้น อาจไมํต๎องอยูํใกล๎ชิดกัน แตํ
สามารถส่ือสารกันได๎เกิดเป็นองค๑กรขึ้น (Civic Organization) ซึ่งอาจเป็นองค๑กรทางการ (นิติบุคคล) 
หรือไมํเป็นทางการก็ได๎ การรวมตัวในลักษณะประชาสังคมจะกํอให๎เกิดโครงสร๎างสังคมแนวใหมํท่ีมี
ความสัมพันธ๑กันในแนวราบท่ีเทําเทียมกัน ซึ่งหากประสานกับโครงสร๎างท่ีมีความสัมพันธ๑ในแนวด่ิง
ด๎วยความสมานฉันท๑แล๎ว ก็จะทําให๎สังคมท้ังสังคมมีความเข๎มแข็งเหมือนผืนผ๎าท่ีมีเส๎นใยแนวต้ังและ
แนวนอน ถักทอกันเป็นผืนผ๎าท่ีมีความงามและแข็งแรง 
 
 
 

                                                             
55 อเนก เหลําธรรมทัศน๑ , ขบวนการประชาสังคมไทย : ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง , 

(กรุงเทพมหานคร : โครงการวิจัยและพัฒนาประชาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๒), หน๎า ๓๙. 
56 ชัยอนันต๑ สมุทวณิช, ประชาสังคมทรรศนะนักคิดในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ๑มติชน, 

๒๕๓๙), หน๎า ๓๙-๔๐. 
57 ธีรยุทธ บุญมี, สังคมเข้มแข็ง, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ๑มิ่งมิตร, ๒๕๓๙), หน๎า ๒๐. 
58 พระมหาสนอง ป๓จโจปการี, มนุษย์กับสังคม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ๑แหํงจุฬาลงกรณ๑

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน๎า ๒๖๒. 



๔๙ 

 

 ๒.๓.๒ การก่อตัวของแนวคิดประชาสังคม 
           หากศึกษาการกํอตัวของแนวคิดประชาคมท้ังระดับโลก และในประเทศไทยอาจกลําวได๎
วํากระแสประชาสังคมกํอตัวมาจากหลายเหตุป๓จจัยด๎วยกัน 
            1)  วิกฤตในสังคม ท่ีรัฐและทุนไมํสามารถแก๎ไขได๎โดยลําพังหรือเป็นวิกฤตระดับโลก 
(Global Crisis) เชํน วิกฤตส่ิงแวดล๎อม สิทธิมนุษยชน เอดส๑ 
            2) การกํอกําเนิดของชนช้ันกลาง โดยเฉพาะอยํางยิ่ง พํอค๎า นักธุรกิจ นักวิชาการ ท่ี
มีการศึกษาและมีฐานะทางเศรษฐกิจ 
            3) พัฒนาการของกระบวนการประชาธิปไตย ซึ่งเปิดโอกาสให๎ประชาชนสามารถ
แสดงออกทางความคิดเห็นได๎โดยอิสระ 
            4) ระบบการติดตํอส่ือสาร ซึ่งชํวยให๎การรวมตัวเป็นไปได๎สะดวกขึ้น โดยท่ีบางครั้ง
ไมํจําเป็นต๎องพบกัน 
            5) ป๓ญหาเรื่องประสิทธิภาพและความโปรํงใสทางภาครัฐ ทําให๎รัฐไมํสามารถเป็นผ๎ู
แก๎ป๓ญหาในสังคมได๎แตํเพียงอยํางเดียว จึงต๎องการหาทางเลือกอยํางอื่น 
            การท่ีป๓ญหาเกิดขึ้นในสังคม ซึ่งประชาชนผ๎ูแบกรับป๓ญหาไมํสามารถพึ่งพารัฐแตํเพียง
อยํางเดียว ไมํวําด๎วยเหตุความสลับซับซ๎อนของป๓ญหา หรือเพราะความจํากัดของประสิทธิภาพใน
ภาครัฐ ประชาชนก็จะต๎องหาทางแก๎ไขป๓ญหานั้น ต้ังแตํแก๎ไขด๎วยตัวเองเป็นกลํุมเล็กๆ จนเมื่อมีโอกาส
ในการสนทนา แลกเปล่ียนความเห็นในวงกว๎าง จึงเกิดการรวมตัวกันท่ีจะกระทําการ บางอยํางเพื่อ
แก๎ป๓ญหานั้นให๎ลุลํวงไป ท้ังนี้ อาจดําเนินการโดยประชาสังคมเอง หรือรํวมกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชนก็ได๎ 
  

 องค์ประกอบประชาสังคม 
 กิจกรรมหรือกระบวนการท่ีจะเรียกวําเป็นประชาสังคมได๎นั้น จะต๎องประกอบด๎วย
องค๑ประกอบท่ีสําคัญ 3 สํวน คือ 
            1) จิตสํานึกประชาคม (Civic Consciousness) หมายถึงความคิดและความยอมรับ
เรื่องการรวมตัวกันอยํางอิสระด๎วยความรัก ความเอื้ออาทร ความยอมรับในความคิดเห็นของกันและ
กันในอันท่ีจะเรียนรู๎รํวมกัน หรือแก๎ไขป๓ญหาท่ีเผชิญอยูํ การรวมตัวกันจึงเป็นลักษณะหุ๎นสํวน 
(Partnership) เป็นความสัมพันธ๑ในแนวราบ (Horizontal) มีอิสระเทําเทียมกัน และมีการเรียนรู๎
รํวมกัน 
            2)  โครงสร๎างองค๑กรประชาสังคม (Civic Organization) หมายถึง กลํุมการรวมตัว
ซึ่งอาจเป็นองค๑กรท่ีเป็นทางการ (นิติบุคคล) หรือไมํเป็นทางการก็ได๎ เป็นกลํุมท่ีรวมตัวกันเฉพาะคราว 
เฉพาะเรื่องหรือตํอเนื่องก็ได๎ สมาชิกของกลํุมอาจเป็นบุคคลในภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือประชาชน หรือ
รวมกันอยูํก็ได๎ จํานวนสมาชิกไมํจํากัด มีสมาชิกเพียง 2 - 3 คนก็ได๎ รูปแบบท่ีเห็นได๎มากท่ีสุด ก็คือ 
องค๑กรเอกชนสาธารณะประโยชน๑ในลักษณะตําง ๆ ไมํวําจะเป็นมูลนิธิ สมาคม ชมรม สมาพันธ๑ 
สหพันธ๑ ชุมนุม สหกรณ๑ กลํุมออมทรัพย๑ หรือกลํุมอื่น ๆ ประเด็นสําคัญการรวมกลํุมต๎องมีจิตสํานึก
ประชาคมครบถ๎วน การรวมกลํุมท่ีมีลักษณะจัดต้ัง ช้ีนํา ขาดการสร๎าง Partnership ไมํมีการเรียนรู๎



๕๐ 

 

รํวมกันและมีลักษณะความสัมพันธ๑ในแนวดิ่ง แม๎จะเกิดอยูํในชุมชนไมํวําจะสนับสนุน โดยภาครัฐหรือ
องค๑กรเอกชนก็ไมํสามารถนับเป็นประชาสังคมได๎ เพราะขาดจิตสํานึกประชาสังคม 
 3) เครือขํายประชาคม (Civic Network) หมายถึง โครงสร๎างและกระบวนการซึ่ง 
เช่ือมโยงสมาชิกในกลํุม หรือ เช่ือมโยงองค๑กรประชาสังคมตําง ๆ เข๎าด๎วยกัน ป๓จจัยสําคัญของ  
เครือขํายประชาสังคม คือ ระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและการประชาสัมพันธ๑ด๎วยความ
สมานฉันท๑ เครือขํายประชาสังคมจะเป็นส่ิงท่ีชํวยรวมจิตสํานึกของสมาชิกและองค๑กรประชาสังคม
ตําง ๆ ให๎เกิด "อํานาจท่ีสาม" ท่ีมีความเข๎มแข็งในสังคมข้ึนมา 
 
 ประชาสังคมวํานั้นต๎องมีองค๑ประกอบ ๗ ประการ คือ59   
  ๑. มีวิสัยทัศน๑รํวมกัน : ความเป็นกลํุม  องค๑กรท่ีมีสํานึกตํอสาธารณะต๎องมีการมอง
อนาคตข๎างหน๎ารํวมกัน รับรู๎และเข๎าใจทิศทาง เปูาหมายท่ีจะไปด๎วยกัน จะทําให๎กระบวนการการ
เคล่ือนไหวมีพลังและลดความขัดแย๎งเฉพาะหน๎าลง 
  ๒. มีสํวนรํวมอยํางกว๎างขวาง : ประชาสังคมเป็นเรื่องของการจัดการกับสภาพป๓ญหา
ของชุมชนท่ีสมาชิกจะต๎องมีวิสัยทัศน๑รํวมกัน เพื่อทําให๎เกิดการรับรู๎ รํวมคิด รํวมตัดสินใจ และรํวมลง
มือปฏิบัติ เพื่อผลักดันให๎เกิดการเปล่ียนแปลง ดังท่ี ธีรยุทธ บุญมี ได๎ให๎ความสําคัญตํอการทําให๎สังคม
เข๎มแข็งวํา การแก๎ไขป๓ญหาท่ีพื้นฐานต๎องมองไปท่ี “พลังท่ีสาม” คือ พลังของสังคมโดยสํวนรวม
ท้ังหมดวํา เป็นส่ิงท่ีสะท๎อนท่ีดีท่ีสุด หากทุกคนมีความเข๎มแข็งมีความสามารถท่ีจะผลักดันให๎กลํุ ม
อํานาจนิยมถอยรํนไปได๎  
  ๓. มีองค๑ความรู๎และความสามารถในการแสวงหาความรู๎ : ประชาสังคมจะต๎องสร๎าง
และส่ังสมองค๑ความรู๎ท่ีจะสามารถปรับใช๎และเรียนรู๎เพิ่มเติมตลอดเวลา เพื่อการแก๎ป๓ญหาและการ
กําหนดทิศทางในข๎างหน๎า 
  ๔. มีการเรียนรู๎จากการทํากิจกรรมรํวมกัน : ประชาสังคมเป็นกระบวนการทางสังคม
ท่ีไมํมีสูตรสําเร็จ แตํเป็นการเรียนรู๎รํวมกันจากการปฏิบัติ อันจะชํวยให๎เกิดการพัฒนาและแก๎ไขป๓ญหา
ตํางๆ และอยูํบนพื้นฐานของประสบการณ๑จริง 
  ๕. มีการติดตํอส่ือสารกันอยํางตํอเนื่องและเช่ือมโยงขํายความรํวมมือ : การส่ือสาร
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู๎ เพื่อให๎ประชาสังคมมีความเติบโตและขยายตัวอยํางมั่นคง ท้ังยังเป็นการ
เช่ือมโยงเครือขํายความรํวมมือตํางๆ เข๎าด๎วยกัน เพื่อหนุนเสริมความเข๎มแข็ง 
  ๖. มีระบบการจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ : การสร๎างประชาสังคมจะต๎องวางบน
พื้นฐานการจัดการท่ีดีในแงํขององค๑กร ระบบและประสิทธิภาพของท้ังคนและองค๑กร อันนําไปสํูความ
ตํอเนื่องและยั่งยืน 
  ๗. มีความรับผิดชอบตํอสาธารณะในฐานะของพลเมือง : ความเป็นประชาสังคมนั้น
จะต๎องสะท๎อนถึงความต่ืนตัวของพลเมืองท่ีจะเข๎ามารํวมรับผิดชอบตํอความเป็นอยูํของสํวนรวมหรือ

                                                             
59 สุ วิทย๑  วิบลผลประเสริฐ , ประชาสังคมกับการพัฒนาสุขภาพ บทวิเคราะห์ทางวิชาการ , 

(กรุงเทพมหานคร : โครงการสํานักพิมพ๑สถาบันวิจัยระบบสาธารณะสุข, ๒๕๔๐), หน๎า ๑๑๓. 



๕๑ 

 

สาธารณะ (Public Responsibility) ท่ีมิได๎หวังเพียงรอคอยหรือเรียกร๎องการแก๎ป๓ญหาจากรัฐฝุาย
เดียว โดยตนเองไมํมีสํวนรํวม 
 
           ๒.๓.๓ องค์ประกอบประชาสังคมที่เข้มแข็ง  
 องค๑ประกอบของชุมชนในลักษณะของประชาสังคมท่ีเข็มแข็งวํามีองค๑ประกอบ ๕ ด๎าน 
คือ   
            1)  จิตสํานึกประชาสังคม (Civic Consciousness)  คือ สํานึกวําตนเป็นเจ๎าของ
ป๓ญหาของชุมชนและมีเจตจํานงท่ีจะเข๎ารํวมรับผิดชอบและรํวมแก๎ไขป๓ญหากับฝุายตําง ๆ ยอมรับใน
การรวมตัวและความคิดเห็นอยํางเทําเทียมกัน ด๎วยมิตรภาพในการเรียนรู๎รํวมกันหรือแก๎ไขป๓ญหาท่ี
เผชิญอยูํให๎ความสําคัญกับศักยภาพของป๓จเจกชนในชุมชน ยอมรับและเห็นคุณคําความแตกตําง
หลากหลายของสมาชิกในชุมชนในการรํวมทํางานด๎วยกัน การมีสํวนรํวมในกิจกรรมการแก๎ป๓ญหา
ชุมชนเป็นตัวกระต๎ุนให๎เกิดจิตสํานึกความเป็นชุมชน 
            2) โครงสร๎างพื้นฐานสาธารณะและชํองทางส่ือสาร หมายถึง โครงสร๎างท่ีเอื้อให๎ผ๎ูคน
มีโอกาสส่ือสารพูดคุยถึงป๓ญหารํวมกัน ไมํวําจะเป็นการพูดคุยท่ีเป็นทางการหรือไมํเป็นทางการ เวที
ประชาคม (Civic Forum) ในรูปแบบตําง ๆ จึงเป็นท่ีท่ีสร๎างความเป็นพลเมืองให๎กับประชาชนในการ
รํวมมือกันแก๎ไขป๓ญหาของชุมชนและสาธารณะ โครงสร๎างพื้นฐานสาธารณะ (Civic Infrastruction) 
แยก ไ ด๎ หล าย ระ ดับ  พื้ น ฐ าน ท่ี สุ ด  ก็ คื อ  ก าร พบ ปะ ขอ ง ผ๎ูคน เ ป็ น บา งค รั้ ง บ า ง ค ร า ว                  
(Adhoc Association) เชํนการพบปะของเพื่อนบ๎านในวัด ซึ่งเปิดโอกาสให๎คนมาสัมพันธ๑กันและ
พูดคุยถึงประเด็นสาธารณะ ระดับถัดมาคือการรวมตัวเป็นกลํุมงานด๎านใดด๎านหนึ่งหรือเป็นองค๑กร 
เชํน กลํุมเกษตรกร กลํุมออมทรัพย๑ มูลนิธิชุมชน ชมรม ระดับสูงสุดคือ องค๑กรรํม (Umbrella 
Organization) ท่ีเช่ือมองค๑กรสมาชิกและสมาชิกเข๎าหากันเป็นเครือขํายชุมชน องค๑กรตําง ๆ ใน
ประชาสังคมท่ี  เข๎มแข็ง การพบปะกันในเวทีประชาคม ต๎องขยายไปถึงการให๎โอกาสคนแปลกหน๎าท่ี
สนใจในเรื่องเดียวกันด๎วย ประชาชนมีโอกาสเข๎ารํวมในการพูดถึงป๓ญหาความเป็นอยูํของชุมชนไมํ
เพียงในเวที วงเล็ก แตํรวมไปถึงเวทีสาธารณะขนาดใหญํด๎วย 
            3) กระบวนการเรียนรู๎ของชุมชนและการตัดสินใจ การตัดสินใจในกิจกรรม
สาธารณะจําต๎องดําเนินการหลังกระบวนการเรียนรู๎ของชุมชน ซึ่งหมายถึง ส่ิงท่ีประชาชนเรียนรู๎ซึ่งกัน
และกัน ผํานการแลกเปล่ียนข๎อมูลความคิดกับคนในชุมชนสาธารณะ ส่ิงท่ีผ๎ูนํามักทํากันเป็นนิจคือการ
รวบรวมหลักฐานข๎อมูลชักจูงให๎ประชาชนเช่ือวําข๎อเสนอของผ๎ูนําถูกต๎องชอบธรรมเหมาะสมท่ีสุด 
อยํางไรก็ดี กระบวนการเรียนรู๎ของชุมชนมิใชํการรับฟ๓งข๎อเสนอและข๎อมูลเทํานั้น ประชาชนจําต๎อง
พูดคุยถกเถียงแลกเปล่ียนข๎อมูลความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพราะไมํมีใครมีประสบการณ๑เหมือนกันใน
เรื่องเดียวกัน ตํางคนตํางมีประสบการณ๑และมองส่ิงเดียวกันจากมุมมองและการให๎ คุณคําท่ีแตกตําง
กัน ชุมชนท่ีมีประชาสังคมเข๎มแข็งจึงเป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎ 
  4) ภาวการณ๑นําและผ๎ูนําชุมชน ลักษณะเดํนของชุมชนท่ีเป็นประชาสังคม มิได๎เกิด
จากจํานวนและแหลํงท่ีอยูํของผ๎ูนํา แตํอยูํท่ีวิถีทางท่ีผ๎ูนําสัมพันธ๑กับคนอื่น ผ๎ูนําเชํนนี้จะทําหน๎าท่ีเป็น
ผ๎ูให๎โอกาสแกํผ๎ูคนเข๎ามามีสํวนรํวมและริเริ่มสร๎างสรรค๑ และไมํผูกขาดความคิดหรือการเป็นเจ๎าของ



๕๒ 

 

ป๓ญหาหรือเจ๎าของชุมชน ชุมชนจะเต็มไปด๎วยภาวการณ๑นําจากผ๎ูคนหลากหลายท่ีมีความสามารถตําง 
ๆ กัน มีวิสัยทัศน๑ก๎าวไกล มองป๓ญหาชุมชนท้ังชุมชนอยํางเช่ือมโยง พร๎อมท่ีจะเรียนรู๎แลกเปล่ี ยน
ข๎อมูลความคิดเห็น ผ๎ูนําท่ีหลากหลายเหลํานี้จะไมํคํอยแตกตํางจากชาวบ๎านคนอื่น คือไมํมีชนช้ันผ๎ูนํา
ท่ีแยกจากผ๎ูตามและคอยปกปูองฐานะของตนเอง รวมท้ังควบคุมการกระทําของคนอื่นอยํางเข๎มงวด 
หากแตํจะเป็นผ๎ูนําท่ีผนึกตัวเองเข๎ากับชุมชนอยํางแนบแนํนและรํวมทําประโยชน๑เพื่อชุมชน การเข๎า
รํวมพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับป๓ญหาสาธารณะในเวทีประชาคม และมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมแก๎ป๓ญหาของชุมชน จะทําให๎ประชาชนจํานวนมากเกิดภาวการณ๑นําภายในตนเอง กลายเป็น
ผ๎ูนําตามธรรมชาติท่ีหลากหลายในชุมชน 

  ๕) ความสัมพันธ๑ระหวํางคนกับสถาบัน ชุมชนท่ีเป็นประชาสังคมมักจะไมํพึ่งพา
สถาบันของรัฐอยํางเดียว ตรงข๎ามกับชุมชนท่ีไมํเข๎มแข็งมักจะพึ่งพารัฐ สํงผลให๎รัฐมีภาระรับผิดชอบ
ชุมชน ทุกด๎าน จนไมํสามารถตอบสนองความต๎องการได๎ท้ังหมด นํามาซึ่งความไร๎ประสิทธิภาพ      
ในท่ีสุด   ในประชาสังคมความสัมพันธ๑ของคนไมํวําจะเป็นรูปองค๑กรหรือเครือขํายท้ังท่ีเป็นทางการ
และไมํเป็นทางการมักเป็นความสัมพันธ๑ตํอกันในแนวระนาบในชุมชนท่ีไมํเป็นประชาสังคม 
ความสัมพันธ๑ระหวํางคนกับคนและคนกับสถาบันทางสังคม เป็นความสัมพันธ๑ในแนวด่ิงหรือแบบ
อุปถัมภ๑ ข๎อมูล ท่ีไหลตามชํองทางความสัมพันธ๑ในแนวด่ิงมักเช่ือถือได๎น๎อย ความสัมพันธ๑ใน แนวด่ิง
กํอให๎เกิดการปกครองแบบมาเฟียและเศรษฐกิจการเมืองล๎าหลัง  

 การพัฒนาทุนทางสังคมซึ่งเป็นแบบพื้นฐานของความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืนจะต๎อง
กําหนดวิธีการสร๎างเสริมและพัฒนาองค๑ประกอบประชาสังคมท้ังห๎าให๎เข๎มแข็ง การกําหนดยุทธวิธี
ดังกลําวจําเป็นต๎องเข๎าใจจุดอํอนจุดแข็งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข๎อง รูปแบบเครือขําย ๓ รูปแบบ 
ซึ่งมีนัยเกี่ยวกับประชาสังคมไว๎ดังนี้ 60  
  ๑) เครือขํายด๎านพื้นท่ี (area network) หมายถึง การรวมตัวของกลํุม องค๑กร      
ท่ีอาศัยพื้นท่ีดําเนินการเป็นป๓จจัยหลักในการทํางานรํวมกัน ใช๎พื้นท่ีเป็นเปูาหมายนําทางและเป็นการ
พัฒนาแบบบูรณาการ ท่ีไมํแยกสํวนกิจกรรมออกจากกัน ความสําเร็จในการทานรํวมกันของทุกฝุาย
เป็นไปด๎วยการอ๎างอิงกับพื้นท่ี 
  ๒) เครือขํายด๎านกิจกรรม (issue network) หมายถึง เครือขํายท่ีใช๎กิจกรรมหรือ
สถานการณ๑ท่ีเกิดขึ้นเป็นป๓จจัยหลักในการรวมกลํุมกัน มุํงเน๎นการจัดการในประเด็นกิจกรรมนั้นๆ 
เป็นสําคัญ โดย ไมํยึดติดกับพื้นท่ีดําเนินการ แตํใช๎หลักของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นเป็นตัวกําหนดความเป็น
เครือขําย เชํน 
  -เครือขํายปุาชุมชน 
  -เครือขํายภูมิป๓ญญาชาวบ๎าน 
  -เครือขํายธนาคารหมูํบ๎าน 
  -เครือขํายผ๎ูสูงอายุ 
  -เครือขํายด๎านค๎ุมครองผ๎ูบริโภค 
                                                             

60 สุรพล พยอมแย๎ม, จิตวิทยาในงานชุมชน, พิมพ๑ครั้งที่ ๒, (กาญจนบุรี : บริษัท ส เจริญการพิมพ๑, 
๒๕๕๖), หน๎า ๑๔๐-๑๔๑. 



๕๓ 

 

  ๓) เครือขํายตามโครงสร๎างหน๎าท่ี หมายถึง เครือขํายท่ีเกิดขึ้นโดยอาศัยภารกิจ/
กิจกรรม และการกํอตัวของกลํุมผลประโยชน๑ในสังคมเป็นแนวทางในการแบํงเครือขําย ซึ่งแบํงเป็น
เครือขํายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคองค๑กรพัฒนาเอกชน โดยเครือขํายตําง 
ดังกลําว มุํงเน๎นการดําเนินการภายใต๎กรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค๑และเปูาหมายหลักของ
หนํวยงาน ตามโครงสร๎างหลักของผลประโยชน๑เฉพาะกลํุม ซึ่งกลํุมท่ีมีลักษณะเป็นประชาสังคมวํา61 
เป็นกลํุมท่ีไมํเป็นทางการ (Informal Group) ท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เกิดขึ้นจากความสมัครใจ ไมํ
มีกําหนดกฎเกณฑ๑หรือโครงสร๎างท่ีแนํนอน กลํุมจะมีการรวมตัวกันตามธรรมชาติ เพื่อตอบสนอง
ความต๎องการทางสังคมในการสร๎างความสัมพันธ๑ในลักษณะมิตรภาพ สร๎างความรู๎สึกท่ีดีตํอกัน ในทาง
สังคมวิทยาได๎แบํงกลํุมไมํเป็นทางการเอาไว๎ดังนี้ 
 ๒.๒ กลํุมท่ีมีความสนใจรํวมกัน (Interest Group) 
 สมาชิกในกลํุมจะมีความสนใจบางส่ิงบางอยํางคล๎ายๆ กัน เชํน กลํุมอนุรักษ๑ธรรมชาติ 
กลํุมอนุรักษ๑ของเกํา  กลํุมทํองเท่ียว กลํุมสะสมแสตมป์ กลํุมอนุรักษ๑สัตว๑ปุา กลํุมอนุรักษ๑ช๎าง ฯลฯ.. 
 

ท้ังนี้สามารถน าแนวคิดเกี่ยวกับประชาสังคม ดังกล่าวข้างต้น มาสรุปเป็นตารางได้ ดัง
ตารางท่ี ๒.๘ 

ตารางที่ ๒.๘  แสดงสรุปแนวคิดเกี่ยวกับประชาสังคม 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ศุภวัลย์ พลายน้อย, 
 (๒๕๔๕, หน้า ๑๕) 

๑) “ประชาสังคม” (Civil Society) เป็นค าใหม่ส าหรับสังคมไทย  
๒) เป็นการอธิบายถึงแนวทางอันโตนิโอ กรัมซี่  

ประเวศ วะสี, 
(๒๕๔๑, หน้า ๖) 

๑)  ประชาสังคม”หมายถึ ง  การ ท่ีประชาชนจ านวนหนึ่ ง มี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน มีอุดมคติร่วมกันหรือมีความเช่ือร่วมกันในบาง
เรื่อง มีการติดต่อส่ือสารกัน มีการรวมกลุ่ม 
๒) มีการจัดการในระดับกลุ่ม 

นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์ อ้างใน ชู
ชัย ศุภวงศ์ และ ยุวดี 

คาดการณ์ไกล 
บรรณาธิการ, 

 (๒๕๔๐, หน้า ๕๖) 

๑)  “ประชาสังคม คือ กลุ่มคนท่ีรู้สึกตัวเองเป็นกลุ่มเดียวกันหรือ
เป็นพวกเดียวกัน  
๒) ต้อง identify ร่วมกันได้ว่าเราเห็นพวกเดียวกัน  
๓) ต้องยอมรับสิทธิบางอย่างของกันและกัน  

 

                                                             
61 นิ ติพล  ภูตะ โช ติ ,  พฤติกรรมองค์การ  (Organizational Behavior) ,  พิมพ๑ค รั้ ง ที่  ๒ , 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทวี. ปริ้นท๑ (๑๙๙๑), ๒๕๕๗), หน๎า ๑๕๔-๑๕๕. 



๕๔ 

 

 

ตารางที่ ๒.๘  แสดงสรุปแนวคิดเกี่ยวกับประชาสังคม (ต่อ) 

 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ภรภัทร พิมพา และ นุศจี 

ทวีวงค๑ บรรณาธิการ, 
(มปป, หน๎า ๔๑) 

๑) กลํุมปฏิบัติท่ีเกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลํุมตํางๆ ชนช้ันตํางๆ 
ท่ีมีแนวคิด อุดมการณ๑รํวมกัน มารวมตัวรํวมมือ  
๒) เพื่อสร๎างการเปล่ียนแปลงในสังคม ตามอุดมการณ๑แนวคิดของ
องค๑การประชาสังคม 

อเนก เหลําธรรมทัศน๑, 
(๒๕๔๒, หน๎า ๓๙) 

๑) ประชาสังคม หมายถึง เครือขําย กลํุม ชมรม สมาคม มูลนิธิ 
สถาบันและชุมชนท่ีมีกิจกรรมหรือมีการเคล่ือนไหวอยูํระหวํางรัฐ 
(State) กับป๓จเจกชน  
๒) ไมํชอบลัทธิป๓จเจกชนนิยมสุดขั้ว  
๓) สนับสนุนให๎ป๓จเจกชนรวมกลํุมรวมหมูํและมีความรับผิดชอบตํอ
สํวนรวม  

ชัยอนันต๑ สมุทวณิช, 
(๒๕๓๙, หน๎า ๓๙-๔๐) 

๑) ประชาสังคม หมายถึง ทุกสํวนของสังคมโดยรวมภาครัฐ ภาค
ประชาชนด๎วย  
๒) ประชาสังคมกํอให๎เกิดระบอบความจําเป็นท่ีคนสามารถพึ่งพาได๎  

ธีรยุทธ บุญมี, 
(๒๕๓๙, หน๎า ๒๐) 

๑)  ประชาสังคม หมายถึง พลังทางสังคมท่ีมาจากทุกภาคสํวน
อาชีพ ทุกระดับรายได๎ ทุกภูมิภาคของประเทศ  

พระมหาสนอง ป๓จโจปการี, 
(๒๕๕๓, หน๎า ๒๖๒) 

๑) ประชาสังคม หมายถึง การรวมตัวกันของประชาชนจากทุกภาค
สํวนของสังคม 
๒) ทํากิจกรรมรํวมกันเพื่อการแก๎ไขป๓ญหาหรือการกระทําการ
บางอยํางเกี่ยวกับวิถีชีวิตของกลํุม  
๓) พัฒนาและฟื้นฟูชุมชนและสังคมของตน  

พระมหาสนอง ป๓จโจปการี, 
(๒๕๕๓,) 

การกํอตัวของแนวคิดประชาสังคมมาจากป๓จจัยเหลํานี้ คือ 
   1)  วิกฤตในสังคม ท่ีรัฐและทุนไมํสามารถแก๎ไขได๎โดยลําพังหรือ
เป็นวิกฤตระดับโลก  
   2) การกํอกําเนิดของชนช้ันกลาง  
   3) พัฒนาการของกระบวนการประชาธิปไตย  
   4) ระบบการติดตํอส่ือสาร  
   5) ป๓ญหาเรื่องประสิทธิภาพและความโปรํงใสทางภาครัฐ  



๕๕ 

 

ตารางที่ ๒.๘  แสดงสรุปแนวคิดเกี่ยวกับประชาสังคม (ต่อ) 

 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระมหาสนอง ป๓จโจปการี, 

(๒๕๕๓,) 
องค๑ประกอบประชาสังคมท่ีสําคัญ 3 สํวน คือ 
   1) จิตสํานึกประชาคม (Civic Consciousness) 
   2) โครงสร๎างองค๑กรประชาสังคม (Civic Organization)  
   3) เครือขํายประชาคม (Civic Network)  

สุวิทย์ วิบลผลประเสริฐ, 
(๒๕๔๐, หน้า ๑๑๓) 

ประชาสังคมต้องมีองค์ประกอบ ๗ ประการ คือ    
   ๑) มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  
   ๒) มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง  
   ๓) มีองค์ความรู้และความสามารถในการแสวงหาความรู้ 
   ๔) มีการเรียนรู้จากการท ากิจกรรม  
   ๕) มีการติดต่อส่ือสารกันอย่างต่อเนื่องและเช่ือมโยงข่ายความ
ร่วมมือ 
   ๖) มีระบบการจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
   ๗) มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะในฐานะของพลเมือง  

ด ารงศักดิ์ แก้วเพ็ง  อ้างใน 
ทวีศักดิ์ นพเกสร, 

(๒๕๕๖, หน้า ๒๗๕-๒๗๖) 

องค์ประกอบประชาสังคมท่ีเข้มแข็งมี ๕ ด้าน คือ   
   1)  จิตสํานึกประชาสังคม (Civic Consciousness) 
   2)  โครงสร๎างพื้นฐานสาธารณะและชํองทางส่ือสาร  
   3) กระบวนการเรียนรู๎ของชุมชนและการตัดสินใจ 
   4) ภาวะการนําและผ๎ูนําชุมชน  
   ๕) ความสัมพันธ๑ระหวํางคนกับสถาบัน  

สุรพล พะยอมแย้ม, 
(๒๕๕๖, หน้า ๑๔๐-๑๔๑) 

อธิบายถึง รูปแบบเครือข่าย ๓ รูปแบบ ซึ่งมีนัยเกี่ยวกับประชา
สังคมไว้ดังนี้    
   ๑) เครือข่ายด้านพื้นท่ี (area network)  
   ๒) เครือข่ายด้านกิจกรรม (issue network) 
   ๓) เครือข่ายตามโครงสร้างหน้าท่ี  

อัมพร ธ ารงลักษณ์ 
บรรณาธิการ,  

(๒๕๕๗, ๑๕๔-๑๕๕) 

๑) กลุ่มท่ีมีลักษณะเป็นประชาสังคม เป็นกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการ 
(Informal Group) ท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เกิดขึ้นจากความ
สมัครใจ ไม่มีก าหนดกฎเกณฑ์หรือโครงสร้างท่ีแน่นอน  
๒) ตัวอย่างเช่น กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ กลุ่มอนุรักษ์ของเก่า  กลุ่ม
ท่องเท่ียว กลุ่มสะสมแสตมป์ กลุ่มอนุรักษ์สัตว์ปุา กลุ่มอนุรักษ์ช้าง 
ฯลฯ.. 



๕๖ 

 

 เมื่อศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับประชาสังคมแล๎วนั้นผ๎ูวิจัยมีความเห็นวํา ประชาสังคม 

(Civil Society) นั้นมีความหมายท่ีกว๎างครอบคลุมถึงบุคคลใดก็ตามท่ีมีกิจกรรมรํวมกัน โดยเหตุของ
การมีอุดมการณ๑เดียวกันเป็นหลัก ซึ่งเป็นกลํุมท่ีไมํเป็นทางการก็ได๎ สํงผลให๎ความเข๎มแข็งของสมาชิก
ในประชาคมนั้นๆคํอนข๎างสูงไปด๎วย 

 
๒.๔ ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน 

 ภาคประชาสังคมในจังหวัดนั้น การวิจัยครั้งนี้กลําวถึงภาคประชาสังคมท่ีมีสํวนในการ
จัดการทรัพยากรปุาไม๎ในจังหวัดนํานเทํานั้น ซึ่งมีจํานวน ๓ กลํุม ได๎แกํ (๑) กลํุมอนุรักษ๑ปุาศิลาแลง  
(๒) มูลนิธิฮักเมืองนําน  (๓) สมาคมบ๎านหลวงหวงปุา และ (๔) ศูนย๑สํงเสริมการเรียนรู๎ชุมชนวัดโปุงคํา  
ซึ่งมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

 ๒.๔.๑ กลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง 
 ช่ือชุมชน : กลํุมอนุรักษ๑ปุาศิลาแลง 
 มีพื้นท่ีปุา : 10,125 ไรํ 
 ประชากร : 4,133 คน (7 หมูํบ๎าน) 
 ช่ือ “ศิลาแลง” ได๎กลายเป็นสัญลักษณ๑ของการอนุรักษ๑ปุาโดยชุมชน ลักษณะเฉพาะและ

วิธีการท่ีโดดเดํนของแนวทางนี้ คือ เพียงแตํปลํอยให๎ปุาเติบโตเองตามธรรมชาติ ไมํตัดไม๎ และชํวยกัน
ปูองกันไฟปุาเทํานั้นปุาก็คํอยๆฟื้นคืนสภาพเดิมและเติบโตได๎ภายในไมํกี่ปี 62   

 ศิลาแลงเป็นตําบลหนึ่งในอําเภอป๓ว จังหวัดนําน 63 มีพื้นท่ี 98 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบด๎วย 7 หมูํบ๎าน เป็นชุมชนไทล้ือ 6 หมูํบ๎าน ได๎แกํ บ๎านเฮี้ย บ๎านดอนไชย บ๎านตีนตก บ๎าน
หัวน้ํา บ๎านหัวดอยและบ๎านฝาย กับอีก 1 หมูํบ๎าน คือบ๎านศาลาซึ่งเป็นคนพื้นราบ 

 ชาวไทล้ือท่ีตําบลศิลาแลง เป็นกลํุมชนตระกูล “ไต” อพยพมาจากเชียงรุ๎ง สิบสองป๓น
นา ทางตอนใต๎ของประเทศจีน นับถือพุทธศาสนาและผีบรรพบุรุษ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
โดยเฉพาะการทํานาดําและทําสวนตามหัวนาหรือท่ีตอน ผ๎ูหญิงไทล้ือมีฝืมือในการทอผ๎าท่ีประณีตมี
เอกลักษณ๑ท่ีเรียกวํา “ผ๎าทอลายไทล้ือ” 

  ปุาไม๎ในเขตตําบลศิลาแลงมีพื้นท่ีประมาณ 10,125 ไรํ เดิมถูกผนวกอยูํในเขตปุาสงวน
แหํงชาติดอยภูคาและปุาผาแดง และตํอมาประกาศให๎อยูํในพื้นท่ีอุทยานแหํงชาติดอยภูคา ปุาเป็น
แหลํงต๎นน้ําลําธาร หลํอเล้ียงชุมชนท้ัง 7 หมูํบ๎าน สภาพปุาประกอบด๎วยปุาเบญจพรรณ ซึ่งกระจาย
ตัวบริเวณเชิงเขาและท่ีราบริมห๎วย มีพันธุ๑ไม๎สําคัญ ได๎แกํ ไม๎ประดํู ตะแบก และไม๎ไผํชนิดตํางๆ ปุา
เต็งรังท่ีเป็นแหลํงอาหารของชุมชน มีพันธุ๑ไม๎สําคัญ ได๎แกํ ไม๎เต็ง ไม๎รัง และปุาดงดิบแล๎งเป็นปุาท่ีพบ
โดยท่ัวไปตามไหลํเขา และหุบเขา ท่ีมีสภาพสมบูรณ๑ พันธุ๑ไม๎สําคัญได๎แกํ ไม๎ยาง 

                                                             
62 เสรี พงศ๑พิศ, ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถ่ิน, พิมพ๑ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทย๑การพิมพ๑, 

๒๕๕๒), หน๎า ๘๘. 
63

 บริษัท ป.ต.ท. จํากัด (มหาชน), รางวัลลูกโลกสีเขียว คร้ังที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๔๓, [ออนไลน๑]. แหลํงข๎อมูล 
: http://pttinternet.pttplc.com/greenglobe/2543/community-03.html, [๒ ก.ค. ๕๙].  



๕๗ 

 

 นอกจากความอุดมสมบูรณ๑ของพืชพรรณตํางๆ แล๎ว ในปุายังเป็นถิ่นอาศัยของสัตว๑ปุา
หายากหลายชนิด เชํน เสือโครํง เก๎ง เลียงผา ฮอก อีวอกและนกเงือก 

 ชุมชนศิลาแลงมีความสัมพันธ๑กับปุามาแตํอดีตจวบจนทุกวันนี้ ปุายังคงเป็นแหลํงอาหาร
ท้ัง เห็ด หนํอไม๎ พืชผักตํางๆ รวมทั้งไม๎ใช๎สอยในครัวเรือนและสมุนไพร ผ๎ูหญิงไทล้ือได๎อาศัยเปลือกไม๎ 
นํามาทําสีย๎อมผ๎าและนําไม๎มาทํากี่ทอผ๎า 

 
 จากระบบชลประทานพื้นบ้านสู่องค์กรจัดการทรัพยากรท้องถ่ิน 
 กลํุมอนุรักษ๑ปุาศิลาแลง ได๎พัฒนาองค๑ความรู๎ด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จาก

องค๑ความรู๎เดิมด๎านการจัดการองค๑กรเหมืองฝาย ซึ่งถือได๎วําเป็นสํวนหนึ่งของชีวิตและวัฒนธรรมของ
ชาวบ๎านในตําบลศิลาแลง ระบบเหมืองฝายเกิดขึ้นเพื่อการบริหารจัดการน้ําในลําน้ํากูน เพื่อใช๎ใน
การเกษตร โดยมี “นายฝาย” หรือ “แกํฝาย” เป็นผ๎ูมีอํานาจในการควบคุมดูแลระบบการแบํงป๓นน้ํา 
รวมท้ังมีการออกกฎเกณฑ๑ตํางๆ เกี่ยวกับการใช๎น้ํา การเตรียมไม๎สําหรับซํอมบํารุงตัวฝาย การระดม
แรงงาน ฯลฯ ในอดีตการจัดการระบบเหมืองฝาย ดําเนินควบคํูไปกับการดูแลรักษาและใช๎ประโยชน๑
จากปุา ซึ่งชาวบ๎านรับรู๎รํวมกันวําเป็นปุาของชุมชน มิได๎มีใครเป็นเจ๎าของ และไมํทราบวําสถานภาพ
ของพื้นท่ีปุาคืออะไร ในความรับรู๎ของชาวบ๎าน ปุาเป็นแหลํงท่ีพวกเขาสามารถเข๎าไปใช๎ประโยชน๑จาก
การหาเห็ด หนํอไม๎ ผัก พืช สมุนไพร กฎระเบียบตํางๆ สอดแทรกอยูํในประเพณี พิธีกรรม อาทิ พิธี
สืบชะตาข๎าว ในชํวงท่ีเริ่มปลูกข๎าวใหมํๆ พิธีเล้ียงผีสบน้ํา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อบวงทรวงผีปุา ผีดอยและผีนา 
เพื่อให๎ปกปูองรักษาขุนน้ําและให๎ฝนตกต๎องตามฤดูกาล กฎระเบียบของหมูํบ๎านมาจากจารีตประเพณี 
ไมํมีการบันทึกเป็นลายลักษณ๑อักษร หลักการแบํงป๓นซึ่งกันและกันในรูปแบบขององค๑กรเหมืองฝาย 
การใช๎ประโยชน๑จากปุาซึ่งถือเป็นสมบัติรํวมของชุมชน (Communal Property) รวมท้ังจารีต
ประเพณีท่ีสัมพันธ๑กับการดูแลรักษาดิน น้ํา ปุา นับเป็นบทเรียนท่ีเป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาสํู
การจัดต้ังองค๑กรด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชํวงเวลาตํอมา 

  นับต้ังแตํมีการประกาศใช๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับท่ี 1 ในปีพ.ศ. 2504 กํอให๎เกิด
การบุกเบิกปุา เพื่อขยายพื้นท่ีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อสํงออก การทําลายปุาทวีความรุนแรง
มากขึ้นในปี พ.ศ. 2508 – 2512 ซึ่งเป็นชํวงท่ีรัฐบาลใช๎กลวิธีเพื่อแยกสลายพรรคคอมมิวนิสต๑ โดย
อพยพชาวเขาบนดอยภูคาลงมาอยูํพื้นราบ เกิดการบุกเบิกปุาแหํงใหมํ เพื่อเพาะปลูกและตัดไม๎เพื่อ
สร๎างท่ีอยูํอาศัย คนเมืองก็รุกพื้นท่ีปุาบนดอยมากขึ้น เพื่อขยายพื้นท่ีทํากินและเพื่อตัดไม๎แปรรูปขาย 
โดยเฉพาะเมื่อรัฐเปิดสัมปทานทําไม๎แกํเอกชน ทําให๎พื้นท่ีปุาลดลงยิ่งขึ้น 

 ในปี พ.ศ.2510 พํอหลวงเมืองดี ปรีดาวงศ๑ (อดีต “แกํฝาย” ซึ่งตํอมาดํารงตําแหนํง
เป็นกํานันตําบลศิลาแลง ต้ังแตํปี พ.ศ. 2510 – 2520) ได๎ตระหนักถึงป๓ญหาดังกลําวและได๎ใช๎สภา
ตําบลเป็นกลไกการตัดสินใจรํวมของคนในตําบล เพื่อผลักดันให๎เกิดการออกกฎห๎ามตัดไม๎ริมแมํน้ํา
และลําห๎วย โดยในปีแรกๆ เริ่มท่ี 50 เมตรจากริมห๎วย และตํอมาขยายถึง 150 เมตร หลังจากนั้น
ตํอมาอีก 5-6 ปี ได๎มีข๎อกําหนดห๎ามตัดไม๎โดยส้ินเชิง 

 การริเริ่มของพํอหลวงเมืองดี ได๎ประเพณีการจัดการปุากับป๓ญหาท๎องถิ่น โดยหาร
ตัดสินใจรํวมกันของชุมชน ทําให๎การจัดการทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติของศิลาแลงมีความชอบ



๕๘ 

 

ธรรมและเป็นท่ียอมรับของทุกฝุาย รวมท้ังหนํวยราชการ โดยพํอหลวงเมืองดีจะใช๎วิธีการออกประชุม
สัญจรไปยังหมูํบ๎านตํางๆ เพื่อทําความเข๎าใจกับชาวบ๎านเกี่ยวกับการักษาปุา และได๎บรรจุเข๎าวาระการ
ประชุมของสภาตําบล สํงผลให๎เกิดคณะกรรมการท่ีเป็นตัวแทนของแตํละหมูํบ๎าน เข๎ารํวมประชุม
หารือ นอกจากนั้นยังกํอให๎เกิดความเช่ือมตํอทางความคิดหรืออุดมการณ๑ของผ๎ูนํากับชุมชน ผ๎ูนําคน
ตํอมา อาทิ กํานันธวัช ยั่งยืน (ปี พ.ศ. 2521 – 2533) , กํานันจรูญ หาญยุทธ (ปี พ.ศ. 2534 – 
2538), กํานันมณเฑียร ชํางเหล็ก (ปี พ.ศ. 2539 – 2542) ตํางมีสํวนสานตํอความคิดท่ีพํอหลวง
เมืองดีริเริ่มไวทั้งส้ิน 

 กลํุมอนุรักษ๑ปุาศิลาแลงกํอตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 จากแนวคิดในการัดการปุาสาธารณะ
ไว๎ใช๎สอยในชุมชน โดยมีปุาชุมชนรํวมกันดูแลจํานวน 10,125 ไรํ มีการกําหนด “กฎหน๎าหมูํ” ซึ่งถือ
เป็นข๎อตกลงรํวมกัน โดยอาศัยความเป็นพี่น๎อง ความเป็นชุมชนมิใชํการกําหนดบทลงโทษตาม
กฎหมาย การจัดต้ังองค๑กรในการปูองกันการตัดไม๎ทําลายปุาอยํางเป็นระบบ เริ่มต้ังแตํ พ.ศ. 2520 
ในสมัยของพํอหลวงธวัช ยั่งยืน มีตัวแทนจาก 7 หมูํบ๎าน หมูํบ๎านละ 3 คน รวม 21 คนเข๎ามาเป็น
คณะกรรมการบริหารในนามของ “คณะกรรมการรักษาปุาต๎นน้ําลําธาร” ซึ่งกํอต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2538 
พร๎อมออกกฎห๎ามการทําไรํเล่ือนลอย 

 ตํอมากฎระเบียบดังกลําว ได๎ถูกนํามาพิจารณาในระเบียบของสภาตําบลวําด๎วยการ
รักษาปุาไม๎ในปี พ.ศ. 2532 และได๎มีการนํามาพิมพ๑เผยแพรํและประกาศอยํางจริงจังเป็นกฎระเบียบ
ขององค๑การบริหารสํวนตําบล วําด๎วยเรื่องการักษาปุาและปูองกันไฟปุา (ในปี พ.ศ. 2532 และแก๎ไข
เพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2543) โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีสําคัญดังตํอไปนี้ 

  - การรักษาปุาและปูองกันไฟปุาของตําบล เป็นหน๎าท่ีโดยตรงขององค๑การบริหาร
สํวนตําบล ท่ีจะต๎องรับผิดชอบรํวมกันในรูปแบบของคณะกรรมการ 

  - ผ๎ูใหญํบ๎านในแตํละหมูํบ๎าน มีหน๎ท่ีเสนอช่ือบุคคลในหมูํบ๎านของตน 3 คน เพื่อรํวม
เป็น “คณะกรรมการตรวจปุา” ของตําบล ตลอดจนเปล่ียนแปลงบุคคลในหมูํบ๎านของตน ในกรณีท่ีไมํ
สามารถปฏิบัติงานได๎ 

  - คณะกรรมการตรวจปุาจะออกปฏิบัติงานตรวจสอบการตัดไม๎ทําลายปุาและไฟปุา 
เดือนละ 2 ครั้ง หรือตามท่ีองค๑การบริหารสํวนตําบลจะเห็นสมควร 

  - การออกตรวจปุาในแตํละครั้งจะมีการนัดหมายแบํงงานท่ีองค๑การบริหารสํวน
ตําบลศิลาแลง (บ๎านฝาย) 

  - คณะกรรมการตรวจปุาและปูองกันไฟปุาออกปฏิบัติหน๎าท่ี เมื่อพบผ๎ูกระทํา
ความผิดให๎มีอํานาจจับกุม และรายงานตํอองค๑การบริหารสํวนตําบลศิลาแลงเพื่อพิจารณาความผิด 

  - ราษฎรในพื้นท่ีตําบลศิลาแลงทุกคน มีสิทธิแจ๎งการใช๎ไม๎จากองค๑การบริหารสํวน
ตําบล เพื่อนํามาปลูกสร๎างเป็นบ๎านเรือน โดยมีหนังสือแจ๎งใช๎ไม๎ผํานผ๎ูใหญํบ๎านสํูสภาองค๑การบริหาร
สํวนตําบล เพื่อพิจารณาเห็นควรในท่ีประชุมองค๑การบริหารสํวนตําบล โดยในแตํละครั้งของการ
อนุญาตใช๎ไม๎ ได๎รายละ 3 ทํอน ตํอ 1 หมูํบ๎าน ใน 1 เดือน แตํต๎องไมํใช๎ไม๎ท่ีอยูํในเขตต๎นน้ํา 



๕๙ 

 

  - ห๎ามบุคคลใดยึดถือครองทําประโยชน๑ในท่ีดิน กํอสร๎าง ขยายพื้นท่ีทํากินเข๎าไปใน
เขตปุาชุมชน แผ๎วถาง ตัดต๎นไม๎หรือทําลายปุาด๎วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เว๎นแตํการหาของปุามาเป็นอาหาร
หรือสมุนไพร 

  - ห๎ามผ๎ูใดลําสัตว๑ปุาในเขตปุาชุมชน เชํน กวาง เก๎ง หมู หมี เสือ ลิง เลียงผา ชะนี ไกํ
ปุา ผ๎ูใดฝุาฝ๓นปรับต้ังแตํ 1,000 – 10,000 บาท 

  - ห๎ามบุคคลหนึ่งบุคคลใด นําของปุาออกมาจําหนํายเป็นอาชีพ 
  - ผ๎ูใดทําลายหลักเขต ปูายหรือเครื่องหมายใดท่ีจัดให๎มีขึ้น มีโทษปรับต้ังแตํ 500-

5,000 บาท 
  - ห๎ามบุคคลภายนอกพื้นท่ีตําบลศิลาแลงเข๎าไปตัดไม๎ไผํทุกชนิด มีโทษปรับต้ังแตํ 

500 บาท ขึ้นไป 
  - บุคคลหรือองค๑กรใดจะเข๎ามาทําการศึกษาวิจัยวิชาการ จะต๎องได๎รับอนุญาตจาก

องค๑การบริหารสํวนตําบล 
 กฎระเบียบดังกลําวข๎างต๎น เป็นเพียงสํวนหนึ่งของกฎระเบียบวําด๎วยการรักษาปุาไม๎ 

และปูองกันไฟปุาของตําบลศิลาแลง ยังมีกฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเป็นรายละเอียดปลีกยํอย รวมท้ังส้ิน 32 
ข๎อ ท่ีสมาชิกในชุมชนได๎ยึดถือปฏิบัติรํวมกันมาตลอดระยะเวลา 25 ปี 

 พลังกลุ่มที่เข้มแข็ง 
 กิจกรรมของกลํุมอนุรักษ๑ปุาศิลาแลง มิใชํจํากัดเฉพาะความเคล่ือนไหวในระดับนโยบาย

ของตําบลเทํานั้น หากภายในชุมชนเองก็เกิดกลํุมกิจกรรมตํางๆ ท่ีมีทิศทางของตนชัดเจน จาก
ระยะแรกที่เป็นการรวมกลํุมทางวัฒนธรรม โดยมี “ความเป็นคนไทล้ือ” เป็นแกนหลัก ตํอมากลํุมทาง
วัฒนธรรมได๎แปรสํูกลํุมท่ีมีบทบาททางสังคม ประสานความรํวมมือจากภายนอก อาทิ กลํุมทอผ๎า ซึ่ง
ได๎รับการสํงเสริมจากองค๑กร The Ockenden Venture ในปีพ.ศ. 2526 ตํอมาในปี พ.ศ. 2534 – 
2536 คุณลําแพน จอมเมือง จากกลํุมฮักเมืองนําน ได๎รํวมสํงเสริมด๎านการตลาดและการผลิต ตํอมา
ได๎รับการสนับสนุนจากเจ๎าหน๎าท่ีพัฒนาชุมชน ในการขยายผลผลิตและการเก็บสต๏อกเพื่อจําหนําย 
กํอให๎เกิดรายได๎แกํกลํุม สํงผลให๎ลดการใช๎ทรัพยากรจากปุา ซึ่งทางกลํุมได๎ป๓นรายได๎สํวนหนึ่งจากการ
ขายผ๎าเป็นทุนสนับสนุนคําใช๎จํายในกิจกรรมการดูแลรักษาปุา นอกจากนั้นยังมีกลํุมออมทรัพย๑ ศูนย๑
สาธิตการตลาด กลํุมผ๎ูสูงอายุ กลํุมเยาวชน 

 กิจกรรมของกลํุมอนุรักษ๑ปุาศิลาแลง มิได๎จํากัดเฉพาะด๎านการอนุรักษ๑ปุาไม๎เทํานั้น หาก
ขยายเช่ือมโยงถึงกิจกรรมการอนุรักษ๑พันธุ๑ปลาบริเวณลําน้ําแมํกูน ลําน้ําแมํแก๐ง และแมํน้ําศาลา โดย
จัดต้ังคณะกรรมการ กําหนดกฎระเบียบ กติการํวมของชุมชนในการใช๎ประโยชน๑จากลําน้ํา เชํน ห๎าม
มีการช๏อตปลา การใช๎ยาเบ่ือหรือระเบิดปลาอีกท้ังยังมีการจัดระบบการเกษตรของชุมชนให๎สอดคล๎อง
กับนิเวศ 

 ป๓จจุบัน ปุาชุมชนตําบลศิลาแลงเป็นแหลํงศึกษาดูงานของชุมชนใกล๎เคียงและจากชุมชน
อื่นๆ ท่ัวประเทศ 

  
 



๖๐ 

 

 ก่อให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ควบคู่กับการน้าไปคิดวิเคราะห์ก่อนแปรสู่การปฏิบัติ 
 กระบวนการกลํุมตํางๆ ล๎วนเป็นภาพท่ีสะท๎อนให๎เห็นพลวัตของชุมชนศิลาแลง ซึ่ง

นอกจากจะมีผ๎ูนําทางการท่ีมีศักยภาพแล๎ว ยังมีกลํุมตํางๆ ท่ีดําเนินกิจกรรมหลากหลายและสามารถ
ชํวยเหลือตนเองได๎ นับเป็นการสร๎างพลังการพึ่งพาตนเองขึ้นในหนํวยยํอยๆ กระจายกันอยูํท่ัวตําบล 
กลํมตํางๆ ถือเป็นเวทีเปิดในการเรียนรู๎ แลกเปล่ียนประสบการณ๑และการใสํวนรํวมสร๎างความเข๎มแข็ง
ในชุมชน โดยเริ่มจากความสนใจ ความถนัดหรือผลประโยชน๑ท่ีป๓จเจกแตํละคนจะได๎รับ 

 การดําเนินงานการรักษาปุาและต๎นน้ําลําธารของตําบลศิลาแลง อําเภอป๓ว จังหวัดนําน 
จึงนับได๎วําเป็นตัวอยํางขององค๑กรประชาชน ท่ีมีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม จากระดับรากหญ๎าจนถึงระดับผ๎ูรําท๎องถิ่นป๓จจัยแหํงความสําเร็จจากศักยภาพในการปรับ
ประยุกต๑ความรู๎ ทุนทางวัฒนธรรมทุนทางสังคม จนสามารถวางรากฐานการสานตํอเจตนารมณ๑คนรัก
ปุาได๎อยํางเข๎มแข็งและยั่งยืน 

 ความส้าเร็จและความยั่งยืนของโครงการ 
  - สามารถรักษาปุาผืนใหญํนับหมื่นไรํไว๎ได๎ จนปุาฟื้นคืนสํูความอุดมสมบูรณ๑มีความ

หลากหลายทางธรรมชาติ เป็นแหลํงน้ํา แหลํงสมุนไพรของชุมชนตําบลศิลาแลง 
  - นําวิถีการดํารงชีวิต จารีตประเพณี ความเช่ือ ภูมิป๓ญญาด้ังเดิมของท๎องถิ่นมา

บริหารจัดการปุาในรูปแบบปุาชุมชน 
  - ในคณะกรรมการกลํุมมีตัวแทนชาวบ๎านจากทุกหมูํบ๎านรํวมบริหาร มี อบต. เป็นท่ี

ปรึกษา มีการกําหนดเรื่องการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติอยูํในแผน 5 ปี มีการสร๎างผ๎ูนํากลํุมตํางๆ 
และถํายทอดความรู๎ให๎เยาวชนอยํางตํอเนื่อง 

 ผลต่อความเปลี่ยนแปลง 
  - ผลักดันกฎระเบียบการดูแลรักษาผืนปุาเป็นข๎อบังคับของ องค๑การบริหารสํวน

ตําบล 
  - ขยายแนวความคิด เป็นท่ีศึกษาดูงานของชุมชนและหนํวยงานตํางๆ 
 การเกิดประชาสังคม 
  - องค๑กรเหมืองฝาย ซึ่งถือเป็นรูปแบบการจัดการทรัพยากรแบบด้ังเดิมของท๎องถิ่น 
  - พ.ศ. 2517 เริ่มกิจกรรมการอนุรักษ๑ปุา แตํไมํมีคณะกรรมการท่ีชัดเจน 
  - พ.ศ. 2518 กํอตั้งกลํุมอนุรักษ๑ปุาศิลาแลง มีตัวแทนชาวบ๎านจาก 7 หมูํบ๎านๆ ละ 

3 คน 
  - รํวมเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการ และสืบทอดเจตนารมณ๑จนถึงป๓จจุบัน เกิด

การประสานความรํวมมือกับเครือขํายประชาคมอื่นๆ ท่ัวประเทศ 
 ตัวอยํางของการดําเนินการแบบเครือขํายท่ีสืบสานภูมิป๓ญญาและโครงการสร๎างชุมชน

เดิม คือ การผนึกกําลังระหวํางผ๎ูนําท่ีรํวมกันออกกฎเกณฑ๑การรักษาปุา การจัดการจัดการปุาโดยจัด
เวรยาม เหลํานี้ต๎องอาศัยบารมีของผ๎ูนํา และความพร๎อมใจกันของสมาชิกเครือขํายตําบลท้ังหมด 64  
                                                             

64
  เสรี พงศ๑พิศ, ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถ่ิน, พิมพ๑ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทย๑การพิมพ๑, 

๒๕๕๒), หน๎า ๙๕. 



๖๑ 

 

 
 ๒.๔.๒ มูลนิธิฮักเมืองน่าน  
 ฮักเมืองนําน เป็นช่ือเครือขํายองค๑กรชุมชนและประชาสังคมของจังหวัดนําน           

ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการฟื้นฟูพลังชุมชนในการจัดการทรัพยากร จัดการชีวิตของตนเอง โดยมี
กระบวนการเรียนรู๎เห็นหัวใจ การพึ่งตนเองเป็นเปูาหมาย ระยะเวลา ๑๐ ปีท่ีผํานมาเครือขํายฮักเมือง
นําน ได๎ส่ังสมประสบการณ๑การทํางานพัฒนารํวมกับองค๑กรชุมชนในจังหวัดนําน ในหลายประเด็น
เนื้อหา เชํน ประเด็นทางด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสํงแวดล๎อม เกษตรยั่งยืน เยาวชน ออมทรัพย๑ 
ธุรกิจชุมชน การปูองกันยาเสพติดและโรคเอดส๑ จนกระท่ังเกิดการปรับกระบวนการทางความคิดและ
งานพัฒนารํวมกันท่ีเป็นรูปธรรม  โดยได๎มีการประยุกต๑ เอาพิธีกรรมพื้นบ๎าน พิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนามาใช๎กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมในชุมชน เชํน การบวชปุา 
การสืบชะตาแมํน้ํา การทอดผ๎าปุาพันธ๑ปลา ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการจัดการโดยองค๑กรชุมชน และได๎เกิด
กระบวนการเรียนรู๎รํวมกัน65 

 สํานักงานเครือขําย/มูลนิธิฮักเมืองนําน 
 เครือขํายฮักเมืองนํานขับเคล่ือนโดย “มูลนิธิฮักเมืองนําน” ซึ่งมีสํานักงานอยูํท่ี วัด

อรัญญาวาส  เลขท่ี ๙๖ ซอยอรัญญาวาส ถนนสุมนเทวราช ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนําน 
๕๕๐๐๐ โทรศัพท๑ ๐-๕๔๗๗-๒๕๓๐  โดยมีพระครูพิทักษ๑ทันทคุณ เป็นประธานมูลนิธิและมีคุณบาน
จิตร สายรอคํา เป็นผ๎ูประสานงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค๑ ดังนี้ 

  ๑) เพื่อสํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคนเมืองนํานโดยไมํแบํงแยกเผําพันธุ๑ เช่ือชาติ 
  ๒) เพื่อสํงเสริมให๎มีการดํารงรักษาส่ิงแวดล๎อมให๎ยั่งยืน 
  ๓) สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎นําไปสํูการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยกามีสํวนรํวมของชุมชน

ท๎องถิ่น 
  ๔) ดําเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน๑หรือรํวมมือกับองค๑การการกุศลอื่นๆ เพื่อ

สาธารณะประโยชน๑ 
  ๕) ไมํดําเนินการเกี่ยวข๎องกับการเมืองแตํประการใด 
 เป้าหมายการด้าเนินงาน 

  ๑) การอนุรักษ๑ปุาและเพิ่มปริมาปุาโดยใช๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นในการจัดการ 
  ๒) ฟื้นฟูแหลํงต๎นน้ําและท่ีพักอาศัยของพืชพรรณและสัตว๑ปุา 
  ๓) อนุรักษ๑และปรับปรุงสภาพของดินให๎คงสภาพสมบูรณ๑ตามธรรมชาติ 
  ๔) การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งแกํองค๑กรชุมชน 
  ๕) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให๎มีความเป็นอยูํ ท่ีดีขึ้นตามความ
เหมาะสม 
  ๖) ลดการเคล่ือนย๎ายแรงงานจากชนบทสํูเมืองหลวง 
 ยุทธศาสตร์ในการท้างาน 
                                                             

65 โกวิทย๑ พวงงาม, การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถ่ิน. พิมพ๑ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
บพิธการพิมพ๑ จํากัด, ๒๕๕๓), หน๎า ๔๙๙-๕๐๑. 



๖๒ 

 

  ๑) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นให๎สามารถพึ่งตนเองได๎อยํางแท๎จริงและ
ยั่งยืน 

  ๒) สร๎างความรํวมมือกับบุคคลทุกสาขาวิชาชีพ 
 
 แผนงานหลัก 
  ๑) แผนงานด๎านการอนุรักษ๑และพัฒนาทรัพยากรชีวภาพและฟื้นฟูส่ิงแวดล๎อม, ปุา

ชุมชนและอนุรักษ๑พันธุ๑สัตว๑น้ํา 
๒) แผนงานพัฒนาการเกษตร 
๓) แผนงานด๎านการพัฒนาอาชีพและธุรกิจชุมชน 
๔) แผนงานด๎านการปูองกันโรคเอดส๑และยาเสพติด 
๕) แผนงานด๎านศิลปวัฒนธรรม 
๖) แผนงานด๎านการเผยแผํศาสนาและจริยธรรม 
๗) แผนงานด๎านเยาวชน 
๘) แผนงานด๎านการออมทรัพย๑ 

 
 ความเป็นมาและพัฒนาการของเครือข่ายฮักเมืองน่าน 66 

 กลํุมฮักเมืองนํานเกิดจากการรวมกลํุมขององค๑กรพระสงค๑ กลํุมชาวบ๎าน องค๑กรพัฒนา
เอกชน ซึ่งแตํละกลํุมมีพัฒนาการของตนเอง และมารวมกันเป็นเครือขํายฮักเมืองนําน  โดยมี
พัฒนาการของเครือขําย ๔ ระยะ ดังนี้ 

  ๑) ระยะเริ่มต๎นกํอตัว (กํอนปี พ.ศ.๒๕๒๓) โดยกลํุนองค๑กรแตํละกลํุมได๎มีการ
ดําเนินงานของตนเองอยํางอิสระในการพัฒนากลํุมและชุมชนพอแยกตามแกนนํา ได๎ดังนี้ 

  กลํุมพระสงฆ๑ เริ่มต๎นในปี พ.ศ.๒๕๑๘ โดยมีพระครูพิทักษ๑นันทคุณ ซึ่งสมัยนั้นเป็น
เจ๎าอาวาสอยู๐วัดกิ่วมํวง ตําบลพงษ๑ อําเภอสันติสุข จังหวัดนําน ได๎รํวมกับกลํุมชาวบ๎านกิ่วมํวงได๎
มองเห็นถึงสภาพป๓ญหาปุาไม๎ถูกทําลายและนายทุนเข๎ามาสัมปทานกํอให๎เกิดความแห๎ งแล๎ง ดังคํา
ปรารภของทํานพระครูพิทักษ๑นันทคุณตอนหนึ่งวํา “ชาวบ๎านต๎องเข๎าคิวรอตักน้ําในลําห๎วยซึ่งบํเกยมี
มากํอน พืชผักในปุา สัตว๑ปุาเริ่มสูญหายไป” ชาวบ๎านกิ่วมํวงจึงได๎พากันออกสํารวจปุา  และแบํงเขต
ปุาท่ีเหลือจากการทํากินของชาวบ๎านกันออกเป็นปุาอนุรักษ๑ หลังจากนั้นทํานพระครูพิทักษ๑นันทคุณก็
ได๎ออกเผยแพรํเรื่องราวการอนุรักษ๑ปุาไม๎ให๎แกํชาวบ๎าน  โยสอดแทรกไปกับการเผยแพรํธรรมะภายใต๎
โครงการธรรมทายาท (เริ่มในปี พ.ศ.๒๕๒๗) ซึ่งมีกลํุมพระสงฆ๑หลายรูปท่ีออกเผยแพรํธรรมะใน
รูปแบบเดียวกับทํานพระครูฯ ทําให๎มีโอกาสได๎พบปะกับกลํุมแกนนําชาวบ๎านอื่นๆ ด๎วย เชํน พํอป๓๋น 
อินหลี แกนนํากลํุมบ๎านหลวงหวงปุา อําเภอบ๎านหลวง จังหวัดนําน กลํุมอนุรักษ๑ปุาศิลาแลง อําเภอ
ป๓ว จังหวัดนําน ซึ่งได๎มีการรวมกลํุมกันขึ้นเองโดยธรรมชาติอยูํกํอนหน๎านั้นแล๎วเพื่อดูแลปกปูอง

                                                             
66 มูลนิธิฮักเมืองนําน, โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงและประชา

สังคม, รายงานฉบับสมบูรณ๑, หน๎า ๑๓-๑๗. 



๖๓ 

 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีของตนเอง เชํน ปุาไม๎ แหลํงน้ําพันธุ๑สัตว๑น้ํา เป็นต๎น จึงทําให๎เกิดแนวรํวม
และแลกเปล่ียนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน และเริ่มมีการติดตํอสัมพันธ๑กันชํวยเหลือกันในด๎านตํางๆ 

  ครั้งแรกท่ีพระครูพิทักษ๑ฯ ต๎องตํอส๎ูอยํางหนังหนาสาหัสคือ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ ในปี
นั้น ทางจังหวัดได๎พยายามทําให๎จังหวัดนํานเป็น “พื้นท่ีเขียวขจี” ซึ่งกําลังเป็นกระแสนิยมระดับชาติ 
โครงการนี้จะต๎องทํุมทรัพยากรของจังหวัดนํานไปกับการปลูกปุาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการปลูกต๎นยูคา
ลิปตัสซึ่งไมํใช๎ไม๎พื้นเมือง ด๎วยหวังจะพื้นฟูพื้นท่ีเส่ือมสภาพ การปลูกยูคาลิปตัสหมายถึงการโยกย๎าย
ประชากรท่ีอาศัยอยูํในพื้นท่ีปุาสงวนอยํางไมํถูกต๎องตามกฎหมาย ผลกําไรคาดวําจะได๎รับทําให๎
ตัวแทนของทางจังหวัดหลายคน โดยเฉพาะบรรดากํานัน ผ๎ูใหญํบ๎าน พากันโคํนต๎นไม๎เพื่อเปิดพื้นท่ี
สําหรับการปลูกยูคาลิปตัส พวกเขามองวํา “ปุาผืนเกําทําเงินไมํได๎ ก็ต๎องโคํนมันลงมาท้ังหมด 
เพื่อท่ีจะได๎ปลูกปุาทดแทน นักอนุรักษ๑ส่ิงแวดล๎อมท่ัวประเทศพากันคัดค๎านโครงการนี้ โดยให๎เหตุผล
วําต๎นยูคาลิปตัสจะทําลายผืนดินจนหมดสภาพ... พระครูพิทักษ๑ ได๎ออกมาคัดค๎านโครงการนี้ท่ีกําลัง
จะลงมาท่ีจังหวัดนําน โดยให๎เหตุผลวําการถางปุาธรรมชาติเพื่อปลูกต๎นยูคาลิปตัสหาใชํการอนุรักษ๑ไมํ 
แตํเป็นการทําลาย...67 
  ในขณะเดียวกันระหวํางปี พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๑ ก็มีกลํุมพระสงฆ๑ สามเณร ฆราวาส ท่ี
ศึกษาในโรงเรียนนันทบุรี (วัดช๎างคํ้าวรวิหาร) อําเภอเมือง จังหวัดนําน ได๎ต้ังชมรมวาทศิลป์เพื่อการ
ฝึกพูด ได๎ดําเนินกิจกรรมฝึกพูด และตํอมาได๎เปล่ียนช่ือเรียกใหมํเป็น “กลํุมพุทธบุตร” (เดิมใช๎ช่ือพุทธ
บุศย๑) ได๎ดําเนินกิจกรรมการฝึกพูด การออกคํายจริยธรรม กิจกรรมบวชเณรภาคฤดูร๎อน และการ
รณรงค๑ฟื้นฟู และปลูกจิตสํานึกแกํชุมชนชาวเขา จากการดําเนินกิจกรรมดังกลําว จึงเป็นโอกาสได๎พบ
กับกลํุมธรรมทายาทของทํานพระครูพิทักษ๑นันทคุณ ซึ่งประกอบด๎วย พระอธิการวาทย๑ ป๓๒ฺญาชโร 
พระอธิการมนัส และใบฎีกาบุญญกาโม (วัดไผํเหลือง) ทําให๎การเรียนรู๎และการศึกษาการดําเนินงาน
การเผยแพรํธรรมะและการอนุรักษ๑ตลอดถึงการเข๎ารํวมกิจกรรมกับทํานพระครูพิทักษ๑นันทคุณ การ
ไปรํวมกิจกรรมได๎เห็นความต้ังใจของพระครูพิทักษ๑นันทคุณท่ีได๎ออกไปพบปะชาวบ๎าน ได๎นําเอาสไลด๑
และวีดีโอเทปไปฉาย และท่ีสําคัญก็ได๎เผยแพรํความคิดการอนุรักษ๑ปุาด๎วย ซึ่งในการทํางานของทําน
พระครูฯ นั้นต๎องการอยากเห็นบ๎านเกิดคือ บ๎านกิ่วมํวง กลับไปมีสภาพออุดมสมบูรณ๑เหมือนเดิม ทําน
พระครูพิทักษ๑นันทคุณจะทําอะไรมักจะคิดถึงบ๎านกิ่วมํวงกํอนเสมอโดยมีความคิดวําต๎องทําบ๎านตัวเอง
ให๎ดีเสียกํอน กํอนท่ีจะไปบอกให๎คนอื่นทํา 
  กลํุมองค๑กรชาวบ๎าน  กํอนท่ีจะมีกลํุมฮักเมืองนํานนั้นปรากฏวํา มีองค๑กรชาวบ๎าน
หลายกลํุมได๎รวมตัวกันดําเนินกิจกรรมเพื่อพิทักษ๑ผลประโยชน๑ของกลํุมและชุมชนของตนเองมาช๎า
นาน เชํน กลํุมบ๎านหลวงหวงปุา อําเภอบ๎านหลวง กลํุมอนุรักษ๑ปุาชุมชน ตําบลศิลาแลง อําเภอป๓ว  
เนื่องจากได๎ตระหนักถึงภัยของความแห๎งแล๎ง  การขาดน้ําและผลพวงท่ีจะเกิดจากการตัดไม๎ของ
นายทุน บริษัทสัมปทานจึงรวมตัวกันคัดค๎านจนมีการยุติการทําสัมปทานปุาไม๎ในท่ีสุด 

                                                             
67 ซูซาน เอ็ม.ดาร๑ลิงตัน เขียน นัยนา นาควัชระ แปล, บวชต้นไม้ การอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมตามวิถี

พุทธ, (กรุงเทพมหานคร : หจก ภาพพิมพ๑, ๒๕๕๙), หน๎า ๑๐๐-๑๐๑. 



๖๔ 

 

  กลํุมลูกหลานชาวบ๎าน  มีแกนนําคือ นายสํารวย  ผัดผล  และนักศึกษา ชมรมไม๎ผล  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนําน (ประมาณ ๑๐๐ คน)  ได๎ออกคํายทํากิจกรรมรวมชาวบ๎าน
หาดเค็ด ตําบลเมืองจัง กิ่งอําเภอภูเพียง จังหวัดนําน โดยรํวมทํากิจกรรมด๎านการเกษตรกับชาวบ๎าน 
การจัดแปลงพืช อบรมวิชาการด๎านการเกษตรกรรมสมัยใหมํ การปรับปรุงพันธุ๑พืชหรือวิทยาการรส
มัยใหมํคํอนข๎างน๎อยมากและต๎องการให๎กลํุมนักศึกษาเหลํานี้เกิดการเรียนรู๎จากข๎อเท็จจริง และป๓ญหา
ท่ีชาวบ๎านกําลังเผชิญอยูํ ตํอมานายอนุชา จันทร๑บูรณ๑ ซึ่งมีตําแหนํงเลขา ชมรมไม๎ผลได๎จัดทําโครงการ
พัฒนาการเกษตรบนพื้นท่ีสูงโดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อท่ีต๎องการรวมกลํุมออกไปทํางานรํวมกับชาวบ๎าน
บนพื้นท่ีสูง ซึ่งได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค๑การเคนเด๎นเวนเจอร๑  (The Cokenden 
Venture) ซึ่งเป็นหนํวยงานองค๑กรพัฒนาเอกชนคํางประเทศ (อังกฤษ) โดยมีสํานักงานต้ังอยูํใน
จังหวัดนํานในขณะนั้น 
  ใน พ.ศ.๒๕๓๔ องค๑การออคเคนเจอร๑ หมดภารกิจในพื้นท่ีจังหวัดนําน กลํุม
อาสาสมัครคนไทยท่ีเคยทํางานในองค๑การออคเคนเด๎นเวนเจอร๑ ได๎รวมกลํุมกันจัดต้ังสมาคมไทย
พายัพขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๓๕  อยํางเป็นทางการ ดําเนินกิจกรรมด๎านการสํงเสริมการทําหัตกรรมของ
ชาวไทยภูเขาในศูนย๑อพยพบ๎านสบตวง อ.แมํจริม บ๎านน้ํายาว อําเภอป๓ว จังหวัดนําน และได๎ให๎การ
สนับสนุนโครงการของนายอนุชา จันทร๑บูรณ๑  มาในชํวงระยะหนึ่ง ซึ่งจากโครงการดังกลําวทําให๎
ลูกหลานชาวบ๎าน ในสมาคมพายัพ เชํน นายสํารวย ผัดผล และนายเรืองเดช จอมเมือง ได๎มีโอกาส
พบปะแกนนําท๎องถิ่นอื่นๆ ไมํวําจะเป็นนายอรุณ ป๓ญญา และนางรัชนีวรรณ ไชยวงศ๑หวั่นท๏อก (ผ๎ู
ริเริ่มกํอต้ังโครงการนํานสันติสุข อําเภอสันติสุข จังหวัดนําน) และท่ีสําคัญคือกลํุมลูกหลานชาวบ๎าน
เหลํานี้ได๎มีโอกาสพบปะกับกลํุมพระสงฆ๑ซึ่งมีพระครูพิทักษ๑นันนทคุณ เห็นแกนนําในขณะนั้นด๎วย 
  ๒) ระยะท่ีสอง (ระหวํางปี พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๓๔) หลังจากท่ีกลํุมตํางๆท้ังกลํุมพระสงฆ๑ 
กลํุมชาวบ๎าน กลํุมลูกหลานชาวบ๎านได๎มีโอกาสพบปะแลกเปล่ียนและรํวมกิจกรรมกันในบางโอกาส 
จึงเกิดการรวมตัวกันเฉพาะกิจขึ้นเพื่อจัดพิธีบวชปุาชุมชน ขึ้นครั้งแรกในจังหวัดนําน ท่ีบริเว ณปุา
ชุมชนบ๎านกิ่วมํวง ตําบลพงษ๑ อําเภอสันติสุข ในปี พ.ศ.๒๕๓๓ หลังจากนั้นพิธีกรรมบวชปุาก็เป็นท่ี
นําสนใจของคนท่ัวไป ท้ังในจังหวัดและนอกพื้นท่ีจังหวัด มีการติดตํอประสานงานด๎านแนวคิดและการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นทุนในการดําเนินกิจกรรม จึงเกิดแนวคิดรํวมกันวํานําจะมีการต้ังองค๑กร
ขึ้นมาให๎เห็นรูปเป็นรําง จึงกํอต้ังเป็นองค๑กรขึ้นมาทําหน๎าท่ีเป็นศูนย๑ประสานงาน โดยมีช่ือวํา “กลํุม
ฮักเมืองนําน” มีสํานักงานต้ังอยูํท่ีวัดอรัญญาวาส อําเภอเมือง จังหวัดนําน หลังจากต้ังองค๑กรนี้แล๎ว 
ได๎มีการขยายแนวคิดและหาแนวรํวม เพิ่มมากขึ้น เชํน โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร๎อน ซึ่งเน๎นการ
เผยแพรํธรรมะเป็นหลัก การอนุรักษ๑ปุาเป็นกิจกรรมรอง การเข๎าไปชํวยเหลือสนับสนุนความรู๎ตํางๆ 
ให๎แกํกลํุมองค๑กรชาวบ๎านท่ีดําเนินกิจกรรมอยูํในท๎องถิ่นและสนับสนุนแนวคิดให๎กํอต้ังเป็นกลํุมอยําง
เป็นรูปธรรมชัดเจน เชํน กลํุมเครือขํายเกษตรผสมผสานบาดหาดเค็ด ตําบลเมืองจัง กิ่งอําเภอภูเพียง  
กลํุมอนุรักษ๑ดนตรีพื้นบ๎านบ๎านน้ําเกี๋ยน  กิ่งอําเภอภูเพียง จังหวัดนําน และกลํุมอื่นๆ อีกหลายๆกลํุม 
รวมท้ังได๎มีการบวชปุาขุนน้ําพงษ๑ อําเภอสันติสุขข้ึนเป็นครั้งท่ีสองและมีการขยายแนวคิดเรื่องบวชปุา
ไปสํูชุมชนอีกหลายๆแหํง ในระยะนี้ถือวําเป็นระยะแหํงการแลกเปล่ียนประสบการณ๑การเรียนรู๎
รํวมกันระหวํางกลํุมองค๑กรชาวบ๎านในพื้นท่ีจังหวัดนําน 



๖๕ 

 

  ๓) ระยะท่ีสาม (ระหวํางปี พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๓๖) ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ พระครูพิทักษ๑
นันทคุณได๎รับพระราชทานพัดยศ กลํุมองค๑กรตํางๆ และบรรดาลูกศิษย๑ จึงได๎รํวมกันจัดงานมุฑิตาจิต
โดยจัดทําโครงการสืบชะตาแมํน้ํานําน ณ บริเวณริมแมํน้ํานําน หน๎าคํายสุรยะพงษ๑ อําเภอเมือง 
จังหวัดนําน เพื่อเป็นการเผยแพรํกิจกรรมและสํงเสริมให๎ประชาชนมาสนใจ และรํวมกันอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังนี้ ได๎มีการรํวมมือจากกลํุมตํางๆ ท้ังกลํุมพระสงฆ๑ กลํุมชาวบ๎าน หนํวยงาน
ภาครัฐและเอกชนจนได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจํานวนหนึ่งเพื่อนํามาพัฒนาองค๑กรและเตรียมตัว
จัดต้ังเป็นมูลนิธิตํอไปในอนาคต 
   ผลจากการจัดกิจกรรมโครงการสืบชะตาแมํน้ํานํานขึ้นมาในครั้งนี้ ทําให๎กลํุมองค๑กร
ชาวบ๎านหลายๆพื้นท่ี ได๎รวมตัวกันเพื่อดูแลและอนุรักษ๑พันธุ๑สัตว๑น้ําขึ้นทั้งในลําน้ํานํานและลําน้ําสาขา 
รวมท้ังเกิดกลํุมอนุรักษ๑ปุาไม๎และส่ิงแวดล๎อมอื่นๆ อีกมากมาย  เกิดเครือขํายกลํุมองค๑กรตําง ในกลํุม
ฮักเมืองนํานอีกหลายเครือขําย จึงได๎จัดต้ังสํานักงานช่ัวคราวของกลํุมฮักเมืองนํานขึ้นโดยเชําอาคาร
สํานักงานซึ่งทําหน๎าท่ีประสานงานและกองเลขานุการของกลํุมปฏิบัติงานประจําและรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานด๎านบริหารจัดการ รวมท้ังมีการจัดต้ังโครงสร๎างขององค๑กรให๎ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ๔) ระยะท่ีส่ี (ปี พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๓๘) ระยะนี้ถือได๎วําเป็นจุดเปล่ียนท่ีสําคัญอยํางยิ่งอีก
จุดหนึ่งของกลํุมฮักเมืองนํานหลังจากท่ีมีสํานักงานและมีโครงสร๎างองค๑กรท่ีชัดเจนขึ้นแล๎ว ได๎มีการ
ระดมทุนจากหนํวยงานท้ังในและตํางประเทศเพื่อสนับสนุนและบริหารจัดการภายในสํานักงานและ
ยังให๎การสนับสนุนชํวยเหลือด๎านงบประมาณแกํกลํุมเครือขํายตํางๆ ในการดําเนินงาน เชํน ด๎านการ
อนุรักษ๑ปุา ชุมชน อนุรักษ๑พันธุ๑สัตว๑น้ํา เกษตรผสมผสาน ออมทรัพย๑ธุรกิจชุมชนและกลํุมเยาวชน เพื่อ
สํงเสริมกิจกรรม รวมท้ังได๎มีการจัดเวทีแลกเปล่ียนการเรียนรู๎รํวมกันจนเกิดกิจกรรมสํูชุมชนมากขึ้น 
เริ่มผ๎ูให๎ความสนใจและเข๎ามาศึกษาดูงานมากขึ้น จนเป็นท่ีรู๎จักอยํางแพรํหลายท้ังในและตํางประเทศ 
ถือวําระยะนี้เป็นชํวงของการเรียนรู๎ข๎ามองค๑กรกับฝุายท่ีให๎การสนับสนุน นอกจากนี้กลํุมพระสงฆ๑ยังได๎
ดําเนินโครงการอื่นๆ ทางสังคมเพิ่มข้ึน ได๎แกํ โครงการศีลธรรมนําตนพ๎นภัยเอดส๑ เป็นต๎น 
 
 ๒.๔.๓ สมาคมบ้านหลวงหวงป่า 

 สมาคมบ๎านหลวงหวงปุานั้น มีวิวัฒนาการท่ียาวนานด๎วยเหตุวํา ต๎องการอนุรักษ๑และ
ฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม๎ โดยบุคคลท่ีมีคุณประโยชน๑และถือวําเป็นผ๎ูริเริ่มแนวคิดคือ นายป๓๋น อินหลี 
ปราชญ๑ชาวบ๎าน จังหวัดนําน สาขาการอนุรักษ๑ปุาชุมชน ซึ่งชีวประวัติโดยยํอมีดังนี้ 68 
 
 ประวัติส่วนตัว 

 นายป๓๋น อินหลี เกิดวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๔๘๐ สถานท่ีเกิด ต.สวด อ.ปง (ป๓จจุบัน คือ อ.
บ๎านหลวง)  ศาสนาพุทธ  

  การศึกษา  จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ โรงเรียนบ๎านหลวง (ป๓จจุบันเป็นโรงเรียน
ชุมชนบ๎านหลวง) 

                                                             
68 ป๓๋น อินหลี, ชีวิตประวัติและผลงาน ของคนรักษาป่าไม้ อ้าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน, (อัดสําเนา) 



๖๖ 

 

  อาชีพ  เกษตรกร 
  สถานภาพ   สมรส กับนางอวน  มงคล  เมื่อวันท่ี ๑๓  มีนาคม ๒๕๐๐ มีบุตร
ด๎วยกันจํานวน ๔ คน เป็นหญิง ๑ ชาย ๓ คน 
  ภูมิลําเนาเดิม  บ๎านเลขท่ี ๖๖  บ๎านปุาเป๋ย ม.๔  ต.สวด อ.บ๎านหลวง จ.นําน 
๕๕๑๙๐ 
  ท่ีอยูํป๓จจุบัน  บ๎านเลขท่ี บ๎านปุาเป๋ย ม.๔  ต.สวด อ.บ๎านหลวง จ.นําน ๕๕๑๙๐ 

 แนวคิดในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ 
 ชีวิตของพํอป๓๋น อินหลี  ได๎เข๎าไปเกี่ยวข๎องกับการอนุรักษ๑และฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม๎โดย

ศักยภาพของผ๎ูนําตามธรรมชาติ เนื่องจากการดํารงชีวิตในอดีตท่ีเป็นชาวไรํ ชาวนา กลําวคือ พํอป๓๋น 
อินหลี และชาวบ๎านสวด ได๎มีท่ีนาท่ีทํามาหากินมาต้ังแตํบรรพบุรุษ อยูํบริเวณหุบเขาใต๎ห๎วยสีพัน  ซึ่ง
เป็นลําห๎วยท่ีมีต๎นน้ําอยูํบริเวณเขตรอยตํอพื้นท่ีระหวํางอําเภอบ๎านหลวง  กับตําบลถืมตอง อําเภอ
เมือง จังหวัดนําน  ท่ีนาท่ีทํานาทุกปีจะใช๎น้ําจากห๎วยนี้ทํานา การคมนาคนติดตํอระหวํางอําเภอเมือง
นําน กับตําบลสวด (อําเภอเมืองนําน) สมัย ๒๐ ปีกํอน (ต้ังแตํปี ๒๕๑๖ ย๎อนหลัง) ในป๓จจุบันเป็น
ถนนทางคนเดิน การไปมาหาสํูต๎องเดินด๎วยเท๎า ระหวํางทางเดิน ๒ ข๎างทางเป็นปุาไม๎ดงดิบ 
ประกอบด๎วยปุาไม๎นานาชนิด และสัตว๑ปุารวมท้ังพืชสมุนไพรมากมายเหลือคณานับ 

 จุดท่ีเกี่ยวข๎องเริ่มข้ึนเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๑๖ มีนายทุนพํอค๎าไม๎จากจังหวัดนํานได๎จ๎าง
คนงานไปตัดไม๎ บริเวณสองข๎างทาง รอยตํอดังกลําว โดยเฉพาะเขตท่ีใกล๎กับต๎นน้ําห๎วยสีพัน ซึ่งท่ีตัด
ไม๎ใกล๎กับเขตตําบลสวด ประมาณ ๙ กิโลเมตร 

 กติกาสังคมเกี่ยวกับการดูแลต๎นน้ําห๎วยสีพัน เมื่อ ๑๐๐-๒๐๐ ปีกํอน ได๎กําหนดไว๎วํา
ห๎ามชาวบ๎านหรือบุคคลใดเข๎าไปตัดไม๎หรือทําไรํเ ล่ือนลอยในบริเวณต๎นน้ําแหํงนี้ ใครฝุาฝืนจะได๎รับ
การประณาม จากสังคมคนเมืองสวด โดยเหตุท่ีเป็นผ๎ูนําตามธรรมชาติในอดีตของพํอป๓๋น อินหลี  ได๎
เป็นผ๎ูแสวงหาความรู๎ และนําไปพูดให๎ชาวไรํชาวนาฟ๓ง ในส่ิงท่ีอํานและแสวงหาพบ เพื่อพัฒนากลํุมคน
ใกล๎เคียงให๎มีความคิด  ในชํวง ๒๕๑๖ ราคาหนังสือพิมพ๑ประมาณ ๑ บาท พํอป๓๋นได๎อํานข๎อความวํา
ภาคอีสาน ได๎ปลํอยให๎มีการตัดไม๎ทําลายปุาทําไรํเล่ือนลอย บางจังหวัดแทบจะไมํมีปุาไม๎ ทําให๎ฝนตก
ไมํตรงตามฤดูกาล บ๎านเมืองแห๎งแล๎ง ประชาชนเดือดร๎อน อดอยาก ไมํมีน้ําทํานา ต๎องออกเดินทางไป
ทํางานหากินท่ีตํางจังหวัด และจะตัดเอาข๎อความในหนังสือพิมพ๑นี้ไปเผยแพรํให๎ชาวบ๎านฟ๓ง  และ
นําเสนอในท่ีประชุมของหมูํบ๎าน ทุกครั้งทุกเดือน ท่ีมีโอกาสเข๎ารํวมประชุมโดยให๎ชาวบ๎านได๎บอกตํอๆ
กันไป เริ่มเป็นการปลูกจิตสํานึกให๎ชาวบ๎านได๎เห็นความสําคัญของการอนุรักษ๑ปุามาต้ังแตํอดีต 

 เริ่มมีการรวมกลํุมของชาวบ๎านครั้งแรกโดยการนําของพํอป๓๋น อินหลี, พํอก๐วน อายุยืน, 
พํอศรี ขานเพราะ เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๘ ได๎นัดประชุมชาวบ๎านท่ีบ๎านผ๎ูใหญํบ๎านบ๎านปุา
คา หมูํท่ี ๑ ตําบลสวด  นายแก๎ว โปทาวี เป็นผ๎ูใหญํบ๎านขณะนั้น เป็นกลํุมชาวบ๎านท่ีมีการใช๎น้ํา จาก
ลําห๎วยสีพันประมาณ ๓๐ คน โดยนําเรื่องท่ีมีนายทุนมาตัดไม๎ท่ีบริเวณต๎นน้ําห๎วยสีพันมาพิจารณา  
และได๎มีมติของกลํุมสํงเรื่องไปยังจังหวัดนํานเพื่อให๎จังหวัดนํานยับยั้งการตัดไม๎ บริเวณดังกลําว     
ทางเจ๎าหน๎าท่ีจังหวัดได๎เรียกตัวผ๎ูนําการตํอต๎านการตัดไม๎ คณะของพํอป๓๋น อินหลี ได๎ไปเจรจากับทาง
จังหวัดซึ่งทางจังหวัดบอกวํา ผ๎ูท่ีตัดไม๎อยูํขณะนั้น ได๎ดําเนินการขออนุญาต ตามกฎหมายแล๎ว แตํทาง



๖๗ 

 

คณะของพํอป๓๋น อินหลีไมํยอม ขอให๎เลิกตัดไม๎บริเวณต๎นน้ําห๎วยสีพันให๎ได๎ เรื่องการเจรจาขณะนั้นหา
ข๎อยุติไมํได๎ คณะของพํอป๓๋น อินหลี จึงเดินทางกลับกิ่งอําเภอบ๎านหลวง และได๎นําเรื่องดังกลําว ไปขอ
ความชํวยเหลือจากหัวหน๎าหนํวยปฏิบัติการพิเศษสถานีตํารวจภูธร ตําบลสวดขณะนั้น (ร.ต.ท. ศักด์ิ
ระพี  ไฟพรเมือง และชาวบ๎านได๎พาตํารวจไปท่ีจุดตัดไม๎ นําเอาผ๎ูท่ีตัดไม๎มาดําเนินคดี (ปรับ) จํานวน 
๖ คน หลังจากนั้นเจ๎าหน๎าท่ีตํารวจนายดังกลําว ได๎ย๎ายออกไปจากกิ่งอําเภอบ๎านหลวง นายทุนก็
กลับมาตัดไม๎จุดเดิมอีกครั้ง 

 พํอป๓๋น อินหลี ได๎ประสานกับผ๎ูนําหมูํบ๎าน, ผ๎ูนําชุมชนขณะนั้น คือ พํอป๓๋น อินหลี, พํอก๐
วน อายุยืน, พํอศรี ขานเพราะ, พํอก๐อง อายุยืน ได๎นําชาวบ๎านไปร๎องเรียนตํอผ๎ูวําราชการจังหวัดอีก
ครั้งเมื่อวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๑๘ แตํก็ได๎รับการช้ีแจงวํา ผ๎ูตัดไม๎ได๎ขออนุญาต อยํางถูกต๎องตาม
กฎหมายแล๎ว คณะของพํอป๓๋น อินหลี ก็ถูกขํมขํูจากเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐและนายทุนอยํางตํอเนื่อง ตลอด
มา คณะดังกลําวจึงเดินทางกลับเมื่อหาท่ีพึ่งไมํได๎ จึงรวมตัวกันท่ีกิ่งอําเภอบ๎านหลัง และรวบรวม
ชาวบ๎านนํากําลังเผชิญหน๎ากับกลํุมนายทุนเกือบจะมีการทําร๎ายกันด๎วยอาวุธหลายครั้ง 

 เมื่อวันท่ี ๑๓ มิถุนายน คณะของพํอป๓๋น อินหลีนํากลํุมชาวบ๎านเข๎าร๎องเรียนตํอจังหวัด
อีกครั้งโดยไปยื่นเรื่องท่ี ท่ีวําการอําเภอเมืองนําน และได๎มีกลํุมนายทุนได๎เสนอให๎คณะของพํอป๓๋นได๎
ยุติการตํอต๎านและจะให๎เงินจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ๎วน) และรถปิคอัพอีก ๑ คัน  
แตํก็ได๎รับการปฏิเสธจากลํุมยืน. พํอก๐วน อายุยืน, พํอศรี ขานเพราะ, นายสี คนสูง, นายอินแปง 
มงคล, นายต๋ัน  อายุยืน, นายถา, นายถึง เช้ือหมอ, นายแปลง สมศักด์ิ,นายถาวร สมใจ พร๎อมคณะ
ชาวบ๎านประมาณ ๒๐๐ คน ได๎ไปขอความชํวยเหลือจากสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ซึ่ง
ขณะนั้น นายจาตุรนต๑ ฉายแสงเป็นประธานได๎ให๎ความชํวยเหลือ จะนํานักศึกษามาเคล่ือนไหวรํวมกับ
ชาวบ๎าน พร๎อมกับทางกลํุมได๎แจ๎งเรื่องไปยังหนังสือพิมพ๑ไทยรัฐ และทางหนังสือพิมพ๑ได๎ลงขําว การ
เคล่ือนไหว วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๘ ทางกลํุมได๎นําคณะนักศึกษาออกไปดูการตัดไม๎ในบริเวณ
ดังกลําว และได๎ยึดไม๎ไว๎ให๎ผุพังอยูํในปุานั้นจนถึงป๓จจุบัน และกลํุมนายทุนก็เปล่ียนพื้นท่ีขออนุญาตไป
อยูํในพื้นท่ีอื่นต้ังแตํบัดนั้น  

 วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๑๙ มีการประชุมและบันทึกชาวบ๎าน ๒ ตําบล คือ ตําบลสวดและ
ตําบลปุาคาหลวง โดยมีระบุถึงมติท่ีประชุมได๎แตํงต้ัง ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการรักษา
ปุา คือ 

  ๑. นายป๓๋น  อินหลี  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายแก๎ว โปทาวี  รองประธาน 
  ๓. นายก๐วน อายุยืน  รองประธาน 
  ๔. นายศรี ขานเพราะ กรรมการ 
  ๕. นายก๐อง อายุยืน  กรรมการ 
  ๖. นายต๋ัม อายุยืน  เลขานุการ 
  ๗ นายอินแปลง มงคล  ผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 และระบุถึงกฎระเบียบการใช๎ไม๎ไว๎ดังนี้ 



๖๘ 

 

  ๑) ผ๎ูใดประสงค๑จะใช๎ไม๎เพื่อสร๎างหรือซํอมแซมบ๎านจะต๎องขออนุญาตตํอท่ีประชุม
ประจําเดือนของหมูํบ๎านตํอผ๎ูนําชาวบ๎าน เมื่อเห็นสมควรจึงผํานสภาตําบลไปตามลําดับ เมื่อได๎รับ
อนุญาตแล๎วจึงจะไปตัดไม๎เทําท่ีจําเป็นเทํานั้น 
  ๒) ประชาชนทุกคนมีหน๎าท่ีชํวยกันดูแลรักษาปุา ถ๎าเห็นผ๎ูกระทําผิดหรือบุกรุกแผ๎ว
ถางปุาให๎แจ๎ง ผ๎ูใหญํบ๎าน กํานัน เพื่อดําเนินการตํอไป 
  ๓) ชํวยกันปูองกันชาวเขา เผําม๎ง-เย๎า ห๎ามมิให๎เข๎ามาทําไรํเล่ือนลอยปลูกพืชใน    
กิ่ง อ.บ๎านหลวง ถ๎าฝุาฝืนจะต๎องรํวมกันขับไลํออกไปและชํวยกันทําลายทรัพย๑ส่ิงของท่ีปลูก เพราะ
ชาวบ๎านเป็นตัวการทําลายปุา อันเป็นต๎นกําเนิดของการจัดต้ังกลํุมบ๎านหลวงหวงปุา 

 จนในปี พ.ศ.๒๕๒๖ ทางราชการโดย กรป.กลาง โดยพลเอกอรุณ พร๎อมเทพ หัสหน๎า
หนํวยได๎ให๎ความสําคัญและสนใจ ได๎จัดทําโครงการ ไปอบรมประชาชน ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในการ
อนุรักษ๑และฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม๎ ทําให๎กลํุมของคนบ๎านหลวง มีกําลังใจดําเนินงานตํอเนื่องตลอดมา 
ตามศักยภาพท่ีมีอยูํและยังคงปฏิบัติตามกติกาเดิมอยํางเครํงครัด 

 พ.ศ. ๒๕๕๐ ได๎มีการขอจดทะเบียนเป็น สมาคมบ๎านหลวงหวงปุา ตามหนังสือสําคัญ
แสดงการจดทะเบียน องค๑กรเอกชนด๎านการค๎ุมครองส่ิงแวดล๎อมและอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ 
ออกให๎ ณ วันท่ี ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงนามโดย นายเกษม สนิทวงค๑ ณ อยุธยา รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม ในขณะนั้น 
 

 ตารางที่ ๒.๙  แสดงเกียรติประวัติท่ีเคยได๎รับโลํและประกาศเกียรติคุณจากการรักษาทรัพยากรปุาไม๎ 
   ของนายปั๋น อินหลี 

๒ สิงหาคม ๒๕๓๓ ได๎รับโลํประกาศเกียรติคุณคนดีศรีสังคม จากศาสตราจารย๑สัญญา ธรรม
ศักดิ ์ ประธานองคมนตรีสนับสนุนโดยมูลนิธิ น.ส.พ.ไทยรัฐ  มูลนิธิหมูํบ๎าน
น้ํามันพืชมรกต ณ โรงแรมแลนด๑มาร๑ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 

๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๓๖ 

ได๎รับประกาศเกียรติคุณจากนายจิรโรจน๑ โชติพันธุ๑ ผ๎ูวําราชการจังหวัดนําน  
สนับสนุนโดยพระเทพนันทาจารย๑ เจ๎าคณะจังหวัดนํานและพระครูพิทักษ๑
นันทคุณ เจ๎าอาวาสวัดอรัญญาวาส วันสืบชะตาแมํน้ํานําน 

๗ สิงหาคม ๒๕๔๒ ได๎รับประกาศเกียรติคุณจากพลเอกสุรยุทธ๑ จุลานนท๑ ผ๎ูบัญชาการทหารบก  
สนับสนุนโดยนายวินัย แก๎วสิงห๑  ปุาไม๎อําเภอบ๎านหลวง จังหวัดนําน ณ 
ดอยภูคา อําเภอป๓ว จังหวัดนําน 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ ไ ด๎ รั บ ร า ง วั ล ลู ก โ ลก สี เ ขี ย ว  เ ป็ น โ ลํ ข อ ง สม เ ด็ จพ ร ะ น า ง เ จ๎ า ฯ 
พระบรมราชินีนาถและประกาศเกียรติคุณจากนายอนันท๑ ป๓ญญารชุน  
สนับสนุนโดยพระครูจิรณ ธรรมโม เจ๎าอาวาสวัดพระธาตุแชํแห๎ง ตําบลมํวง
ต๊ึด อําเภอภูเพียง จังหวัดนําน 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ ได๎รับประกาศเกียรติบัตรจากคณะทํางานมูลนิธิฮักเมืองนํานท่ีได๎รับโลํรางวัล
ลูกโลกสีเขียว 

๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ ได๎รับประกาศเกียรติคุณคนดีตัวอยํางระดับตําบล จากนายปรีชา กันธิยะ  



๖๙ 

 

อธิบดีกรมศาสนา สนับสนุนโดยองค๑การบริหารสํวนตําบลสวด ๒๕๔๗ 
๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ได๎รับโลํคนดีศรีสยามจากพระมหาโพธิวงศาจารย๑ ท่ีปรึกษาเจ๎าคณะภาค ๖ 

และประกาศเกียรติคุณจากนายสุกิจจา กรุณานนท๑ รองผ๎ูวําราชการจังหวัด
แพรํ  สนับสนุนโดยมูลนิธิฮักเมืองนําน  โดยพระครูพิทักษ๑นันทคุณเป็นผ๎ู
รับรองผลงาน ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดแพรํ 

๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๙ ได๎รับประกาศเกียรติคุณจากนายสุรชัย มณีประกร  นายอําเภอบ๎านหลวง  
จากการได๎รับโลํรับรางวัลการรักษาปุาไม๎มาโดยตลอด 

 
 ๒.๔.๔ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งค้า 
 ประวัติความเป็นมา 
 ตําบลดํูพงษ๑ เดิมเป็นสํวนหนึ่งของอําเภอเมืองนําน ดํูพงษ๑ เดิมช่ือ เมืองโพง คําวํา 

“โพง” ได๎ช่ือมาจากวัวปุาตัวหนึ่งซึ่งดุร๎ายกลายเป็นวัวโพง พบสัตว๑กินสัตว๑ พบคนกินคน อาละวาดไป
ทุกหนทุกแหํง เริ่มออกจากเขตปุาเมืองอุตรดิตถ๑ จนถึงเขตท่ีต้ังอํา เภอสันติสุข วัวโพงดังกลําว
อาละวาดสร๎างความเดือดร๎อนหวาดหวั่นแกํชาวบ๎าน ชาวบ๎านจึงคิดหาทางกําจัด และสุดท๎ายวัวโพงก็
ตายลง ชาวบ๎านจึงได๎ต้ัง ช่ือเมืองนี้วํา เมืองโพงตํอมาเปล่ียนคาวํา โพง เป็น “พงษ๑” จนถึงป๓จจุบัน 

 ในอดีตดินแดนเมืองโพงนี้ เป็นเขตแทรกซึมของผ๎ูกํอการร๎ายคอมมิวนิสต๑ มีเหตุการณ๑
รุนแรงถึงขั้นตํอส๎ูปะทะกันกับทหารและมีการเผาโรงพักสถานีตํารวจภูธรตําบลในสมัยนั้น เพื่อให๎การ
ปกครองงํายท่ัวถึงจึงได๎แยกตําบลดํูพงษ๑ ยกฐานะเป็นกิ่งอําเภอ โดยใช๎ช่ือวํา“สันติสุข” คือ ให๎พื้นท่ีนี้
เป็นพื้นท่ีท่ีมีแตํความสงบ สันติสุข ในปี พ.ศ. 2524 และได๎ยกฐานะเป็นอําเภอสันติสุขในปี 2537 

 บ๎านโปงุคํา หมูํท่ี 5 ตําบลดํูพงษ๑ อําเภอสันติสุข จังหวัดนําน มีพื้นท่ีต้ังหมูํบ๎านเป็นท่ีลํุม
สํวนหนึ่งเป็นเนินเขาสํวนหนึ่งมีลาน้ําห๎วยไหลผํานและพื้นท่ีดินแถบลําห๎วยเป็นดินโปุง คือดินเกลือท่ีมี
เกลือสินเธาว๑ผุดเกรอะกรังอยูํลักษณะของดินดังกลําว ช่ือของหมูํบ๎านตามลักษณะของธรรมชาติของ
ดินนั้น ผ๎ูเฒําผ๎ูแกํในชุมชนเลําวําชุมชนโปุงคําเริ่มกํอตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2440 ประมาณ 15 หลังคาเรือน 
โดยมีนายอานา พังยะ เป็นผ๎ูนําการกํอต้ังชุมชน ประชากรชาวบ๎านสมัยนั้น บางครอบครัว สํวนใหญํ
ได๎แกํมาจากบ๎านดํูพงษ๑มาต้ังถิ่นฐานรํวมกัน จึงมีสาเนียงเป็นภาษาลาว เพื่อทําการประกอบอาชีพทํา
ไรํ เล้ียงสัตว๑ และสํวนหนึ่งก็แยกมาจากท่ีอื่นบ๎าง โดยมีเหตุผลของการกํอตัง้ชุมชน 3 ประการคือ 

  1. มาหาทําเลท่ีเหมาะสมในการประกอบอาชีพ 
  2. ชุมชนเดิมอยูํกันแออัดเลยหาชุมชนใหมํ 
  3. เกิดอุทกภัยทําให๎ต๎องหาท่ีอยูํใหมํ 
 เมือ่วันท่ี 24 กุมภาพันธ๑ 2549 ซึ่งในการประชุมครั้งนั้นได๎มีมติให๎สํงเสริมการปลูกพืช

เศรษฐกิจอื่นๆ เพื่อเป็นรายได๎แกํครัวเรือนของเกษตรกรควบคํูไปกับการปลูกหญ๎าแฝกโดยประธาน
มูลนิธิโครงการหลวงมอบให๎สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูงเข๎ารํวมดําเนินการ  
 ผู้น้าชุมชนประกอบด้วย 

นายทิล บังเมฆ   ผ๎ูใหญํบ๎าน หมูํท่ี 5 
นายแทน จันอ๎น   นายกองค๑การบริหารสํวนตําบลดํูพงษ๑ 



๗๐ 

 

นายทอง บังเมฆ   สมาชิกองค๑การบริหารสํวนตําบลดํูพงษ๑ 
นายผจญ พังยะ   สมาชิกองค๑การบริหารสํวนตําบลดํูพงษ๑ 

 พระครูสุจิณนันทกิจ  ด๎านเกษตรธรรมชาติ การเกษตรผสมผสานและสมุนไพร ท๎องถิ่น 
นายนวล แดงแหล๎  ด๎านพิธีกรรม (พิธีสํูขวัญ) 
นายแหล๎ พังจันตา  ด๎านพิธีกรรม (พิธีสํูขวัญ) 
นางหลอ จันอ๎น   ด๎านหัตถกรรม (ผ๎าทอย๎อมสีธรรมชาติ) 
นายบุญเล่ือน บังเมฆ  ด๎านสมุนไพรพื้นบ๎าน 
นายเลิศ บังเมฆ   ด๎านเกษตรธรรมชาติและการเกษตรผสมผสาน 
นายเหรียญ บังเมฆ  ด๎านเกษตรธรรมชาติและการเกษตรผสมผสาน 
 
การรวมกลุ่มของเกษตรกร 
กลํุมเกษตรธรรมชาติ กลํุมอนุรักษ๑ปุาชุมชน กลํุมโรงสีข๎าวกล๎องเพื่อสุขภาพ กลํุมแปรรูป

สมุนไพรกลํุมแปรรูปไม๎กวาด กลํุมสตรีทอผ๎าย๎อมสีธรรมชาติ กลํุมเยาวชน กลํุมผ๎ูสูงอายุ กลํุมผ๎ูติดเช้ือ 
กลํุมฌาปนกิจกิจสงเคราะห๑ กลํุมศิลปะพื้นบ๎าน และกลํุมออมทรัพย๑ เป็นต๎น 

 ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้านโป่งคา 
 ป๓ญหา ความต๎องการและแนวทางการพัฒนาหมูํบ๎านโปุงคํา แบํงเป็น 3 ด๎านคือ 
 ด้านที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ 
 ป๓ญหา เกษตรกรมีความยากจน ผลผลิตตํ่า สําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเด่ียว มี

ต๎นทุนการผลิตสูง เนื่องจากการทาการเกษตร โดยขาดความรู๎ท่ี ถูกต๎องเหมาะสม ทาให๎มีการใช๎
สารเคมีมาก ซึ่งทาให๎รายได๎ของเกษตรกรลดลง และมีผลตํอ สุขภาพของเกษตรกรอยํางมาก อีกท้ัง 
ผลผลิตของเกษตรกรไมํมีคุณภาพตามมาตรฐาน และเกษตรกรไมํมีการรวมกลํุมเพื่อทําการเกษตรทํา
ให๎ขาดอํานาจในการตํอรองความต๎องการ เกษตรกรต๎องการให๎สํงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือก
ใหมํท่ีมีตลาดและราคาดี โดยใช๎สารเคมีน๎อย และต๎นทุนตํ่า  การปลูกไม๎ยืนต๎น ในพื้น ท่ีท่ีได๎วาง
แผนการใช๎ท่ีดินไว๎แล๎ว เพื่อทดแทนการปลูกข๎าวโพด ท่ีมีการใช๎สารเคมีมาก จัดศึกษาดูงานทางด๎าน
การเกษตรแกํเกษตรกร การสํงเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรในด๎านตํางๆ และการจัดการผลผลิต 
และการแปรรูปผลิตผลด๎านการเกษตร 

 ด้านที่ ๒ ด้านสังคม 
 ป๓ญหา เกษตรกรมีรายจํายมากกวํารายรับ มีหนี้ สินมากซึ่งเกิดจากการลงทุนด๎าน

การเกษตรสูง และได๎รับผลตอบแทนตํ่า รวมถึงมีภาระคําใช๎จํายในการศึกษาบุตร และโรงเรียนขาด
แคลนอาคาร และอุปกรณ๑ท่ีทันสมัยในการศึกษาความต๎องการ ชุมชนแสดงความต๎องการจัดการเพื่อ
นาองค๑ความรู๎จากท๎องถิ่นมาพัฒนาให๎เกิดประโยชน๑ การพัฒนาความรู๎และทักษะให๎กับเกษตรกร 
สํารวจข๎อมูลชุมชนในด๎านตํางๆ เชํน ด๎านการเกษตรและด๎านนอกภาคการเกษตร ชุมชนต๎องการท่ีจะ
รํวมมือในการลดคําใช๎จําย โดยการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎รวมท้ังต๎องการการจัดระบบ
สวัสดิการตํางๆและการจัดหาแหลํงทุนท่ีดอกเบ้ียตํ่าด๎านทรัพยากรธรรมชาติและป๓จจัยพื้นฐาน 



๗๑ 

 

 ป๓ญหา หมูํบ๎านโปุงคํามีป๓ญหาเรื่องนําเพื่อการเกษตร เนื่องจากไมํมีระบบการกระจาย
นําท่ีดีพอ สํวนพื้นท่ีการเกษตรประสบป๓ญหาเรื่องการแยกพื้นท่ีปุาและพื้นท่ีการเกษตรไมํชัดเจน 
รวมถึงพื้นท่ีมีอัตราการชะล๎างพังทลายของดินสูงทาให๎ดินขาดความอุดมสมบูรณ๑ มีการแผ๎วถางปุาเพื่อ
เป็นท่ีทํากิน เกิดความเสียหายทาง 

 ด้านที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ 
 ความต๎องการ ชุมชนต๎องการให๎มีการสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการแหลํงนํา

ระบบชลประทาน พันธุ๑พืช พันธุ๑สัตว๑ แยกพื้นท่ีดินทํากินและพื้นท่ีปุาให๎ชัดเจน มีการกระจายนํา     
ได๎อยํางท่ัวถึง การปูองกันการชะล๎างพังทลายของดิน และการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ๑ของดิน 

 ศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนา 
 พื้นท่ีบ๎านโปุงคํามีพืชสมุนไพรและพืชท๎องถิ่นหลากหลายชนิดสามารถพัฒนาเป็นพืช

เศรษฐกิจได๎ เชํน ผักฮาก (ผักรด) ผักเชียงดา ผักง๎วนหมู แกํนฝาง ขมิ้นดํา ไพลดํา ฮํอสะพายควาย   
มีกลํุมเครือขํายท่ีเข๎มแข็ง เชํน กลํุมเกษตรธรรมชาติ กลํุมอนุรักษ๑ปุาชุมชน กลํุมแปรรูป กลํุมสมุนไพร 
กลํุมสตรีทอผ๎าย๎อมสีธรรมชาติ 

 กลํุมเยาวชน กลํุมผ๎ูสูงอายุ กลํุมศิลปะพื้นบ๎าน และกลํุมออมทรัพย๑ มีผ๎ูนําท่ีเข๎มแข็งและ
เสียสละเพื่องานชุมชน มีศูนย๑การเรียนรู๎โครงการขยายผลโครงการหลวงอยูํในชุมชนเป็นสถานท่ี
สํงเสริมและพัฒนาให๎ชุมชนได๎เข๎ามาเรียนรู๎เอาเป็นแบบอยํางให๎กับชุมชนในพื้นท่ีและบุคคลภายนอก
พื้นท่ีท่ีสนใจ การคมนาคมสะดวกใกล๎ตัวเมืองจังหวัดนําน โดยมีระยะทาง 35 กิโลเมตร เกษตรกรมี
ประสบการณ๑ในด๎านการเกษตรสามารถตํอยอดองค๑ความรู๎ของเกษตรกรให๎เกิด 

 การพัฒนา 
 เกษตรกรบ๎านโปุงคา เป็นเกษตรกรท่ีมีความขยันขันแข็ง มีความต้ังใจท่ีจะรํวมมือกับ

หนํวยงานของรัฐในการท่ีจะปรับปรุง และพัฒนาอาชีพด๎านการเกษตร รวมท้ังผ๎ูนําชุมชนมีความ
เข๎มแข็งท่ีจะเป็นกําลังสําคัญท่ีจะผลักดันให๎เกิดการพัฒนาได๎อยํางยั่ งยืน นอกจากนี้บ๎านโปุงคํา     
เป็นหมูํบ๎านท่ีมีการรวมกลํุมกันอยํางเข๎มแข็ง ทาให๎หนํวยงานตํางๆ ในพื้นท่ีให๎ความสําคัญและ
ต๎องการให๎ความชํวยเหลือ รวมถึงการให๎หมูํบ๎านโปุงคําเป็นหมูํบ๎านนารํองในหลายๆ โครงการ 

 ความเป็นมาของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งค้า 
 ศูนย๑การเรียนรู๎ชุมชน..วัดโปุงคํา มีพระครูสุจิณนันทกิจ (สมคิด จรณธมฺโม) เจ๎าอาวาส

วัดโปุงคํา ได๎พยายามเปล่ียนวัดให๎เป็นศูนย๑รวมจิตวิญญาณของคนในชุมชน เป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู๎ 
รํวมคิด รํวมทํา รํวมแก๎ไขป๓ญหาของชุมชนและสังคมให๎เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของคนในชุมชนได๎
อยํางยั่งยืน โดยมีกิจกรรมหลากหลาย ได๎แกํ การทอผ๎าย๎อมสีธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน สมุนไพร
พื้นบ๎ าน  โดยมีก ลํุมอนุรั กษ๑ปุ า ชุมชนแล ะก ลํุมเยาวชน รํ วมเรียนรู๎ สํ ง เสริ มการอนุ รักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิป๓ญญา พร๎อมท้ังรํวมถํายทอดองค๑ความรู๎ให๎กับคณะศึกษาดูงาน 69  

                                                             
69 สํานักงานกองทุนสิ่งแวดล๎อม, จากต้นน้้า สู่ปลายน้้า, (นนทบุรี : โบริษัทอัพทรุยู ครีเอท นิว  จํากัด, 

๒๕๕๖), หน๎า ๒๖. 



๗๒ 

 

 พระสมคิด จารณธัมโม (ป๓จจุบันคือ พระครูสุจิณนันทกิจ) เจ๎าอาวาสวัดโปุงคํา ต.ดํูพงษ๑ 
อ.สันติสุข จ.นําน กลําวตอนหนึ่งท่ีระบุถึง พัฒนาการกํอนเป็นมูลนิธิสํงเสริมการเรียนรู๎ชุมชนวัดโปุงไว๎
ในคราวท่ีทํานได๎รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งท่ี ๖ ประจําปี ๒๕๔๗ มีใจความดังนี้ 70 

 ทํานกําลังพูดถึงการทําไรํข๎าวโพดของชาวตําบลดํูพงษ๑ ท่ีเป็นสาเหตุหนึ่งของการทําลาย
ดิน ทําให๎สุขภาพเส่ือมโทรมเพราะสารเคมี ถึงอยํางนั้นข๎าวโพดก็เป็นเงินหมุนของชาวบ๎านท่ีนี่ 
เหมือนกับชาวบ๎านอีกหลายๆ หมูํบ๎าน การขอให๎ชาวบ๎านเปล่ียนวิถีชีวิตเป็นเรื่องยาก แตํการกระต๎ุน
ให๎ชาวบ๎านหันมารํวมมือ เพื่อฟื้นฟูปุาท่ีเส่ือมโทรมจากไรํข๎าวโพดก็ไมํงําย เพราะความหลากหลายของ
ของชาติพันธุ๑ ท้ังลาวพวน ลัวะ ล่ืน ม๎ง ถิ่น และคนเมือง ท่ียากจะรวมตัวกัน 

 บ๎านโปุงคําเคยมีอดีตท่ีอุดมสมบูรณ๑ ชาวบ๎านอยูํกันอยํางสงบสันติและพอเพียง ถึงจะมี
ความลําบากบ๎างแตํก็เข๎าทํานองทุกข๑กาย ไมํทุกข๑ใจ จนถึงยุคสมัยแหํงการแยํงมวลชนระหวํางรัฐบาล
กับพรรคคอมมิวนิสต๑ ถนนหนทางเข๎าสํูหมูํบ๎านตามนโยบายการพัฒนาของรัฐบาล ท่ีมุํงเน๎นการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ มีการสํงเสริมชาวบ๎านปลูกพืชเศรษฐกิจนานาชนิดเพื่อการสํงออก ความอุดมสมบูรณ๑
ของธรรมชาติถูกทําลายลงอยํางรวดเร็วและรุนแรง สํงผลกระทบตํอชาวบ๎านท้ังทางด๎านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม ผืนปุาหลายพันไรํถูกถากถางจนเตียนโลํง เพื่อแปรสภาพเป็นไรํข๎าวโพดสุดลูกหู
ลูกตา และถนนตัดเข๎าถึงหมูํบ๎านก็พาพํอค๎าพร๎อมสัมปทานไม๎ ท่ีขนความอุดมสมบูรณ๑ของผืนปุา
ออกไปตลอด 2 ปี จนความแห๎งแล๎งเข๎ามาแทนท่ี 

 พระสมคิด ซึ่งเกิดและเติบโตท่ีนี่ เคยเห็นสภาพปุาในอดีตท่ีมีความอุดมสมบูรณ๑ เห็นการ
ทําลายปุาเพราะสัมปทานไม๎บวกการถากถางทําไรํ เห็นผลกระทบท่ีตามมามากมาย ด๎วยจิตสํานึก
ความเป็นพระท่ีดํารงชีพอยูํด๎วยป๓จจัยส่ีจากชาวบ๎านถวาย เมื่อชาวบ๎านมีความทุกข๑เดือดร๎อนก็ไมํอาจ
นิ่งเฉยอยูํได๎ อีกท้ังความเป็นคนบ๎านนี้ ก็ยิ่งอยากทําอะไรให๎บ๎านเกิดเมืองนอน 

 แรก ๆ ก็เข๎าไปคุยกับชาวบ๎านให๎หยุดตัดไม๎ หยุดบุกปุาแผ๎วถางทําไรํข๎าวโพด เพราะ
นอกจากทําให๎ปุาเส่ือมโทรม ห๎วยลําธารแล๎งน้ําแล๎ว ยิ่งทําก็ยิ่งเป็นหนี้ แตํชาวบ๎านกลับย๎อนถามวําถ๎า
ไมํให๎ทําไรํแล๎วจะทําอะไรกิน บางคนยังตบท๎ายวํา...ไมํใชํกิจของสงฆ๑   ถ๎าอยํางนั้นก็ต๎องต้ังโจทย๑ให๎
ชาวบ๎านได๎ขบคิด  

 เมื่อการพูดคุยไมํได๎ผล พระสมคิดก็เริ่มหาหนทางใหมํ “แปลงสาธิต” เป็นรูปธรรมท่ีเกิด
จากความเพียรของทําน เพื่อหวังให๎ชาวบ๎านได๎เห็นของจริง ทํานทําแปลงทดลองบนท่ีดินหลังวัดโปุง
คํา โดยทดลองปลูกปุา 3 แบบ 

    1. ปุาเชิงเด่ียว จํานวน 2 ไรํ แปลงนี้ปลูกพืชเชิงเด่ียวหรือต๎นไม๎เข๎าแถว เน๎นต๎นสัก
จํานวน 600 ต๎น 

    2. ปุาปลูกแบบคละเคล๎าผสมผสาน เนื้อท่ี 15 ไรํ สํวนนี้เป็นพื้นท่ีเส่ือมโทรมจาก
การทําไรํข๎าวโพดของชาวบ๎าน แปลงนี้วิธีปลูกต๎นไม๎หลายอยําง ใครมาทําบุญก็ให๎มาปลูกต๎นไม๎แปลงนี้
เพื่อเป็นกุศลแกํชีวิต 

                                                             
70 รางวัลลูกโลกสีเขียว. [ออนไลน๑]. แหลํงข๎อมูล : http://pttinternet.pttplc.com/greenglobe/ 

2547/personal-06.html, [๑ ก.ย.๕๙].  
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    3. ปุาธรรมชาติ เนื้อท่ี 3 ไรํ แปลงทดลองนี้ไมํมีการแตะต๎อง ปลํอยให๎มีการฟื้นฟู
ตามครรลองธรรมชาติ 

 “แปลงปุาทดลองท้ัง 3 ผืนนี้ชํวยตอบคําถามชาวบ๎านได๎ เพราะเมื่ออาตมาเริ่มทํางาน ก็
มีคําถามมากมาย...ทําไปเพื่ออะไร ทําแล๎วได๎อะไร ทําอยํางไร...อธิบายไมํไหว ทําให๎ดูเลยดีกวํา” 

 พระสมคิด อธิบายการเรียนรู๎จากแปลงสาธิตท้ังสามวํา การปลูกปุาเชิงเด่ียว (ต๎นสัก) ทํา
ให๎ระบบนิเวศไมํเกิดสภาพสมดุล เกิดความแห๎งแล๎ง เพราะไมํมีต๎นไม๎หรือพืชท่ีเป็นอาหาร แม๎แตํเห็ด
ซึ่งปกติจะออกในชํวงฤดูฝน เมื่อต๎นสักโต พืชอื่นไมํสามารถขึ้นได๎ เพราะต๎นสักจะคุมแสงแดดในฤดูฝน
และจะท้ิงใบในชํวงฤดูแล๎ง ทําให๎ต๎นไม๎หรือพืชอื่นหมดโอกาสท่ีจะเจริญเติบโต 

 สํวนปุาผสมผสาน เป็นการสาธิตให๎เห็นถึงความสัมพันธ๑ระหวํางต๎นไม๎ท่ีมีอยูํในธรรมชาติ 
กับพืชการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร๑ ซึ่งประกอบไปด๎วยปุายืนต๎นประเภทสูงให๎ผลระยะ
ยาว ช้ันท่ีสองเป็นพืชพุํมให๎ผลระยะกลาง เชํน ลําไย ขนุน ส๎มโอ มะมํวง ล้ินจ่ีฯลฯ ช้ันท่ีสามเป็นพืช
อาหารและพืชใกล๎ครัว เชํน ขํา ตะไคร๎ ขมิ้น หวาย ไม๎ไผํ ไพร ตําลึงฯลฯ 

 แปลงธรรมชาตินั้น เป็นความชํุมช่ืนหัวใจของผ๎ูท่ีเข๎ามาเยี่ยมชมเมื่อได๎สัมผัสกับระบบ
นิเวศท่ีคืนกลับ ท้ังสัตว๑ปุา ผักตามฤดูกาล และสมุนไพร 

 นอกจากทําแปลงสาธิต ทํานยังได๎หนุนเสริมให๎เกิดกลํุมเยาวชน โดยคาดหวังวําเยาวชน
นําจะเป็นส่ือกลางระหวํางทํานกับผ๎ูปกครอง เป็นกําลังสําคัญในอนาคตท่ีจะฟื้นฟูและรักษาผืนปุาของ
หมูํบ๎าน ทํานมีนิทานสนุกแฝงแงํคิดมากมายมาฝาก ระหวํางพาเดินปุาทุกวันพระท่ีตรงกับเสาร๑อาทิตย๑ 
นอกจากนั้นยังจัดทัศนศึกษา พาเยาวชนไปเดินปุานอกพื้นท่ีท่ีมีสภาพอุดมสมบูรณ๑ แล๎วกลับมา
เปรียบเทียบกับปุาบ๎านตนเอง ซึ่งสามารถสร๎างสํานึกแกํเยาวชนได๎ไมํน๎อย และตํอมาเยาวชนเหลํานี้ก็
เริ่มเป็นกระบอกเสียงไปพูดคุยกับผ๎ูปกครอง ประจวบกับแปลงสาธิตเริ่มผลิดอกออกผล พืชพันธ๑ดกด่ืน 
หนํอไม๎เริ่มออก เห็ดงอกตลอดปี ทํานเปิดโอกาสให๎ชาวบ๎านเข๎ามาเก็บกิน 

 การบูรณาการความรู้ 
 ความสําเร็จของแปลงทดลอง การมีกลํุมเยาวชน ทําให๎ผ๎ูใหญํเริ่มให๎ความสนใจรํวมทํา

กิจกรรมอนุรักษ๑ส่ิงแวดล๎อมปุาท้ังสามแปลงเป็นห๎องเรียนท่ียิ่งใหญํของชุมชน และเป็นจุดเริ่มต๎นของ
การดําเนินงานอนุรักษ๑ผืนปุาจํานวน 12,000 ไรํในอําเภอสันติสุข โดยเริ่มจากการขอบิณฑบาตปุา
ไมํให๎ชาวบ๎านบุกรุก จากนั้นก็ชักชวนให๎ชาวบ๎านหันมาปลูก “ปุาสํานึก” ในไรํนาของตัวเองเพื่อให๎เป็น
ปุาสําหรับใช๎สอยนําไปสํูการจัดต้ังเป็นมูลนิธิสํงเสริมการเรียนรู๎วัดโปุงคําในป๓จจุบัน 
 
๒.๕ หลักพทุธธรรมที่เกี่ยวกบัการมีส่วนร่วม 

 หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมหรือสํงเสริมการมีสํวนรํวมนั้นโดยสํวนใหญํจะนํา
หลักอปหานิยธรรม ๗ มาบูรณาการ แตํด๎วยผ๎ูวิ จัยได๎ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง       
รวมท้ังวิเคราะห๑จากหลักธรรมแล๎วนั้นกลับมีมุมมองอีกประการหนึ่งวํา หากนําหลักพุทธธรรมอื่นมา
บูรณาการแล๎วนั้นจะกํอให๎เกิดการมีสํวนรํวมอยํางไร  อันด๎วย หลักธรรมท่ีผ๎ูวิจัยได๎ศึกษามาแล๎วนั้น
เป็นหลักธรรมท่ีความมั่นคงของการมีสํวนรํวมในระยะยาวอันด๎วยเป็นหลักธรรมท่ีสามารถสํงเสริมการ
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มีสํวนรํวมแล๎วนั้นยังสามารถยึดเหนี่ยวจิตใจให๎ระลึกถึงหรืออยากมีสํวนรํวมในคราวถัดไปหลักพุทธ
ธรรมดังกลําวคือ หลักสาราณียธรรม ๖ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลําวถึง
หลักธรรมสาราณียธรรม ๖ ไว๎วํา สาราณียธรรม ธรรมเป็นท่ีต้ังแหํงความระลึกถึงกัน ๖ อยําง รัก ทํา
ความเคารพ เป็นไปเพื่อสงเคราะห๑กัน เพื่อไมํวิวาทกัน เพื่อความพร๎อมเพรียงกัน เพื่อเป็นอันหนึ่งอัน 
เดียวกันนี้มี ๖ อยําง 

 ดูกํอนอานนท๑ ธรรมเป็นท่ีต้ังแหํงความระลึกถึงกัน 71 
 ๑) ดูกํอนอานนท๑ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีกายกรรมประกอบด๎วยเมตตา ปรากฎในเพื่อน

รํวมประพฤติพรหมจรรย๑ ท้ังในท่ีแจ๎ง ท้ังในท่ีลับ นี้คือธรรมเป็นท่ีต้ังแหํงความระลึกถึงกันทาความรัก 
ทําความเคารพ เป็นไปเพื่อสงเคราะห๑กัน เพื่อไมํวิวาทกัน เพื่อความพร๎อมเพรียงกัน เพื่อเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ประการหนึ่ง 

 ๒) ดูกํอนอานนท๑ ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุมีวจีกรรมประกอบด๎วยเมตตา ปรากฎใน
เพื่อนรํวมประพฤติพรหมจรรย๑ ท้ังในท่ีแจ๎ง ท้ังในท่ีลับ นี้ก็ธรรมเป็นท่ีต้ังแหํงความระลึกถึงกัน ทํา
ความรัก ทาความเคารพ เป็นไปเพื่อสงเคราะห๑กัน เพื่อไมํวิวาทกัน เพื่อความพร๎อมเพรียงกัน เพื่อเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน 

 ๓) ดูกํอนอานนท๑ ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุมีมโนกรรมประกอบด๎วยเมตตา ปรากฎใน
เพื่อนรํวมประพฤติพรหมจรรย๑ ท้ังในท่ีแจ๎ง ท้ังในท่ีลับ นี้ก็ธรรมเป็นท่ีต้ังแหํงความระลึกถึงกัน ทํา
ความรัก ทาความเคารพ เป็นไปเพื่อสงเคราะห๑กัน เพื่อความพร๎อมเพรียงกันเพื่อเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน 

 ๔) ดูกํอนอานนท๑ ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุมีลาภใดๆ เกิดโดยธรรม ได๎โดยธรรมท่ีสุดแม๎
เพียงอาหารติดบาตร เป็นผ๎ูไมํแยํงกันเอาลาภ เห็นปานนั้น ไว๎บริโภคแตํเฉพาะผ๎ูเดียวยํอมเป็นผ๎ูบริโภค
เฉล่ียท่ัวไปกับเพื่อน รํวมประพฤติพรหมจรรย๑ผ๎ูมีศีล นี้ก็ธรรมเป็นท่ีต้ังแหํงความระลึกถึงกัน ทําความ
รัก  ทําความเคารพ เป็นไปเพื่อสงเคราะห๑กัน เพื่อไมํวิวาทกัน เพื่อความพร๎อมเพรียงกัน เพื่อเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน  

 ๕) ดูกํอนอานนท๑ ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุถึงความเป็นผ๎ูเสมอกันโดยศีล ในศีลท้ังหลาย
ท่ีไมํขาด ไมํทะลุ ไมํดําง ไมํพร๎อย เป็นไท อันวิญ๒ูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฏฐิไมํแตะต๎อง เป็นไป
พร๎อมเพื่อสมาธิเห็นปานนั้น กับเพื่อนรํวมประพฤติพรหมจรรย๑อยูํ ท้ังในท่ีแจ๎งท้ังในท่ีลับ นี้ก็ธรรมเป็น
ท่ีต้ังแหํงความระลึกถึงกัน ทาความรัก ทาความเคารพ เป็นไปเพื่อสงเคราะห๑กัน เพื่อไมํวิวาทกัน   
เพื่อความพร๎อมเพรียงกัน เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 ๖) ดูกํอนอานนท๑ ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุถึงความเป็นผ๎ูเสมอกันโดยทิฏฐิ ในทิฏฐิท่ีเป็น
ของพระอริยะอันนาออก ชักนาผ๎ูกระทาตามเพื่อความส้ินทุกข๑โดยชอบ เห็นปานนั้นกับเพื่อนรํวม
ประพฤติพรหมจรรย๑อยูํท้ังในท่ีแจ๎ง ท้ังในท่ีลับ นี่ก็ธรรมเป็นท่ีต้ังแหํงความระลึกถึงกันทาความรัก ทํา
ความเคารพ เป็นไปเพื่อสงเคราะห๑กัน เพื่อไมํวิวาทกัน เพื่อความพร๎อมเพรียงกัน เพื่อเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน 
                                                             

71 ม.อุ.(ไทย) ๓/๑/๘๘.   



๗๕ 

 

 ดูกํอนอานนท๑ นี้แล ธรรม ๖ อยําง เป็นท่ีต้ังแหํงความระลึกถึงกัน ทําความรักทําความ
เคารพ เป็นไปเพื่อสงเคราะห๑กัน เพื่อไมํวิวาทกัน เพื่อความพร๎อมเพรียงกั น เพื่อเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน 

 ดูกํอนอานนท๑ ถ๎าพวกเธอพึงสมาทานสาราณียธรรมท้ัง ๖ อยํางนี้ ประพฤติอยูํพวกเธอ
จะยังเห็นทางวํากลําวพวกเราได๎ น๎อยก็ตาม มากก็ตาม ซึ่งจะอดกล้ันไว๎ไมํได๎ละหรือทํานพระอานนท๑
กราบทูลวํา ข๎อนี้หามิได๎เลย พระพุทธเจ๎าข๎า 

 พระพุทธเจ๎า ดูกํอนอานนท๑ เพราะฉะนั้นแล พวกเธอพึงสมาทานสาราณียธรรมท้ัง ๖ 
อยํางนี้ ประพฤติเถิด ข๎อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน๑ เพื่อความสุขแกํพวกเธอตลอดกาลนาน 

 พระผ๎ูมีพระภาคเจ๎าได๎ตรัสภาษิตนี้แล๎ว ทํานพระอานนท๑ช่ืนชมยินดี พระภาษิตของพระ
ผ๎ูมีพระภาคเจ๎าแล  

 
 สารณียธรรม ๖ ธรรมเป็นท่ีต้ังแห่งความให้ระลึกถึง, ธรรมเป็นเหตุท่ีระลึกถึงกัน, 

หลักการอยู่ร่วมกัน สาราณียธรรม ๖ คือ 
๑) เมตตากายกรรม ต้ังเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ ท้ังต่อหน้าและลับหลัง 

คือ ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมคณะด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน ท้ังต่อ
หน้าและลับหลัง 

๒) เมตตาวจีกรรม ต้ังเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ ท้ังต่อหน้าและลับหลัง คือ 
ช่วยบอกแจ้งส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ ส่ังสอน แนะน าตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดง
ความเคารพนับถือกัน ท้ังต่อหน้าและลับหลัง 

๓) เมตตามโนกรรม ต้ังเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ ท้ังต่อหน้าและลับหลัง 
คือ ต้ังจิตปรารถนาดี คิดท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน 

๔) สาธารณโภคี ได้ของส่ิงใดมาก็แบ่งปันกัน คือ เมื่อได้ส่ิงใดมาโดยชอบธรรม  
แม้เป็นของเล็กน้อย ก็ไม่หวงไว้ผู้เดียว น ามาแบ่งปันเฉล่ียเจือจาน ให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกัน 
ข้อนี้ใช้ อัปปฏิวัตตโภคี ก็ได้ 

๕) สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ท้ังหลาย ท้ังต่อหน้าและ
ลับหลัง คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามกฎ ระเบียบวินัย ไม่ท าตนให้เป็นท่ีน่ารังเกียจ       
ของหมู่คณะ 

๖) ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฏฐิงามเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ท้ังหลาย ท้ังต่อหน้าและ
ลับหลัง คือ มีความเห็นชอบร่วมกัน ในข้อท่ีเป็นหลักการส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความหลุดพ้น ส้ินทุกข์ 
หรือขจัดปัญหา 

ธรรม ๖ ประการนี้ มีคุณ คือเป็นสารณียธรรมท าให้เป็นท่ีระลึกถึง เป็นปิยกรณ์ท าให้
เป็นท่ีรัก เป็นครุกรณ์ท าให้เป็นท่ีเคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์ ความกลมกลืนเข้าหากัน เพื่อ
ความไม่วิวาท เพื่อความสามัคคี และเอกีภาพ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน72  

 

                                                             
72 ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๗/๒๕๗. 



๗๖ 

 

 โดยสาราณียธรรมนั้น  คือ ธรรมเป็นท่ีต้ังแห่งความให้ระลึกถึง ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึง
กัน หลักการอยู่ร่วมกัน ส่วนหนึ่งในพระไตรปิฎกนั้นมีใจความท่ีเกี่ยวกับสาราณียธรรม ดังนี้ 

๑) ดูก่อนผู้มีอายุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปต้ังกายกรรมประกอบด้วยเมตตา
ในเพื่อนร่วมพรหมจรรย์ท้ังหลายท้ังต่อหน้าและลับหลัง ธรรมข้อนี้เป็นท่ีต้ังแห่งความระลึกถึงกัน ท า
ให้เป็นท่ีรัก ท าให้เป็นท่ีเคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพื่อความไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อง
เพรียงกัน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

๒) อีกประการหนึ่ ง ผู้มีอายุ ท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เข้าไปต้ังวจีกรรม
ประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนร่วมพรหมจรรย์ท้ังหลายท้ังต่อหน้าและลับหลัง ธรรมข้อนี้เป็นท่ีต้ังแห่ง
ความระลึกถึงกัน ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นท่ีเคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพื่อความไม่วิวาท
กัน เพื่อความพร้องเพรียงกัน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

๓) อีกประการหนึ่ง ผู้มีอายุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปต้ังมโนกรรม
ประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนร่วมพรหมจรรย์ท้ังหลายท้ังต่อหน้าและลับหลัง ธรรมข้อนี้เป็นท่ีต้ังแห่ง
ความระลึกถึงกัน ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นท่ีเคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพื่อความไม่วิวาท
กัน เพื่อความพร้องเพรียงกัน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

๔) อีกประการหนึ่ง ผู้มีอายุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่หวงลาภอันประกอบด้วย
ธรรมได้มาแล้วโดยธรรม โดยท่ีสุดแม้เพียงอาหารในบาตร ไว้บริโภค แบ่งปันกันฉันกับเพื่อนร่วม
พรหมจรรย์ผู้มีศีลท้ังหลาย ธรรมข้อนี้เป็นท่ีต้ังแห่งความระลึกถึงกัน ท าให้เป็นท่ีรัก ท าให้เป็นท่ีเคารพ
เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพื่อความไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้องเพรียงกัน เพื่อความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน 

๕) อีกประการหนึ่ง ผู้มีอายุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถึงความเป็นผู้มีศีลเสมอกัน
กับเพื่อนร่วมพรหมจรรย์ท้ังหลายท้ังต่อหน้าและลับหลังในศีลท่ีไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็น
ไท อันวิญญูชนสรรเสริญอันกิเลสไม่จับต้อง เป็นไปเพื่อสมาธิ ธรรมข้อนี้เป็นท่ีต้ังแห่งความระลึกถึงกัน 
ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพื่อความไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อม
เพรียงกัน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

๖) อีกประการหนึ่ง ผู้มีอายุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถึงความเป็นผู้มีทิฏฐิเสมอ
กันกับเพื่อนร่วมพรหมจรรย์ท้ังหลายท้ังต่อหน้าและลับหลังในทิฏฐิซึ่งประเสริฐ เป็นเครื่องน าสัตว์ออก
จากทุกข์ น าไปเพื่อความส้ินทุกข์โดยชอบแก่ผู้ท าตามค าสอน ธรรมข้อนี้เป็นท่ีต้ังแห่งความระลึกถึงกัน 
ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพื่อความไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อง
เพรียงกัน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน73 

 
 นอกจากนั้นสาราณียธรรม แปลว่า ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน หมายถึง คุณธรรมท่ีท า

ให้คนเราไม่เห็นแก่ตัว เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่แก่ผู้อื่น เข้าใจคนอื่นมากขึ้น สาราณียธรรม มี ๖ คือ 
๑) เมตตากายกรรม คือ ท าต่อกันด้วยเมตตา หมายถึง  ท าส่ิงใดก็ท าด้วยความ

ปรารถนาดีต่อกัน เช่น แสดงไมตรีและหวังดีต่อเพื่อนร่วมงาน ร่วมกิจการ  ร่วมชุมชน โดยช่วยเหลือ
ธุระต่างๆด้วยความเต็มใจ แสดงอากัปกิริยาสุภาพ เคารพนับถือท้ังต่อหน้าและลับหลัง 

                                                             
73 ที.ปา (ไทย). ๑๑/๓๒๔/๓๓๐-๓๓๒.  



๗๗ 

 

๒) เมตตาวจีกรรม คือ พูดกันด้วยเมตตา หมายถึง จะพูดอะไรก็พูดด้วยความ
ปรารถนาดีต่อกันเช่น แนะน า ส่ังสอนตักเตือนกันด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ พูดจริงไม่พูดเพื่อ
ผลประโยชน์ ท่ีจะเกิดขึ้นแก่ตนเองฝุายเดียว 

๓) เมตตามโนกรรม คือ คิดต่อกันด้วยเมตตา หมายถึง จะคิดอะไรก็คิดด้วยความ
ปรารถนาดีต่อกัน เช่นต้ังจิตปรารถนาดี คิดท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี 

๔) สาธารณโภคี คือ แบ่งปันส่ิงท่ีได้มาโดยชอบธรรม หมายถึง  แบ่งปันลาภท่ี
ร่วมกันหา ร่วมกันท าโดยยุติธรรม แม้ส่ิงของท่ีได้มาจะน้อย แต่ก็แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอย
บริโภคท่ังถึงกัน นั่นคือ การร่วมสุข ร่วมทุกข์กัน 

๕) สีลสามัญญตา คือ  มีความประพฤติเสมอภาคกัน  หมายถึง ประพฤติสุจริตดีงาม
เหมือนๆกัน มีระเบียบวินัยเป็นแบบเดียวกัน ไม่ประพฤติให้เป็น ท่ีรัง เกี ยจ หรือเส่ือมเสีย 
แก่หมู่คณะ 

๖) ทิฏฐิสามัญญตา คือมีความเสมอภาคกันทางความคิด หมายถึง ปรับความคิด
ความเห็นให้มีเหตุ มีผลถูกต้องเหมือนๆ กันนั่นคือ การเคารพเหตุผล ยึดหลักความดีงามเป็นอุดมคติ
อย่างเดียวกัน74 
 สาราณียธรรม ๖  (ธรรมเป็นเหตุให๎ระลึกถึงกัน) นั้น ประกอบด๎วย 75 
  ๑. เมตตากายกรรม  (friendly action) ทําตํอกันด๎วยเมตตา คือ แสดงไมตรีและ
ความหวังดีตํอเพื่อรํวมงาน รํวมกิจการ รํวมชุมชน ด๎วยการชํวยเหลือกิจธุระตํางๆ โดยเต็มใจ แสดง
อาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ท้ังตํอหน๎าและลับหลัง 
  ๒. เมตตาวจีกรรม (friendly speech)  พูดตํอกันด๎วยเมตตา  คือ ชํวยเหลือบอก
แจ๎งส่ิงท่ีเป็นประโยชน๑ ส่ังสอนหรือแนะนําตักเตือนกันด๎วยความหวังดี กลําววาจาสุภาพแสดงความ
เคารพนับถือกัน ท้ังตํอหน๎าและลับหลัง    
  ๓. เมตตามโนกรรม (friendly thoughts)  คิดตํอกันด๎วยเมตตา  คือ ต้ังจิต
ปรารถนาดี คิดทําส่ิงดีท่ีเป็นประโยชน๑แกํกัน มองกันในแงํดี มีหน๎าตายิ้มแย๎มแจํมใสตํอกัน 
  ๔. สาธารณโภคี (sharing of gains)  ได๎มาแบํงกันกินใช๎  คือ แบํงป๓นลาภผลท่ีได๎มา
โดยชอบธรรม แม๎เป็นของเล็กน๎อยก็แจกจํายให๎ได๎มีสํวนรํวมใช๎สอยบริโภคท่ัวกัน 
  ๕. สีลสามัญญตา  (moral harmony) ประพฤติให๎ดีเหมือนเขา  คือ มีความ
ประพฤติสุจริต ดีงาม รักษาระเบียบวินัยของสํวนรวม ไมํทําตนให๎เป็นท่ีนํารังเกียจ หรือเส่ือมเสียแกํ
หมูํคณะ 
  ๖. ทิฏฐิสามัญญตา (harmony of views)  ปรับความเห็นเข๎ากันได๎ คือ เคารพรับ
ฟ๓งความคิดเห็นกัน มีความเห็นชอบรํวมกัน ตกลงกันได๎ในหลักการสําคัญ ยึดถืออุดมคติ หลักแหํง
ความดีงาม หรือจุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน  

                                                             
74 ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญา ๒๐๑ พุทธศาสน์, (กรุงเทพมหานคร : โอ เอส. พริ้นต้ิง เฮ้าส์, ๒๕๓๘), 

หน้า ๒๙๔-๒๙๕. 
 75 พระพรหมคุณาภรณ๑ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ๑ บริษัท สหธรรมิก 
จํากัด, ๒๕๕๓), หน๎า ๒๓ – ๒๔. 



๗๘ 

 

 ขณะเดียวกันทํานได๎กลําวถึง สารณียธรรม ในพจนานุกรม ฉบับประมวลธรรม ไว๎วํา 
สารณียธรรม ๖ 76 (ธรรมเป็นท่ีต้ังแหํงความให๎ระลึกถึง, ธรรมเป็นเหตุให๎ระลึกถึงกัน, ธรรมท่ีทําให๎
เกิดความสามัคคี, หลักการอยูํรํวมกัน  สาราณียธรรมก็ใช๎  
  ๑. เมตตากายกรรม (ต้ังเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจรรย๑ ท้ังตํอหน๎าและลับหลัง 
คือ ชํวยเหลือกิจธุระของผ๎ูอยูํรํวมหมูํคณะด๎วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน
ท้ังตํอหน๎าและลับหลัง 
  ๒. เมตตาวจีกรรม (ต้ังเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจรรย๑ ท้ังตํอหน๎าและลับหลัง 
คือ ชํวยบอกแจ๎งส่ิงท่ีเป็นประโยชน๑ ส่ังสอน แนะนําตักเตือนด๎วยความหวังดี กลําววาจาสุภาพ แสดง
ความเคารพนับถือกัน ท้ังตํอหน๎าและลับหลัง 
  ๓. เมตตามโนกรรม (ต้ังเมตตาตามมโนกรรมในเพื่อนพรหมจรรย๑ ท้ังตํอหน๎าและลับ
หลัง คือ ต้ังจิตปรารถนาดี คิดทําส่ิงท่ีเป็นประโยชน๑แกํกัน มองกันในแงํดี มีหน๎าตายิ้มแย๎มแจํมใสแกํ
กัน 
  ๔. สาธารณโภคิตา (ได๎ของส่ิงใดมาก็แบํงป๓นกัน คือ เมื่อได๎ส่ิงใดมาโดยชอบธรรม แม๎
เป็นของเล็กน๎อย ก็ไมํหวงไว๎ผ๎ูเดียว นํามาแบํงป๓นเฉล่ียเจือจาน ให๎ได๎มีสํวนรํวมในการใช๎สอยบริโภค
ท่ัวกัน ข๎อนี้ใช๎อัปปฏิวิภัตตโภคี ก็ได๎ 
  ๕. สีลสามัญญตา (มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย๑ท้ังหลาย ท้ังตํอหน๎า
และลับหลัง คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต๎องตามระเบียบวินัย ไมํทําตนให๎เป็นท่ีนํารังเกียจ
ของหมูํคณะ 
  ๖. ทิฎฺฐิสามัญญตา (มีทิฏฐิดีงามเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย๑ท้ังหลาย ท้ังตํอหน๎า
และลับหลัง คือ มีความเห็นชอบรํวมกัน ในข๎อท่ีเป็นหลักการสําคัญอันจะนําไปสํูความหลุดพ๎น ส้ิน
ทุกข๑ หรือขจัดป๓ญหา  
  

 ในอรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ปฐมป๓ณณาสก๑ สาราณิยาทิวรรคท่ี ๒  ๑. สา
ราณิยสูตรที่ ๑  สาราณิยาทิวรรคท่ี ๒ ได๎ระบุเนื้อความเกี่ยวกับสาราณียธรรมไว๎ดังนี้              
                อรรถกถาปฐมสาราณียสูตรที่ ๑                
                พึงทราบวินิจฉัยในปฐมสาราณียสูตรที่ ๑ แหํงสาราณียาทิวรรคท่ี ๒ ดังตํอไปนี้ :-  
                บทวํา สาราณียา ได๎แกํ ธรรมท่ีควรให๎ระลึกถึงกัน.  
                บทวํา เมตฺตํ กายกมฺมํ ได๎แกํ กายกรรมท่ีพึงกระทําด๎วยจิตประกอบด๎วยเมตตา.  
                แม๎ในวจีกรรมและมโนกรรมท้ังหลาย ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.  
                ก็แลเมตตากายกรรมเป็นต๎นเหลํานี้ ตรัสไว๎ด๎วยสามารถแหํงภิกษุท้ังหลาย. แม๎คฤหัสถ๑
ท้ังหลายก็นําไปใช๎ได๎. อธิบายวํา สําหรับภิกษุท้ังหลายการบําเพ็ญธรรม คืออภิสมาจาริกวัตรด๎วย
เมตตาจิต ช่ือวําเมตตากายกรรม. สําหรับคฤหัสถ๑ท้ังหลาย กรรมมีอาทิอยํางนี้วํา การเดินทางไป เพื่อ

                                                             
76 พระพรหมคุณาภรณ๑  (ป.อ. ปยุตฺโต) , พจนานุกรม ฉบับประมวลธรรม ,  พิมพ๑ครั้ งที่  ๑๐, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ๑ บริษัท เอส. อาร๑. พริ้นต้ิง แมส โปรดักส๑ จํากัด, ๒๕๔๕), หน๎า ๒๐๐ – ๒๐๑. 



๗๙ 

 

ไหว๎พระเจดีย๑ เพื่อไหว๎โพธิพฤกษ๑ เพื่อนิมนต๑พระสงฆ๑ การเห็นภิกษุท้ังหลายผ๎ูเข๎าไปสํูบ๎าน เพื่อ
บิณฑบาต แล๎วลุกขึ้นต๎อนรับ การรับบาตร การปูลาดอาสนะและการตามสํง ช่ือวําเมตตากายกรรม.  
               สําหรับภิกษุท้ังหลาย การบอกสอนอาจารบัญญัติ การบอกกรรมฐาน การแสดงธรรม 
การบอกพระพุทธพจน๑ คือพระไตรปิฎก (แกํภิกษุ สามเณร) ด๎วยเมตตาจิต ช่ือวําเมตตาวจีกรรม.  
               สําหรับคฤหัสถ๑ท้ังหลาย ในเวลาท่ีกลําวคําเป็นต๎นวํา พวกเราจักไปเพื่อไหว๎พระเจดีย๑ 
พวกเราจักไปเพื่อไหว๎โพธิพฤกษ๑ พวกเราจักกระทําการฟ๓งธรรม พวกเราจักกระทําการบูชาด๎วย
ประทีป ระเบียบและดอกไม๎ พวกเราจักสมาทานซึ่งสุจริต ๓ พวกเราจักถวายสลากภัตรเป็นต๎น พวก
เราจักถวายผ๎าจํานําพรรษา วันนี้พวกเราจักถวายป๓จจัย ๔ แกํพระสงฆ๑ ทํานท้ังหลายจงนิมนต๑
พระสงฆ๑แล๎วจัดแจงของขบฉันเป็นต๎น พวกทํานจงปูลาดอาสนะ พวกทํานจงต้ังน้ําด่ืม พวกทํานจง
ต๎อนรับนําพระสงฆ๑มา พวกทํานจงให๎พระสงฆ๑นั่งบนอาสนะท่ีปูลาดแล๎ว เกิดอุตสาหะ กระทําไวยาวัจ
กิจ ดังนี้ ช่ือวําเมตตาวจีกรรม.  
               สําหรับภิกษุท้ังหลาย การลุกขึ้นแตํเช๎าตรูํ กระทําการปฏิบัติสรีระก็ดี กระทําวัตรท่ีลาน
พระเจดีย๑ เป็นต๎นก็ดี นั่งบนอาสนะท่ีสงัดแล๎วคิดวํา ภิกษุท้ังหลายในวิหารนี้ จงมีความสุข ไมํมีเวร ไมํ
มีทุกข๑ ดังนี้ ช่ือวําเมตตามโนกรรม. สําหรับคฤหัสถ๑ท้ังหลาย การคิดวํา ขอพระผ๎ูเป็นเจ๎าท้ังหลายจงอยูํ
เป็นสุข ไมํมีเวร ไมํมีทุกข๑ ดังนี้ ช่ือวําเมตตามโนกรรม.  
               บทวํา อาวิ เจว รโห จ ความวํา ท้ังตํอหน๎า และลับหลัง.  
               ในสองอยํางนั้น การถึงความเป็นสหาย (การชํวยเหลือ) ในจีวรกรรมเป็นต๎นของภิกษุใหมํ
ท้ังหลาย ช่ือวํากายกรรมตํอหน๎า. สํวนวจีกรรมทุกอยําง แม๎ตํางโดยการถวายน้ําล๎างเท๎าแกํพระเถระ
เป็นต๎น ช่ือวํากายกรรมตํอหน๎า.  
               การชํวยเก็บงําส่ิงของท้ังหลายมีฟืนเป็นต๎นท่ีภิกษุใหมํและพระเถระท้ังสองฝุายเก็บไว๎ไมํ
เรียบร๎อย ไมํทําให๎เสียหาย ในภัณฑะเหลํานั้น ดุจเก็บงําของท่ีตนเก็บไว๎ไมํดีให๎เรียบร๎อยฉะนั้น ช่ือวํา
เมตตากายกรรมลับหลัง.  
               การกลําวยกยํองอยํางนี้วํา ทํานเทวเถระ ทํานติสสเถระ ดังนี้ ช่ือวําเมตตาวจีกรรมตํอ
หน๎า. ก็และเมื่อจะสอบถามถึงพระเถระผ๎ูไมํอยูํในวิหาร การกลําวคํานํารักอยํางนี้วํา ทํานเทวเถระของ
เราไปไหน ทํานติสสเถระของเราไปไหน เมื่อไรจักมาหนอ ดังนี้ ช่ือวําเมตตาวจีกรรมลับหลัง.  
               สํวนการลืมตา อันสนิทสนมด๎วยสิเนหา มองดูด๎วยใบหน๎าอันแจํมใส  ช่ือวําเมตตา
มโนกรรมตํอหน๎า. การมุํงดี (เอาใจชํวย) วํา ขอทํานเทวเถระ ทํานติสสเถระ จงไมํมีโรค ไมํมีอาพาธ 
ดังนี้ ช่ือวําเมตตามโนกรรมลับหลัง.  
               บทวํา ลาภา ได๎แกํ ป๓จจัยท่ีได๎มา มีจีวรเป็นต๎น. บทวํา ธมฺมิกา ได๎แกํ ลาภท่ีเกิดขึ้นด๎วย
ภิกขาจริยวัตรโดยธรรม สม่ําเสมอ โดยเว๎นมิจฉาอาชีวะ ตํางโดยโกหก (หลอกลวง) เป็นต๎น. บทวํา อนฺ
ตมโส ปตฺต ปริยาปนฺนตฺตมฺปิ ความวํา โดยท่ีสุดแม๎เพียงภิกษา ๒-๓ ทัพพีท่ีเนื่องแล๎วในบาตร คืออยูํ
ติดก๎นบาตร.  
               ในบทวํา อปฺปฏิวิภตฺตโภคี นี้ การแบํงป๓นมี ๒ อยําง คือการแบํงป๓นอามิส ๑ การแบํงป๓น
บุคคล ๑.  



๘๐ 

 

               ในสองอยํางนั้น การแบํงป๓นโดยคิดอยํางนี้วํา เราจักให๎เทํานี้ ไมํให๎เทํานี้ดังนี้ ช่ือวํา
แบํงป๓นอามิส. การแบํงป๓นโดยคิดอยํางนี้วํา เราจักให๎แกํภิกษุรูปโน๎น ไมํให๎รูปโน๎นดังนี้ ช่ือวําแบํงป๓น
บุคคล. ภิกษุผ๎ูไมํหวงลาภบริโภค โดยไมํกระทําท้ังสองอยํางนั้น ช่ือวํา อปฺปฏิวิภตฺตโภคี.  
               ลักษณะของผ๎ูบริโภครํวมกัน ในบทวํา สีลวนฺเตหิ สพฺรหฺมจารีหิ สาธารณโภคี นี้ มีดังนี้  
               ภิกษุได๎อาหารใดๆ ท่ีประณีต ไมํยอมให๎แกํคฤหัสถ๑ท้ังหลายโดยมุํงเอาลาภตํอลาภ (ท้ั ง) 
ไมํบริโภคด๎วยตนเอง และเมื่อจะรับก็รับด๎วยคิดวําจงเป็นของสาธารณะกับหมูํสงฆ๑ ยํอมเห็นเหมือน
เป็นของสงฆ๑ ท่ีจะต๎องตีระฆังให๎มาบริโภครํวมกัน.  
               ถามวํา ก็ใครบําเพ็ญสาราณียธรรมนี้ให๎บริบูรณ๑ได๎ ใครไมํบําเพ็ญให๎บริบูรณ๑?  
               ตอบวํา ผ๎ูทุศีลยํอมบําเพ็ญให๎บริบูรณ๑ไมํได๎ กํอน เพราะภิกษุผ๎ูมีศีลท้ังหลายจะไมํยอมรับ
ส่ิงของของผ๎ูทุศีลนั้น. สํวนภิกษุผ๎ูมีศีลบริสุทธิ์ไมํยอมให๎วัตรดํางพร๎อย ยํอมบําเพ็ญให๎บริบูรณ๑ได๎.  
               ในการบําเพ็ญสาราณียกรรมให๎บริบูรณ๑ได๎นั้น มีธรรมเนียม ดังนี้  
               ก็ภิกษุใดต้ังใจให๎ของแกํมารดาก็ดี แกํบิดาก็ดี แกํอาจารย๑และอุป๓ชฌาย๑เป็นต๎นก็ดี ภิกษุ
นั้น (ช่ือวํา) ยํอมให๎ส่ิงท่ีควรให๎ (แกํคนท่ีควรให๎) แตํไมํช่ือวํามีสาราณียธรรม มีแตํเพียงการปฏิบัติผ๎ูท่ี
ควรหํวงใย. เพราะวํา สาราณียธรรมยํอมเหมาะแกํผ๎ูท่ีพ๎นจากปลิโพธี (ความหํวงใย) แล๎ว.  
               ก็ผ๎ูท่ีจะบําเพ็ญสาราณียธรรมนั้น เมื่อจะให๎โดยเจาะจง ควรให๎แกํภิกษุไข๎ ผ๎ูพยาบาลภิกษุ
ไข๎ ภิกษุอาคันตุกะและภิกษุผ๎ูเตรียมตัวจะเดินทาง และภิกษุผ๎ูบวชใหมํยังไมํรู๎การรับสังฆาฏิและการ
รับบาตร ครั้นให๎แกํภิกษุเหลํานี้แล๎ว ยังมีของเหลือ นับจําเดิมแตํอาสนะแหํงพระเถระไป ภิกษุใดจะรับ
เทําใด ควรให๎ภิกษุนั้นเทํานั้น โดยไมํให๎องค๑ละเล็กละน๎อย. เมื่อไมํมีของเหลือ ออกไปบิณฑบาตอีก 
ควรให๎สํวนท่ีประณีตนั้นๆ จําเดิมแตํอาสนะแหํงพระเถระไป (ตัวเอง) บริโภคสํวนท่ีเหลือ.  
               เพราะมีพระบาลีวํา สีลวนฺเตหิ ดังนี้ ถึงจะไมํให๎แกํภิกษุผ๎ูทุศีลก็ควร.  
               ก็สาราณียธรรมนี้บําเพ็ญได๎งํายในบริษัทท่ีศึกษาดีแล๎ว เพราะในหมูํบริษัทท่ีศึกษาดีแล๎ว 
ภิกษุใดได๎ (อาหาร) มาจากท่ีอื่น ภิกษุนั้นจะไมํยอมรับ ถึงแม๎จะไมํได๎มาจากท่ีอื่น ก็จะรับแตํ
พอประมาณเทํานั้น ไมํรับจนเหลือเฟือ.  
               ก็สาราณียธรรมนี้ เมื่อภิกษุจะให๎ของท่ีตนไปบิณฑบาตได๎มาบํอยๆ อยํางนี้. จะบําเพ็ญให๎
บริบูรณ๑ได๎ ต๎องใช๎เวลา ๑๒ ปี ตํ่ากวํานั้นบริบูรณ๑ไมํได๎. เพราะถ๎าเธอบําเพ็ญสาราณียธรรมในปีท่ี ๑๒ 
วางบาตรที่เต็มด๎วยอาหารไว๎บนอาสนศาลา แล๎วไปอาบน้ํา และพระสังฆเถระ มาถามวํา นี่บาตรของ
ใคร? เมื่อเขาตอบวํา บาตรของผ๎ูบําเพ็ญสาราณียธรรม ก็จะกลําววํา จงนําเอาบาตรนั้นมา แล๎วเลือก
ฉันบิณฑบาตนั้นจนหมดทุกอยําง ต้ังบาตรเปลําไว๎. ครั้นภิกษุนั้นมาเห็นบาตรเปลํา ก็จะเกิดโทมนัสวํา 
ภิกษุท้ังหลายฉันเสียหมด ไมํเหลือไว๎ให๎เราเลย. สาราณียธรรมจะแตก ต๎องบําเพ็ญใหมํอีก ๑๒ ปี 
คล๎ายกับติตถิยปริวาส. ภิกษุนั้น เมื่อสาราณียธรรมดํางพร๎อยคราวเดียว ต๎องบําเพ็ญใหมํอีก.  

 สํวนภิกษุใดเกิดโสมนัสวํา เป็นลาภของเราหนอ เราได๎ดีแล๎วหนอท่ีเพื่อนสํูพรหมจารี ไมํ
สอบถามถึงอาหารที่อยูํในบาตรของเราแล๎วฉัน ดังนี้. สาราณียธรรมของภิกษุนั้น ช่ือวําสมบูรณ๑แล๎ว.  

 ก็ภิกษุผ๎ูมีสาราณียธรรมบริบูรณ๑อยํางนี้ ยํอมไมํมีความริษยา ไมํมีความตระหนี่ ยํอมเป็น
ท่ีรักของมนุษย๑ท้ังหลาย เป็นท่ีรักของอมนุษย๑ท้ังหลาย หาป๓จจัยได๎งําย แม๎ของท่ีเขาถวายแกํเธอผ๎ูมีสา



๘๑ 

 

ราณียธรรมบริบูรณ๑ ยํอมไมํส้ินไป. เธอยํอมได๎ส่ิงของมีคํา ในฐานะท่ีเธอจําแนกแจกส่ิงของ เมื่อประสบ
ภัยหรือความหิวโหย เทวดาท้ังหลายยํอมชํวยเหลือ 

 คณาจารย์สานักพิมพ์เลี่ยงเชียง ได๎กลําววํา สาราณียธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเป็นท่ีต้ัง
แหํงความระลึกถึงกัน คือผ๎ูประพฤติธรรมเหลํานี้ยํอมเป็นเหตุให๎ระลึกถึงความดีท่ีทาตํอกัน เป็นท่ี
เคารพนับถือของผ๎ูอื่น และสมานความสามัคคีกลมเกลียวในหมูํคณะไว๎ได๎ 

  ๑) การเข๎าไปต้ังกายกรรมประกอบด๎วยเมตตา คือ การชํวยขวนขวายทากิจธุระของ
กันและกันด๎วยกาย ไมํวําจะเป็นกิจธุระอะไรก็ตามก็เต็มใจชํวยทากิจธุระนั้นจนสําเร็จ ไมํนิ่งดูดาย
เพราะถือวําไมํใชํหน๎าท่ี เรื่องอะไรจะทาให๎เหนื่อยแรงลาบากกาย 

  ๒) การเข๎าไปต้ังวจีกรรมประกอบด๎วยเมตตา คือ การแนะนาส่ังสอนบอกกันในทางท่ี
ดีถูกต๎อง เมื่อทาตามแล๎วเกิดความดีงาม ไมํมีผลทาให๎ผ๎ูทาตามต๎องได๎รับความเดือดร๎อนภายหลัง 

  ๓) การเข๎าไปต้ังมโนกรรมประกอบด๎วยเมตตา คือ การตั้งจิตเป็นเมตตาปรารถนาแตํ
ความไมํมีเวรมีภัยตํอกัน มุํงหวังแตํความสุขความเจริญและประโยชน๑ตํอกันและกัน 

  ๔) การแบํงป๓นลาภท่ีหามาได๎ไมํหวงไว๎บริโภคผ๎ูเดียว คือ การแบํงป๓นส่ิงของท่ีตนหา
ได๎โดยชอบธรรมแกํผ๎ูอื่นตามสมควรแกํของท่ีได๎มา เพื่อเป็นการเกื้อกูลตํอผ๎ูท่ีมีลาภน๎อย ไมํหวงไว๎
บริโภคผ๎ูเดียว 

  ๕) การรักษาศีลให๎บริสุทธิ์เสมอกับผ๎ูอื่น คือ การประพฤติกายวาจาให๎เรียบร๎อยดีไมํ
มีโทษ ปฏิบัติตนตามพระวินัยบัญญัติรักษาศีลตามภาวะของตนไมํให๎ขาดหรือดํางพร๎อยเสมอกันกับ
ผ๎ูอื่น 

  ๖) การมีความเห็นรํวมกันกับผ๎ูอื่น คือ การมีความเห็นพ๎องต๎องกันตามพระธรรมวินัย
เป็นเหตุให๎เกิดความสามัคคีกลมเกลียวกันในการปฏิบัติหน๎าท่ีตํางๆ ได๎อยํางไมํขาดตกบกพรํอง ไมํมี
ความเห็นผิดแผกแปลกไปจากผ๎ูอื่น จนเป็นเหตุแหํงความแตกร๎าวบาดหมาง ยอมรับมติของสํวนมาก
ธรรม ๖ อยํางนี้ ทาให๎ผ๎ูประพฤติให๎เป็นท่ีรักท่ีเคารพของผ๎ูอื่น เป็นไปเพื่อความสงเคราะห๑กันและกัน 
เป็นไปเพื่อความไมํวิวาทกันและกัน เป็นไปเพื่อความพร๎อมเพรียงเป็นอัน หนึ่งอันเดียวกัน 77 
 ป๓ญญา ใช๎บางยาง  ได๎กลําววํา สาราณียธรรม คือ ธรรมเป็นท่ีต้ังแหํงความระลึกถึง
ธรรมเป็นเหตุให๎ระลึกถึงกัน หลักการอยูํรํวมกัน ๖ ประการ คือ 

  ๑. เมตตากายกรรม ต้ังเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจรรย๑ท้ังตํอหน๎าและหลับหลัง 
คือชํวยเหลือกิจธุระของผ๎ูรํวมหมูํคณะด๎วยความเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกันท้ัง
ตํอหน๎าและลับหลัง 

  ๒. เมตตาวจีกรรม ต้ังเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจรรย๑ท้ังตํอหน๎าและลับหลัง คือ
ชํวยแจ๎งส่ิงท่ีเป็นประโยชน๑ ส่ังสอน แนะนาตักเตือนด๎วยความหวังดี กลําววาจาสุภาพแสดงความ
เคารพนับถือกันท้ังตํอหน๎าและลับหลัง 

  ๓. เมตตามโนกรรม ต้ังมโนกรรมในเพื่อนพรหมจรรย๑ท้ังตํอหน๎าและลับหลัง คือต้ัง
จิตปรารถนาดี คิดทาส่ิงท่ีเป็นประโยชน๑แกํกัน มองกันในแงํดี มีหน๎าตายิ้มแย๎มตํอกัน 
                                                             

77 คณาจารย๑สานักพิมพ๑เลี่ยงเชียง, หนังสือบูรณาการแผนใหม่ นักธรรมชั้นตร,ี (กรุงเทพมหานคร : เลี่ยง
เชียง, ๒๕๔๖), หน๎า ๑๐๘-๑๐๙.   



๘๒ 

 

  ๔. สาธารณโภคี ได๎ของท่ีชอบธรรมมาก็แบํงป๓น ไมํหวงไว๎ผ๎ูเดียว 
  ๕. สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย๑ท้ังตํอหน๎าและลับหลัง 

คือมีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต๎องตามระเบียบวินัย ไมํทาตนให๎เป็นที่รังเกียจของหมูํคณะ 
 ๖. ทิฎฐิสามัญญตา มีทิฎฐิดีงามเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย๑ท้ังตํอหน๎าและลับหลัง คือ

มีความเห็นชอบรํวมกัน ในข๎อท่ีเป็นหลักการสําคัญท่ีจะนาไปสํูความหลุดพ๎นส้ินทุกข๑หรือขจัดป๓ญหา 
78 
 พระไตรปิฎก ปฐมสาราณียธรรม วําด๎วยสาราณียธรรม สูตรท่ี ๑ ภิกษุท้ังหลาย สา
ราณียธรรม (ธรรมเป็นเหตุให๎ระลึกถึงกัน) ๖ ประการนี้ สาราณียธรรม ๖ ประการ อะไรบ๎าง คือ ภิกษุ
ในพระธรรมวินัยนี้ 

  ๑. ต้ังมั่นเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจารีท้ังหลาย ท้ังตํอหน๎าและลับหลัง แม๎นี้ก็
เป็นสาราณียธรรม 

  ๒. ต้ังมั่นเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจารีท้ังหลาย ท้ังตํอหน๎าและลับหลัง แม๎นี้ก็
เป็นสาราณียธรรม 

  ๓. ต้ังมั่นเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจารีท้ังหลาย ท้ังตํอหน๎าและลับหลัง แม๎นี้ก็
เป็นสาราณียธรรม 

  ๔. บริโภคโดยไมํแบํงแยกลาภท้ังหลายท่ีประกอบด๎วยธรรม ได๎มาโดยธรรมโดยท่ีสุด
แม๎เพียงบิณฑบาต บริโภครํวมกับพรหมจารีทั้งหลายผ๎ูมีศีล แม๎นี้ก็เป็นสาราณียธรรม 

  ๕. มีศีลไมํขาด ไมํทะลุ ไมํดําง ไมํพร๎อย เป็นไท ทํานผ๎ูสรรเสริญไมํถูกตัณหา
และทิฏฐิครอบงํา เป็นไปเพื่อสมาธิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ท้ังตํอหน๎าและลับหลัง แม๎นี้ก็
เป็นสาราณียธรรม 

  ๖. มีอริยทิฏฐิ อันเป็นธรรมเครื่องนาออก เพื่อความส้ินทุกข๑โดยชอบแกํผ๎ูทาตาม
เสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีท้ังหลาย ท้ังตํอหน๎าและลับหลัง แม๎นี้ก็เป็นสาราณียธรรมภิกษุท้ังหลาย 
สาราณียธรรม ๖ ประการนี้แล  ปฐมสาราณียสูตรที่ ๑ จบ 

 ทุติยสาราณียสูตร วําด๎วยสาราณียธรรม สูตรที่ ๒ 
 ภิกษุท้ังหลาย สาราณียธรรม ๖ ประการนี้ ทาให๎เป็นที่รัก ทาให๎เป็นที่เคารพ เป็นไปเพื่อ

ความสงเคราะห๑กัน เพื่อความไมํวิวาทกัน เพื่อความสามัคคีกัน เพื่อความเป็นอันเดียวกัน              
สาราณียธรรม ๖ ประการ อะไรบ๎าง คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

  ๑. ต้ังมั่นเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจารีท้ังหลาย ท้ังตํอหน๎าและลับหลัง แม๎นี้ก็
เป็นสาราณียธรรมท่ีทาให๎เป็นท่ีรัก ทาให๎เป็นท่ีเคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห๑กัน เพื่อความไมํ
วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกัน เพื่อความเป็นอันเดียวกัน 

  ๒. ต้ังมั่นเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจารีท้ังหลาย ท้ังตํอหน๎าและลับหลัง แม๎นี้ก็
เป็นสาราณียธรรมท่ีทาให๎เป็นท่ีรัก ทาให๎เป็นท่ีเคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห๑กัน เพื่อความไมํ
วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกัน เพื่อความเป็นอันเดียวกัน 
                                                             

78 ป๓ญญา ใช๎บางยาง, ธรรมาธิบาย เล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ๑รติธรรม, ๒๕๔๖), หน๎า 
๑๒๒-๑๒๓.   



๘๓ 

 

  ๓. ต้ังมั่นเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจารีท้ังหลาย ท้ังตํอหน๎าและลับหลัง แม๎นี้ก็
เป็นสาราณียธรรมท่ีทาให๎เป็นท่ีรัก ทาให๎เป็นท่ีเคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห๑กัน เพื่อความไมํ
วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกัน เพื่อความเป็นอันเดียวกัน 

  ๔. บริโภคโดยไมํแบํงแยกลาภท้ังหลายท่ีประกอบด๎วยธรรม ได๎มาโดยธรรมโดยท่ีสุด
แม๎เพียงบิณฑบาต บริโภครํวมกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผ๎ูมีศีล แม๎นี้ก็เป็นสาราณียธรรมท่ีทําให๎เป็น
ท่ีรัก ทําให๎เป็นท่ีเคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห๑กัน เพื่อความไมํวิวาทกัน เพื่อความสามัคคีกัน 
เพื่อความเป็นอันเดียวกัน 

 ๕. มีศีลไมํขาด ไมํทะลุ ไมํดําง ไมํพร๎อย เป็นไท ทํานผ๎ูรู๎สรรเสริญไมํถูกตัณหาและทิฏฐิ
ครอบงํา เป็นไปเพื่อสมาธิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีท้ังหลาย ท้ังตํอหน๎าและลับหลัง แม๎นี้ก็เป็น     
สาราณียธรรมท่ีทาให๎เป็นที่รัก ทําให๎เป็นที่เคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห๑กัน เพื่อความไมํวิวาทกัน
เพื่อความสามัคคีกัน เพื่อความเป็นอันเดียวกัน 

 ๖. มีอริยทิฏฐิ อันเป็นธรรมเครื่องนําออกเพื่อความส้ินทุกข๑โดยชอบแกํผ๎ูทําตาม เสมอ
กันกับเพื่อนพรหมจารีท้ังหลายท้ังตํอหน๎าและลับหลัง แม๎นี้ก็เป็นสาราณียธรรมท่ีทาให๎เป็นท่ีรัก      
ทําให๎เป็นท่ีเคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห๑กัน เพื่อความไมํวิวาทกัน เพื่อความสามัคคีกั น เพื่อ
ความเป็นอันเดียวกันภิกษุท้ังหลาย สาราณียธรรม ๖ ประการนี้แล ทาให๎เป็นท่ีรัก ทําให๎เป็นท่ีเคารพ 
เป็นไปเพื่อความสงเคราะห๑กัน เพื่อความไมํวิวาทกัน เพื่อความสามัคคีกัน เพื่อความเป็นอันเดียวกัน 
ทุติยสาราณียธรรมท่ี ๒ จบ 79 

สรุปได้ว่า หลักสาราณียธรรม ๖ ประการ เป็นหลักการอยู่ร่วมกันอย่างมีความเมตตาจิต
ต่อกัน ปรารถนาความสุขความเจริญแก่กันและกัน เมื่ออยู่ร่วมกันได้เช่นนี้แล้ว ก็จะก่อให้เกิดเป็น
ความรัก ความเคารพ การสงเคราะห์กัน การไม่ทะเลาะวิวาทกัน เป็นไปเพื่อความสมานสามัคคี 
เอกภาพในสถาบันสังคม การด าเนินงานประการใดก็ตามสามารถด าเนินงานไปอย่างมีส่วนร่วมได้
โดยง่ายและยั่งยืน   

 
๒.๖ ภาครัฐและนโยบายภาครัฐในจังหวัดน่านเกี่ยวกบัการจัดการทรพัยากรป่าไม้ 

 ภาครัฐท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎องกับการจัดการทรัพยากรปุาไม๎ ขับเคล่ือนรวมถึงกําหนดแนวทาง
ในการจัดการทรัพยากรปุาไม๎ของจังหวัดนํานท่ีมีความสําคัญอยํางยิ่งนั้นประกอบด๎วย ๑) องค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดนําน ๒) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมจังหวัดนําน ๓) ศูนย๑ปุาไม๎
จังหวัดนําน กรมปุาไม๎ ๔) องค๑การบริหารสํวนตําบลสวด อําเภอบ๎านหลวง จังหวัดนําน ๕) เทศบาล
ตําบลศิลาแลง อําเภอป๓ว จังหวัดนําน และ ๖) องค๑การบริหารสํวนตําบลดํูพงษ๑ อําเภอสันติสุข 
จังหวัดนําน ซึ่งผ๎ูวิจัยสรุปเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับบริบทท่ัวไปและประเด็นท่ีเกี่ ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของแตํละองค๑กรภาครัฐเทํานั้น โดยข๎อมูลของแตํละองค๑กรมีดังตํอไปนี้ 
  

  
 

                                                             
79 องฺ.ฉกฺก (ไทย) ๒๒/๑๑/๔๒๖-๔๒๗.   
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 ๒.๖.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
 ประวัติความเป็นมา 

 ประเทศไทยได๎ใช๎แนวคิดในการจัดระเบียบการบริหารการแผํนดิน รวม 3 หลักการ
ได๎แกํ หลักการรวมอํานาจ (Centralization) หลักการแบํงอํานาจ (Deconcentration) และหลักการ
กระจายอํานาจ (Decentralization) จากหลักการดังกลําวทําให๎มีการจัดระเบียบ บริหารราชการ
แผํนดิน ออกเป็น 3 สํวน คือ ระเบียบบริหารราชการสํวนกลาง ประกอบด๎วย สํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง ทบวง และกรม ระเบียบบริหารราชการสํวนภูมิภาค ประกอบด๎วย จังหวัด และอําเภอ 
ระเบียบบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น ประกอบด๎วยองค๑การบริหารสํวนจังหวัด เทศบาล องค๑กร บริหาร
สํวนตําบล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร 

 องค๑การบริหารสํวนจังหวัด เป็นราชการสํวนท๎องถิ่นรูปแบบหนึ่งมีพัฒนาการความ
เป็นมา ภายใต๎กระแสการเมืองและการกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เริ่มต๎นแตํได๎มี
พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ในกฎหมายดังกลําวได๎มีการจัดต้ัง "สภาจังหวัด" 
โดยกําหนดให๎ประชาชน เลือกต้ังผ๎ูแทนของตนเข๎าไปเป็นสมาชิกสภาจังหวัด ทําหน๎าท่ีให๎คําปรึกษา
ข๎าหลวงประจําจังหวัด (ผ๎ูวําราชการจังหวัด) ตํอมาได๎มีพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481    
แยกออกมาจากกฎหมายเทศบาลมีหน๎าท่ีเป็น “สภาท่ีปรึกษาผ๎ูวําราชการจังหวัด” เชํนเดิม ซึ่งในทาง
ปฏิบัติแล๎วปรากฏวํา ผ๎ูวําราชการจังหวัดก็มิได๎ปรึกษาหารือสภาจังหวัดแตํประการใดจนกระท่ังได๎มี
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการสํวนจังหวัด พ.ศ. 2498 ให๎มีการจัดต้ัง “องค๑การบริหารสํวน
จังหวัด” ขึ้น มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการสํวนท๎องถิ่น มีอํานาจหน๎าท่ีดําเนิน กิจการสํวน
จังหวัดภายในเขต จังหวัด ซึ่งอยูํนอกเขตเทศบาล สุขาภิบาล และหนํวยงานปกครองสํวนท๎องถิ่นรูป
อื่น โครงสร๎างขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดแบํงออกเป็น 2 ฝุาย คือ  ฝุายบริหาร มีผ๎ูวําราชการ
จังหวัด เป็นหัวหน๎าฝุายบริหารมีหน๎าท่ีบริหารกิจการ สํวนจังหวัด ต้ังงบประมาณและใช๎จําย
งบประมาณ ปกครองบังคับบัญชาข๎าราชการสํวนจังหวัด มีปลัดจังหวัดเป็น ปลัดองค๑การบริหารสํวน
จังหวัด มีนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผ๎ูเป็นหัวหน๎าประจํากิ่งอําเภอ เป็นหัวหน๎า สํวนอําเภอหรือ
หัวหน๎าสํวนกิ่งอําเภอ เป็นผ๎ูบังคับบัญชาข๎าราชการองค๑การบริหารสํวนจังหวัดท่ีอยูํในสํวนอําเภอหรือ 
สํวนกิ่งอําเภอ นั้น และฝุายสภาจังหวัด ทําหน๎าท่ีเป็นฝุายนิติบัญญัติประกอบด๎วยสมาชิกสภาจังหวัด
ท่ีมา จากการเลือกตั้งของประชาชนในแตํละอําเภอ ในแตํละจังหวัดจะมีจํานวนแตกตํางกันไปแล๎วแตํ 
จํานวนของราษฎรของแตํละจังหวัด สภาจังหวัดจะเลือกสมาชิกสภาจังหวัดคนหนึ่งเป็นประธานสภา
จังหวัดและอีกคนหนึ่ง เป็นรองประธานสภาจังหวัดทําหน๎าท่ีนัดประชุมเป็นประธานท่ีประชุมและเป็น
ผ๎ูแทนของสภาจังหวัดในกิจการภายนอกสภาจังหวัดมีหน๎าท่ีในการตราข๎อบัญญัติจังหวัดท่ัวไปและ
ข๎อบัญญัติงบประมาณ ตรวจสอบการทํางานของฝุายบริหาร ต้ังขอสอบถามการทํางานของ สํวน
ภูมิภาคตํอผ๎ูวําราชการจังหวัด เพื่อให๎ผ๎ูวําราชการจังหวัดหรือหัวหน๎าราชการสํวนภูมิภาคไปช้ีแจง
ข๎อเท็จจริง 

 องค๑การบริหารสํวนจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสํวนจังหวัด พ.ศ. 
2498 ได๎ให๎หัวหน๎าสํวนราชการภูมิภาค ต้ังแตํผ๎ูวําราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ผ๎ูตรวจการสํวน
ท๎องถิ่น เสมียนตราจังหวัด นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผ๎ูเป็นหัวหน๎าประจํากิ่งอําเภอ ซึ่งเป็น 
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ข๎าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข๎าไปเป็นหัวหน๎าฝุายบริหารขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดของ
ทุกระดับเป็นการ “สวมหมวก 2 ใบ”   ดํารงตําแหนํงในราชการสํวนภูมิภาค และในราชการสํวน
ท๎องถิ่นในขณะเดียวกัน เพื่อต๎องการให๎ ข๎าราชการท่ีสํงมาจากสํวนกลางทําหน๎าท่ีเป็นพี่เล้ียงคอยชํวย
เหล่ือให๎คําปรึกษาแกํคนท๎องถิ่นดูเป็นตัวอยําง อีกเหตุผลหนึ่งเพื่อประหยัดงบประมาณขององค๑การ
บริหารสํวนจังหวัด เพราะไมํต๎องจํายเงินเดือนให๎กับฝุายบริหาร หากมีฝุายบริหารท่ีต๎อง มาจาก
เลือกตั้ง ทําให๎องค๑การบริหารสํวนจังหวัดในยุคนี้มีลักษณะเป็นการปกครองแบบ “กึ่งท๎องถิ่นภูมิภาค” 
มากกวํา  “การปกครองสํวนท๎องถิ่น” 

 ป๓จจุบัน องค๑การบริหารสํวนจังหวัด เป็นไปตาม พระราชบัญญัติองค๑การบริหารสํวน
จังหวัด พ.ศ. 2540 รูปโฉมขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดจึงได๎เปล่ียนไป มีลักษณะเป็น “การ
ปกครองสํวนท๎องถิ่น” ตามหลักการกระจายอํานาจ การปกครองมากขึ้น องค๑การบริหารสํวนจังหวัด
เป็นนิติบุคคลและเป็นราชการสํวนท๎องถิ่น มีอํานาจหน๎าท่ีดําเนินการกิจการภายในเขตองค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดก็คือ ในเขตพื้นท่ีของจังหวัด ซึ่งรวมท้ังใน เขตสภาตําบล องค๑การบริหารสํวนตําบล 
เทศบาล และในกรณีของจังหวัดชลบุรีก็รวมพื้นท่ีของเมืองพัทยาด๎วย อํานาจหน๎าท่ีขององค๑การ
บริหารสํวนจังหวัด ได๎บัญญัติไว๎ในพระราชบัญญัติองค๑การ บริหารสํวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และฉบับ
แก๎ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงและในพระราชบัญญัติ กําหนด แผนและขั้นตองการกระจายอํานาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 ซึ่งมีท้ังส้ิน 29 ประการท่ีสําคัญ อาทิเชํน การ
จัดการศึกษา การสํงเสริมการทํองเท่ียว การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดต้ังและดูแลระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมการกําจัดขยะมูลฝอยและทางน้ําท่ีเช่ือมตํอระหวํางองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่น
เป็นต๎น ซึ่งอํานาจหน๎าท่ีดังกลําวเป็นหน๎าท่ีท่ีดําเนินการในภาพรวมท้ังอําเภอหรือท้ังจังหวัด และเกิน
ศักยภาพขององค๑การบริหารสํวนตําบล หรือองค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่น 

 อ้านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
 ภารกิจ อํานาจหน๎าท่ี ขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดนําน 
 การกําหนดภารกิจอํานาจหน๎าท่ีขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดนํานตามพระราชบัญญัติ

องค๑การบริหารสํวนจังหวัด พ.ศ.2540 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นพ.ศ. 2542 องค๑การบริหารสํวนจังหวัดนําน ได๎กําหนด
ภารกิจเป็น 7 ด๎านดังนี้ 

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวข๎อง ดังนี้ 
  1) การจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 

ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด (มาตรา 17 (1) ประกอบมาตรา 45(2) 
  2) การสร๎างและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเช่ือมตํอระหวํางองค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น (มาตรา17 (16)) 
  3) การขนสํงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
  4) การสาธารณูปโภค 
  5) การจัดให๎มีและบํารุงทางน้ําและทางบก 
  6) การจัดให๎มีและบํารุงทางระบายน้ํา 



๘๖ 

 

  7) การจัดให๎มีน้ําสะอาดหรือการประปา 
  8) การจัดให๎มีและบํารุงการไฟฟูาหรือแสงสวํางโดยวิธีอื่น 
 2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  1) การจัดการศึกษา 

  2) การจัดให๎มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาลการปูองกันและควบคุม
โรคติดตํอ 
  3) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นและวัฒธรรมอันดีของท๎องถิ่น 
  4) การปูองกันโรค การบําบัดโรคและการจัดต้ังและบํารุงสถานพยาบาล 
  5) การสังคมสงเคราะห๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี คนชรา และผ๎ูด๎อยโอกาส 
   6) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดินและท่ีสาธารณะ 
  7) การจัดให๎มีสุสานและฌาปนสถาน 

  8) การจัดให๎มีและบํารุงสถานท่ีสําหรับการกีฬา การพักผํอนหยํอนใจสวนสาธารณะ 
สวนสัตว๑ตลอดจนสถานท่ีประชุมราษฎร 

  9) การบํารุงและสํงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 

 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจท่ี
เกี่ยวขอ๎ง ดังนี้ 

  1) การสํงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพประชาชน 
  2) การสํงเสริมการกีฬาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น 
  3) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4) การจัดให๎มีระบบรักษาความสงบเรียบร๎อยในจังหวัด 
5) การรักษาความสงบเรียบร๎อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาตําบล 

 4. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน  มีภารกิจท่ี
เกี่ยวข๎อง ดังนี้ 

  1) การจัดทําแผนพัฒนาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดและประสานการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

  2) การสํงเสริมการทํองเท่ียว 
  3) การพาณิชย๑การสํงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมํวําจะดําเนินการเอง หรือ

รํวมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ 

 5. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
ภารกิจท่ีเกี่ยวข๎องดังนี้ 

  1) การค๎ุมครองดูแล และบํารุงรักษาปุาไม๎ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
  2) การจัดต้ังและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
  3) การจัดการส่ิงแวดล๎อมและมลพิษตํางๆ 
  4) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  5) การกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
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 6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีภารกิจท่ี
เกี่ยวขอ๎ง ดังนี้ 

  1) การจัดการศึกษา 
  2) บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น 
  3) การสํงเสริมการกีฬาจารีตประเพณีและวัฒธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น 
  4) การศึกษาการทํานุบํารุงศาสนาและการสํงเสริมวัฒนธรรม 
 7. ด้านการบริหารจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจท่ีเกี่ยวข๎อง ดังนี้ 
  1) สนับสนุนสภาตําบลและองค๑ปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นในการพัฒนาท๎องถิ่น 
  2) สนับสนุนหรือชํวยเหลือสํวนราชการหรือองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นในการ

พัฒนาท๎องถิ่น 
  3) ประสานและให๎ความรํวมมือในการปฏิบัติหน๎าท่ีของสภาตําบลและองค๑กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่น 
  4) การให๎บริการแกํเอกชนสํวนราชการ หนํวยราชการ หนํวยงานของรัฐวิสาหกิจ

หรือองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่น 
 ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีองค๑การบริหารสํวนจังหวัดนํานจะดําเนินการ ดังนี้ 
  1) การปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐาน 

2) การบํารุงและสํงเสริมการทํามาหากินของราษฏร 
3) การสํงเสริมการทํองเท่ียวและกีฬา 
4) การสังคมสงเคราะห๑ 
5) การสนับสนุนและบํารุงการจัดการศึกษา 

 6) การสนับสนุนและสํงเสริมด๎านการรักษาพยาบาลการปูองกันควบคุมโรค การสํงเสริม
และฟื้นฟูสุขภาพ 
 

 ๒.๖.๒ ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน 
 ท้าเนียบผู้บริหาร 
  
 
 
  
 
 
 
 



๘๘ 

 

 ความเป็นมาขององค์กร 
  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมจังหวัดนําน เป็นหนํวยงานในสํวนภูมิภาค
สังกัดสํานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อมมีพันธกิจในการบริหารและประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมของ
จังหวัดให๎เป็นไปตามมาตรฐานและมาตรการท่ีกระทรวงเป็นผ๎ูกําหนด การจัดทําแผนการจัดการ
ส่ิงแวดล๎อมแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล๎อม ติดตามประเมินผล ตรวจสอบ
สถานการณ๑ส่ิงแวดล๎อมดําเนินการตามกฎหมายวําด๎วยปุา กฎหมายวําด๎วยสวนปุา กฎหมายวําด๎วย
เล่ือยโซํยนต๑กฎหมายวําด๎วยการสงวนและค๎ุมครองสัตว๑ปุา เฝูาระวังตรวจสอบ กํากับดูแลสํงเสริม
เผยแพรํบํารุงรักษาสภาพแวดล๎อม กํากับดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาล และกิจกรรมน้ําประปา
ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมให๎มีความสมบูรณ๑ รวมท้ังพัฒนาความรํวมมือของ
ประชาชนและองค๑กรชุมชนให๎มีสํวนรํวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
อยํางยั่งยืน 
 ที่ต้ังส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน  
 ต้ังอยูํศูนย๑ราชการจังหวัดนําน ช้ัน 1 ถ.นําน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.นําน 
55000 โทรศัพท๑ 0-5471-6456 โทรสาร 0-5471-6456 ตํอ 19 
 วิสัยทัศน์ : 

 บริหารเพื่อการพัฒนาให๎ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ๑ ส่ิงแวดล๎อมดี น้ํามีคุณภาพด๎วยวิถี
พอเพียงและยั่งยืน 
 พันธกิจ : 

 ๑) สงวน อนุรักษ๑  ฟื้นฟู  และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมโดย
กระบวนการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 

 ๒)  ประสานความรํ วมมื อ  ดํ า เนิน การปู อง กัน  และการแก๎ ไ ขป๓ญหา ด๎ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมทุกระดับ 

 ๓) พัฒนาระบบข๎อมูลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพื่อการบริหารจัดกาการ
ตัดสินใจและการบริการประชาชน 
 ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 ๑. จัดทําแผนจัดการส่ิงแวดล๎อมของจังหวัดและแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดล๎อมในระดับจังหวัด รวมท้ังติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบสถานการณ๑ส่ิงแวดล๎อมของ
จังหวัด  

 ๒. ดําเนินการตามกฎหมายวําด๎วยปุาไม๎ กฎหมายวําด๎วยปุาสงวนแหํงชาติ กฎหมายวํา
ด๎วยสวนปุา กฎหมายวําด๎วยเล่ือยโซํยนต๑ กฎหมายวําด๎วยการสงวนและค๎ุมครองสัตว๑ปุา และ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข๎องตามท่ีได๎รับมอบหมาย  
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 ๓. เฝูาระวัง ตรวจสอบ กํากับดูแล สํงเสริม เผยแพรํ และบํารุ งรักษาระบบเตือนภัย
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัด รวมท้ังประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการและติดตามประเมินผล
การดําเนินงานของหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 

 ๔. กํากับดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาลตามกฎหมายวําด๎วยน้ําบาดาลและกิจการ
ประปา  

 ๕. สํงเสริม เผยแพรํ และสร๎างการมีสํวนรํวมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ๑ และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมของจังหวัด  

 ๖. ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอื่นท่ีเกี่ยวข๎องหรือท่ี
ได๎รับมอบหมาย 
 

 ยุทธศาสตร์ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ก. บริหารจัดการการใช๎ประโยชน๑ทรัพยากรธรรมชาติให๎สมดุลและสอดคล๎องกับแนว
ทางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ข. จัดการเพื่อให๎มีการใช๎ประโยชน๑ความหลากหลายทางชีวภาพอยํางยั่งยืนและเป็น
ธรรม 

ค. บริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการเป็นระบบลํุมน้ํา 
ง. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมโดยการมีสํวนรํวม 

  จ. การปูองกันและควบคุมมลพิษจาก ขยะ น้ําเสีย ฝุุนละออง ก๏าซ กล่ิน และเสียง 
ให๎อยูํในระดับมาตรฐานการยอมรับ 

  ฉ. การพัฒนาระบบบริหารจัดการอยํางมีคุณธรรม 
  เป้าประสงค์ : 

  1. อนุรักษ๑และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมให๎ยั่งยืน 
  2. การมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมทุกภาค

สํวน 
  3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมให๎มีมาตรฐาน 
  4. ควบคุมการเผาในท่ีโลํงและการเกิดไฟปุา 

  กลยุทธ์ : 
  1. ปูองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
  2. อนุรักษ๑ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม เพื่อกลับสํูความ

อุดมสมบูรณ๑และยั่งยืน 
  3. แก๎ไขป๓ญหาแนวเขตไปุไม๎กับพื้นท่ีของราษฎรให๎ชัดเจน 
  4. สร๎างภาคีเครือขําย ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม ท้ัง

ในระดับชุมชน ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด 
  5. สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการพัฒนาแหลํงน้ําและน้ําบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค 
  6. ดําเนินการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาขยะและมลพิษด๎านส่ิงแวดล๎อม 
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 ๒.๖.๓ องค์การบริหารส่วนต้าบลสวด อ้าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  
 องค๑การบริหารสํวนตําบลสวด ต้ังอยูํ หมูํท่ี 5 ตําบลสวด อําเภอบ๎านหลวง จังหวัดนําน 

อยูํทางทิศใต๎ของอําเภอบ๎านหลวง ระยะหํางระหวํางอําเภอบ๎านหลวง ประมาณ 5 กิโลเมตร มีอาณา
เขตติดตํอกับตําบลและอําเภอตําง ๆ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดตํอกับ ตําบลบ๎านพี้ 
 ทิศใต๎ ติดตํอกับ ตําบลสวด 
 ทิศตะวันตก ติดตํอกับ ตําบลปุาคาหลวง 
 ทิศตะวันออก ติดตํอกับ อําเภอเมือง จังหวัดนําน 
 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศสํวนใหญํขององค๑การบริหารสํวนตําบลสวด มีภูมิประเทศสํวนใหญํ

เป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ๎อน มีพื้นท่ีราบน๎อยประมาณ 1 ใน 4 ของพื้นท่ีท้ังหมด 
 ลักษณะภูมิอากาศ 
 เนื่องจาก อบต.สวด ภูมิประเทศสํวนใหญํเป็นภูเขาสูงชัน ดังนั้นในฤดูร๎อนจึงมีอากาศ

ร๎อนจัด และในฤดูหนาวก็มีอากาศหนาวจัด ฤดูกาลแบํงได๎เป็น 3 ฤดู 
 ฤดูร๎อน เริ่มต้ังแตํ เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม อากาศร๎อนจัดในเดือนเมษายน 
 ฤดูฝน เริ่มต้ังแตํ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม ฝนตกซุกในเดือนกรกฎาคม 
 ฤดูหนาว เริ่มต้ังแตํ เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ๑ หนาวจัดในเดือนมกราคม 
 การปกครอง 
 ตําบลสวด อําเภอบ๎านหลวง จังหวัดนําน มีท้ังหมดจํานวน 8 หมูํบ๎าน ต้ังอยูํในเขต

องค๑การบริหารสํวนตําบลสวด ท้ังหมด จํานวน 927 หลังคาเรือน ดังนี้ 
 หมูํท่ี 1 บ๎านหลวง มีจํานวน 140 หลังคาเรือน นายวิเชียร มงคล เป็นผ๎ูใหญํบ๎าน 
 หมูํท่ี 2 บ๎านหลํายทํุง มีจํานวน 62 หลังคาเรือน นายจตุพร อธิกรม เป็นผ๎ูใหญํบ๎าน 
 หมูํท่ี 3 บ๎านดอย มีจํานวน 140 หลังคาเรือน นายศรีเทพ จันทร๑เขียว เป็นผ๎ูใหญํบ๎าน 
 หมูํท่ี 4 บ๎านปุาเป๋ย มีจํานวน 77 หลังคาเรือน นายมานะชัย เพิ่มการ เป็นผ๎ูใหญํบ๎าน 
 หมูํท่ี 5 บ๎านดอน มีจํานวน 172 หลังคาเรือน นายสุพล แก๎วใหมํ เป็นผ๎ูใหญํบ๎าน 
 หมูํท่ี 6 บ๎านทํุงผ้ึง มีจํานวน 94 หลังคาเรือน นายเล็ก อายุยืน เป็นกํานันตําบลสวด 
 หมูํ ท่ี 7 บ๎านสวนเสด็จ มีจํานวน 113 หลังคาเรือน นายประทวน พอใจ เป็น

ผ๎ูใหญํบ๎าน 
 หมูํท่ี 8 บ๎านเจริญราษฎร๑ มีจํานวน 129 หลังคาเรือน นายชํวงไชย สุดสม เป็น

ผ๎ูใหญํบ๎าน 
 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

          วิสัยทัศน์ อบต.สวด (Vision) 
  “ ตําบลสวดนําอยูํ ควบคํูปุาต๎นน้ํา  น๎อมนําวิถีพอเพียง 
      เคียงคํูการศึกษา  ลดป๓ญหาสุขภาพ  นําชาติสํูอาเซียน” 
 นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลสวด 
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 ผ๎ูบริหารองค๑การบริหารสํวนตําบลสวด  ได๎กําหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนา
องค๑การบริหารสํวนตําบลสวด  ดังนี้ 

 1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1) แนวทางการพัฒนาด๎านการกํอสร๎าง  ปรับปรุง  ซํอมแซมบํารุงรักษาถนน 

คสล. ภายในหมูํบ๎าน 
  1.2) กํอสร๎าง  ปรับปรุง  ซํอมแซมถนนสํูท่ีทําการเกษตร ให๎ท่ัวถึง และเช่ือมโยง

ระหวํางหมูํบ๎านและตําบล 
  1.3) พัฒนาการกํอสร๎าง  ปรับปรุง  ซํอมแซม  บํารุงรักษาประปาหมูํบ๎านให๎ใช๎การ

ได๎ และสะอาดอยํางเพียงพอ เพื่ออุปโภค และบริโภค 
  1.4) พัฒนากํอสร๎าง  ปรับปรุง  ซํอมแซมรางระบายน้ําในหมูํบ๎าน 
  1.5) สนับสนุน กํอสร๎างดาดลําเหมือง  คลองสํงน้ํา ทําการเกษตร 
  1.6) สนับสนุน ประสานหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง  เรํงรัดกํอสร๎างอํางเก็บน้ําห๎วยช๎าง 
  1.7) สนับสนุนลานกีฬา  ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะให๎ท่ัวถึง 
 2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และอาชีพภาคการเกษตร 
  2.1) สนับสนุนการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อดําเนินการ

แผนงานตามโครงการ ท่ีเป็นประโยชน๑สูงสุดตํอประชาชนสํวนใหญํ 
  2.2) สนับสนุนให๎มีศูนย๑ถํายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรไว๎บริการประชาชน 
  2.3) สนับสนุน ปลูกไม๎ผลและไม๎ทางเศรษฐกิจ 
  2.4) สนับสนุนกลํุมอาชีพ  เพื่อสร๎างรายได๎  ลดรายจําย  ขยายโอกาส 
  2.5) สนับสนุนผลิตสารอินทรีย๑ชีวภาพ แทนปุ๋ยเคมี  เพื่อลดต๎นทุนในการผลิต 
 3)  การพัฒนาด้านการศึกษา 
  3.1) สนับสนุน  สํงเสริมกํอสร๎างศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ให๎เป็นศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก    

นําอยูํ โดยให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ 
  3.2) สนับสนุนอาหารกลางวัน  และอาหารเสริมนม  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กและ

โรงเรียนประถมศึกษาอยํางเพียงพอ 
  3.3) พัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย  เพื่อเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎ารับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  โดยการสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  การเรียนการสอนของศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กให๎มีคุณภาพ ได๎มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของประชาชน 

  3.4) สนับสนุน  สํงเสริม  กิจกรรมทางโรงเรียน  เชํน  กีฬา  วันเด็กแหํงชาติ  วันแมํ
แหํงชาติ ฯลฯ 

  3.5) สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร๎างและปลูกฝ๓งคํานิยมวัฒนธรรมไทยและประเพณี
ท๎องถิ่น  ตลอดถึงพัฒนาความรู๎ คํูคุณธรรม จริยธรรม และภาษา 
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4)  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ประเพณี  วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
  4.1) อนุรักษ๑  ฟื้นฟู  บูรณาการด๎านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิป๓ญญา

ท๎องถิ่น และกิจกรรมตํอเนื่องในวันสําคัญทางศาสนา และประเพณี 
  4.2) สนับสนุน  สํงเสริมศูนย๑การเรียนรู๎ และสภาวัฒนธรรม  สายใยชุมชน 
 5)  พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.1) สํง เสริม  สนับสนุน   สร๎าง จิตสํานึก   เ ฝูาระวั งฟื้ นฟู ในการ จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  ให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑ปุาไม๎  ดิน  น้ํา อยํางมีระบบ  ตลอดถึง
การปลูกปุาทดแทน อนุรักษ๑แหลํงต๎นน้ํา 

  5.2) จัดหาพื้นท่ีกําจัดขยะมูลฝอย  ลดมลภาวะ 
  5.3) เรํงรัดออกกฎ  ระเบียบ  ข๎อบังคับอนุรักษ๑รักปุาต๎นน้ํา ให๎มีผลบังคับใช๎ในพื้นท่ี 

 6)  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  6.1) สํงเสริม  สนับสนุน  การปูองกัน และระงับโรคติดตํอในชุมชน 
  6.2) สํงเสริม  การออกกําลังกาย  และนันทนาการของประชาชน 
  6.3) สนับสนุนกลํุมอาสาสมัครสาธารณสุขหมูํบ๎าน (อสม.) ให๎มีประสิทธิภาพ  เพื่อ

บริการประชาชน 
  6.4) สนับสนุนกลํุมสารวัตรอาหาร บริการประชาชนให๎มีความปลอดภัยในการ

บริโภคอาหาร 
 7)  การพัฒนาด้านสังคม และความม่ันคงที่เข้มแข็ง 
  7.1) สนับสนุนให๎มีการเฝูาระวัง และปูองกันแก๎ป๓ญหายาเสพติดตามนโยบายของ

รัฐบาล 
  7.2) สนับสนุน  สงเคราะห๑เบี้ยยังชีพผ๎ูสูงอายุ  ผ๎ูยากไร๎  ผ๎ูด๎อยโอกาส  ผ๎ูพิการ  

และผ๎ูติดเช้ือเอดส๑ และอาชีพตามความเหมาะสม สามารถดํารงชีวิตอยํางมีความสุข 
  7.3) สนับสนุนกลํุมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ให๎มีความเข๎มแข็ง  

ให๎เกิดความมั่นคงด๎านการปูองกันรักษาความสงบเรียบร๎อย 
  7.4) สนับสนุนรถกู๎ชีพ  กู๎ภัย  บริการประชาชน  ตลอด  24  ช่ัวโมง 
 8)  บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  มุํงเน๎นการมีสํวนรํวม ของพี่

น๎องประชาชนอยํางแท๎จริง มีความซื่อสัตย๑ สุจริต โปรํงใส  ตรวจสอบได๎ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 

 ๒.๖.๔. เทศบาลต้าบลศิลาแลง อ้าเภอปัว จังหวัดน่าน 
 เทศบาลตําบลศิลาแลงต้ังอยูํระหวําง พิกัดท่ีเส๎นรุ๎ง 19,07” เหนือ และเส๎นแวงท่ี 

100,57” ถึงตะวันออกสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ระหวําง 400 – 950 เมตร หํางจากตัว
จังหวัดนําน ไปทางทิศเหนือ 62 กิโลเมตร และสํานักงานเทศบาลตําบลศิลาแลงจัดต้ังเมื่อวันท่ี 23 
กุมภาพันธ๑ 2540 ป๓จจุบันตั้งอยูํเลขท่ี 68 บ๎านฝาย หมูํท่ี 7 อําเภอป๓ว จังหวัดนําน หํางจากอําเภอ
ป๓ว 5 กิโลเมตร 
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 ประวัติความเป็นมาของต้าบลศิลาแลง 
 ศิลาแลงเป็นตําบลหนึ่งในอําเภอป๓ว ตอนบนของจังหวัดนําน ในอดีต ราวพุทธศตวรรษท่ี 

18 ชาวไทยกลํุมหนึ่งภายใต๎การนําของพญาภูคา ได๎เข๎าครอบครองพื้นท่ีดินสร๎างบ๎านแปงเมืองยํ าง 
อันเป็นศูนย๑กลางของเมืองนํานในสมัยโบราณ และเป็นท่ีมาของช่ือเทือกเขาสูงเกือบสองพันเมตร ปก
คลุมด๎วยทรัพยากรปุาไม๎อันเป็นแหลํงต๎นน้ําลําธาร และเป็นท่ีให๎ชุมชนได๎แทรกตัวอยูํอาศัยหมูํบ๎านใน
เขตตําบลศิลาแลง อําเภอป๓ว จังหวัดนําน เกือบท้ังหมด เป็นหมูํบ๎านท่ีมีเช้ือสายไทล้ือหรือกลํุมชนท่ี
เรียกตัวเองวํา “ล้ือ” เป็นกลํุมชาติพันธุ๑ที่พูดภาษาตระกูลไท (ไต) ซึ่งมีถิ่นฐานด้ังเดิมอยูํแคว๎นสิบสอง 
ป๓นนาทางตอนบนของประเทศจีน ไทล้ือได๎อพยพเข๎ามาอยูํตามหัวเมืองตําง ๆ กระจายอยูํใน
ภาคเหนือตอนบน มีหลักฐานวําชาวไทล้ือได๎อพยพเข๎ามาต้ังถิ่นฐานอยูํในประเทศไทย ในสมัยพระยา
กาวิละแหํงนครเวียงพิงค๑ (เชียงใหมํ) สํวนหนึ่งอพยพเพราะถูกกวาดต๎อนเป็นเชลย อีกสํวนหนึ่งอพยพ
เข๎ามาเพราะถูกคุกคามจากการส๎ูรบกับคนตํางเผํา แตํเดิมตําบลศิลาแลงมีเขตการปกครองรวมกับ
ตําบลป๓ว โดยมีนายวิโรจน๑ สมประสิทธิ์ ดํารงตําแหนํงกํานัน ตํอมาได๎มีการแยกเขตการปกครองใหมํ 
โดยแยกหมูํบ๎าน จํานวน 17 หมูํบ๎าน ออกจากตําบลป๓ว แล๎วให๎ช่ือวํา “ตําบลศิลาแลง” โดยมีปลัด
ดํารงศ๑ ทรงประศาสตร๑ เป็นผ๎ูต้ังช่ือตําบลและมีนายแสวง นําวงศ๑ ดํารงตําแหนํง กํานันตําบลศิลาแลง
คนแรกโดยต้ังแตํจัดต้ังตําบลศิลาแลงมีกํานันท้ังหมดมาแล๎วทั้งหมด 8 คน 

 เมื่อ ปี พ.ศ. 2537 มีการแบํงแยกหมูํบ๎านในเขตความรับผิดชอบของตําบลศิลาแลง
จํานวน 3 หมูํบ๎านโดยได๎จัดต้ังเป็นตําบลใหมํ คือ ตําบลปุากลางในป๓จจุบัน และตํอมาก็มีการแยก
หมูํบ๎านในความรับผิดชอบของตําบลศิลาแลงอีกครั้งหนึ่ง จํานวน 10 หมูํบ๎านโดยได๎จัดต้ังเป็นตําบล
ใหมํ คือ ตําบลภูคา ซึ่งจะสังเกตได๎วําแตํกํอนท่ียังไมํมีการแบํงแยกไปจัดต้ังตําบลใหมํของท้ัง 13 หมูํ
นั้น ตําบลศิลาแลงจะมีหลายชาติพันธุ๑ ทําให๎ทัศนคติ คํานิยม ความคิด หลายส่ิงหลายอยํางมีความ
แตกตํางกันทําให๎เกิดความแตกแยกแบํงพรรคแบํงพวกได๎งําย ตํางจากในป๓จ จุบันท่ีตําบลศิลาแลงมี
จํานวนหมูํบ๎านเหลืออยูํเพียง 8 หมูํบ๎าน คนในชุมชนสํวนใหญํเป็น ชาวไทล้ือ มีเพียง 2 

 หมูํบ๎านท่ีเป็นคนพื้นเมือง คือ บ๎านศาลาหมูํ 2 และบ๎านนาแล หมูํ 8 แตํก็ไมํใชํอุปสรรค
ตํอการพัฒนาตํอไปเพราะพื้นฐานทางประเพณี วัฒนธรรม ทัศนคติ ท่ีไมํแตกตํางกันมาก ทําให๎ไมํรู๎สึก
เกิดความแตกตํางทางชาติพันธุ๑ โดยบ๎านนาแล เป็นหมูํบ๎านจัดต้ังขึ้นใหมํ ต้ังแตํ 1 กันยายน 2547 
แยกมาจากบ๎านศาลา 

 เทศบาลตําบลศิลาแลงได๎รับการยกฐานะเป็นนิติบุคคลจาก“สภาตําบล”เป็น “องค๑การ
บริหารสํวนตําบล”เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ๑ 2540 โดยเป็นองค๑การบริหารสํวนตําบลขนาดเล็ก มี
ประธานกรรมการบริหารองค๑การบริหารสํวนตําบลตําบลคนแรก คือ นายมนเฑียร ชํางเหล็ก 
ภายหลังได๎รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตําบล เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2552 โดยมีผ๎ูบริหารมาแล๎ว 4 
คน ผ๎ูดํารงตําแหนํงนายกเทศมนตรีคนป๓จจุบันคือ นางรําแพน โนพรวน 

 ลักษณะภูมิประเทศต้าบลศิลาแลง 
 ชุมชนตําบลศิลาแลงต้ังอยูํด๎านทิศตะวันตกของเขตเทศบาล มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา 

ด๎านตะวันออกเป็นเขตปุาสงวนแหํงชาติ คือ ปุาดอยภูคาและปุาผาแดง ซึ่งเป็นภูเขาสูงลาดชัน จึงเกิด
ลําน้ําหลายสายไหลลงมาอยูํพื้นท่ีราบท่ีเป็นชุมชน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีราบ 11.76 ตาราง
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กิโลเมตร หรือ 7,350 ไรํ และเป็นพื้นท่ีภูเขาและปุาไม๎ 22.09 ตารางกิโลเมตร หรือ 13,806.25 
ไร ํ

 ทรัพยากรปุาไม๎ สํวนใหญํเป็นไม๎เบญจพรรณ พื้นท่ีปุาชุมชนศิลาแลงและเขตปุาสงวน
แหํงชาติ คือ ปุาภูคาและปุาผาแดง มีขนาดพื้นท่ี 22.09 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร๎อยละ 64.26 
ของพื้นท่ีเทศบาลตําบลศิลาแลง 

 ทรัพยากรดิน สํวนใหญํเป็นดินเหนียวและดินรํวนปนทราย 
 ทรัพยากรน้ํา มีแหลํงน้ําทางธรรมชาติท่ีใช๎ในการเกษตร ได๎แกํ ลําน้ํากูน,ลําน้ําขว๎าง,อําง

หนองบัว,อํางก๎วยตาด,อํางห๎วยมะปรางค๑,อํางห๎วยกอฝาด,อํางห๎วยมะต๋ึน,อํางหนองปลาปอน,อํางห๎วย
หินลับ,อํางหนองห๎า,อํางห๎วยหาญ,อํางห๎วยตํอย,อํางห๎วยต๐อเฮือ,อํางห๎วยยาง,อนํางหนองบัวน๎อย,อําง
ห๎วยลึก,อํางห๎วยต๎าง,อํางหนองปุาสาธารณะ 

 วิสัยทัศน์การพัฒนาต้าบลศิลาแลง 
 ชุมชนเข๎มแข็ง เศรษฐกิจก๎าวหน๎า มุํงสํูการพัฒนาแบบยั่งยืน ยึดหลักการบริหารกิจการ

บ๎านเมืองท่ีดี มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ๑ เพิ่มพูนผลผลิตทางการเกษตร เน๎นการทํองเท่ียวเชิง
อนุรักษ๑ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยเรียงล้าดับก่อน - 
หลัง 

 ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางท่ี 1 การพัฒนาเส๎นทางคมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน ครอบคลุม และท่ัวถึง 
  แนวทางท่ี 2 จัดหาและพัฒนาแหลํงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค 
  แนวทางท่ี 3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยํางท่ัวถึง 
 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
  แนวทางท่ี 1 จัดหาและพัฒนาแหลํงน้ําเพื่อการเกษตร 
  แนวทางท่ี 2 สํงเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให๎มีรายได๎เพิ่มขึ้น โดยสร๎าง

ความเข๎มแข็งให๎แกํเศรษฐกิจชุมชน 
  แนวทางท่ี 3 สํงเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให๎มีทักษะ มีงานเพิ่มข้ึน 

แนวทางท่ี 4 พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีทํองเท่ียว 
แนวทางท่ี 5 พัฒนาบุคลากร การบริการ และการประชาสัมพันธ๑แหลํงทํองเท่ียว 
แนวทางท่ี 6 พัฒนา ปรับปรุง เส๎นทางคมนาคมสํูแหลํงทํองเท่ียว และเส๎นทางขน

ถํายผลผลิต 
 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
  แนวทางท่ี 1 พัฒนา สํงเสริม สนับสนุน ด๎านศึกษา และการเรียนรู๎ของชุมชน 
  แนวทางท่ี 2 สนับสนุน และสํงเสริมกิจการด๎านสาธารณสุข 
  แนวทางท่ี 3 สํงเสริมการจัดสวัสดิการ สังคมสงเคราะห๑ กีฬา และนันทนาการแกํ

ประชาชน 
  แนวทางท่ี 4 สนับสนุนให๎มีการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด 
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  แนวทางท่ี 5 สํงเสริม สนับสนุนความเข๎มแข็งการมีสํวนรํวมของชุมชน 
 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  แนวทางท่ี 1 อนุรักษ๑ ฟื้นฟู สนับสนุน สํงเสริมและบูรณาการด๎านศิลปะจารีต

ประเพณี และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
  แนวทางท่ี 2 พัฒนาแหลํงวัฒนธรรมศิลปวัตถุ และโบราณสถาน 
 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางท่ี 1 สํงเสริม สนับสนุน สร๎างจิตสํานึก และความตระหนักในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล๎อม 
  แนวทางท่ี 2 บําบัด ฟื้นฟู อนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
  แนวทางท่ี 1 สนับสนุนให๎มีการประสานงานการพัฒนาระหวํางองค๑ปกครองสํวน

ท๎องถิ่นและบูรณาการรํวมกับหนํวยงานอื่น 
  แนวทางท่ี 2 สนับสนุน สํงเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให๎มีประสิทธิภาพ 
  แนวทางท่ี 3 พัฒนาองค๑กรให๎มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารจัดการบ๎านเมือง

ท่ีดี 
  แนวทางท่ี 4 สํงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขององค๑กร/องค๑กรชุมชน 

 
 ๒.๖.๕ องค์การบริหารส่วนต้าบลดู่พงษ์ อ้าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 80 
 ข้อมูลทั่วไป 
 องค๑การบริหารสํวนตําบลดํูพงษ๑  ได๎รับการยกฐานะจากสภาตําบลเป็นองค๑การบริหาร

สํวนตําบล  เมื่อวันท่ี  23  กุมภาพันธ๑  2540  โดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย  และได๎
ประกาศลงในราชกิจานุเบกษา  ฉบับท่ัวไป  เลํมท่ี  113  ตอนพิเศษ  52  ง  ลงวันท่ี  25 ธันวาคม  
2539   จากเดิมสภาตําบลดํูพงษ๑  ใช๎หอประชุมประจําหมูํบ๎านพวงพยอม  หมูํท่ี  8  ตําบลดํูพงษ๑  
อําเภอสันติสุข  จังหวัดนําน  เป็นท่ีทําการช่ัวคราว  ตํอมาเมื่อ พ.ศ.  2542  ได๎ย๎ายท่ีต้ังสํานักงานมา
ท่ีบ๎านดอนดํูพงษ๑  เลขท่ี  273  หมูํท่ี 4  ตําบลดํูพงษ๑  อําเภอสันติสุข  จังหวัดนําน   ซึ่งเป็นเขต
สถานท่ีราชการ  ทําให๎เกิดความสะดวก  รวดเร็วในการติดตํอประสานงานกับสํวนราชการท่ีเกี่ยวข๎อง
มากขึ้น 

 องค๑การบริหารสํวนตําบลดํูพงษ๑  ได๎ประกาศปรับขนาดขององค๑การบริหารสํวนตําบลดํู
พงษ๑ จากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง  เมื่อวันท่ี  23  ธันวาคม  2553  ตามมติเห็นชอบผลการ
ประเมินการขอปรับขนาดขององค๑การบริหารสํวนตําบลดํูพงษ๑  ของคณะกรรมการพนักงานสํวน
ตําบลจังหวัดนําน  ในการประชุมครั้งท่ี  12/2553  เมื่อวันท่ี  23  ธันวาคม  2553  

 วิสัยทัศน์   

                                                             
80 องค๑การบริหารสํวนตําบลดํูพงษ๑, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓, (อัดสําเนา), หน๎า 

๙-๑๖. 
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 “สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข ด๎วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิค๎ุมกันตํอการ
เปล่ียนแปลง” 

 พันธกิจ 
 1. การสร๎างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได๎รับ

การค๎ุมครอง 
ทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยํางท่ัวถึงและเทําเทียมมีโอกาสเข๎าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยําง
เสมอภาค ทุกภาคสํวนได๎รับการเสริมพลังให๎สามารถมีสํวนรํวมในกระบวนการพัฒนา ภายใต๎ระบบ
บริหารจัดการภาครัฐท่ีโปรํงใสเป็นธรรม 
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให๎มีคุณธรรมเรียนรู๎ตลอดชีวิตมีทักษะและการดํารงชีวิต
อยํางเหมาะสม 
ในแตํละชํวงวัยสถาบันทางสังคมและชุมชนท๎องถิ่นมีความเข๎มแข็ง สามารถปรับตัวรู๎เทําทันกับการ
เปล่ียนแปลง 
 3. พัฒนาฐานรากการผลิตและบริการให๎เข๎มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู๎ความคิด
สร๎างสรรค๑ 
และภูมิป๓ญญา สร๎างความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร๎างการผลิตและการบริโภคให๎
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม พร๎อมสร๎างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

 4. สร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม สนับสนุนการมีสํวน
รํวมของชุมชน 
รวมท้ังสร๎างภูมิค๎ุมกัน เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 
 นโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลดู่พงษ์ 81 

 1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
  1.1 สนับสนุนให๎มีการสร๎าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
คอนกรีตเสริม 
ไม๎ไผํในหมูบํ๎าน ตลอดถึงถนนท่ีเช่ือมตํอระหวํางหมูบ๎ํานในเขตตําบลดํูพงษ๑ 

  1.2 สนับสนุนให๎�มีการสร๎างและปรับปรุงถนนเข�าสูงพื้นท่ีทําเกษตรในเขตพื้นท่ี
ตําบลดํูพงษ๑เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนสํงสินค๎าทางการเกษตร 

  1.3 สนับสนุนการสร๎างปรับปรุงระบบประปาหมูํ บ๎าน การดําเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารระบบประปาหมูํบ๎านให๎�ครอบคลุมท่ัวถึงทุกหมูํบ๎าน 

  1.4 สนับสนุนให๎มีไฟฟูาสาธารณะ และขยายเขตบริการไฟฟูา อยํางเพียงพอและ
ท่ัวถึง 
                                                             

81 องค๑การบริหารสํวนตําบลดํูพงษ๑, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓, (อัดสําเนา), 
หน๎า ๓๑-๓๔. 
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  1.5 สนับสนุนการสร๎างและบํารุง รักษาแหลํงน้ํา ฝายคันดิน ฝายชะลอน้ํา แหลํงน้ํา
ขนาดเล็กตาลํ้าห๎วย และพัฒนาระบบชลประทาน ดาดลําเหมือง ระบบเหมืองฝาย ในพื้นท่ีทํา
การเกษตร 

  1.6 สนับสนุนให๎มีครุภัณฑ๑ยานพาหนะตํางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ในองค๑กรและการให๎�บริการประชาชน เชํน รถกู�ชีพกู๎�ภัย รถไถ รถกระเช๎�า ฯลฯ 

 2. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  2.1 สํงเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อแก๎ป๓ญหาด๎านการผลิต 

และการตลาดของ 
เกษตรกร โดยเฉพาะพืชทางเศรษฐกิจ เชํน ข๎าวโพดเล้ียงสัตว๑ ยางพารา ฯลฯ 

  2.2 สํงเสริมและสนับสนุนให๎�ประชาชนประกอบอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว การปลูกพืชผสมผสานตามแนว
พระราชดําริ 

  2.3 สํงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และการสร๎างความเข๎มแข็งแบบพอเพียงและ
ชุมชนแบบพึ่งตนเอง 

  2.4 สํงเสริมให๎�ประชาชนได๎นําภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นมาใช๎�ให๎�เกิดประโยชน๑เพื่อเพิ่ม
รายได๎�ให๎�แกํราษฎรในท๎องถิ่น เชํน การจักสาน การทอผ๎�า การทําปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ กลํุมแปรรูป
อาหารจากผลผลิตทางการเกษตร 

  2.5 สํงเสริมกองทุนกู๎�ยืมเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให๎�ประชาชนมีรายได๎�เพิ่มขึ้นเป็นการ
แก๎�ไขป๓ญหาเบ้ืองต๎น�ในการแก๎�ไขป๓ญหาเงินทุนหมุนเวียนให�๎แกํกลํุมอาชีพในตําบลดํูพงษ๑ 

 3. นโยบายด้านสังคม 
  3.1 สํงเสริมการสร๎�างชุมชนนําอยูํ และการสร�างความเข�มแข็งและความสามัคคีของ

ชุมชน 
  3.2 สํงเสริม สนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาบุคลากรเครือขําย เพื่อการมีสํวนรํวมของ

กลํุมองค๑กรตําง ๆ ในตําบล เชํน ชมรมกํานันผ๎ูใหญํบ๎าน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูํบ๎�าน 
อปพร. ชรบ. สภาวัฒนธรรม ผ๎ู�สูงอายุ สตรี เยาวชน กลํุมสหกรณ๑ กลํุมออมทรัพย๑ ฯลฯ 

  3.3 สํงเสริมการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให๎�ทุกภาคสํวนของ
สังคมมีสํวนรํวมในกิจกรรมท่ีเป็นการเสริมสร๎างความเข�๎มแข็งและความอบอุํนให๎�แกํสถาบันครอบครัว 

  3.4 สนับสนุนและสํงเสริมกิจการด๎านสาธารณสุข สร๎างระบบความปลอดภัย ใน
ชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชนในตําบล จัดให๎�มี กระจกโค๎ง ปูายบอกเขต ไฟกระพริบ ตามแยกจุด
เส่ียง 
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  3.5 สํงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนเรื่อง เกิด แกํ เจ็บ ตาย ผําน
กองทุนสวัสดิการตําบล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก และเยาวชน สตรี ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ู�พิการ ผ๎ู�ด๎อยโอกาส 
ฯลฯ ให๎�ครอบคลุมท่ัวถึงทุกพื้นท่ี 

  3.6 สํงเสริมกีฬาและนันทนาการแกํประชาชนในตําบล 
  3.7 ให๎การสงเคราะห๑ผ๎ู�สูงอายุ ผ๎ู�พิการ ผ๎ู�ติดเช้ือ ผ๎ู�ด๎�อยโอกาสทางสังคม และเด็ก

นักเรียนผ๎ู�ยากไร�และขาดผ๎ูอุปการะดูแล ให๎�เข๎�าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐอยํางสะดวกและรวดเร็ว 
  3.8 สํงเสริมสนับสนุนพัฒนาความมั่นคงปรับปรุงท่ีอยูํอาศัยของประชาชนผ๎ู�มีรายได๎�

น๎�อย ผ๎ู�ยากไร๎�ผ๎ู�ด๎อยโอกาสในตําบล 
  3.9 สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการปูองกันและปราบปรามและแก�ไขป๎๓ญหายา

เสพติด  
 4. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 
  4.1 สํงเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให๎�มีความเข๎มแข็ง 
  4.2 สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบล 
  4.3 สนับสนุนและสํงเสริมให๎�ประชาชนในตําบลดํูพงษ๑มีความรู๎เกี่ยวกับโรคภัยไข�เจ็บ

ตํางๆ พร๎�อมท้ังปูองกันโรคระบาด และโรคติดตํอ โดยให�๎มีการตรวจสุขภาพประจําปีรวมท้ังสามารถ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต๎นได๎� 

  4.4 สํงเสริมให๎�ประชาชนในตําบลดํูพงษ๑มีสุขภาพรํางกายแข็งแรง สํงเสริมให๎�มีการ
เลํนกีฬาและการออกกําลังกาย 

  4.5 สํงเสริมและฟื้นฟูระบบส่ิงแวดล๎�อมและทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎�อมให�๎มี
ความสมบูรณ๑ 

  4.6 สํงเสริมกระบวนการคัดแยกขยะ การกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในตําบล 
  4.7 รณรงค๑สร๎างจิตสํานึก และการมีสํวนรํวมของประชาชนในตําบลในการอนุรักษ๑

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎�อม เพื่อให๎เกิดการใช๎�ประโยชน๑อยาํงค๎ุมคําสูงสุด โดยการสํงเสริมให๎�มี
การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน สนับสนุนกิจกรรม การอนุรักษ๑อาํงเก็บน้ําล�องปูทุา 

  4.8 สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ๑ปุาชุมชน แนวเขตพื้นท่ีสาธารณะ ตล่ิงริมน้ํา ตาม
กฎหมายผังเมืองรวมจังหวัด 

 5. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
  5.1 สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบอยํางตํอเนื่อง 
  5.2 พัฒนาศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กให๎นําอยูํและให๎�มีประสิทธิภาพ เพิ่มทักษะด๎�านภาษา

ตํางประเทศเพื่อเตรียมความพร�อมเข�าสํูประชาคมอาเซียน 
  5.3 สํงเสริม สนับสนุน อนุรักษ๑ฟื้นฟู และบูรณาการด๎าน ศาสนา วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
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  5.4 สํงเสริมกิจกรรมการกีฬา นันทนาการให๎�หลากหลายมีระบบ และท่ัวถึง 
 6. นโยบายด้านการการทอ่งเที่ยว 
  6.1 การพัฒนาสํงเสริมการทํองเท่ียวเชิงอนุรักษ๑อยํางสมดุลและยั่งยืน 
  6.2 ฟื้นฟูเอกลักษณ๑ของชุมชน เชํน ภาษาท๎องถิ่น ประเพณีและวิถีชีวิตด้ังเดิมของ

ชุมชน 
  6.3 การพัฒนาอํางเก็บน้ําลํองปูทุาให�๎เป็นสวนสาธารณะ เป็นสถานท่ีพักผํอน หยํอน

ใจและการพัฒนากลํุมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให๎�เกิดขึ้นในบริเวณอํางเก็บน้ํา เพื่อกํอให๎�เกิด
รายได๎�ในชุมชนของตําบล 

 7. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
  7.1 สํงเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรง

เป็นประมุข โดยมุํงเน๎�นให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในทุกๆ ด๎าน ได๎แกํ การสนับสนุนประชาคมองค๑กร
ประชาชน โดยการ “รํวมคิด รํวมทํา รํวมปฏิบัติ และรํวมรับผลประโยชน เพื่อประชาชนชาวตําบลดํู
พงษ๑” 

  7.2 สนับสนุนการประสานงานพัฒนาระหวํางองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและ
บูรณาการกับหนํวยงานอื่น 

  7.3 เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ๑แบบบูรณาการ เพื่อเป็นการสร�าง
ภาพพจน๑สถาบันองค๑การบริหารสํวนตําบลดํูพงษ๑ให�๎ประชาชนยอมรับและให๎�ความเช่ือถือ 

  7.4 ปรับเปล่ียนกระบวนการ หรือวิธีการทํางาน โดยนําการบริหารงานแนวใหมํมา
ใช๎� มีการจัดการระบบการบริหาร และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต๎องการ
ของประชาชนด๎�วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

  7.5 เน๎�นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิ�ดโอกาสให๎�ประชาชนเข�ามามีสํวนรํวม
ในการบริหารท๎�องถิ่นมากขึ้น ผํานประชาคมหมูํบ๎�าน ต๎ูรับฟ๓งความคิดเห็น เพื่อเปิ�ดโอกาสให๎�ประชาชน 
รํวมคิด รํวมทํา รํวมรับผลประโยชน รวํมตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  7.6 สร๎�างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญ และกําลังใจให๎ �ข๎�าราชการและผ๎ูปฏิบัติงานของ
องค๑การบริหารสํวนตําบลดํูพงษ๑ท่ีปฏิบัติงานด๎วยความทํุมเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเดํนและเป็น
ท่ียอมรับ 

  7.7 สนับสนุนเพิ่มศักยภาพของพนักงาน สมาชิกสภาฯและผ๎ูบริหาร ให๎�ได๎�รับการฝึ�
กอบรมได๎�เพิ่มพูนความรู๎�ทักษะ และมีประสบการณ๑ในการทํางานมากยิ่งขึ้น 

  7.8 บริหารการคลังอยํางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง 
  7.9 พัฒนารายได๎�ขององค๑การบริหารสํวนตําบลเพื่อพัฒนาท๎�องถิ่นให๎�เจริญก๎าวหน๎�า

โดยการปรับปรุงระบบการจัดการเก็บภาษีขององค๑การบริหารสํวนตําบลให๎�สะดวก รวดเร็วและเป็น
ธรรม 
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  7.10 ซํอมแซม ปรับปรุง อาคารสถานท่ีทําการองค๑การบริหารสํวนตําบลดํูพงษ๑
รวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศน๑ในเขตองค๑การบริหารสํวนตําบลดํูพงษ๑ 

  7.11 ปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการโรงฆําสัตว๑ให�๎เป็นระบบได๎มาตรฐาน 
  7.12 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑ ครุภัณฑ๑ท่ีจําเป็นตํอการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ๎า

หน๎�าท่ีให�๎พร๎�อมปฏิบัติหน๎�าท่ีบริการประชาชนตําบลดํูพงษ๑ 
 เมื่อศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับภาครัฐเหลํานี้แล๎วนั้นจะเห็นวําองค๑กรภาครัฐเหลํานี้ตํางเป็น

องค๑กรท่ีแนวนโยบายหรือมีภารกิจท่ีต๎องเกี่ยวข๎องกับการจัดการทรัพยากรธรรมไมํทางใดก็ทางหนึ่ง 
ขณะเด่ียวกันองค๑กรภาครัฐดังกลําวยังเป็นองค๑กรท่ีอยูํในพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีต้ังสํานักงานของภาคประชา
สังคมตํางๆ ซึ่งต๎องมีการปฏิบัติงานรํวมกันระกวํางภาครัฐเหลํานั้นกับภาคประชาสังคมตํางๆในพื้นท่ี
ในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะมิติท่ีเป็นประเด็นท่ีเกี่ยวข๎องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเนื่องจาก
เป็นประเด็นท่ีทุกภาคสํวนในจังหวัดตํางให๎ความสําคัญเป็นอยํางมาก 
 
๒.๗ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน 

 ในสํวนของข๎อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดนําน ผ๎ูวิจัยแบํง
ออกเป็น  ๒ สํวน คือ สํวน ท่ี เป็นข๎อมูลพื้ นฐาน และสํวน ท่ี เกี่ ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ                 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 82 

 ๒.๗.๑ ข้อมูลพื้นฐาน 
 1) คําขวัญจังหวัดนําน 
 “แขํงเรือลือเล่ือง เมืองงาช๎างดํา จิตรกรรมวัดภูมินทร๑ แดนดินส๎มสีทอง เรืองรองพระ

ธาตุ แชํแห๎ง” 
 ๒) นามเมือง 
 เมืองนํานมีท่ีมาของช่ือปรากฏในตํานานพระอัมภาควํา “นันทสุวรรณนคร” ในตํานาน

เกําๆเรียกเมืองนําน อีกคําหนึ่งวํา “กาวนําน” ตํอมามีการเรียกช่ือเมืองนํานวํา “นันทบุรี” หรือ 
“นันทบุรีศรีนครนําน” ท่ีมาของช่ือ 

 เมืองนํานมาจากช่ือแมํน้ํานํานอันเป็นท่ีต้ังของเมืองท่ีอยูํบนสองฟากฝ๓่งแมํน้ํานํานช่ือของ
เมืองนํานได๎ปรากฏในศิลาจารึกของพํอขุนรามคําแหง เรียกวําเมืองนําน คือต้ังแตํแรกต้ังเมืองใหมํ ณ 
ฝ๓่งตะวันออกของแมํน้ํานําน 

 เมืองนํานแม๎จะมีการเรียกช่ือใหมํวํา “นันทบุรี” หรือ “นันทบุรีศรีนครนําน” ซึ่งใช๎กัน
ในทางราชการในสมัยโบราณ และศุภอักษรนามนันทบุรี เป็นนามท่ีไพเราะและมีความหมายมงคล
นามแตํก็มีหลายพยางค๑และเรียกยากจึงกลับมานิยมเรียกนามเมืองตามเดิมวํา “เมืองนําน” ตลอด
จนถึงป๓จจุบัน 

                                                             
82 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนําน, แผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ.

๒๕๕๘ – ๒๕๖๑, (ม.ป.ท., ม.ป.พ.), หน๎า ๕-๙. 
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 เมืองนํานในอดีตเป็นนครรัฐเล็กๆกํอตัวขึ้นราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 18 บริเวณท่ีราบ
ลํุมแมํน้ํานํานและแมํน้ําสาขาในหุบเขาทางตะวันออกของภาคเหนือ ประวัติศาสตร๑เมืองนํานเริ่ม
ปรากฏขึ้นราว พ.ศ. 1825 ภายใต๎การนําของพญาภูคาศูนย๑การปกครองอยูํท่ีเมืองยําง (เช่ือกันวําคือ
บริเวณริมฝ๓่งด๎านใต๎ของแมํน้ํายํางใกล๎เทือกเขาดอยภูคาในเขตบ๎านเส้ียวตําบลยมอําเภอทําวังผา) 
เพราะปรากฏรํองรอยชุมชนในสภาพท่ีเป็นคูน้ําคันดินกําแพงเมืองซ๎อนกันอยูํตํอมาพระยาภูคาได๎
ขยายอาณาเขตปกครองของตนออกไปให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้นโดยสํงราชบุตรบุญธรรม 2 คน ไปสร๎าง
เมืองใหมํโดยขุนนุํนผ๎ูพี่ไปสร๎างเมืองจันทบุรี (เมืองพระบาง) และขุนฟองผ๎ูน๎องสร๎างเมือง วรนครหรือ
เมืองป๓ว ในสมัยของพญาการเมือง (กรานเมือง)โอรสของพญาผานองเมืองป๓ว ได๎มีการขยายตัวมากขึ้น
ตลอดจนมีความสัมพันธ๑กับเมืองสุโขทัยอยํางใกล๎ชิดพงศาวดารเมืองนํานกลําวถึงพญาการเมืองวํา
ได๎รับเชิญจากเจ๎าเมืองสุโขทัย (พระมหาธรรมราชาลิไท) ไปรํวมสร๎างวัดหลวงอภัย (วัดอัมพวนาราม) 
ขากลับเจ๎าเมืองสุโขทัยได๎พระราชทานพระธาตุ 7 องค๑ พระพิมพ๑ทองคํา 20 องค๑ พระพิมพ๑เงิน 20 
องค๑ ให๎กับพญาการเมืองมาบูชาณเมืองป๓ว ด๎วยพญาการเมืองได๎ปรึกษาพระมหาเถรธรรมบาลจึงได๎
กํอสร๎างพระธาตุแชํแห๎งขึ้นที่บนภูเพียงแชํแห๎งพร๎อมท้ังได๎อพยพผ๎ูคนจากเมืองป๓วลงมาสร๎างเมืองใหมํ
ท่ีบริเวณพระธาตุแชํแห๎งเรียกวําภูเพียงแชํแห๎งในปี พ.ศ. 1902 โดยมีพระธาตุแชํแห๎งเป็นศูนย๑กลาง
เมืองหลังจากพญาการเมืองถึงแกํพิราลัยโอรสคือพญาผากองขึ้นครองเมืองแทน 

 ตํอมาเกิดป๓ญหาความแห๎งแล๎งจึงย๎ายเมืองมาสร๎างใหมํท่ีริมแมํน้ํานํานด๎านตะวันตก
บริเวณบ๎านห๎วยไค๎คือบริเวณท่ีต้ังของจังหวัดนํานในป๓จจุบันเมื่อปี พ.ศ. 1911 ในสมัยเจ๎าปูุเขํงครอง
เมืองระหวํางปี พ.ศ. 1950 - 1960 ได๎สร๎างวัดพระธาตุช๎างคํ้าวรวิหารวัดพระธาตุเขาน๎อยวัดพญาภู
แตํสร๎างไมํทันเสร็จก็ถึงแกํพิราลัยเสียกํอน พญางั่วฬารผาสุม ผ๎ูเป็นหลานได๎สร๎างตํอจนแล๎วเสร็จและ
ได๎สร๎างพระพุทธรูปทองคําปางลีลา ป๓จจุบันคือพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี ประดิษฐานอยูํในวิหาร
วัดพระธาตุช๎างคํ้าวรวิหาร 

 ในปี พ.ศ. 1993 พระเจ๎าติโลกราชกษัตริย๑นครเชียงใหมํมีความประสงค๑จะครอบครอง
เมืองนํานและแหลํงเกลือบํอมาง (ต.บํอเกลือใต๎ อ.บํอเกลือ) ท่ีมีอยํางอุดมสมบูรณ๑และหาได๎ยากทาง
ภาคเหนือ จึงได๎จัดกองทัพเข๎ายึดเมืองนําน เมืองนํานจึงถูกผนวกเข๎าไว๎ในอาณาจักรล๎านนาต้ังแตํนั้น
มาตลอดระยะเวลาเกือบ 100 ปี ท่ีเมืองนํานอยูํในครอบครองของอาณาจักรล๎านนาได๎คํอยๆซึมซับ
เอาศิลปวัฒนธรรมของล๎านนามาไว๎ในวิถีชีวิตโดยเฉพาะการรับเอาศิลปกรรมทางด๎านศาสนาปรากฏ
ศิลปกรรมแบบล๎านนาเข๎ามาแทนท่ีศิลปกรรมแบบสุโขทัยอยํางชัดเจน ดังเชํนเจดีย๑วัดพระธาตุแชํแห๎ง 
เจดีย๑วัดสวนตาลเจดีย๑วัดพระธาตุช๎างคํ้า แม๎จะเหลือสํวนฐานท่ีมีช๎างล๎อมรอบซึ่งเป็นลักษณะศิลปะ
แบบสุโขทัยอยูํแตํสํวนองค๑เจดีย๑ข้ึนไปถึงสํวนยอดเปล่ียนเป็นศิลปกรรมแบบล๎านนาไปจนหมดส้ิน 

 ในปี พ.ศ. 2446 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวได๎ทรงพระกรุณาโปรด
เกล๎าฯสถาปนาให๎เจ๎าสุริยพงษ๑ผลิตเดชฯเล่ือนยศฐานันดรศักด์ิขึ้นเป็น “พระเจ๎านครนําน” มีพระนาม
ปรากฏตามสุพรรณป๓ฏวํา “พระเจ๎าสุริยพงษ๑ผลิตเดชกุลเชษฐมหันต๑ไชยนันทบุรมหาราชวงศาธิบดีสุ
ริตจารีราชนุภาวรักษ๑วิบูลยศักด์ิกิติไพศาลภูบาลบพิตรสถิตย๑ณนันทราชวงษ๑” เป็นพระเจ๎านครนําน
องค๑แรกและองค๑เดียวในประวัติศาสตร๑นําน ภายหลังได๎รับการสถาปนาเป็นพระเจ๎านํานพระเจ๎าสุริย
พงษ๑ผลิตเดชฯ จึงได๎สร๎างหอคํา (ค๎ุมหลวง) ขึ้นแทนหลังเดิมซึ่งสร๎างในสมัยของเจ๎าอนันตวรฤทธิเดชฯ 
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และด๎านหน๎าหอคํามีขํวงไว๎ทําหน๎าท่ีคล๎ายสนามหลวงสําหรับจัดงานพิธีตํางๆตลอดจนเป็นท่ีจัดขบวน
ทัพออกส๎ูศึกจัดขบวนนําเสด็จหรือขบวนรับแขกเมืองสําคัญและในปี พ.ศ. 2474 เจ๎ามหาพรหมสุร
ธาดาเจ๎าผ๎ูครองนครนํานถึงแกํพิราลัยตําแหนํงเจ๎าผ๎ูครองนครก็ถูกยุบเลิกต้ังแตํนั้นมาสํวนหอคําได๎ใช๎
เป็นศาลากลางจังหวัดนํานจนปี พ.ศ. 2511 จังหวัดนํานได๎มอบหอคําให๎กรมศิลปากรใช๎เป็นสถานท่ี
จัดต้ังพิพิธภัณฑสถานแหํงชาตินํานจนกระท่ังป๓จจุบัน 

 ๓) ท่ีต้ังจังหวัด 
 จังหวัดนํานเป็นจังหวัดชายแดนด๎านตะวันออกของภาคเหนือหํางจากกรุงเทพมหานคร

ตามเส๎นทางรถยนต๑ประมาณ668 กิโลเมตร มีพื้นท่ีรวมท้ังส้ิน 7,170,045 ไรํหรือ 11,472.076 
ตารางกิโลเมตรคิดเป็นร๎อยละ 2.23 ของพื้นท่ีท้ังประเทศเป็นพื้นท่ีปุาเขาและลาดชันประมาณ 85% 
เหลือประมาณ 15 %เป็นพื้นท่ีราบ 

 ทิศเหนือและทิศตะวันออก  ติดตํอกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมี 
ความยาวตามแนวชายแดนประมาณ 277 กิโลเมตร หํางจาก แขวงหลวงพระบาง 230กิโลเมตร 

 ทิศตะวันตก  ติดตํอกับจังหวัดแพรํจังหวัดพะเยา 
 ทิศใต๎  ติดตํอกับจังหวัดแพรํและจังหวัดอุตรดิตถ๑ 

 ๔) การปกครอง 
 จังหวัดนําน ประกอบด๎วย 15 อําเภอ 99 ตําบล 848 ได๎แกํ 

อ้าเภอ จ้านวนต้าบล จ้านวนหมู่บ้าน 
เมืองนําน 11 109 
ภูเพียง 7 61 
แมํจริม 5 38 
สันติสุข 3 31 
เวียงสา 17 127 
นาน๎อย 7 66 
นาหมื่น 4 48 

บ๎านหลวง 4 26 
ทําวังผา 10 91 

ป๓ว 12 105 
เชียงกลาง 6 60 
สองแคว 3 25 
ทํุงช๎าง 4 40 

เฉลิมพระเกียรติ 2 22 
บํอเกลือ 4 39 

รวม 99 848 
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 ประชากรจังหวัดนําน มีจํานวนท้ังส้ิน 475,824 คน ประชากรอาศัยอยูํท่ีอําเภอเมือง
นํานมากท่ีสุด คือ จํานวน 81,469 คน รองลงมาได๎แกํ อําเภอเวียงสา จํานวน 70,267 คน และ
อําเภอป๓ว จํานวน 64,131 คน 

 
 ๒.๗.๒ ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดน่าน 83 
 ๑) ทรัพยากรดินและท่ีดิน 
 จากการศึกษาของกรมพัฒนาท่ีดิน เรื่องความแห๎งแล๎งและภาวการณ๑เป็นทะเลทรายใน

ประเทศไทยโดยใช๎ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ (GIS) วิเคราะห๑เชิงพื้นท่ีพบวําพื้นท่ีมีความเส่ียงตํอ
ภาวการณ๑เป็นทะเลทรายในประเทศไทยในระบบรุนแรง จํานวน 6.93 ล๎านไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 
2.17 ของพื้นท่ีประเทศ แบํงเป็นพื้นท่ีราบ 2.39 ล๎านไรํ และท่ีสูง 4.54 ล๎านไรํ โดยพื้นท่ีสํวนใหญํ
อยูํในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศ ซึ่งเมื่อพิจารณาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในแตํ
ละจังหวัดโดยให๎ความสําคัญท่ีระดับความเส่ียงตํอภาวการณ๑เป็นทะเลทรายท่ีมีระดับความรุนแรงแล๎ว
พบวําพื้นท่ี 18 จังหวัด ท่ีมีพื้นท่ีในระดับความเส่ียงรุนแรงมากกวํา 10 ตารางกิโลเมตร คือ จังหวัด
นําน เพชรบูรณ๑ เชียงใหมํ พิษณุโลก นครราชสีมา อุตรดิตถ๑ ตาก เลย ลําปาง ลพบุรี แมํฮํองสอน 
สระบุรี พะเยา กาญจนบุรี ชลบุรี เชียงราย กําแพงเพชร และแพรํ ซึ่งจังหวัดนําน  เพชรบูรณ๑ 
เชียงใหมํ พิษณุโลกและนครราชสีมา เป็น 5 จังหวัดแรกที่ได๎รับผลกระทบมากท่ีสุด ตามลําดับ 

 การแปรสภาพเป็นทะเลทรายเป็นกระบวนการท่ีเกิดจากความเส่ือมโทรมของดินในเขต
พื้นท่ีแห๎งแล๎ง กึ่งแห๎งแล๎งและกึ่งชํุมช้ืนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นมาจากหลายสาเหตุคือการลดลงของพืช
คลุมดินการชะล๎าง พังทลายของดิน การเกิดดินถลํม การเกาะตัวกันของดินเป็นแผํนแข็งและความ
แนํนทึบของดินรวมถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมของมนุษย๑โดยจังหวัดนําน 
พิษณุโลก และอุตรดิตถ๑ เป็นจังหวัดท่ีมีความเส่ียงตํอภาวการณ๑เป็นทะเลทราย โดยจังหวัดนําน มี
ป๓ญหาเรื่องทรัพยากรดิน ดังนี้ 

 1.ป๓ญหาการใช๎ท่ีดินไมํเหมาะสม ได๎แกํ การใช๎ท่ีดินไมํสอดคล๎องกับสมรรถนะของท่ีดิน
การใช๎ท่ีดินผิดประเภทและการใช๎ท่ีดินไมํถูกต๎องตามหลักการอนุรักษ๑โดยเอาพื้นท่ีเกษตรกรรมไปใช๎ใน
กิจกรรมอื่น 

 2.ป๓ญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดินเป็นป๓ญหาจากการสืบเนื่องจากการใช๎ท่ีดิน
อยํางไมํ 

 ถูกต๎องและไมํเหมาะสมโดยเฉพาะอยํางยิ่งพื้นท่ีลาดชันสูง อันได๎แกํ พื้นท่ีปุาสงวน
แหํงชาติท่ีถูกทําลายกํอให๎เกิดการชะล๎างพังทลายและดินเส่ือมโทรมแตํละปีจะมีการสูญเสียหน๎าดิน 
อันเกิดจากการชะล๎างพังทลายและจากรายงานการสูญเสียดินของสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ พบวํามีปริมาณตะกอนรวม 3.3 ล๎านตันตํอปี และความลึกของการกัดเซาะ 0.02 
มิลลิเมตรตํอปี ตามจุดตํางๆ ในลํุมน้ํานําน และจากรายงานของกรมพัฒนาท่ีดิน พบวํา การสูญเสียดิน

                                                             
83 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนําน, แผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ.

๒๕๕๘ – ๒๕๖๑, หน๎า ๓๙-๔๓. 



๑๐๔ 

 

ในจังหวัดอยูํระหวําง 0.01 – 150 ตัน/ไรํ/ปี โดยพื้นท่ีลํุมน้ํานํานตอนบนที่ประกอบด๎วยพื้นท่ีปุาเขา 
อัตราการสูญเสียดินอยูํในระดับปานกลางถึงรุนแรง โดยเฉพาะพื้นท่ีปุาไม๎ท่ีถูกทําลายอยํางรุนแรงและ
มีความลาดชันสูง 

 3. ป๓ญหาการใช๎ท่ีดินท่ีมีศักยภาพทางการเกษตรตํ่า การใช๎ท่ีดินในป๓จจุบันมีท่ีดินท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมกับการเกษตรอยูํอยํางจํากัด ขณะท่ีประชากรเพิ่มขึ้นตลอด และทําให๎ความ
ต๎องการท่ีดินทํากินสูงขึ้น จึงมีการนําท่ีดินท่ีมีศักยภาพทางการเกษตรตํ่าซึ่งเป็นดินท่ีมีป๓ญหามาใช๎
ประโยชน๑ 

 4. ป๓ญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน ได๎แกํ ป๓ญหาการไมํมีเอกสารสิทธิ์ในท่ีดิน และป๓ญหา
การกระจายการถือครองท่ีดิน พื้นท่ีท่ีใช๎ประโยชน๑ทางการเกษตรมีหลายพื้นท่ีถูกถือครองโดยไมํมี
เอกสารสิทธิ์ที่ถูกต๎องตามกฎหมาย จึงไมํมีแรงจูงใจในการบํารุงรักษาท่ีดิน 

 5. ป๓ญหามลพิษทางดิน ได๎แกํ สารพิษตกค๎างจากการใช๎ในการเกษตร อุตสาหกรรม 
และชุมชนป๓จจุบันป๓ญหามลพิษทางดินกระจายมากขึ้น ตามแนวโน๎มของการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมและประชากรท่ีเพิ่มข้ึนการใช๎ประโยชน๑ท่ีดิน และการถือครองท่ีดินเพื่อทําการเกษตร 

 ๒) ทรัพยากรปุาไม๎และสัตว๑ปุาทรัพยากรปุาไม๎ 
 พื้นท่ีของจังหวัดนํานสํวนใหญํเป็นปุาและภูเขาสลับซับซ๎อนจากข๎อมูลของกรมปุาไม๎

พบวําในปี พ.ศ.2519 จังหวัดนํานมีพื้นท่ีปุาสมบูรณ๑ท่ีอยูํท้ังในและนอกเขตปุาสงวนแหํงชาติ ท้ังหมด 
5,280,625 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 73.65 ของพื้นท่ีท้ังจังหวัดพอถึงปี พ.ศ.2525 จังหวัดนํานมีพื้นท่ี
ปุา 3,509,375 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 48.95 ของพื้นท่ี ท้ังจังหวัด ในปี พ.ศ.2532 พื้นท่ีปุาลดลง
เหลือ 3,193,125 ไรํ หรือร๎อยละ 44.53 พื้นท่ีถูกบุกรุกถูกทําลายไปเรื่อย ๆ จนปี พ.ศ. 2541 
พื้นท่ีปุาลดลงเหลือประมาณ 2,995,000 ไรํ หรือร๎อยละ 41.77 ของพื้นท่ีท้ังหมด และต้ังแตํปีพ.ศ. 
2548 เป็นต๎นมา ได๎มีการนําเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช๎ในการสํารวจพื้นท่ีปุาไม๎ใน
จังหวัดนํานพบวําในปี พ.ศ.2551 จังหวัดนําน มีพื้นท่ี ปุาไม๎ 5,103,550 ไรํ หรือร๎อยละ 71.18 
โดยมีการจัดต้ังอุทยานแหํงชาติขึ้นครอบคลุมพื้นท่ีในเขตต๎นน้ําลําธารซึ่งถือวําเป็นพื้นท่ีอนุรักษ๑จํานวน 
7 แหํง ประกอบด๎วย อุทยานแหํงชาติดอยภูคา อุทยานแหํงชาติ แมํจริม อุทยานแหํงชาติขุนนําน 
อุทยานแหํงชาติถ้ําสะเกิน อุทยานแหํงชาตินันทบุรี อุทยานแหํงชาติขุนสถาน และอุทยานแหํงชาติศรี
นําน กับอีกวนอุทยานถ้ําผาตูบอีก 1 แหํง 

 สภาพป๓ญหาทรัพยากรปุาไม๎ 
 ป๓ญหาทรัพยากรปุาไม๎ท่ีสําคัญ คือ การลดลงของพื้นท่ีปุาไม๎อันเนื่องมาจากการเข๎าไป

บุกรุกทําลายปุา การลักลอบตัดไม๎ และการเข๎าไปจับจองใช๎ประโยชน๑พื้นท่ีปุาโดยไมํได๎รับอนุญาตซึ่งมี
อยูํเป็นจํานวนมาก ซึ่งสาเหตุท่ีสําคัญของป๓ญหามีดังนี้ 

 ๒.๑ สภาพเศรษฐกิจ 
 - การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เชํน ถนนตัดเข๎าไปในพื้นท่ีปุาไม๎ พร๎อมท้ัง

มีการขยายและพัฒนาในพื้นท่ี 2 ข๎างถนน ทําให๎เกิดการสูญเสียพื้นท่ีปุาไม๎อีกท้ังทําให๎การบุกรุกและ
การลักลอบตัดไม๎เป็นไปได๎งํายยิ่งขึ้น 



๑๐๕ 

 

 - ความต๎องการท่ีอยูํอาศัยและท่ีทํากิน สภาพทางเศรษฐกิจและการขยายตัวทําให๎ท่ีดินมี
ราคาสูงมากโอกาสท่ีชาวบ๎านจะหาซื้อท่ีดินหรือเชําท่ีดินเพื่อทําการเกษตรกรรมจึงเป็นไปได๎ยากท่ีดิน
สํวนใหญํตกเป็นของนายทุน ทําให๎ชาวบ๎านบุกรุกแผ๎วถางปุาไม๎ไมํมีท่ีส้ินสุด 

 - การขาดแคลนไม๎ใช๎สอย เนื่องจากไม๎ในท๎องตลาดมีราคาแพง โดยสํวนใหญํเป็นไม๎
นําเข๎าจากตํางประเทศ ประกอบกับรัฐไมํมีนโยบายให๎ทําไม๎จากปุาและไม๎ท่ีปลูกตามโครงการตํางๆมี
ขนาดเล็กไมํเหมาะสมสําหรับการกํอสร๎างทําให๎ประชาชนจํานวนมากลักลอบนําไม๎ออกจากปุาเพื่อ
แปรรูปและใช๎สอย 

 2.๒ การศึกษา 
 - การท่ีประชาชนขาดความรู๎ความเข๎าใจขาดจิตสํานึกในความเป็นเจ๎าของและไมํมีสํวน

รํวมในการค๎ุมครองและการใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรปุาไม๎ในท๎องถิ่น 
 
 ๒.3 สังคม 
 - นโยบายเกี่ยวกับปุาไม๎และการปกครองรัฐหรือผ๎ูบริหารระดับสูงปรับเปล่ียนบํอยครั้งมี

การโอนอํอนผํอนปรน เชํน ผํอนผันผ๎ูท่ีบุกรุกอาศัยอยูํในพื้นท่ีมานาน การชะลอการจับกุมผ๎ูกระทําผิด 
ซึ่งกํอให๎เกิดป๓ญหาลุกลามตํอเนื่องออกไปมากขึ้นและประชาชนยังเช่ือวําการมีพื้นท่ีแผ๎วถางปุาจน
เส่ือมโทรมแล๎วในท่ีสุดรัฐก็ให๎สิทธิครอบครองพื้นท่ีผืนนั้น จึงทําให๎เกิดความยุํงยากแกํการปฏิบัติงาน
ของเจ๎าหน๎าท่ี นอกจากนี้นโยบายหลายๆนโยบายยังสวนทางกับนโยบายการอนุรักษ๑ทรัพยากรปุาไม๎ 
เชํน นโยบายการจัดท่ีดินอยํางเรํงรัด นโยบายกินดีอยูํดีของประชาชนหรือนโยบายสํงเสริมไรํเพื่อการ
สํงออก เป็นต๎น 

 การด้าเนินงานที่ผ่านมา 
 การดําเนินงานท่ีผํานมาสํวนใหญํเน๎นงานด๎านการฟื้นฟู การอนุรักษ๑ และการสร๎าง

จิตสํานึกในเรื่องของคุณคําด๎านทรัพยากรปุาไม๎เป็นหลัก โดยเน๎นในกลํุมเปูาหมายตํางๆ เชํนผ๎ูนํา
ชุมชน เยาวชนและประชาชนท่ัวไป รวมท้ังการสํงเสริมให๎มีการปลูกปุาในพื้นท่ีสาธารณะและพื้นท่ีวําง
เปลําตํางๆ แตํเมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์โดยรวมกลับปรากฏวําพื้นท่ีปุาไม๎ยังคงลดลงเรื่อยๆ จึงกลําวได๎
วํา การสร๎างจิตสํานึกและความตระหนักในระยะเวลาท่ีผํานมายังไมํบรรลุผลในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของกลํุมเปูาหมายเทําท่ีควร 

 แนวโน๎มในอนาคต 
 แม๎วําในป๓จจุบันจะมีการปลูกปุาทดแทนเพิ่มขึ้นก็ตามแตํสภาพป๓ญหาการบุกรุกทําลาย

ปุา การลักลอบตัดไม๎ และการเข๎าไปจับจองใช๎ประโยชน๑พื้นท่ีปุายังมีอยูํเป็นจํานวนมากซึ่งสํงผลให๎
พื้นท่ีปุาไม๎ถูกทําลายไปเป็นจํานวนมากเชํนเดียวกัน ป๓ญหาดังกลําวนับวันจะทวีความรุนแรง และมี
แนวโน๎มท่ีจะเป็นป๓ญหาท่ีจะยังคงเป็นอยูํตลอดไปจากลักษณะป๓ญหาดังกลําว ดังนั้นควรมีการสํงเสริม
การสร๎างและปลูกฝ๓งจิตสํานึกให๎เกิดขึ้นแกํชุมชน โดยเฉพาะควรเน๎นกลํุมเยาวชนเป็นสําคัญ และ
สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการวางแผนและในท๎องถิ่นของตนเองเป็นหลักและบริหาร
จัดการพื้นท่ีโดยคํานึงการอนุรักษ๑ดินและน้ําเป็นสําคัญ ตามตารางท่ี ๒.๑๐ ดังนี้ 

 



๑๐๖ 

 

ตารางที่ ๒.๑๐  แสดงข๎อมูลปุาสงวนแหํงชาติและพื้นท่ีปุา ในจังหวัดนําน 

ล้าดับที่ ป่าสงวน ท้องที่อ้าเภอ เนื้อที่ (ไร่) กฎกระทรวง 
๑ ปุาเขาน๎อย   เมืองนําน 1,033.78 ฉบับท่ี 59 (พ.ศ.2502) 
๒ ปุาถ้ําผาตูบ  เมืองนําน 13,653.79 ฉบับท่ี 121(พ.ศ.2507) 
๓ ปุานาซาว ถนนสาย

แพรํ-นําน  
เมืองนําน  70,625.00  ฉบับท่ี 13(พ.ศ.2507) 

๔ ปุานาซาว  เมืองนําน  43,865.29  ฉบับท่ี 343(พ.ศ.2511) 
๕ ปุาน้ําแมํสาและปุา

แมํสาครฝ๓่งซ๎าย  
เวียงสา  130,420.97  ฉบับท่ี 541(พ.ศ.2516) 

๖ ปุาแมํสาครฝ๓่งขวา  เวียงสา  53,946.59  ฉบับท่ี 999(พ.ศ.2526) 
๗ ปุาห๎วยแมํขะนิง  เวียงสา,นาน๎อย  201,005.59  ฉบับท่ี 103(พ.ศ.2526) 
๘ ปุาสาลีก  เวียงสา,นาน๎อย  77,743.27  ฉ บั บ ท่ี  1 1 0 0 ( พ . ศ .

2528) 
๙ ปุาน้ําว๎าและปุาแมํจ

ริม  
สันติสุข,แมํจริม  357,598.38  ฉ บั บ ท่ี  1133(พ . ศ .

2528) 
๑๐ ปุาน้ําว๎าและปุาห๎วย

สาลี  
เวียงสา  550,077.23  ฉ บั บ ท่ี  1 1 3 4 ( พ . ศ .

2528) 
๑๑ ปุาห๎วยงวงและปุา

ห๎วยสาลี  
นาน๎อย,นาหมื่น  283,623.72  ฉบั บ ท่ี  1147  (พ . ศ .

2528) 
๑๒ ปุาน้ําสาฝ๓่งขวาตอน

ขุน  
เวียงสา  136,915.80  ฉบับท่ี 1188 (พ.ศ.

2529) 
๑๓ ปุาฝ๓่งขวาแมํน้ํานําน

ตอนใต๎  
เวียงสา,นาน๎อย  1,057,690.17  ฉบั บ ท่ี  1212  (พ . ศ .

2530) 
๑๔ ปุ า แ มํ น้ํ า นํ า น ฝ๓่ ง

ตะวันออกตอนใต๎  
เมืองนําน ,สันติ
สุข,แมํจริม  

616,139.64  ฉบั บ ท่ี  1214  (พ . ศ .
2530) 

๑๕ ปุาดอยภูคาและปุา
ผาแดง  
 

ทํุงช๎าง,บํอเกลือ
,ป๓ว,,ทําวังผา 

1,555,772.88  ฉ บั บ ท่ี  1 2 1 7 ( พ . ศ .
2531) 

๑๖ ปุาน้ํายาวและปุาน้ํา
สวด  
 

ทํุงช๎าง,เชียง, 
ทํ า วั ง ผ า ,ป๓ ว ,
เมืองนําน 

1,412,624.61  ฉบั บ ท่ี  1220  (พ . ศ .
2531) 

รวม 6,562,736.71  
 เมื่อศึกษาข๎อมูลพื้นฐาน และสํวนท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติแล๎วนั้น จะเห็นวําการ

ดําเนินงานท่ีผํานมาสํวนใหญํเน๎นงานด๎านการฟื้นฟู การอนุรักษ๑ และการสร๎างจิตสํานึกในเรื่องของ



๑๐๗ 

 

คุณคําด๎านทรัพยากรปุาไม๎เป็นหลัก โดยเน๎นในกลํุมเปูาหมายตํางๆ เชํนผ๎ูนําชุมชน เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป รวมท้ังการสํงเสริมให๎มีการปลูกปุาในพื้นท่ีสาธารณะและพื้นท่ีวํางเปลําตํางๆ แตํเมื่อ
พิจารณาผลสัมฤทธิ์โดยรวมกลับปรากฏวําพื้นท่ีปุาไม๎ยังคงลดลงเรื่อยๆ จึงกลําวได๎วํา การสร๎าง
จิตสํานึกและความตระหนักในระยะเวลาท่ีผํานมายังไมํบรรลุผลในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ
กลํุมเปูาหมายเทําท่ีควร ดังนั้นควรมีการสํงเสริมการสร๎างและปลูกฝ๓งจิตสํานึกให๎เกิดขึ้นแกํชุมชน 
โดยเฉพาะควรเน๎นกลํุมเยาวชนเป็นสําคัญ และสํงเสริมการมีสํวนรํวมของภาคประชาสังคม ประชาชน
ในการวางแผน ตัดสินใจ ดําเนินงาน รับผลประโยชน๑ และประเมินผล โดยคํานึงถึงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสําคัญท่ีสุด 
 
๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับเรื่อง “การมีสํวนรํวมเชิงบูรณาการภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดนําน” ผ๎ูวิจัยขอนําเสนองานวิจัยท่ี
เกี่ยวข๎องโดยแบํงออกเป็น ๒ กลํุม คือ งานวิจัยเกี่ยวกับการมีสํวนรํวม และงานวิจัยเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้ 
 ๒.๘.๑ งานวิจัยเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 

กาญจนา  ด้าจุติ  ได๎วิจัยเรื่อง “การสํงเสริมการมีสํวนรํวมตามหลักพุทธธรรมของผ๎ูนํา
ชุมชนในการบริหารจัดการองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นของกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวํา 

๑. ผ๎ูนํ าชุมชนมี สํวนรํ วมในการบริหารจัดการองค๑กรปกครองสํ วนท๎องถิ่นของ
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามคําเฉล่ียจากมากไปหาน๎อย 
ตามกิจกรรมดังตํอไปนี้ ได๎แกํ การมีสํวนรํวมในผลประโยชน๑ ท่ีได๎จากการแก๎ป๓ญหายาเสพติดทําให๎ชุมชน
เข๎มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน รองลงมาได๎แกํ การมีสํวนรํวมในการปฏิบัติการในการเข๎า
รํวมในกิจกรรมการเฝูาระวัง ติดตาม และแก๎ป๓ญหายาเสพติดในชุมชน การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ
ในการในการแก๎ป๓ญหายาเสพติดในชุมชน และด๎านท่ีมีคําเฉล่ียตํ่าสุด คือ การมีสํวนรํวมในการ
ประเมินผล ในระดับติดตามผลการดําเนินโครงการตําง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตามลําดับ  

๒. ป๓ญหาและอุปสรรค การมีสํวนรํวมของผ๎ูนําชุมชนในการดําเนินการในระดับนโยบาย 
เรื่องการศึกษา ยาเสพติด สุขภาพและสวัสดิการสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล๎อม
งบประมาณ ผ๎ูนําชุมชนเป็นเพียงผ๎ูรับนโยบายมาปฏิบัติ กรุงเทพมหานครยังเป็นผ๎ูกําหนดนโยบาย 
ป๓ญหาการมีสํวนรํวมในระดับชุมชน เป็นการมีสํวนรํวมแบบบางสํวน เป็นป๓ญหาท่ีชุมชนได๎รับ
ผลกระทบ ผ๎ูนําชุมชนตัดสินใจแก๎ป๓ญหา ต้ังแตํการจัดหางบประมาณ ต้ังคณะกรรมการในชุมชน 
ป๓ญหาเรื่องความสัมพันธ๑ระหวํางหนํวยงานกับผ๎ูนําชุมชนเกี่ยวกับระบบการทํางานของหนํวยงาน
ราชการ ซึ่งไมํได๎รับการยอมรับในศักยภาพ ความรู๎ความสามารถ และไมํเห็นความสําคัญตํอบทบาท
ของผ๎ูนําชุมชน ในการเข๎ารํวมเสนอนโยบาย ป๓ญหา หรือความต๎องการของชุมชน ทําให๎ขาดโอกาสใน
การนําเสนอป๓ญหาและความต๎องการของชุมชนอยํางแท๎จริง ทําให๎การแก๎ป๓ญหาของไมํได๎รับความ
รํวมมือจากหนํวยงานราชการ  



๑๐๘ 

 

๓. การสํงเสริมการมีสํวนรํวมของผ๎ูนําชุมชน กรุงเทพมหานคร มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม มีความทันสมัยทางวัตถุ กรุงเทพมหานคร จึงต๎องสํงเสริมโดยการ ให๎การยอมรับ ให๎โอกาส ให๎
ความสําคัญ ให๎ความรู๎ แกํผ๎ูนําชุมชน โดยนําหลักอปริหานิยธรรมมาบูรณาการ ในรูปแบบท่ีเหมาะสมตํอ
การสํงเสริมการมีสํวนรํวม คือ MBB. Model ท่ีสามารถประยุกต๑ใช๎โดยการ  

M (Meeting) การรํวมประชุม เพื่อเป็นการให๎การยอมรับ ให๎โอกาส ให๎ความสําคัญ ให๎
ความรู๎แกํผ๎ูนําชุมชน ได๎รํวมกันประชุมให๎เป็นประจําภายในชุมชน และระหวํางหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องของ
กรุงเทพมหานครกับผ๎ูนําชุมชน เพื่อรับฟ๓งป๓ญหา รับรู๎ข๎อตกลงเงื่อนไขตําง ๆ คําแนะนํา ข๎อเสนอแนะ
ตําง ๆ อยํางพร๎อมเพรียงกัน ท้ังระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ   

B (Board) รํวมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อให๎ทุกคนได๎มีสํวนรํวมในการ
ตัดสินใจ ให๎การยอมรับในการเข๎ารํวมกิจกรรม ให๎โอกาสในการนําเสนอความเห็น ป๓ญหา ความต๎องการ
ของชุมชน ให๎ความสําคัญในการรับฟ๓ง หาแนวทางปูองกัน แก๎ไขให๎ความรู๎แกํชุมชน  

B (Benefits) รํวมรักษาผลประโยชน๑ ซึ่งเป็นผลจากการรํวมต้ังแตํกิจกรรม การ
ตัดสินใจ ดําเนินการ รับผลประโยชน๑ และประเมินผล ไมํให๎เกิดความเส่ือม ในเรื่องของการอนุรักษ๑
สภาพแวดล๎อม ส่ิงท่ีดีงามเป็นเอกลักษณ๑ เชํน วัฒนธรรม อาชีพเฉพาะชุมชน หรือบุคคลท่ีมี
คุณประโยชน๑ มีภูมิรู๎ ในชุมชน เพื่อเป็นแบบอยํางท่ีดี ให๎ชุมชนเข๎มแข็ง ท้ังในด๎านการศึกษา ป๓ญหายา
เสพติด สุขภาพและสวัสดิการชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล๎อม ผลประโยชน๑ท่ีชุมชนได๎รับ 
เป็นการสร๎างแรงจูงใจในการพัฒนาของชุมชน ให๎สามารถพึ่งตนเองและบริหารจัดการได๎โดยคนในชุมชน  

 ข๎อเสนอแนะ กรุงเทพมหานครควรสํงเสริมการมีสํวนรํวมของผ๎ูนําชุมชนในการปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ในระดับนโยบาย คือ ๑) นโยบายการให๎ความรู๎ โดยการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ ๒) นโยบายสํงเสริมงบประมาณ โดยการเพิ่มเบี้ยประชุม 
คําใช๎จํายกิจกรรมของชุมชน จัดต้ังเงินกองทุนชุมชนให๎คณะกรรมการและชุมชนรํวมกันเป็น
ผ๎ูรับผิดชอบ ๓) นโยบายเกี่ยวกับการส่ือสาร เปิด Website ชุมชน ให๎ชุมชนมีการเปิดรับข๎อมูลจาก
สํานักงานเขต แลกเปล่ียนข๎อมูลของชุมชนอื่น อบรมให๎ความรู๎ในการส่ือสาร หรือการใช๎เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย เพื่อส่ือสารระหวํางกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต สถานีตํารวจ หรือระหวํางชุมชนด๎วยกัน84 

 ณัฐจาพร  พิชัยณรงค์ และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
สุขภาพ ในชุมชนโดยใช้ประชาคมสุขภาพในการจัดการสุขภาพภาคประชาชน : กรณีศึกษาต าบลท่าสอง
คอน อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม” พบว่า ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มต าอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงร้อยละ ๕๒.๙ มีอายุระหว่าง ๓๑-๕๐ ปี ร้อยละ ๖๑.๔ สถานภาพสมรส ร้อยละ ๘๐.๗ การศึกษา
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ ๖๖.๗ มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ ๕๙.๒ มีรายได้ต่อปี ๒๐,๐๐๑-
๓๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๓๒.๒ ส่วนใหญ่เป็นภาคประชาชน ร้อยละ ๖๗.๗ มีประสบการณ์เป็น
คณะกรรมการท างานพัฒนาหมู่บ้าน ร้อยละ ๘๙.๓ เคยผ่านการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างเสริม
สุขภาพ ร้อยละ ๙๐ เคยมีประสบการณ์การเข้าร่วมในด้านการรับประโยชน์จากการแก้ปัญหามาก
                                                             

 84 กาญจนา  ดําจุติ, "การสํงเสริมการมีสํวนรํวมตามหลักพุทธธรรมของผู๎นําชุมชนในการบริหารจัดการ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินของกรุงเทพมหานคร",  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๐๙ 

 

ท่ีสุด และมีส่วนร่วมในด้านการประเมินผลการสร้างเสริมสุขภาพน้อยท่ีสุด และพบว่า เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ประวัติการเจ็บปุวย ไม่มีความแตกต่างกันในการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน ส่วนอาชีพ รายได้ต่อปี ประสบการณ์ในการเป็นคณะกรรมการพัฒนา
หมู่บ้าน และประสบการณ์ประชุมอบรมสัมมนาการสร้างเสริมสุขภาพมีความแตกต่างกันในการมีส่วน
ร่วมในการจัดการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน85 

 ณัชพงศ  จันจุฬา ได้วิจัยเรื่อง “โครงการวิจัยการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการลุ่มน้ าสายบุรี กรณีศึกษา : การจัดการน้ าแบบรัฐและแบบชาวบ้าน ในพื้นท่ีต าบลกาเยาะ
มาตี อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส” ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนกาเยาะมาตี มีการบริหารจัดการน้ า
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมากว่า ๕๐ ปี โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการองค์
ความรู้ในการบริหารจัดการน้ า ด้วยการจัดระบบการลงทุน การก่อสร้าง การจัดสรรผลประโยชน์ และ
การบ ารุงดูแลรักษาฝายทดน้ าดังกล่าว จึงสามารถอ านวยประโยชน์แก่ชุมชนมาจนทุกวันนี้ โดย
ปราศจากความขัดแย้งใด ๆ ในขณะท่ีผลการศึกษาเปรียบเทียบ กรณีการขุดเจาะคลองบาเจาะ เพื่อ
แก้ปัญหาน้ าท่วมขังในเมืองโดยหน่วยงานราชการ ซึ่งไม่ได้ศึกษาผลกระทบหรือสอบถามความคิดเห็น
ชาวบ้าน ได้สร้างความเดือดร้อนเสียหาย ท้ังในเชิงเศรษฐกิจสังคมต่อชุมชนอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะ  
ผู้ท่ีอาศัยน้ าเพื่อการปลูกข้าว (๗๗.๘%) นอกจากนี้พบว่า ประชาชนมีความต้องการมีส่วนร่วมในการ
จัดการน้ าสูงถึง ๙๒% เช่ือว่าในอนาคตปัญหาน้ าจะสร้างความขัดแย้งให้เกิดข้ึนในชุมชนอย่างแน่นอน 
และเรียกร้องให้รัฐเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการน้ า
อย่างจริงจัง86 

 บุญเพ็ง  วงค์หน่อบุญธรรม ได๎วิจัยเรื่อง “การมีสํวนรํวมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรปุาไม๎:กรณีศึกษาประชาชนในเมืองไซทานี ในนครหลวงเวียงจันทน๑” ผลการวิจัย
พบวํา ประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน๑มีสํวนรํวมในการจัดการทรัพยากรปุาไม๎ ในระดับปานกลาง 
และประชาชนมีความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับความสําคัญของการอนุรักษ๑ปกปูองรักษาทรัพยากรปุา
ไม๎ ในระดับสูงสําหรับป๓ญหาและอุปสรรคในการเข๎าไปมีสํวนรํวมในการจัดการทรัพยากรปุาไม๎ของ
ประชาชน พบวํา ประชาชนเข๎าไปรํวมกันตัดไม๎ทําลายปุาเพื่อนําไม๎มาทําบ๎าน เครื่องเรือน ซึ่งการท่ีปุา
ไม๎ถูกทําลายลงมาก สํงผลให๎เกิดป๓ญหาน้ําทํวม ปุาไม๎ทรุดโทรม เนื่องจากประชาชนรู๎เทําไมํถึงการณ๑
ในการละเมิดตัดไม๎ทําลายปุา อีกท้ัง ประชาชนบางสํวนเห็นแกํผลประโยชน๑ท่ีได๎รับจากปุามาก ทําให๎
ทําลายปุาโดยไมํนึกถึงผลกระทบท่ีติดตามมา และมีการลักลอบตัดไม๎ทําลายปุาอยํางตํอเนื่อง 

                                                             
85 ณัฐจาพร  พิชัยณรงค๑, รศ.ดร., และคณะ, “การพัฒนาการมีสํวนรํวมในการเสริมสร๎างสุขภาพในชุมชนโดยใช๎

ประชาคมสุขภาพในการจัดการสุขภาพภาคประชาชน : กรณีศึกษาตําบลทําสองคอน อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม”, รายงานการวิจัย, (ทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๐), บทคัดยํอ. 

86 ณัชพงศ  จันจุฬา, “โครงการวิจัยการพัฒนาการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการลุํมนํ้าสายบุรี 
กรณีศึกษา : การจัดการนํ้าแบบรัฐและแบบชาวบ๎าน ในพ้ืนที่ตําบลกาเยาะมาตี อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส”, 
รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานการวิจัยแหํงชาติ, ๒๕๕๒), บทคัดยํอ. 



๑๑๐ 

 

 แนวคิดในการแก๎ป๓ญหาของผ๎ูค๎นคว๎าเกี่ยวกับกฎหมายท่ีรัฐบาลได๎บัญญัติไว๎ เรื่อง การ
ตัดไม๎ทําลายปุา แตํไมํมีแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมในหนํวยงานของท๎องถิ่นท่ีรับผิดชอบ รัฐควรจะ
เพิ่มงบประมาณและบุคลากรในด๎านนี้ให๎เพียงพอตํอการปฏิบัติหน๎าท่ี รวมท้ังให๎ความสําคัญในการ
ประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนมีความรู๎ความเข๎าใจและเห็นความสําคัญในการอนุรักษ๑ และเพิ่มพื้นท่ีปุา 
รวมท้ังเกิดแนวคิดในการมีสํวนรํวมและรับผิดชอบในพื้นท่ีท่ีอาศัยอยูํ87 

 ทวีศิลป์  กุลนภาดล ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผน
ชุมชนเพื่อการบูรณาการสู่การวางแผนพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา” พบว่า สภาวการณ์บริบทท่ีเอื้อต่อ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนท่ีมีการศึกษา
ระดับประถม ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และผู้สูงอายุเป็นกลุ่มท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมากกว่ากลุ่มอื่น วิสัยทัศน์การพัฒนาชุมชนท่ีเน้นการประกอบอาชีพ สุขภาพ 
การศึกษา แต่ขาดวิสัยทัศน์เรื่องส่ิงแวดล้อม เมื่อเทียบกับแผนพัฒนาจังหวัด ปัจจัยท่ีเอื้อต่อ
กระบวนการวางแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมได้แก่ การจัดการ การส่ือสาร การเมือง สังคมและ
วัฒนธรรม แผนและโครงการพัฒนา และผู้น า 88 

 ราชิน  ตันตรานนท์ ได๎วิจัยเรื่อง “การมีสํวนรํวมของประชาชนตํอแผนงานของเทศบาล
นครเชียงใหมํ” โดยเป็นการศึกษาถึงบทบาทการมีสํวนรํวมของภาคประชาชน ตํอแผนงานของ
เทศบาลนครเชียงใหมํ ซึ่งมีวัตถุประสงค๑คือ 1) เพื่อศึกษาถึงบทบาทของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหมํตํอการจัดทํา แผนงานของเทศบาลนครเชียงใหมํ 2) เพื่อศึกษาป๓ญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น
ในการมีสํวนรํวมของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหมํ ตํอกระบวนการจัดทําแผนของเทศบาล
นครเชียงใหมํ 

 ผลการศึกษา พบวํา จากผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของภาคประชาชน
ตํอแผนงานของเทศบาลนครเชียงใหมํพบวําด๎านบทบาทการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ พบวํา 
ประชาชนสํวนใหญํไมํมีบทบาทหรือมีบทบาทน๎อยตํอการมีสํวนรํวมตัดสินใจตํอแผนงานของเทศบาล
นครเชียงใหมํ ด๎านบทบาทการมีสํวนรํวมในการประเมินผลพบวํา ประชาชนไมํเคยมีสํวนรํวมในการ
ประเมินผลเลย และผลการศึกษาบทบาทการมีสํวนรํวมในการรับผลประโยชน๑พบวํา ประชาชนสํวน
ใหญํไมํมีสํวนรํวมในการรับผลประโยชน๑จากแผนงานของเทศบาลนครเชียงใหมํแตํอยํางใดจากผล
การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับป๓ญหาและอุปสรรคในบทบาทของภาคประชาชนในการเข๎ารํวม
วางแผนงานของเทศบาลนครเชียงใหมํพบวําป๓ญหาด๎านการแสดงความคิดเห็นและมีสํวนรํวมในการ
ตัดสินใจพบวํา ประชาชนสํวนใหญํเห็นวํามีป๓ญหาในด๎านการแสดงความคิดเห็นและมีสํวนรํวมในการ
                                                             

 87 บุญเพ็ง  วงค๑หนํอบุญธรรม, "การมีสํวนรํวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม๎:
กรณีศึกษาประชาชนในเมืองไซทานี ในนครหลวงเวียงจันทน๑" , การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ, ๒๕๕๐). 

88 ทวีศิลป์  กุลนภาดล, “การพัฒนาการมีสํวนรํวมของชุมชนในการวางแผนชุมชนเพ่ือการบูรณาการสูํ
การวางแผนพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 
๒๕๕๐), บทคัดยํอ. 



๑๑๑ 

 

ตัดสินใจในระดับมากท่ีสุดสํวนป๓ญหาด๎านการรํวมปฏิบัติพบวํา ประชาชนสํวนใหญํเห็นวํามีป๓ญหาด๎าน
การรํวมปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด และป๓ญหาด๎านการติดตามประเมินผลพบวํา ประชาชนสํวนใหญํเห็น
วํามีป๓ญหาด๎านนี้ในระดับมากท่ีสุด 89 

 วารณุี  ศุภบัณฑิต ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับสถานศึกษาจังหวัดนครนายก : การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา” พบว่า ๑) 
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการทาบทามบุคคลให้เข้าเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษา มีการกระจายอ านาจการบริหารอย่างท่ัวถึง และมีการท างานเป็นทีม 
คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับค าช้ีแจงให้ทราบบทบาทหน้าท่ีและร่วมบริหารจัดการ โดยการ
ประชุมปรึกษา จัดท าแผนคุณภาพโดยการร่วมมือของทุกฝุาย ๒) แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการศึกษา ๒ แนวทาง คือ การสร้างผู้น าในการพัฒนา และการอบรม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน90  

 สุวัฒน์  อินทรประไพ ได้วิจัยเร่ือง “การมีสํวนรํวมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําลํุมน้ําปุาสัก” ผลการวิจัยพบวํา ๑) สภาพท่ัวไปของระดับผ๎ูมีสํวนรํวมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําลํุมน้ําปุาสักสํวนใหญํเป็นเพศหญิงจํานวน ๒๑๕ คน ร๎อยละ ๕๓.๗๕ เป็นเพศชาย
จํานวน ๑๘๕ คน ร๎อยละ ๔๖.๒๕ มีอายุ๑๘-๓๐ ปีมีจํานวน ๑๕๘ คน ร๎อยละ ๓๙.๕๐ การศึกษา
ประถมศึกษา ๑๒๓ คน ร๎อยละ ๓๐.๗๕  มีรายได๎รายได๎ต้ังแตํ ๓,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาทมีจํานวน  ๑๒๗ 
คนและอาชีพอื่น ๆ ยังไมํมีอาชีพเป็นนักเรียนและนิสิตมีจํานวน ๑๐๗ คน ร๎อยละ ๒๖.๗๕ 
  ๒) แนวคิด ทฤษฎีและหลักธรรมอปริหานิยธรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา พบวํา พระพุทธเจ๎าตรัสแสดงแกํเจ๎าชาววัชชีผ๎ูปกครองรัฐโดยระบอบสามัคคีธรรม สังคม
จะไมํแตกแยกสามารถใช๎เกล้ียกลํอมมิให๎เกิดความแตกแยกขัดแย๎งยุติความรุนแรงเมื่อนํามาปรับใช๎กับ
การบริหารทรัพยากรน้ําปูองกันป๓ญหาการทุจริตคอรัปช่ันรัฐบาลควรสํงเสริมบรรจุไว๎ในนโยบายการ
บริหารจัดประเทศควบคํูกับหลักธรรมาภิบาลซึ่งจะทําให๎เกิดความรํมเย็นเป็นสุขตํอไป 
  ๓) ป๓จจัยท่ีสํงผลให๎ประชาชนเข๎ามีสํวนรํวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําลํุมน้ํา 
ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดทําให๎การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําลํุมน้ํามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
พบวํา โดยภาพรวมทั้งหมด ๑๐ ด๎าน อยูํในระดับปานกลาง สรุปได๎คือ ด๎านคุณลักษณะคุณธรรมของ
ผ๎ูนํา เป็นท่ีพึ่งให๎กับคนชุมชน นําเคารพ ศรัทธา มีความนําเช่ือถือและเสียสะละ ด๎านการให๎คุณคําทาง
สังคมของสมาชิกให๎คุณคําระบบอาวุโส ให๎ความสําคัญระบบเครือญาติ สิทธิชุมชน เห็นคุณคําภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิ่น ด๎านความตระหนักของสมาชิกมีจิตสํานึกรักท๎องถิ่น ภาคภูมิใจในท๎องถิ่น สํานึกถึง
ความเป็นเจ๎าของทรัพยากรน้ํา ตระหนักถึงป๓ญหาหรือการได๎รับผลกระทบรํวมกัน ด๎านความใสํใจใน
กิจกรรมของชุมชนสนใจรับรู๎ข๎อมูลขําวสารตํางๆ ท่ีจัดขึ้นในชุมชน มีความพร๎อมรํวมกิจกรรมตําง ๆ 
                                                             

89 ราชิน  ตันตรานนท๑, "การมีสํวนรํวมของประชาชนตํอแผนงานของเทศบาลนครเชียงใหมํ" ,  การ
ค้นคว้าอิสระ (สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ, ๒๕๕๔). 

90 วารุณี  ศุภบัณฑิต, “แนวทางการพัฒนาการมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับ
สถานศึกษาจังหวัดนครนายก : การวิเคราะห๑เชิงสังคมวิทยา”, ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘).  



๑๑๒ 

 

ในชุมชน ด๎านความเข๎มแข็งของชุมชนเข๎ารํวมกิจกรรมสาธารณะของหมูํบ๎าน สามัคคีท้ังในระดับ
หมูํบ๎านและครัวเรือน แสดงความคิดเห็น ประชาคมเพื่อค๎นหาและแก๎ป๓ญหา การจัดกิจกรรมเรียนรู๎ใน
ชุมชน จัดทําแผนชุมชน สมาชิกชุมชนมีความรับผิดชอบตํอหน๎าท่ี ด๎านการได๎รับการสนับสนุนและ
การยอมรับ ได๎รับสนับสนุนเงินทุน ได๎รับการยอมรับจากชุมชนอื่นๆ ศึกษาดูงานตํางถิ่น เข๎ารํวม
กิจกรรมสาธิต/อบรม ได๎รับการยอมจากหนํวยงานภาครัฐ ด๎านกระบวนการตัดสินใจขาดข๎อมูลด๎าน
ทรัพยากรน้ําท่ีสมบูรณ๑เพื่อใช๎ประกอบในการตัดสินใจดําเนินการได๎ งบประมาณท่ีได๎รับแตํละปี
กระจัดกระจายและหลายหนํวยงานตํางคนตํางทํา ขาดการประชาสัมพันธ๑อยํางท่ัวถึงและตํอเนื่อง 
กําหนดนโยบายและแผนงาน ไมํมีองค๑กรในระดับพื้นท่ี ท่ีเป็นเอกภาพและดําเนินการให๎เป็นรูปธรรม 
ด๎านการรับรู๎ขําวสารการรับรู๎ขําวสารโทรทัศน๑ หนังสือพิมพ๑ ลองลงมาวิทยุ วารสาร/นิตยสาร เอกสาร
ทางราชการ ด๎านการกําหนดแผนงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัยพากรน้ํา เมื่อเกิดเหตุการณ๑หรือ
ป๓ญหาเกี่ยวกับสถานการณ๑น้ําในพื้นท่ีมีสํวนรํวมท่ีจะรับรู๎ถึงข๎อเท็จจริงสมเหตุของป๓ญหาท่ีเกิดขึ้น มี
สํวนรํวมในการคิดหาแนวทางท่ีจะชํวยแก๎ไขป๓ญหาท่ีเกิดขึ้นและปรับปรุง ด๎านการบริหารจัด
ทรัพยากรลํุมน้ําท่ีประชาชนมีสํวนได๎สํวนเสียควรมีสํวนรํวม ในการศึกษาสถานการณ๑ทรัพยากรน้ํา
ป๓ญหาหรือความต๎องการน้ํา มีสํวนรํวมในการตัดสินใจเลือกแนวทางเพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อ
แก๎ไขป๓ญหา หรือสนองความต๎องการของชุมชน ในการประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นแกํชุมชน 
ทรัพยากรน้ําและทรัพยากรอื่นๆ ผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย  
  ๔) ผลองค๑ความรู๎นําเสนอรูปแบบการมีสํวนรํวมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําลํุมน้ําปุาสัก พบวําได๎ ๔ รูปแบบคือ ๑) การสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําลํุมน้ําปุาสัก ๒) การสํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําชุมชนควรดําเนินการ ๓) องค๑กรภายนอกชุมชนเชํน องค๑การบริหารสํวนตําบล เทศบาล
องค๑การบริหารสํวนจังหวัด กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา สํานักงานส่ิงแวดล๎อมภาค 
สถาบันการศึกษา องค๑กรเอกชน ควรดําเนินการและให๎การสนับสนุน ๔) บูรณาการหลักพุทธธรรม
ประยุกต๑ใช๎ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 91 

 สุขุมาลย์  ประสมศักด์ิ ได๎วิจัยเรื่อง “กลยุทธ๑การมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการ
ส่ิงแวดล๎อมตามหลักพุทธธรรมขององค๑การบริหารสํวนจังหวัด ในกลํุมจังหวัดภาคกลางตอนบน” 
ผลการวิจัยพบวํา   

  ๑. การบูรณาการกลยุทธ๑การมีสํวนรํวมของประชาชนตามหลักพุทธธรรมกับแนวคิด
ทฤษฎีเพื่อการจัดการส่ิงแวดล๎อมขององค๑การบริหารสํวนจังหวัด พบวํา องค๑การบริหารสํวนจังหวัด
จําเป็นท่ีจะต๎องมีความรับผิดชอบโดยตรงและให๎ความสําคัญในฐานะท่ีมีบทบาทหลักในการจัดการ
ส่ิงแวดล๎อมตามนโยบายของรัฐบาล และตามกฎหมายท่ีได๎บัญญัติไว๎ในรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.๒๕๕๐ นอกจากนี้ ควรให๎องค๑กรสงฆ๑ องค๑กรด๎านสตรี และประชาชนท่ัวไปได๎เข๎ามามีสํวน

                                                             
91 สุวัฒน๑  อินทรประไพ, "การมีสํวนรํวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าลุํมนํ้าปุาสัก", 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๑๓ 

 

รํวมในการจัดการส่ิงแวดล๎อมด๎วย ท้ังนี้โดยการนํากลยุทธ๑การมีสํวนรํวมของประชาชนตามหลักพุทธ
ธรรมท้ัง ๗ ประการ มาใช๎ในการกําหนดแผนงานและโครงการท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของ
ประชาชน เพื่อให๎เกิดความสามัคคีในหมูํประชาชนและองค๑การบริหารสํวนจังหวัดตํอไป 
  ๒. สภาพป๓ญหาการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล๎อมขององค๑การ
บริหารสํวนจังหวัด พบวํา  สามารถจําแนกได๎ท้ังหมดออกเป็น ๔ กลํุมใหญํ ๆ ได๎แกํ ๑) องค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดมีสภาพที่ไมํเอื้ออํานวยตํอการจัดการส่ิงแวดล๎อม ๒) นโยบายภาครัฐและเจ๎าหน๎าท่ี
ของรัฐไมํสามารถควบคุมและไมํสามารถรักษามาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล๎อมได๎ ๓) ประชาชนขาด
องค๑ความรู๎และไมํมีสํวนรํวมในการจัดการส่ิงแวดล๎อมได๎อยํางตํอเนื่อง และ ๔) เครือขํายของสมาคม
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมหมูํบ๎านไมํสามารถจะบูรณาการการทํางานในเชิงเครือขํายได๎ 
   ๓. แนวทางการสํงเสริมกลยุทธ๑การมีสํวนรํวมของประชาชนตามหลักพุทธธรรมใน
การจัดการส่ิงแวดล๎อมขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดในกลํุมจังหวัดภาคกลางตอนบน พบวํา การ
วางแผนการดําเนินงานการจัดการส่ิงแวดล๎อม เป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ๑ ซึ่งได๎แกํ การสร๎างองค๑
ความรู๎ ในเครือขํายภาคประชาชน โดยมีองค๑กรท่ีรับผิดชอบ สํวนการดําเนินงานการจัดการ
ส่ิงแวดล๎อมมีการแบํงหน๎าท่ีความรับผิดชอบของแตํละกลํุม แตํละองค๑กรด๎วยวําแตํละแหํงมี
ภาระหน๎าท่ีอะไรบ๎าง ในการติดตามตรวจสอบประเมินผลนั้น มีการแตํงต้ังคณะกรรมการจากองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัด เจ๎าหน๎าท่ีจากกรมควบคุมมลพิษ เจ๎าหน๎าท่ีตํารวจ ซึ่งในการปฏิบัติของเจ๎าหน๎าท่ี
ของรัฐจะต๎องมีความจริงจัง ไมํละเว๎นการปฏิบัติหน๎าท่ี มีความเข็มงวดในการติดตาม ตรวจสอบ และ
การประเมินผลอยํางตํอเนื่อง สําหรับการมีสํวนรํวมของประชาชนในการตรวจสอบประเมินผลจะต๎อง
ให๎ประชาชนเห็นด๎วย มีความพอใจ และตรงกับความต๎องการของประชาชนอยํางแท๎จริง โดยเฉพาะ
รูปแบบวิธีการดําเนินงาน เปูาหมายการดําเนินงานตามเกณฑ๑ท่ีกําหนดไว๎ สํวนการทบทวนและ
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการส่ิงแวดล๎อม ต๎องเริ่มจากความชัดเจนของนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการ
จัดการส่ิงแวดล๎อม ไปสํูการบริหารขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดในการสนับสนุนงบประมาณให๎กับ
การสร๎างความเข๎มแข็ง และการมีสํวนรํวมของเครือขํายภาคประชาชนท่ีจะสร๎างองค๑ความรู๎และการ
สร๎างจิตสํานึกด๎านส่ิงแวดล๎อมให๎นักเรียน เด็ก เยาวชน และ นักศึกษา รวมท้ังเครือขํายภาคประชาชน 
ซึ่งเป็นหน๎าท่ีของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยท่ีจะดําเนินตามแผนงานท่ีวางไว๎  
 ข๎อเสนอแนะคือ องค๑การบริหารสํวนจังหวัดควรนํากลยุทธ๑การมีสํวนรํวมของประชาชน
ตามหลักอปริหานิยธรรมท้ัง ๗ ประการไปประยุกต๑ใช๎ให๎เหมาะสมกับพื้นท่ีและวิถีชีวิตของประชาชน 
ในรูปของการบริหารจัดการส่ิงแวดล๎อม รวมท้ังสํงเสริมการจัดต้ังเครือขํายพระสงฆ๑และเครือขํายสตรี
ให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการส่ิงแวดล๎อมกับองค๑การบริหารสํวนจังหวัดอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎ได๎
ส่ิงแวดล๎อมท่ีมีคุณภาพเหมาะแกํการดํารงชีวิตอยํางยั่งยืนสืบไป92 

 เอกวิทย์  นวเศรษฐ ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการวางผังชุมชน 
: กรณีศึกษาชุมโฟโมสต์และชุมชนทรัพย์สินพัฒนา มีจุดประสงค์การวิจัยคือ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิด
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 สุขุมาลย๑  ประสมศักด์ิ,รศ. "กลยุทธ๑การมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล๎อมตามหลักพุทธ
ธรรมขององค๑การบริหารสํวนจังหวัด ในกลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน" , วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๑๔ 

 

ทฤษฎีการมีส่วนร่วม ๒) เพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต าบลบางบอน (แสมด า)        
๓) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ผลการวิจัย พบว่า ระดับการมี
ส่วนร่วมและความพึงพอใจต่อกระบวนการท่ีค่อนข้างแตกต่างกัน กล่าวคือผู้เข้าร่วมจากชุมชนโฟร์
โมสต์ท่ีมีลักษณะความเป็นอยู่แบบชุมนเกษตรกรรมกลับแสดงระดับการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการมากกว่าชุมชนทรัพย์สินพัฒนาท่ีมีลักษณะความเป็นอยู่ แบบชุมชนเมือง โดยใน
รายละเอียดแต่ละระดับของกระบวนการมีส่วนร่วมนั้นชุมชนโฟร์โมสต์มีส่วนร่วมในระดับแรกและ
ระดับท้าย คือ การร่วมกันค้นหาปัญหาและการลงมือปฏิบัติมากกว่าคิดวิเคราะห์ ขณะท่ีชุมชน
ทรัพย์สินพัฒนามีส่วนร่วมในระดับกลางซึ่งคือการคิดวิเคราะห์และหาแนวทางกา รแก้ไขปัญหา
มากกว่าการลงมือปฏิบัติอย่างชัดเจน 93 

 สรุปว่า งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการมีสํวนรํวม จะมุํงเน๎นท่ีการมีสํวนรํวมของประชาชนใน
การเข๎าไปมีสํวนรํวมในกระบวนการหรือขั้นตอนตํางๆของ องค๑กรภาครัฐหรือองค๑กรท่ีเป็นกรณีศึกษา 
ไมํวําจะเป็นขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการตัดสินใจ ขึ้นตอนการดําเนินงาน ขั้นตอนการได๎รับ
ผลประโยชน๑ และขั้นตอนการประเมินผลการดําเนินงานตํางๆ ท้ังนี้การมีสํวนรํวมตํางๆ ดังกลําวนั้น มี
ความแตกตํางกันตามบริบทและพื้นท่ีของแตํละพื้นท่ีท่ีทําการศึกษา 

 จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับงานวิจัยเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมตํางๆ ผ๎ูวิจัยประมวลได๎วํา
แนวคิดงานวิจัยท่ีกลําวแล๎วข๎างต๎นสามารถนํามาสรุปได๎ดังตารางท่ี ๒.๑๑ ดังนี้ 

ตารางที่ ๒.๑๑  แสดงงานวิจัยเกี่ยวกับการมีสํวนรํวม 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
กาญจนา  ดําจุติ, 

(วิทยานิพนธ๑พุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๗). 

  ๑) ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย การมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์สูงสุด ส่วนด้านท่ีมีคําเฉล่ียตํ่าสุด คือ การมีสํวนรํวมใน
การประเมินผล ในระดับติดตามผลการดําเนินโครงการตํางๆ  
  ๒) การมีสํวนรํวมของผ๎ูนําชุมชนในการดําเนินการในระดับนโยบาย 
ผ๎ูนําชุมชนเป็นเพียงผ๎ูรับนโยบายมาปฏิบัติ 
  ๓) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน กรุงเทพมหานคร 
ควรน าหลักอปริหานิยธรรมมาบูรณาการ ในรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อ
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม คือ MBB. Model 

 

                                                             
93 เอกวิทย๑  นวเศรษฐ,“การศึกษากระบวนการมีสํวนรํวมในการวางผังชุมชน : กรณีศึกษาชุมโฟโมสต๑และ

ชุมชนทรัพย๑สินพัฒนา, การค้นคว้าอิสระ (การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔). 



๑๑๕ 

 

ตารางที่ ๒.๑๑  แสดงงานวิจัยเกี่ยวกับการมีสํวนรํวม (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ณัฐจาพร  พิชัยณรงค์ และ

คณะ  
(รายงานการวิจัย, ๒๕๕๐). 

ประชาชนมีประสบการณ์การเข้าร่วมในด้านการรับประโยชน์จาก
การแก้ปัญหามากท่ีสุด และมีส่วนร่วมในด้านการประเมินผลการ
สร้างเสริมสุขภาพน้อยท่ีสุด และประชาชนสํวนใหญํมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมการสร๎างเสริมสุขภาพในชุมชน 

ณัชพงศ  จันจุฬา 
(รายงานการวิจัย, ๒๕๕๒). 

  ๑) ชุมชนกาเยาะมาตี มีการบริหารจัดการน้ าผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนมากว่า ๕๐ ปี โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น
บูรณาการองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ า 
  ๒) ประชาชนมีความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ าสูงถึง 
๙๒% และเรียกร้องให้รัฐเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการน้ าอย่างจริงจัง 

บุญเพ็ง วงค์หน่อบุญธรรม 
(รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, ๒๕๕๐). 

  ๑) ประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์มีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ ในระดับปานกลาง และประชาชนมีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของการอนุรักษ์ปกปูองรักษา
ทรัพยากรปุาไม้ ในระดับสูง 
  ๒) รัฐควรจะเพิ่มงบประมาณและบุคลากรในด๎านนี้ให๎เพียงพอตํอ
การปฏิบัติหน๎าท่ี รวมท้ังให๎ความสําคัญในการประชาสัมพันธ๑ให๎
ประชาชนมีความรู๎ความเข๎าใจและเห็นความสําคัญในการอนุรักษ๑ 

ทวีศิลป์ กุลนภาดล  
(รายงานการวิจัย, ๒๕๕๐). 

  ๑) สภาวการณ์บริบทท่ีเอื้อต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับปานกลาง 
  ๒) ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมากกว่ากลุ่มอื่น 

ราชิน ตันตรานนท์   
(การค๎นค๎นคว๎าอิสระ, 

๒๕๕๔). 

  ๑) ประชาชนสํวนใหญํไมํมีบทบาทหรือมีบทบาทน๎อยตํอการมีสํวน
รํวมตัดสินใจตํอแผนงานของเทศบาลนครเชียงใหมํ  
  ๒) ประชาชนไมํเคยมีสํวนรํวมในการประเมินผลเลย  
  ๓) ประชาชนสํวนใหญํไมํมีสํวนรํวมในการรับผลประโยชน๑จาก
แผนงานของเทศบาลนครเชียงใหมํแตํอยํางใด 

วารุณี  ศุภบัณฑิต  
(ครุศาสตร๑ดุษฎีบัณฑิต, 

๒๕๔๘) 

  ๑) ต้องมีการประชุมปรึกษา จัดท าแผนคุณภาพโดยการร่วมมือ
ของทุกฝุาย 
  ๒) แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
๒ แนวทาง คือ การสร้าง ผู้น าในการพัฒนา และการอบรม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 



๑๑๖ 

 

ตารางที่ ๒.๑๑  แสดงงานวิจัยเกี่ยวกับการมีสํวนรํวม (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สุวัฒน์  อินทรประไพ  

(พุทธศาสตร๑ดุษฎีบัณฑิต, 
๒๕๕๗) 

 การจัดการทรัพยากรน้ําควรดําเนินการดังนี้ 
  ๑) สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําลํุมน้ําปุาสัก  
  ๒) สํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําชุมชนควรดําเนินการ  
   ๓) องค๑กรภายนอกชุมชน ควรดําเนินการและให๎การสนับสนุน  
    ๔) บูรณาการหลักพุทธธรรมประยุกต๑ใช๎ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 

สุขุมาลย์  ประสมศักดิ์  
(พุทธศาสตร๑ดุษฎีบัณฑิต, 

๒๕๕๗) 

 การจัดการส่ิงแวดล๎อมควรดําเนินการดังนี้ 
  ๑) องค๑การบริหารสํวนจังหวัดจําเป็นท่ีจะต๎องมีความรับผิดชอบ
โดยตรงและให๎ความสําคัญในฐานะท่ีมีบทบาทหลักในการจัดการ
ส่ิงแวดล๎อมตามนโยบายของรัฐบาล 
  ๒) ควรให๎องค๑กรสงฆ๑ องค๑กรด๎านสตรี และประชาชนท่ัวไปได๎เข๎า
มามีสํวนรํวมในการจัดการส่ิงแวดล๎อมด๎วย 
   ๓) นํากลยุทธ๑การมีสํวนรํวมของประชาชนตามหลักพุทธธรรมท้ัง 
๗ ประการ มาใช๎ในการกําหนดแผนงานและโครงการท่ีสอดคล๎องกับ
ความต๎องการของประชาชน 

เอกวิทย์  นวเศรษฐ  
(การค๎นค๎นคว๎าอิสระ, 

๒๕๕๔). 

กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นชุมชนโฟร์โมสต์มีส่วนร่วมในระดับแรก
และระดับท้าย คือ การร่วมกันค้นหาปัญหาและการลงมือปฏิบัติ
มากกว่าคิดวิเคราะห์ ขณะท่ีชุมชนทรัพย์สินพัฒนามีส่วนร่วมใน
ระดับกลางซึ่งคือการคิดวิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
มากกว่าการลงมือปฏิบัติอย่างชัดเจน 

 
 ๒.๘.๒ งานวิจัยเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 โกวิทย์  พวงงาม ได๎วิจัยเรื่อง “สังเคราะห๑บทเรียนการจัดการงานชุมชนเพื่อการพึ่งพา
ตนเองของ อปท. กรณีศึกษา อปท.ในประเทศญี่ปุุน” ผลการศึกษา พบวํา เทศบาลหมูํบ๎านซาคาเอะมี
ความก๎าวหน๎าจนสามารถเป็นหมูํบ๎านพึ่งพาตนเอง ท้ังในงานกํอสร๎าง งานกู๎ภัยสาธารณะและงานด๎าน
การรักษาพยาบาล ซองกระทําโดยชาวบ๎านอาสาสมัคร ในบางพื้นท่ี เชํน เจตพิเศษอาราคาวะมี
โครงการสร๎างเมืองท่ีประชาชนจะรู๎สึกถึงความสุขได๎ โดยนําแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชนตาม
รูปแบบประเทศภูฏานมาประยุกต๑ใช๎ มีการสร๎างความเป็นอยูํท่ีพอเพียง ปลอดหนี้ สร๎างความรํวมมือ



๑๑๗ 

 

ในเรื่องการจัดการสภาพแวดล๎อมและระบบสวัสดิการสังคมท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งในแตํละกรณีศึกษา
เกิดจากความรํวมมือระหวํางองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับประชาชนท้ังส้ิน 94 

 พระครูชัยพัชรสถิต  (พรชัย สวาทะนันทน์)  ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมในศาสนสถาน เพื่อการเรียนรู้ธรรมะ : กรณีศึกษา วัดราชพฤกษ์ อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ผลการศึกษา พบว่า บริบทส่ิงแวดล้อมของวัดมีสภาพปัญหาท่ีต้องปรับปรุงเพื่อการเรียนรู้ 
๓ ด้าน คือ กายภาพ บุคลากรของวัด และการเรียนรู้ธรรมะ ผลการสร้างและหาคุณภาพรูปแบบการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมมี ๓ ขั้นตอน ขั้นตอนแรก ผลการด าเนินโครงการเพื่อพัฒนาส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมะ พบว่า สภาพภูมิทัศน์ของวัดถูกปรับให้ดีขึ้น มีการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ส่ิงแวดล้อมออกเป็น ๕ เขต แต่ละเขตถูกปรับสภาพให้มีบรรยากาศ เพื่อเรียนรู้ธรรมะ ระดับ
ความพึงพอใจจากบุคคลในชุมชนท่ีมีต่อทุกเขต อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด ขั้นตอนท่ีสอง การสร้าง
และการหาคุณภาพรูปแบบการพัฒนาส่ิงแวดล้อมในศาสนสถาน คือ การเรียนรู้ ด าเนินการโดยการ
ก าหนดคุณลักษณะของรูปแบบ และองค์ประกอบเชิงปัจจัย เชิงกระบวนการ และกลไกขับเคล่ือน  
ซึ่งองค์ประกอบเชิงกระบวนการ และการขับเคล่ือนนั้น ผู้วิจัยได้เน้นโดยมีการสร้างหลักสูตรการ
อบรมของวัด เพื่อใช้ฝึกอบรมคุณธรรม ๘ ประการ และเจตคติทางพระพุทธศาสนาให้กับเยาวชน 
ขั้นตอนท่ีสาม ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาส่ิงแวดล้อมในศาสนสถาน เพื่อการเรียนรู้ธรรมะกับ
ผู้เรียนช่วงช้ันท่ี ๔ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า มีความเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ เมื่อวิเคราะห์พัฒนาการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยไม่แยกเป็นรายได้ มีการ
พัฒนาคุณธรรม จากนั้นเมื่อแยกวิเคราะห์เฉพาะรายได้ มีการพัฒนาแต่ละด้าน และมีการพัฒนาเจต
คติท่ีมีต่อพระพุทธศาสนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ส่วนระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
เข้ารับการฝึกอบรม โดยภาพรวมของทุกเขตแหล่งเรียนรู้ด้วยส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดับมาก 95 

 วิเชียร  รุจิธ้ารงกุล ได้วิจัยเร่ือง “บทบาทและกลไกของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมในการแก๎ป๓ญหาส่ิงแวดล๎อมของไทย” ผลการวิจัยพบวํา วัตถุประสงค๑ข๎อ 1 ผ๎ูบริหาร 
ผ๎ูเช่ียวชาญ ผ๎ูทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมด๎านส่ิงแวดล๎อม เห็นวํา สภาพ
มูลเหตุสําคัญจัดตามลําดับ ท่ีทํา ให๎ส่ิงแวดล๎อมของไทยทวีความรุนแรงมาจาก (1) กฎหมาย
ส่ิงแวดล๎อมกับการนํากฎหมายไปบังคับใช๎ (2) การบริหารจัดการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล๎อมไมํได๎ยึดหลักธรรมาภิบาล กลายเป็นชํองวํางเมื่อนําไปปฏิบัติจริง เนื่องจากเจ๎าหน๎าท่ี
รัฐค๎ุนเคยใช๎เพียงพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. 2535แก๎ไข
ป๓ญหาส่ิงแวดล๎อมมากกวําใช๎รัฐธรรมนูญปี 2550 นโยบายแผนด๎านส่ิงแวดล๎อมไมํสอดคล๎องในแนว
เดียวกันและตรงข๎ามบทบาท กลไกของฝุายปฏิบัติหน๎าท่ีในพื้นท่ี ดังนี้ 

                                                             
94 โกวิทย๑  พวงงาม, “รายงานการวิจัยประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความเป็นเลิศด้านความ

โปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน”, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ๑มิสเตอร๑ก็อปปี้, ๒๕๕๑). 
95 พระครูชัยพัชรสถิต (พรชัย สวาทะนันทน๑), “รูปแบบการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในศาสนสถานเพื่อการ

เรียนรู๎ธรรมะ : กรณีศึกษาวัดราชพฤกษ๑ อําเภอเขาค๎อ จังหวัดเพชรบูรณ๑”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ๑, ๒๕๕๗). 
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  ก. กฎหมายรัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 67 วรรค 2 เจ๎าหน๎าท่ีรัฐใช๎เป็นกลไก
แก๎ป๓ญหาส่ิงแวดล๎อมของประเทศได๎น๎อยมากคือ รัฐธรรมนูญไมํได๎บัญญัติแนวทางปฏิบัติและ
บทลงโทษ เจ๎าหน๎าท่ีรัฐไมํให๎ประชาชนมีสํวนรํวมโดยชัดเจน การไมํมีองค๑การอิสระด๎านส่ิงแวดล๎อม 
การกระจายอํานาจในการแก๎ป๓ญหาส่ิงแวดล๎อมให๎กับองค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่นไมํชัดเจน อีกท้ังยัง
ไมํมีผังเมืองและแผนงานใช๎บริหารในพื้นท่ี 
  ข. พระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. 2535 เจ๎า
หน๎ารัฐใช๎เป็นกลไกแก๎ป๓ญหาส่ิงแวดล๎อม แตํไมํสามารถแก๎ป๓ญหาส่ิงแวดล๎อมได๎จริงเนื่องจากกฎหมาย
ฉบับนี้มีชํองวํางให๎ภาครัฐกับภาคเอกชนรํวมกันคอรัปช่ันและแสวงหาประโยชน๑ คือ การปฏิบัติการมี
สํวนรํวมของประชาชนเป็นเพียงรูปแบบ แตํขาดกระบวนการท่ีดี อีกท้ังยังล๎าสมัยไมํทันสถานการณ๑ใน
ป๓จจุบันและไมํสอดคล๎องกับรัฐธรรมนูญปี 2550 เพราะใช๎มานานกวํา 20 ปี ไมํมีการลงโทษท่ี
ชัดเจน มุํงแตํใช๎วิธีเยียวยามากกวําการปูองกันป๓ญหาส่ิงแวดล๎อมด๎วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบ
ราชการเป็นอุปสรรคให๎คุณภาพมาตรฐานส่ิงแวดล๎อมเกิดขึ้นจริงไมํได๎ 
  ค. นโยบายและแผนการสํงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล๎อมแหํงชาติ (20 ปี) ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม เจ๎าหน๎าท่ีรัฐใช๎เป็นกลไกสําคัญแก๎ป๓ญหาส่ิงแวดล๎อมได๎
น๎อยมาก เนื่องจากนโยบายและแผนนี้ไมํสามารถเช่ือมโยงถํายทอดสํูการปฏิบัติหรือแก๎ป๓ญหา
ส่ิงแวดล๎อมด๎วยหลักธรรมาธิบาลได๎จริง เพราะถูกฝุายการเมืองครอบงํารวมท้ังต๎องมีผังเมืองใช๎ท่ีดิน
สําหรับใช๎ปูองกันความเส่ียงป๓ญหาส่ิงแวดล๎อมระยะยาว และมีโครงการในนโยบายและแผนท่ีทันสมัย
ด๎วยหลักธรรมาภิบาลและสามารถใช๎ได๎จริงสอดคล๎องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติท่ียึดหลักธรรมาภิบาลเป็นหลัก 
 ข๎อเสนอแนะ แนวทางแก๎ป๓ญหาส่ิงแวดล๎อมเชิงนโยบาย ควรสอดคล๎องกับแนวทางท่ี
นําไปปฏิบัติการแก๎ป๓ญหาส่ิงแวดล๎อมในพื้นท่ีได๎จริง ดังนั้น เพื่อให๎เกิดการแก๎ป๓ญหาส่ิงแวดล๎อมได๎
อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลควร (1) เรํงปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. 2535ให๎ทันสมัยและใช๎แก๎ป๓ญหานี้ได๎อยํางแท๎จริง (2) สํงเสริม
เจ๎าหน๎าท่ีรัฐและประชาชนให๎มีจิตสํานึกรับผิดชอบรํวมกันแก๎ป๓ญหาส่ิงแวดล๎อมด๎วยหลักธรรมาภิบาล 
(3) เรํงออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญปี 2550 ตามมาตรา 67 วรรค 2 วําด๎วย (ก) การมีสํวน
รํวมของประชาชน 7 ขั้นตอน (ข) องค๑การอิสระด๎านส่ิงแวดล๎อมและสุขภาพ (ค) หลักธรรมาภิบาล 
โดยกําหนดกฎเกณฑ๑ แนวทางกระบวนการทางปฏิบัติ ท่ีมีการลงโทษชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติจริง
ได๎โดยถูกต๎อง สะดวกและรวดเร็ว เป็นกลไกแก๎ป๓ญหาส่ิงแวดล๎อมได๎จริง (4) สํงเสริมและสนับสนุน
เจ๎าหน๎าท่ีรัฐให๎พัฒนาความรู๎ ความเข๎าใจด๎านส่ิงแวดล๎อม กฎหมายส่ิงแวดล๎อม และแนวทางการมี
สํวนรํวมของประชาชนท่ีถูกต๎องและชัดเจน (5) ใช๎กฎหมายส่ิงแวดล๎อมและสุขภาพลงโทษอยําง
จริงจัง 
 สํวนฝุายปฏิบัติการแก๎ป๓ญหาส่ิงแวดล๎อมในพื้นท่ี มีข๎อเสนอแนะวําควร (1) เรํงกําหนด
กฎระเบียบเรื่องการมีสํวนรํวมของประชาชน 7 ขั้นตอน ในการจัดการป๓ญหาส่ิงแวดล๎อมของท้ังสาม
ภาคในทิศทางสอดรับกันต้ังแตํบทบาทจัดการส่ิงแวดล๎อมและติดตามการแก๎ป๓ญหาส่ิงแวดล๎อม (2) ให๎
ข๎อมูลข๎อเท็จจริงป๓ญหาส่ิงแวดล๎อมในพื้นท่ีแกํประชาชนในพื้นท่ี (3) กระจายอํานาจแก๎ป๓ญหา
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ส่ิงแวดล๎อมในพื้นท่ีให๎กับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (4) ใช๎กฎหมายส่ิงแวดล๎อมและลงโทษอยําง
เครํงครัด96 

 สุธาวัลย เสถียรไทย และคณะ ท าการศึกษาเรื่อง“การศึกษาทบทวนดานส่ิงแวดลอม 
(Environmental Review) เพื่อเตรียมความพรอมในการเจรจาเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา: 
กรณีศึกษาภาคบริการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม” ผลการศึกษาพบว่า กรอบกฎหมาย
ในการคุ้มครองส่ิงแวดลอมกับการเปดการคาเสรีจะวางมาตรการกีดกันสินคาท่ีขามพรมแดน กับ
หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนต่างชาติในสวนท่ีเกี่ยวของกับมาตรการภายในประเทศ คือ การพิจารณาวา
กรณีใดบางท่ีเป็นมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดลอมอยางแทจริง มิใชมาตรการกีดกันทางการ คาทางออม 
ส่วนผลกระทบตอการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานดานส่ิงแวดลอมของประเทศไทย พบวา นัก
ลงทุนตางชาติท่ีเขามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทย มุ่งประโยชนในทางธุรกิจเปนส าคัญ จึง เปนเรื่อง
ยากในทางปฏิบัติท่ีจะเรียกรองใหบริษัทตางชาติยอมปฏิบัติตามมาตรฐานส่ิงแวดลอมท่ีสูง กวา
มาตรฐานปจจุบันท่ีก าหนดไวในกฎหมาย อีกท้ังความกาวหนาทางเทคโนโลยีจะเปนปจจัยส าคัญ
เพียงปจจัยหนึ่งของการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหเกิดผลส าเร็จเทานั้น ดังนั้นการมี
เทคโนโลยี ท่ีสูงขึ้นจึงไมไดเปนหลักประกันวา จะน าไปสู่การยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ           
ส่ิงแวดลอมเสมอไป 97 

 สุพิชัย คิริรักษ์  ได้ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมตามหลักพุทธ 
จริยธรรมาภิบาลของเทศบาล ในเขตภาคกลางตอนบน” ผลการวิจัยพบว่า (๑) การบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมของเทศบาลต าบลพบปัญหาดังนี้ ด้านปัญหาปริมาณขยะมูลฝอย พบว่า เทศบาลมีปริมาณ
ขยะมูลฝอยตกค้างในระดับมาก ด้านปัญหาด้านบุคลากร พบว่า เทศบาลมีเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน
จัดการขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ ด้านปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ พบว่า เทศบาลขาดแคลนงบประมาณมีไม่
เพียงพอ และผลกระทบท่ีเกิดจากการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมของเทศบาล ผลกระทบทางสังคม 
พบว่า คนในชุมชนเทศบาลได้รับกล่ินเน่าเหม็นของขยะ ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ พบว่า ท าให้
เทศบาลมีค่าใช้จ่ายในการจ ากัดขยะมูลฝอยมาก ผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม พบว่า ขยะมูลฝอย
ปริมาณท่ีมากท าให้น้ าเน่าเสียและเกิดกล่ินเหม็น การเทกองขยะและเผาขยะมูลฝอย ท าให้เกิดกล่ิน
และควันท่ีเป็นอันตราย ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย พบว่า เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของ
แมลงน าโรค (๒) มีการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมโดยรวม อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านท่ี ๑ นโยบายและแผนงานการ
จัดการส่ิงแวดล้อม ในระดับมาก ด้านท่ี ๒ การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมในระดับมาก ด้านท่ี ๓ 
วิธีด าเนินการก าจัดส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดับมาก และด้านท่ี ๔ ระดับการจัดเก็บส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดับ

                                                             
96 วิเชียร  รุจิธารงกุล. "บทบาทและกลไกของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการแก๎ป๓ญหา

สิ่งแวดล๎อมของไทย",  ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการเมือง) , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, ๒๕๕๗). 

97 สุธาวัลย  เสถียรไทย และคณะ, รายงานการวิจัย : “การศึกษาทบทวนดานสิ่งแวดลอมเพ่ือเตรียม
ความพรอมในการเจรจาเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา กรณีศึกษา : ภาคบริการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม” สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม, ๒๕๕๐), หน๎า บทคัดยํอ. 



๑๒๐ 

 

ปานกลาง (๓) การน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาลของ
เทศบาลรูปแบบ “SML Model” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่ 98 
 สรุปว่า งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดล๎อม จะต๎องมุํงไปสํูนโยบายการจัดการ
ระบบส่ิงแวดล๎อมเป็นประการสําคัญ หรือการสร๎างนโยบายด๎านส่ิงแวดล๎อมของผ๎ูนํา เพราะมีอิทธิพล
ตํอการจัดการส่ิงแวดล๎อม ซึ่งสํวนใหญํจะเน๎นไปท่ีการจัดการส่ิงแวดล๎อมอยํางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้นนโยบายการแก๎ไขป๓ญหาควรสอดคล๎องกับแนวทางท่ีนําไปปฏิบัติการแก๎ป๓ญหาส่ิงแวดล๎อม
ในพื้นท่ีได๎จริง 
 จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของนักวิชาการตํางๆ ผ๎ูวิจัย
ประมวลได๎วําแนวคิดงานวิจัยท่ีกลําวแล๎วข๎างต๎นสามารถนํามาสรุปได๎ดัง ตารางท่ี ๒.๑๒ ดังนี้ 

ตารางที่ ๒.๑๒  แสดงงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
โกวิทย๑  พวงงาม,  

(รายงานการวิจัย, ๒๕๕๑). 
เทศบาลหมู่บ้านซาคาเอะมีความก้าวหน้าจนสามารถเป็นหมู่บ้าน
พึ่งพาตนเอง โดยน าแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชนตามรูปแบบ
ประเทศภูฏานมาประยุกต์ใช้ ซึ่งในแต่ละกรณีศึกษาเกิดจากความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนท้ังส้ิน 

พระครูชัยพัชรสถิต (พรชัย 
สวาทะนันทน๑),  

(ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, 
๒๕๕๗). 

  ๑) บริบทส่ิงแวดล้อมของวัดมีสภาพปัญหาท่ีต้องปรับปรุงเพื่อการ
เรียนรู้ ๓ ด้าน คือ กายภาพ บุคลากรของวัด และการเรียนรู้ธรรมะ 
  ๒) สภาพภูมิทัศน์ของวัดถูกปรับให้ดีขึ้น มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ส่ิงแวดล้อมออกเป็น ๕ เขต แต่ละเขตถูกปรับสภาพให้มีบรรยากาศ 
เพื่อเรียนรู้ธรรมะ ระดับความพึงพอใจจากบุคคลในชุมชนท่ีมีต่อทุก
เขต อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 

วิเชียร  รุจิธํารงกุล,  
(ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, 

๒๕๕๗). 

  ๑) กฎหมายรัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 67 วรรค 2 เจ้าหน้าท่ี
รัฐใช้เป็นกลไกแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมของประเทศได้น้อยมาก 
  ๒) พระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล๎อมแหํงชาติ 
พ.ศ. 2535 เจ๎าหน๎ารัฐใช๎เป็นกลไกแก๎ป๓ญหาส่ิงแวดล๎อม แตํไมํ
สามารถแก๎ป๓ญหาส่ิงแวดล๎อมได๎จริง 
  ๓) นโยบายและแผนการสํงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล๎อม
แหํงชาติ (20 ปี) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
เจ๎าหน๎าท่ีรัฐใช๎เป็นกลไกสําคัญแก๎ป๓ญหาส่ิงแวดล๎อมได๎น๎อยมาก 
  ๔) แนวทางแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมเชิงนโยบาย ควรสอดคล้องกับ
แนวทางท่ีน าไปปฏิบัติการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีได้จริง 

                                                             
98 สุพิชัย  คิริรักษ๑, “รูปแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาลของเทศบาลใน

เขตภาคกลางตอนบน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๒๑ 

 

ตารางที่ ๒.๑๓  แสดงงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สุธาวัลย เสถียรไทยและ

คณะ,  
(รายงานการวิจัย, ๒๕๕๐). 

  ๑) กรอบกฎหมายในการคุ้มครองส่ิงแวดลอมกับการเปดการคาเสรี
จะวางมาตรการกีดกันสินคาท่ีขามพรมแดน 
  ๒) พิจารณาวากรณีใดบางท่ีเป็นมาตรการค๎ุมครองส่ิงแวดลอม   
อยางแทจริง มิใชมาตรการกีดกันทางการ 
  ๓) นักลงทุนตางชาติท่ีเขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทย มุํงประโย
ชนในทางธุรกิจเปนสําคัญ จึง เปนเรื่องยากในทางปฏิบัติท่ีจะเรียกร
องใหบริษัทตางชาติยอมปฏิบัติตามมาตรฐานส่ิงแวดลอมท่ีสูงกวา
มาตรฐานปจจุบันที่กําหนดไวในกฎหมาย 
  ๔) การมีเทคโนโลยีท่ีสูงขึ้นจึงไมไดเปนหลักประกันวาจะน าไปสู่
การยกระดับมาตรฐานและคุณภาพส่ิงแวดลอมเสมอไป 

สุพิชัย คิริรักษ๑,  
(พุทธศาสตร๑ดุษฎีบัณฑิต, 

๒๕๕๘). 

  ๑) การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมของเทศบาลต าบลพบปัญหา 
ด้านปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยระดับมาก เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีไม่
เพียงพอ นอกจากนั้นเทศบาลขาดแคลนงบประมาณมีไมํเพียงพอ 
และผลกระทบท่ีเกิดจากการบริหารจัดการส่ิงแวดล๎อมของเทศบาล 
  ๒) ควรใช้รูปแบบการบริหารจัดการส่ิงแวดล๎อมตามหลักพุทธจริย
ธรรมาภิบาลของเทศบาลรูปแบบ “SML Model” ซึ่งสอดคล๎องกับ
นโยบายของรัฐบาลให๎เป็นเมืองท่ีนําอยูํ 

 



๑๒๒ 

 

๒.๙ กรอบแนวคดิในการวิจัย 
ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ (ปุาไม้)  โดยน าหลักพุทธธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐ
และภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คือ หลักสาราณียธรรม ๖ ประการ ดัง
แผนภาพกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ต่อไปนี้ 
 

 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ ๒.๙ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การมีสํวนรํวมเชิงบูรณาการภาครัฐและ
ภ า ค ป ร ะ ช า สั ง ค ม เ พื่ อ ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดนําน 
     

หลักการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑) การวางแผนตามหลักสาราณียธรรม 
๒) การตัดสินใจตามหลักสาราณียธรรม  
๓) การดําเนินงาน ตามหลักสาราณียธรรม     
๔) การรับผลประโยชน๑ ตามหลักสาราณีย

ธรรม    
๕) การรํวมประเมินผล ตามหลักสาราณีย

ธรรม 
 

หลักสาราณียธรรม ๖ 
๑) แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือ

กัน ท้ังตํอหน๎าและลับหลัง 
๒) กลําววาจาสุภาพ ชํวยเหลือบอกแจ๎งส่ิง

ท่ีเป็นประโยชน๑ 
๓) ต้ังจิตปรารถนาดี คิดทําส่ิงดีท่ีเป็น

ประโยชน๑แกํกัน 
๔) แบํงป๓นลาภผลท่ีได๎มาโดยชอบธรรม 
๕) มีความประพฤติสุจริต ดีงาม รักษา

ระเบียบวินัยของสํวนรวม  
๖) เคารพรับฟ๓งความคิดเห็นกัน 
 

สภาพทั่วไปในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน 

หลักการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑) การมีสํวนรํวมในการวางแผน 
๒) การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ    
๓) การมีสํวนรํวมในการดําเนินงาน  
๔) การมีสํวนรํวมได๎รับผลประโยชน๑  
๕) การมีสํวนรํวมในการประเมินผลการ

ดําเนินงาน  

ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน 

ภาคประชาสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน 



บทที่ ๓ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน” ในการวิจัยครั้ง ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางระเบียบวิธีวิจัย ซึ่ง
ประกอบด้วยรูปแบบของการวิจัย ขอบข่ายประชากร และกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เครื่องมือท่ี
ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับ
ขั้นตอน ดังนี้ 

 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมป่าไม้ในจังหวัดน่าน” เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) เป็น
การผสานระหว่างแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ได้ก าหนดขอบข่ายประชากร  
 
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคญั 

๓.๒.๑ ประชากร  (Population) ในการวิ จัยเป็นการวิ จัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน ๒ กลุ่มได้แก่  

ภาครัฐ ประกอบด้วย ๑) บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ๒) บุคลากร
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดน่าน ท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้      
๓) บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลสวด อําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ๔) บุคลากรเทศบาลตําบล
ศิลาแลง อําเภอปัว จังหวัดน่าน ๕) บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลดู่พงษ์ อําเภอสันติสุข จังหวัด
น่าน รวมมีจํานวน ๑๙๗ คน  

ภาคประชาสังคม ในจังหวัด ประกอบด้วย ๑) คณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง  
๒) บุคลากรท่ีท างานในมูลนิธิฮักเมืองน่าน ๓) คณะกรรมการสมาคมบ้านหลวงหวงป่า และ               
๔) คณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งค า รวมมีจ านวน ๔๔ คน 

๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่าง  
ได้แก่ บุคลากร จํานวน ๑๗๒ คน จาก ๒ กลุ่ม คือ 
๑) บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ๒) บุคลากรสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมจังหวัดน่าน ท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ ๓) บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตําบลสวด อําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ๔) บุคลากรเทศบาลตําบลศิลาแลง อําเภอปัว จังหวัดน่าน 
๕) บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลดู่พงษ์ อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  

๒) ภาคประชาสังคม ในจังหวัด ประกอบด้วย ๑) คณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง 
๒) บุคลากรท่ีท างานในมูลนิธิฮักเมืองน่าน ๓) คณะกรรมการสมาคมบ้านหลวงหวงป่า และ           
๔) คณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งค า 



๑๒๔ 

 

๓) วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการสุ่มแบบแบ่งช้ัน
ประกอบด้วยขั้นตอน กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วน โดยพิจารณาจากจํานวนประชากร 
เพื่อใหไ้ด้ข้อมูลท่ีมีลักษณะกระจาย ให้สัมพันธ์กับสัดส่วนของประชากร โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ช้ันภูมิ (stratified random sampling) และใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane 
ก าหนดระดับความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้คือ ๐.๐๕1 จากจ านวนประชากรโดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ
ภาครัฐ และ ภาคประชาสังคม ดังนี้ 

(๑) กลุ่มตัวอย่างภาครัฐ 
สูตร n =      N  

         1+N (e)2 
 เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N = จํานวนรวมท้ังหมดของประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 

  e = ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตัวอย่างซึ่งในงานวิจัยท่ี
กําหนดให้มีความคลาดเคล่ือนได้ร้อยละ ๕ หรือ ๐.๐๕ 

 แทนค่า n =       197   
                      1+197 (0.05)2 

  n =          197   
                      1+197 (0.0025) 

  n =          197   
                        1+0.4925 

      n =          197    =  131.993 
                         1. 4925 

 ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างของภาครัฐ มีจ านวน  ๑๓๒ คน 

(๒) กลุ่มตัวอย่างภาคประชาสังคม 
สูตร n =      N  

         1+N (e)2 
 เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N = จํานวนรวมท้ังหมดของประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 

  e = ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตัวอย่างซึ่งในงานวิจัยท่ี
กําหนดให้มีความคลาดเคล่ือนได้ร้อยละ ๕ หรือ ๐.๐๕ 

                                                             
1 พระครูสงัฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโญ,ดร., ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์, (เชียงใหม่ : บริษัท 

ประชากรธุรกจิ จ ากัด, ๒๕๕๘) หน้า ๑๗๑. 



๑๒๕ 

 

 แทนค่า n =       44   
                      1+44 (0.05)2 

  n =          44   
                      1+44 (0.0025) 

  n =        44   
                       1+0.11 

      n =         44    =  39.639 
                          1.11 

 ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างของภาครัฐ มีจ านวน  ๔๐ คน 

 จากการคิดสูตรการหาตัวอย่างดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถแยกสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างของ
บุคลากรในแต่ละส่วน ตามตารางท่ี ๓.๑ ดังนี้ 

ตารางที่ ๓.๑ แสดงสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างจากบุคลากรแต่ละสังกัด 
 

บุคลากรที่สังกัด ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ภาครัฐ   
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 12๓ ๗๗ 
๒. สํานั กง านทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจังหวัดน่าน 5 ๔ 
๓. องค์การบริหารส่วนตําบลสวด อําเภอ

บ้านหลวง 23 ๑๗ 
๔. เทศบาลตําบลศิลาแลง 22 ๑๖ 
๕. องค์การบริหารส่วนตําบลดู่พงษ์ 24 ๑๘ 

รวมสัดส่วนของภาครัฐ ๑๙๗ ๑๓๒ 
ภาคประชาสังคม   
๑. กลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง 8 ๗ 
๒. มูลนิธิฮักเมืองน่าน ๒๐ ๑๘ 
๓. สมาคมบ้านหลวงหวงป่า 5 ๔ 
๔. มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งค า 1๑ 1๑ 

รวมสัดส่วนของภาคประชาสังคม ๔๔ ๔๐ 
รวมทั้งหมด 241 1๗๒ 

 



๑๒๖ 

 

๒) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)  ผู้ให้ข้อมูลสําคัญด้านการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) โดยผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดน่ าน ท่ีอยู่ ในขอบเขตพื้น ท่ี ตัวแทนจากสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดน่าน และประธาน/หัวหน้า ของประชาสังคมกลุ่มต่างๆ  จํานวน ๑๙ รูป/
คน โดยแบ่งเป็นส่วนของภาครัฐและส่วนของภาคประชาสังคม ดังนี้ 

๑. ภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน ๑๐ คน ได้แก่ 
(๑) นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 
(๒) นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
(๓) นายดนัย คฤหานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
(๔) นายธนายุทธ ทีฆาวงค์ นายกเทศมนตรีตําบลศิลาแลง อําเภอปัว 

จังหวัดน่าน 
(๕) นายผ่อง ทีฆาวงค์ รองนายกเทศมนตรีตําบลศิลาแลง อําเภอปัว 

จังหวัดน่าน 
(๖) นางอสุนี ชามั่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดู่พงษ์ อําเภอ

สันติสุข จังหวัดน่าน 
(๗) นายสุทัศน์ แก้วใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสวด อําเภอ

บ้านหลวง จังหวัดน่าน 
(๘) นายทรงเกียรติ จันดี รองนายกองค์การบริหาร ส่วนตําบลสวด 

อําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 
(๙) นายประสิทธิ์ พัฒนใหญ่ยิ่ง ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมจังหวัดน่าน   
(๑๐) นายพิทยา จําปาแก้ว ผู้ อํ าน วยการ ส่ วนทรั พยากรธ รรมชา ติ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จังหวัดน่าน 

(๑๑) นายมานะ จิตฤทธิ์ นักวิชาการป่าไม้ ชํานาญการ ศูนย์ป่าไม่
จังหวัดน่าน 

  ๒. ภาคประชาสังคมที่เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน ๘ 
รูป/คน ได้แก่ 

(๑) พระครูสุจิณนันทกิจ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัด 
โป่งคํา ตําบลดู่พงษ์ อําเภอสันติสุข จังหวัด
น่าน 

(๒) นายสํารวย ผัดผล ประธานมูลนิธิฮักเมืองน่าน 
(๓) นายสัมฤทธิ์ เนตรทิพย์ ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง ตําบลศิลา

แลง อําเภอปัว จังหวัดน่าน 



๑๒๗ 

 

(๔) นายปั๋น อินหลี นายกสมาคมบ้านหลวงหวงป่า อําเภอบ้าน
หลวง จังหวัดน่าน 

(๕) นายต๋ัน อายุยืน เลขานุการคณะกรรมการรักษาป่า อําเภอ
บ้านหลวง จังหวัดน่าน ตําบลดู่พงษ์ อําเภอ
สันติสุข จังหวัดน่าน 

(๖) นางลําแพน จอมเมือง ผู้ประสานงานกลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง ตําบล
ศิลาแลง อําเภอปัว จังหวัดน่าน 

(๗) นายวรการณ์  จันอ้น ผู้ประสานงานมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน
วัดโป่งคํา  

 (๘) นางสาวพะยอม วุฒิสวัสด์ิ ผู้อํานวยการมูลนิธิฮักเมืองน่าน 
 โดยผู้วิจัยได้กําหนดคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลสําคัญ เพราะเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

โดยตรงกับภารกิจหน้าท่ี ความรับผิดชอบการจัดการทรัพยาการธรรมชาติในจังหวัดน่านเป็นอย่างดี  
๓) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้วิจัย

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จํานวน ๑๐ รูป/คน  
  (๑) พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโญ,ดร. ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (วังน้อย)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  (๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร์  หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชนันท์ อิศรเดช ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (วัดศรีสุดาราม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  (๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ท่ังโต ผู้อ านวยการหลักสูตร พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  (๕) ดร.ยุทธนา ปราณีต  ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  (๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  (๗) ดร.บุษกร วัฒนบุตร เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  (๘) ดร.อนุวัต กระสังข์  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  (๙) ดร.รัฐพล ใจเย็นมา อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  (๑๐) ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



๑๒๘ 

 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยในครั้ งนี้  เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี   (Mixed Method Research)              

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้   
๓.๓.๑ เคร่ืองมือการวิจัยเชิงปริมาณ 
ผู้ วิ จั ย ไ ด้ กํ าหนด เครื่ อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ในก าร วิ จั ย เ ชิ ง ปริ ม าณ คือ  แบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยมีข้ันตอน ลักษณะ และการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้   
๑) ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

  (๑) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับและหลักพุทธธรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  (๒) กําหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
  (๓) กําหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอคําปรึกษาจากอาจารย์
ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
  (๔) สร้างเครื่องมือ 
  (๕) นําเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และผู้เช่ียวชาญ 
เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  (๖) นําเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรท่ีมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ท่ีจะดําเนินการวิจัย เพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 
  (๗) ปรับปรุงแก้ไข 
  (๘) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนําไปใช้จริง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง 

๒) ลักษณะของเคร่ืองมือ 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นตามกรอบการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 
  ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของ
ภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มีเกณฑ์การให้
คะแนน ๕ ระดับตามหลักการของลิเคิร์ท โดยกําหนดค่าของคะแนน ดังนี้ 
   ๕  หมายถึง    การมีส่วนร่วมระดับมากท่ีสุด   
   ๔  หมายถึง     การมีส่วนร่วมระดับมาก 
   ๓  หมายถึง    การมีส่วนร่วมระดับปานกลาง 
   ๒  หมายถึง     การมีส่วนร่วมระดับน้อย 
   ๑  หมายถึง    การมีส่วนร่วมระดับน้อยที่สุด 



๑๒๙ 

 

ตอนที่  ๓ แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Question) เกี่ยวกับด้านปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ในจังหวัดน่านตามหลักสาราณีย
ธรรม ๖ 

๓) การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

  (๑) ขอคําแนะนําจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบ
เครื่องมือท่ีสร้างไว้ 
  (๒) หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จ เสนอ
ประธานและกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและนําเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ แล้ว
นํามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จํานวน ๕ ท่าน เพื่อพิจารณาท้ังในด้านเนื้อหาสาระ และโครงสร้าง
ของคําถาม รูปแบบของแบบสอบถาม ตลอดจนภาษาท่ีใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดย
หาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์รายข้อ (Index of Item-Objective Congruent : IOC) 
  (๓) แบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน ๕ ท่าน     
เพื่อตรวจความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Contents Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ประเด็นคําถามการวิจัยกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ในรูปแบบของเทคนิคการวิเคราะห์ IOC (Index 
of Congruence)  โดยมีรายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ IOC ดังนี้ 

๑. พระปลัดระพิน พุ ทฺธิสาโร,ดร.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา           
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชนันท์ อิศรเดช  ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (วัดศรีสุดาราม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  ๓. ดร.บุษกร วัฒนบุตร เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๔. ดร.รัฐพล ใจเย็นมา อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๕. ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(๔) ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ตรงตามคําแนะนําของอาจารย์
ผู้เช่ียวชาญ 

(๕) นําแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องจากผู้เช่ียวชาญนํามา
คํานวณหาค่าของความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ ( Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ของแบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจ โดยใช้สูตร ดังนี้คือ 
   IOC     =     
 
 เมื่อ   IOC      =   ดรรชนีความสอดคล้องระหว่างคําถามกับวัตถุประสงค์ 
       =         ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 



๑๓๐ 

 

   N        = จํานวนผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
 โดยท่ี     +๑ = แน่ใจว่าข้อคําถามตรงตามวัตถุประสงค์ 
                 ๐ =  ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามตรงตามวัตถุประสงค์ 
    -๑ = แน่ใจว่าข้อคําถามไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 

ค่าความสอดคล้องแบบ IOC ของแบบสอบถามเรื่อง “การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการ
ภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน” ผู้วิจัยได้ทําการ
คัดเลือกข้อคําถามท่ีมีค่าความสอดคล้องแบบ IOC ท่ีมีค่าต้ังแต่ ๐.๕ ขึ้นไป จํานวน ๔๐ ข้อ จึงบ่ง
ช้ีให้เห็นว่า คําถามแต่ละข้อมีความตรงเชิงเนื้อหา สามารถนําแบบทดสอบนี้ไปหาค่าความเช่ือมั่นได้ 
  (๓) หาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไข
แล้ว ไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ บุคลากร    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแพร่ จํานวน ๓๐ คน เพื่อหาความเช่ือมั่น ด้วยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 2  

   α         = 
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  เมื่อ α     =  ค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นของเครื่องมือ 
    k    =  จํานวนข้อคําถามของเครื่องมือ 
   2

is  =  ความแปรปรวนของคะแนนคําถามแต่ละข้อ 

               2

ts   = ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผู้ตอบท้ังหมด 

ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามระดับการปฏิบัติการเท่ากับ ๐.๙๘๗ ซึ่งค่าความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถาม “มีค่ามากกว่า ๐.๗๐ - ๑.๐๐”3 จากคําถามท่ีอยู่ในเกณฑ์ จํานวน ๔๐ ข้อ 
ซึ่งบ่งช้ีให้เห็นค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดังกล่าวมีค่ามากกว่า ๐.๗๐ จึงเป็นเครื่องมือท่ีมีความ
เหมาะสม มีคุณภาพและมีความเช่ือถือได้สูง สามารถนําไปใช้วัดระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน 

  (๔) นําแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไข เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
เพื่อขอความเห็นชอบ และจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการวิจัย 
  ๓.๓.๒ เคร่ืองมือการวิจัยเชิงคุณภาพ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  (๑) แบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง 
(Structure In-depth Interview) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาค
ประชาสังคม ในจังหวัดน่าน   

                                                             

 2 สิน  พันธ์ุพินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ , (กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิชชิ่ง จํากัด, 
๒๕๔๗), หน้า ๑๙๑. 

3 สุจินต์  ธรรมชาติ, การวิจัยภาคปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย , 
๒๕๔๔), หน้า ๑๗๒. 
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(๒) การสร้างเคร่ืองมือการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
ตลอดถึงหลักพุทธธรรมท่ีนํามาบูรณาการ และนํามาร่างข้อคําถามท่ีจะใช้ในการสัมภาษณ์ ไปปรึกษา
กับอาจารย์ที่ปรึกษา เกี่ยวกับความถูกต้องของแบบสัมภาษณ์ ในส่วนของความสอดคล้องกับเนื้อหา
และทฤษฎี และนํามาปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ ต่อจากนั้น นําแบบสัมภาษณ์และข้อคําถามมา
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ และนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล

เบ้ืองต้นก่อนลงพื้นท่ี ข้อมูลท่ีสําคัญ คือ ข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี การมีส่วนร่วม พุทธธรรมท่ีสอดคล้อง
กับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ คือ หลักสาราณียธรรม ๖ ประการ นํามาบูรณาการ
เพื่อให้เกิดรูปแบบใหม่ หรือองค์ความรู้ ท่ีจะเป็นต้นแบบด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดน่าน 

๓.๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล จากการสัมภาษณ์เชิงลึก จํานวน ๑๙ ท่าน จะใช้การ
สัมภาษณ์แบบท่ีไม่มีโครงสร้าง โดยผู้วิจัยจะส่งหนังสืออย่างเป็นทางการโดยคํารับรองของผู้อํานวย
หลักสูตรฯ เพื่อขอสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้วยตนเอง พร้อมกับส่งบริบทเนื้อหาต่าง ๆ ท่ีจะใช้ในการ
สัมภาษณ์ล่วงหน้า และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี ส่วนในขณะการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะขออนุญาต
จากผู้เช่ียวชาญใช้เครื่องบันทึกเสียง และกล้องบันทึกภาพนิ่ง และเคล่ือนไหว อนึ่ง ในการวิจัยครั้งนี้ 
ใช้ท้ังการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi-formal interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(Informal interview) ดําเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด จึงมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวัน เวลา ท่ีจะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับขอ
เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม พร้อมกัน
นั้น ผู้วิจัย จะต้องศึกษาประเด็นคําถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ เตรียมและศึกษาวิธีใช้
เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนดําเนินการสัมภาษณ์ 

๒) ขั้นดําเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้
เครื่องบันทึกเสียงในขณะท่ีสัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูป เพื่อใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ 
รวมท้ังแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ท่ีบันทึกเสียงไว้ ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่
ประสงค์ท่ีจะให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่ทําการบันทึก 

๓.๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม จํานวน ๑๐ รูป/คน จะใช้การ
สนทนากลุ่มแบบท่ีไม่มีโครงสร้าง โดยผู้วิจัยจะส่งหนังสืออย่างเป็นทางการโดยคํารับรองของผู้อํานวย
หลักสูตรฯ เพื่อขอให้เข้าร่วมในการสนทนากลุ่ม ณ วัน เวลาท่ีผู้วิจัยได้กําหนดไว้ พร้อมกับส่งบริบทเนื้อหา
ต่าง ๆ ท่ีจะใช้ในการสัมภาษณ์ล่วงหน้า และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี ส่วนในขณะการสัมภาษณ์ผู้วิจัย
จะขออนุญาตจากผู้เช่ียวชาญใช้เครื่องบันทึกเสียง และกล้องบันทึกภาพนิ่ง และเคล่ือนไหว 



๑๓๒ 

 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามชนิดเทคนิคการวิจัย ๒ ชนิด ได้แก่ 

  ๓.๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงปริมาณ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นหลักโดย
การดําเนินการขั้นแรก คือ นําแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได้ มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบ
สํารวจ (Editing) แล้วดําเนินการลงรหัสตามคู่มือการลงรหัส (Code Book) หลังจากนั้นได้มีการ
ตรวจสอบแบบสํารวจ เพื่อความถูกต้องอีก ๑ ครั้ง แล้วจึงดําเนินการถ่ายรหัสท้ังหลายลงใน
แบบฟอร์มถ่ายข้อมูล (Transfer Sheet) บรรจุข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อหาค่าทางสถิติ  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น และตัวแปรตามโดย

การใช้การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์เสนอข้อมูล ดังนี้  
  ๑) สถานภาพส่วนบุคคลวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อย
ละ (Percentage) 
  ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน ใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) 
  ๓) วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมป่าไม้ของ
ภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน โดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson's correlation) 

  ๔) ข้อมูลท่ีได้จากคําถามปลายเปิด นํามาจัดกลุ่มคําตอบวิเคราะห์รายข้อ วิเคราะห์
โดยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) นําเสนอข้อมูล
โดยเขียนเป็นความเรียงประกอบตาราง 

๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนดังนี้ 
  ๑) ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content 
Analysis) นําเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
  ๒) ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ( Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย 
(Analytic induction) โดยนําข้อมูลมาเรียบเรียง และจําแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นนํามา
ตีความหมาย เช่ือมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่าง ๆ ท่ีรวบรวมได้ โดยทําไปพร้อม 
ๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูล ท้ังนี้ เพื่อจะได้ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์
แล้ว ไม่มีความชัดเจน ก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อตอบคําถามหลัก
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อมูลเชิงคุณภาพได้นํามาวิเคราะห์ เพื่อหาความเช่ือมโยง 
ความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี 
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  ๓) การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการนําแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย
ต่างๆ ทางวิชาการ มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลท่ีเช่ือถือได้อีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นความเช่ือมโยง 
เพื่อนําไปสู่การพิสูจน์ท่ีเป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริง  

 ๓.๕.๓ การวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่ม 
 ๑) ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา ( Content 
Analysis) นําเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
 ๒) ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ( Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 
induction) โดยนําข้อมูลมาเรียบเรียง และจําแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นนํามาตีความหมาย 
เช่ือมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ท่ีรวบรวมได้ โดยทําไปพร้อมๆ กับการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ท้ังนี้ เพื่อจะได้ศึกษาประเด็นต่างๆ ได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้ว ไม่มีความ
ชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ เหล่านั้น เพื่อตอบคําถามหลักตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ข้อมูลเชิงคุณภาพได้นํามาวิเคราะห์ เพื่อหาความเช่ือมโยง ความสัมพันธ์ เชิงทฤษฎี 
 ๓) การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการนําแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ    
ทางวิชาการ มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลท่ีเช่ือถือได้อีกครั้ง หนึ่ง โดยเน้นความเช่ือมโยง       
เพื่อนําไปสู่การพิสูจน์ท่ีเป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริง 



๑๓๔ 
 

บทที่ ๔ 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ใน จังหวั ดน่ าน ” ๑) เพื่ อ ศึกษาสภาพการมี ส่วนร่ วม ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน ๒) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน และ ๓) เพื่อนําเสนอรูปแบบ
การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด
น่าน ผู้วิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลนําเสนอดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาค
ประชาสังคมในจังหวัดน่าน 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน 

๔.๓ ผลการวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาค
ประชาสังคมในจังหวัดน่าน 

๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
๔.๔ องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 

 

 



๑๓๕ 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมายจากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงกําหนด
ความหมายของสัญลักษณ์ดังนี้ 
  X  หมายถึง  คะแนนเฉล่ียหรือค่าเฉล่ีย (Mean) 
  S.D. หมายถึง  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
  * หมายถึง  ความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
  n หมายถึง  จํานวนตัวอย่าง 
 
๔.๑ สภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมใน
จังหวัดน่าน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
โดยได้ทําการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด
น่าน โดยใช้เกณฑ์ (Criterion) แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ คือ ๑) กลุ่มภาครัฐ ๒) กลุ่มตัวแทนภาค
ประชาสังคม รวมท้ังหมด ๑๙ รูป/คน แล้วนําข้อมูลเชิงคุณภาพ ท่ีได้มาตรวจสอบ และวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ตามวัตถุประสงค์การวิจัยท่ีกําหนดไว้ นํามาแสดงในรูปของ
ความเรียงได้ ดังต่อไปนี้  
 

 ตอนที่ ๑ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ ๑ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน 
 ประเด็นค าถามที่ ๑ เป็นคําถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในจังหวัดน่าน ตามแนวคิดของ Cohen, J.M. and Uphoff และการศึกษาจากเอกสารและ
วรรณกรรม ประกอบด้วย ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (Planning) ๒) ด้านการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ๓) ด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
(Implementation) ๔) ด้านการมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ (Benefit) และ ๕) ด้านการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลการดําเนินงาน (Evaluation) โดยมีการสัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวกับสภาพท่ัวไป
ของการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน ในแต่ละด้าน  

ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์พระสงฆ์ผู้รู้หลักพุทธธรรม และเป็นผู้นําจิตวิญญาณของชุมชน อีกท้ัง
ยังเป็นผู้มีบทบาทเกี่ยวกับภาคประชาสังคมของจังหวัดน่านเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน บุคลากรของเทศบาลตําบล 
องค์การบริหารส่วนตําบล นักวิชาการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม ตัวแทนจากภาคประชาสังคมท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ในจังหวัดน่าน  ซึ่งผู้วิจัยได้แยกออกเป็น
ภารกิจท่ีดําเนินการสัมภาษณ์ไว้ ๕ ด้าน ดังต่อไปนี้ 

 



๑๓๖ 

ด้านที่ ๑ การวางแผน เก่ียวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐ
และภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน  

จากการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมในการวางแผนเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ในจังหวัดน่าน
นั้นภาครัฐมีแนวนโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการวางแผนร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดกับ
ส่วนของภาคประชาสังคม ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก่อน (นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ)        
ได้ประกาศนโยบายชัดเจน คือ การสวมหมวก-ใส่รองเท้าให้ภูเขา ๑ และทุกภาคส่วนในจังหวัดน่านเอง
ก็มีความต่ืนตัวในประเด็นเกี่ยวกับป่าไม้เป็นนอย่างมาก โดยทุกภาคส่วนจะความสําคัญในเรื่องป่าไม้
เป็นลําดับต้นๆ จนเกิดวาระจังหวัดน่านขึ้นมา คือ “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ํา”๒ ในส่วน
บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดน่านขณะนี้ ได้มีการวางแผนพัฒนาเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาคนท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีป่าไม้ให้เปล่ียนอาชีพ หรือสร้างทางเลือกในอาชีพใหม่ท่ีไม่ทําในพื้นท่ีของดอย พื้นท่ีเขตอุทยาน 
เขตป่าสงวน หรือเขตอื่นๆ ท่ีเป็นการกระทําท่ีขัดต่อกฎหมายโดยให้ทําในพื้นท่ีท่ีอยู่อาศัยแทน๓     
เนื่องจากปัจจุบันการประกอบอาชีพปลูกพืชเชิงเด่ียวในพื้นท่ีท่ีผิดกฎหมายของจังหวัดน่านนั้นมีอยู่
จํานวนมาก    

หน่วยงานหรือองค์กรในระดับจังหวัด เช่น สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จังหวัดน่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๓ สาขาแพร่ กรมป่าไม้ซึ่งมีบทบาทเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) โดยตรงได้มีการประสานงาน/การเข้าร่วมประชุมทําความเข้าใจในการ
จัดการทรัพยากรมากขึ้น๔ และใหม้ีการประชุมท้ังหน่วยงานภายในจังหวัดและภายนอก ร่วมกับภาค
ประชาสังคมต่างๆ ในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนรวมถึงสรุปแนวทางร่วมกันอยู่เป็นประจํา๕ 
และได้มีการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน โดยการให้ตัวแทนของ
มูลนิธิฮักเมืองน่านได้รับการแต่งต้ังให้เป็นคณะกรรมการในการวางแผนและดําเนินการเพื่อขับเคล่ือน
ป่าไม้, การบุกรุกป่า, แผนพัฒนาจังหวัด, แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ให้ภาคประชาสังคมสามารถถือหุ้น
ในบริษัทประชารัฐได้๖ 

ถึงอย่างไรก็ตามภาครัฐเองก็ต้องปฏิบัติตามภาระหน้าท่ีตามท่ีหน่วยงานของตนเอง
สามารถกระทําได้ และต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายนอกจากนั้นยังสามารถทําตามกฎหมายท้องถิ่น คือ 
เชิญตัวแทนภาคประชาสังคม ประชาชน หรือหน่วยงานอื่นๆ มาร่วมในการวางแผน จัดทําแผน เช่น 

                                                         
 ๑ สัมภาษณ์ นายธนายุทธ ทีฆาวงศ์, นายกเทศมนตรีตําบลศิลาแลง ตําบลศิลาแลง อําเภอปัว จังหวัด
น่าน, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒ สัมภาษณ์ นายประสิทธ์ิ พัฒนใหญ่ย่ิง, ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดน่าน, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๓ สัมภาษณ์ นายไพศาล วิมลรัตน์, ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน, ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔ สั มภาษณ์  นายพิทยา จํ าปาแก้ ว ,  ผู้ อํ านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  สํา นักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕ สัมภาษณ์ นายมานะ จิตฤทธ์ิ, นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ และผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน สํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๓ สาขาแพร่, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖ สัมภาษณ์ นายสํารวย  ผัดผล, ประธานมูลนิธิฮักเมืองน่าน, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๗ 

แผนการเงิน แผนปฏิบัติการประจําปี๗ ในขณะท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ีมีกลไกการขับเคล่ือนการวางแผน
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมอยู่เสมอ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (อบจ.) โดย
ก่อนการดําเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จะมีกระบวนการเข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา ตามยุทธศาสตร์พระราชทานของ ร.๙  โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
ต้ังแต่การวางแผนโครงการร่วมกับ อบจ. ผ่านเวทีต่างๆ อาทิเช่น เวทีประชาคม การประชุมร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในประเด็นวาระเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น๘ 
นอกจากนั้นยังเชิญคณะกรรมการมูลนิธิฮักเมืองน่านมาเป็นคณะกรรมสนับสนุนการจัดทําแผน พัฒนา
แผน ประเมินผลแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านด้วยเช่นกัน๙  

ในขณะท่ีภาครัฐอื่นๆ ท่ีมีความใกล้ชิดหรืออยู่ในพื้นท่ีเดียวกันกับท่ีต้ังของภาคประชา
สังคมหลายๆ องค์กรได้ให้ภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผน เช่น องค์กรบริหารส่วน
ตําบลสวด อําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ท่ีให้  นายปั๋น อินหลี นายกสมาคมบ้านหลวงหวงป่า และ
นายต๋ัน อายุยืน รองคณะกรรมการรักษาป่าในเขตตําบลสวด ซึ่งท้ัง ๒ ท่านเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทใน
การจัดการและอนุรักษ์ป่าในเขตอําเภอบ้านหลวงมาช้านาน โดยการให้บุคลท้ัง ๒ ท่านดังกล่าว มี
บทบาทในการวางแผนการจัดการธรรมยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ในเขตอําเภอบ้านหลวงโดยการให้เป็น
ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตําบลสวด มีส่วนร่วมในการวางแผนให้ประชาชนในพื้นท่ีได้มีส่วน
ร่วมในการจัดการป่าไม้ และอื่นท่ีเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ในพื้นท่ีอําเภอบ้านหลวงและในเขตจังหวัด
น่าน๑๐  

นอกจากนั้น ในเขตพื้นท่ีตําบลศิลาแลง อําเภอปัว จังหวัดน่าน เทศบาลตําบลศิลาแลงได้
เปิดโอกาสให้กลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลงซึ่งถือว่าเป็นภาคประชาสังคมในพื้นท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนโดยการเชิญฝ่ายคณะกรรมการอนุรักษ์ป่าศิลาแลง ซึ่งประกอบไปด้วย กํานันในตําบลศิลาแลง  
ผู้ใหญ่บ้านในเขตตําบลศิลาแลง และบุคคลอื่นๆท่ีได้รับการแต่งต้ัง เข้ามาประชุมเกี่ยวกับการวาง
ยุทธศาสตร์ หรือนโยบายต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ของพื้นท่ีตําบลศิลาแลง ร่วมกับ
เทศบาลตําบลศิลาแลงท่ีห้องประชุมสภาของเทศบาลตําบลศิลาแลง๑๑  

สรุปได้ว่า จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการวางแผนเกี่ยวการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน พบว่า การมีส่วนร่วม
ในการวางแผนเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมใน
จังหวัดน่านนั้น ในภาพรวมทุกภาคส่วนในจังหวัดน่านมีความต่ืนตัวในประเด็นเกี่ยวกับป่าไม้เป็นอย่าง
มาก โดยทุกภาคส่วนจะให้ความสําคัญในเรื่องป่าไม้เป็นลําดับต้นๆ จนเกิดวาระจังหวัดน่านขึ้นมา คือ 
“สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ํา” และจะเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการ

                                                         
 ๗ สัมภาษณ์ นายนรินทร์  เหล่าอารยะ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ๑๕  ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๘ สัมภาษณ์ นายดนัย คฤหานนท์, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๙ สัมภาษณ์ นางสาวพะยอม วุฒิสวัสด์ิ, ผู้อํานวยการมูลนิธิฮักเมืองน่าน, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๐ สัมภาษณ์ นายปั๋น อินหลี, นายกสมาคมบ้านหลวงหวงป่า, ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๑ สัมภาษณ์ นายผ่อง ทีฆาวงศ์, รองนายกเทศบาลตําบลศิลาแลง ตําบลศิลาแลง อําเภอปัว จังหวัด
น่าน, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๘ 

วางแผนตามโอกาสต่างๆ และตามขอบเขตของระเบียบ กฎหมายจะเอื้ออํานวย เช่น สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดน่านและกรมป่าไม้ได้จัดเวทีให้ภาคประชาสังคมแสดง
ความคิดเห็นในการวางแผนรวมถึงสรุปแนวทางร่วมกันอยู่เป็นประจํา องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
เชิญให้ตัวแทนหรือคณะกรรมการจากมูลนิธิฮักเมืองน่านเข้าไปมีส่วนร่วม โดยการแต่งต้ังให้เป็น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน พัฒนาแผน ประเมินผลแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
น่าน องค์การบริหารส่วนตําบลสวดเชิญนายกสมาคมบ้านหลวงหวงป่าเป็นท่ีปรึกษาของนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล เป็นต้น 

 
ด้านที่ ๒ การตัดสินใจ เร่ืองเก่ียวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่าง

ภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน  
จากการวิจัย พบว่า การตัดสินใจเรื่องเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 

ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่านนั้น ในประเด็นท่ีการมีส่วนร่วมท่ีไม่ผิดกฎหมายมี
การดําเนินการอยู่แล้ว เช่น องค์กรบริหารส่วนจังหวัดจะเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมใน 
การตัดสินใจอยู่แล้ว แต่การตัดสินใจต้องมีการวิเคราะห์แยกแยะ ข้อดี ข้อเสียในประเด็นต่างๆ เป็น
อย่างดี นําไปสู่ผลการตัดสินใจ๑๒ ในส่วนของภาครัฐในระดับเทศบาล คือ เทศบาลตําบลศิลาแลงนั้น
ได้ให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมโดยการจัดให้มีการจัดเวทีประชาคม (ผู้นํา แกนนํา สมาชิก 
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล คณะผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล)๑๓  ซึ่งในการประชุมตัดสินใจในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินั้นจะใช้
เสียงส่วนใหญ่ มีการสรุปในบันทึกการประชุม และมีการตัดสินใจเลือกงานตามความเหมาะสม๑๔ 
นอกจากนั้นส่วนไหนท่ีเป็นประเด็นการตัดสินใจ จะมีการแยกตามสาระรายประเด็น เช่น ประเด็น
เกี่ยวกับการปกครอง เข้าท่ีประชุมฝ่ายปกครอง (กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสังคม)   ประเด็นทาง
กฎหมาย เข้าท่ีประชุมส่วนของเทศบาลตําบลศิลาแลง เป็นต้น๑๕  

การดําเนินโครงการต่างๆ ของภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่า
ไม้) จะเชิญภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่เสมอ บางครั้งภาคประชาสังคมจะให้การศึกษาเรื่อง
การจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีถูกต้อง ผ่านกระบวนการการตัดสินใจโดยคณะกรรมการมูลนิธิและระดับ
คณะกรรมการทํางาน/โครงการและการประชุมร่วมกันท้ังสองฝ่าย๑๖  ถึงอย่างไรก็ตามในการตัดสินใจ
เรื่องเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้นั้นปัจจุบันจะเน้นความถูกต้อง ตามระเบียบทุกขั้นตอน 
เพราะว่ากิจกรรมใดท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการป่าไม้จะได้รับความสนใจจากทุกๆฝ่ายมากและมีคน
ติดตาม ตรวจสอบ มากยิ่งขึ้น๑๗   

                                                         
 ๑๒ สัมภาษณ์ นายดนัย คฤหานนท์, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๑๓ สัมภาษณ์ นายธนายุทธ ทีฆาวงศ์, นายกเทศมนตรีตําบลศิลาแลง, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๔ สัมภาษณ์ นายผ่อง ทีฆาวงศ์, รองนายกเทศมนตรีตําบลศิลาแลง, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๕ สัมภาษณ์ นางลําแพน  จอมเมือง, ผู้ประสานกลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๑๖ สัมภาษณ์ นายสํารวย  ผัดผล, ประธานมูลนิธิฮักเมืองน่าน, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๗ สัมภาษณ์  นายพิทยา  จําปาแก้ว , ผู้ อํานวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  สํา นักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๙ 

ส่วนในประเด็นท่ีเป็นกรณีท่ีผิดกฎหมายไม่สามารถกระทําได้ เนื่องจากปัจจุบันในพื้นท่ี
ของจังหวัดน่านท่ีเป็นเรื่องป่ายังไม่มีการตัดสินใจเพราะผิดกฎหมาย๑๘ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ นายประสิทธิ์  พัฒนใหญ่ยิ่ง ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จังหวัดน่าน ว่า๑๙ “ปัจจุบันการตัดสินใจร่วมกันในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่างภาครัฐกับ
ภาคประชาสังคมนั้น ยังขาดการตัดสินใจร่วมกันเพราะระเบียบกฎหมายไม่เอื้ออํานวยท้ังๆ ท่ีบางครั้ง
เกิดประโยชน์กับการรักษาป่า แต่ต้องมีระเบียบมากมาย ภาคประชาสังคมเข้าถึงยากจนไม่อยากจะ
ทํา”    

ท้ังนี้เป็นเพราะ อํานาจในการตัดสินใจท้ังแผนงาน งบประมาณ คนทํางาน รัฐมีบทบาท
เป็นส่วนมาก ภาคชุมชนเพียงแต่จัดการได้บางเรื่องท่ีไม่ไปละเมิดต่อระเบียบ กฎหมายของรัฐ๒๐ ทําให้
มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งคํา ตัดสินใจไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจกับภาครัฐ 
(องค์การบริหารส่วนตําบลดู่พงษ์ อําเภอสันติสุข ซึ่งเป็นภาครัฐในพื้นท่ีโดยตรง)๒๑   

 สรุปได้ว่า จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องเกี่ยวการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน  พบว่า หากเป็น
ประเด็นท่ีไม่ผิดกฎหมายนั้นปัจจุบันการตัดสินใจร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมได้มีการ
ดําเนินการอยู่แล้ว เช่น องค์กรบริหารส่วนจังหวัดจะเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมใน    
แต่การตัดสินใจนั้นต้องมีการวิเคราะห์แยกแยะ ข้อดี ข้อเสียในประเด็นต่างๆ เป็นอย่างดี เทศบาล
ตําบลศิลาแลง ก็เช่นกัน ได้ให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมโดยการจัดใหม้ีการจัดเวทีประชาคม  

ซึ่งประกอบด้วยการประชุมของ ผู้นําของภาคประชาสังคม สมาชิก อบต. สมาชิกสภา 
อบต. คณะผู้บริหารของ อบต. โดยส่วนไหนท่ีเป็นประเด็นการตัดสินใจ จะมีการแยกตามสาระราย
ประเด็น เช่น ประเด็นเกี่ยวกับการปกครองจะเข้าท่ีประชุมฝ่ายปกครอง (กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชา
สังคม) ส่วนประเด็นทางกฎหมายจะเข้าท่ีประชุมส่วนของเทศบาลตําบลศิลาแลง เป็นต้น ส่วนใน
ประเด็นท่ีเป็นกรณีของพื้นท่ีท่ีผิดกฎหมายปัจจุบันยังไม่สามารถกระทําได้ เนื่องจากปัจจุบันในพื้นท่ี
ของจังหวัดน่านท่ีเป็นเรื่องป่ายังไม่มีการตัดสินใจเพราะเป็นการกระทําท่ีผิดกฎหมาย ท้ังท่ีบางครั้งการ
กระทํานั้นเกิดประโยชน์กับการรักษาป่าและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน แต่ก็ไม่สามารถกระทําได้ ทําให้
ภาคประชาสังคมเข้าถึงยากจนไม่อยากจะทํา โดยเฉพาะมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งคําท่ี
ตัดสินใจไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจกับภาครัฐ กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตําบลดู่พงษ์ 
อําเภอสันติสุข ซึ่งเป็นภาครัฐในพื้นท่ีโดยตรง 
  

                                                         
 ๑๘ สัมภาษณ์ นายไพศาล  วิมลรัตน์, ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๙ สัมภาษณ์ นายประสิทธ์ิ  พัฒนใหญ่ย่ิง, ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดน่าน, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๐ สัมภาษณ์ นายวรการณ์  จันอ้น, ผู้ประสานงานมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งคํา,         
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๒๑ สัมภาษณ์ พระครูสุจิณนันทกิจ (สมคิด จรณธมฺโม), ประธานมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน      
วัดโป่งคํา, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๐ 

ด้านที่ ๓ การด าเนินงาน เร่ืองเก่ียวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน  

จากการวิจัย พบว่า การดําเนินงานเรื่องเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่านในภาพรวมนั้นเป็นไปในทิศทางท่ีดี ปัจจุบันกระทํา
การอยู่แล้ว เช่น จัดประชุมระดับจังหวัด๒๒ การให้ใช้หอประชุมเป็นสถานท่ีประชุม อํานวยความ
สะดวกเรื่องยานพาหนะเดินทางในการตรวจพื้นท่ีของพื้นท่ีป่าศิลาแลง๒๓  การประชุมร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐกับภาคประชาสังคมบ่อยครั้ง การดําเนินการร่วมกับภาครัฐอยู่เสมอในภารกิจท่ีเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฮักเมืองน่าน๒๔  

นอกจากนั้นแล้วการดําเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ยังได้รับการ
สนับสนุนจากกรมป่าไม้  ซึ่ งกรมป่าไม้จะ จัดสรรงบประมาณอุดหนุน ในประเด็นเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยชุมชนต้องจัดทําโครงการ กําหนดกิจกรรม วิธีดําเนินงาน ผ่านเวทีประชาคม
หมู่บ้าน ดําเนินงานผ่านคณะกรรมการ เสนอเสนอมายังกรมป่าไม้เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
ดําเนินการ๒๕  ส่วนการดําเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้เน้นการมีส่วน
ในการดําเนินงานเป็นอย่างมาก เพราะต้องการให้ภาคประชาสังคมรู้สึกรักหวงแหนความเป็นเจ้าของ
ร่วมกันในทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมของจังหวัดน่าน เช่น ให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการ
จัดงานเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม การให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ เป็นต้น๒๖  

ขณะท่ีในส่วนของภาคประชาสังคมนั้น นอกจากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
ต่างๆ โดยตรงแล้ว ยังมีบทบาทในการเป็นตัวเช่ือมต่อ (ส่ือกลาง) ระหว่างภาครัฐและประชาชน ท้ังนี้
เพราะมูลนิธิทํางานเป็นลักษณะเครือข่ายจึงสามารถเช่ือมการดําเนินงานระหว่างองค์กร หน่วยงาน 
หรือส่วนอื่นได้เป็นอย่างดี๒๗ ส่วนปัญหาการดําเนินงานในพื้นท่ีท่ีไม่สามารถเข้าไปดําเนินการได้นั้น
จากการประชุมร่วมกันของท้ังภาครัฐแต่ละส่วนงานของจังหวัด และภาคประชาคมของจังหวัดน่าน มี
ข้อเห็นพ้องต้องกันว่าควรแก้ปัญหาพื้นท่ีท่ีมีปัญหาโดยต้องแก้ปัญหากฎหมายเป็นเบื้องต้น การ
ดําเนินการอื่นท่ีเป็นประเด็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีจึงจะสามารถดําเนินการ
ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปด้วยความราบรื่น๒๘  

  

                                                         
 ๒๒ สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ แก้วใหม่, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสวด อําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน,    
๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๓ สัมภาษณ์ นายธนายุทธ ทีฆาวงศ์, นายกเทศมนตรีตําบลศิลาแลง ตําบลศิ ลาแลง อําเภอปัว 
จังหวัดน่าน, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๔ สัมภาษณ์ นายสํารวย  ผัดผล, ประธานมูลนิธิฮักเมืองน่าน, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๕ สัมภาษณ์ นายมานะ จิตฤทธ์ิ, นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ และผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน สํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๓ สาขาแพร่, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๖ สัมภาษณ์ นายดนัย คฤหานนท์, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๒๗ สัมภาษณ์ นางสาวพะยอม วุฒิสวัสด์ิ, ผู้อํานวยการมูลนิธิฮักเมืองน่าน, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๘ สัมภาษณ์ นายไพศาล  วิมลรัตน์, ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๑ 

สรุปได้ว่า จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานเรื่องเกี่ยวการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน  พบว่า การ
ดําเนินงานเรื่องเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมใน
จังหวัดน่านในภาพรวมนั้นเป็นไปในทิศทางท่ีดี ซึ่งภาพรวมในปัจจุบันมีการกระทําการดําเนินการ
ร่วมกันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น การ จัดประชุมระดับจังหวัดในประเด็นเกี่ ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การให้ใช้ห้องประชุมเพื่อเอื้ออํานวยความสะดวกในการประชุมกิจกรรมต่างๆ   
อันเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้
เน้นการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานเป็นอย่างมาก เพราะต้องการให้ภาคประชาสังคมรู้สึกรักหวงแหน
ความเป็นเจ้าของร่วมกันในทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมของจังหวัดน่าน ส่วนปัญหาการดําเนินงาน
ในพื้นท่ีท่ีไม่สามารถเข้าไปดําเนินการได้นั้นจากการประชุมร่วมกันของท้ังภาครัฐแต่ละส่วนงานของ
จังหวัด และภาคประชาคมของจังหวัดน่าน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานนั้น มีข้อเห็น
พ้องต้องกันว่าควรแก้ปัญหาพื้นท่ีท่ีมีปัญหาโดยต้องแก้ปัญหากฎหมายเป็นเบ้ืองต้น การดําเนินการอื่น
ท่ีเป็นประเด็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีจึงจะสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้อง 
 

 ด้านที่ ๔ การได้รับประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน 

จากการวิจัย พบว่า การได้รับประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่านโดยตรงนั้น ภาครัฐมิได้ประโยชน์โดยตรง ภาครัฐ
เป็นเพียงองค์กรท่ีกระทําตามหน้าท่ีหรือเป็นเพียงองค์กรท่ีใช้ประโยชน์ตามสิทธิ กฎหมายของแต่ละ
หน่วยงานหรือองค์กรเท่านั้น โดยสามารถดําเนินการร่วมกับชุมชน ภาคประชาสังคม หน่วยงาน 
องค์กรอื่นๆได้ และต้องไม่ขัดต่อกฎหมายท่ีกําหนด๒๙  ส่วนการได้รับประโยชน์ประการหนึ่งของการมี
ส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมนั้น คือ ทําให้ภาครัฐสามารถดําเนินโครงการต่างๆ      
ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวช้ีวัดความสําเร็จได้ง่ายมากขึ้น เพราะในทุกขั้นตอนภาคประชาสังคมมี
ส่วนร่วมวางแผน ตัดสินใจ ร่วมดําเนินการและประเมินผลด้วย๓๐ นอกจากนั้นยังไม่ทําให้เกิดความ
ขัดแย้งในการดําเนินการต่างๆ ไม่ทําให้เกิดความล่าช้า และไม่ทําให้เกิดการกระทําผิดระเบียบ 
กฎหมาย รวมท้ังไม่ขัดต่อกฎระเบียบชุมชน๓๑   

ปั จ จุบั นภาครั ฐและภาคประชา สั ง คมจะ ไ ด้ รั บประ โยชน์ จ ากการ จัดก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) โดยเท่าเทียมกันแต่อยู่ภายใต้กฎระเบียบของชุมชน๓๒ คือ ๑) ใช้
ประโยชน์ทางอาหารไม่ใช้ต้นไม้ ซึ่งในช่วงก่อนปี ๒๕๔๒ ในเขตของป่าพื้นท่ีตําบลศิลาแลงนั้นสามารถ
นําไม้มาทําบ้านครัวเรือนละ ๒ ต้น ผ่านกรรมการของหมู่บ้านแต่ปัจจุบันนั้นไม่มีแล้ว  ปัจจุบันการเข้า

                                                         
 ๒๙ สัมภาษณ์ นายสํารวย  ผัดผล, ประธานมูลนิธิฮักเมืองน่าน, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๐ สัมภาษณ์ นายดนัย คฤหานนท์, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๓๑ สัมภาษณ์  นายพิทยา  จําปาแก้ว ,  ผู้ อํ านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สํา นักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๒ สัมภาษณ์ นายปั๋น อินหลี, นายกสมาคมบ้านหลวงหวงป่า, ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๒ 

ใช้ในพื้นท่ีต้องอยู่ภายใต้ระเบียบของชุมชน๓๓  ๒) การได้รับประโยชน์ทางอ้อม เช่น อากาศดี ชีวิตดี
ขึ้น ฝนตกตามฤดู น้ําไม่ท่วม เป็นต้น๓๔ 

สรุปได้ว่า จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์จากการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน พบว่า การรับ
ผลประโยชน์นั้นในส่วนของการรับผมประโยชน์โดยตรงนั้น ภาครัฐไม่สามารถรับผลประโยชน์ได้
โดยตรง เนื่องจากโดยปกติแล้วส่วนของภาครัฐจะไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ แต่จะเป็นการได้รับประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยมาจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองมากกว่า ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีตามปกตินั่นเอง ขณะท่ีการได้รับ
ประโยชน์โดยอ้อมนั้นท้ังส่วนของภาครัฐและภาคประชาสังคมจะได้รับประโยชน์ได้เท่าเทียมกันแต่
ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และอยู่ภายใต้กฎระเบียบของชุมชน เช่น การมีอากาศดี ชีวิตดีขึ้น ฝนตกตาม
ฤดู น้ําไม่ท่วม การท่ีจํานวนป่าไม่ถูกทําลาย หรือมีจํานวนมากยิ่งขึ้น เป็นต้น  
 
 ด้านที่ ๕ การประเมินผลการด าเนินงานในเร่ืองเก่ียวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
(ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน 
 จากการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดําเนินงานในเรื่องเกี่ยวการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่านนั้น ส่วนใหญ่
ภาครัฐจะดําเนินการ ในส่วนของภาคประชาสังคมจะเป็นการช่วยกันตรวจสอบและตรวจตราการจัด
กระทําการเกี่ยวกับป่าไม้มากกว่า๓๕  ตามภารกิจแล้วนั้นภาครัฐจะมีการประเมินผลในเชิงเอกสารอยู่
เสมอผ่านการดําเนินการของโครงการหรือกิจกรรม เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการเปิดโอกาส
และดึงภาคประชาสังคมเข้ามารับรู้และมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการอย่างเต็มท่ี๓๖ โดยเป็นไป
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการประเมินซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม๓๗ แต่เมื่อการประเมินผล
ร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการประเมินผลโดยการช่วยตรวจสอบ 
หรือแสดงความคิดในท่ีประชุม เช่นเดียวเทศบาลตําบลศิลาแลงท่ีให้ภาคประชาสังคมเข้ามีส่วนร่วมใน
การประเมินผลแต่ท่ีไม่ใช่เชิงเอกสาร๓๘ เป็นการดําเนินการตรวจสอบโดยการตั้งคณะทํางานของชุมชน 
เสนอปัญหาอุปสรรคและเรื่องอื่นๆ ในท่ีประชุม ซึ่งมีท้ังท่ีเป็นการประชุมท่ีเป็นทางการการประชุมท่ี
ไม่เป็นทางการ๓๙ 

                                                         
 ๓๓ สัมภาษณ์ นายธนายุทธ ทีฆาวงศ์, นายกเทศมนตรีตําบลศิลาแลง, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๔ สัมภาษณ์ นางสาวพะยอม วุฒิสวัสด์ิ, ผู้อํานวยการมูลนิธิฮักเมืองน่าน, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๕ สัมภาษณ์ นายปั๋น อินหลี, นายกสมาคมบ้านหลวงหวงป่า, ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 

๓๖ สัมภาษณ์ นางอสุนี ชามั่ง, ผู้ปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดู่พงษ์ อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน, 
๑๑ ธันวาคม  ๒๕๕๙.  

๓๗ สัมภาษณ์ นางสาวพะยอม วุฒิสวัสด์ิ, ผู้อํานวยการมูลนิธิฮักเมืองน่าน, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙.  
๓๘ สัมภาษณ์ นายไพศาล วิมลรัตน์, ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙.  
๓๙ สัมภาษณ์ นายธนายุทธ ทีฆาวงศ์, นายกเทศมนตรีตําบลศิลาแลง, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙.  



๑๔๓ 

โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการเปิดโอกาสและดึงภาคประชาสังคมเข้า
มารับรู้และมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการอย่างเต็มท่ี๔๐  โดยมีกฎหมายเกี่ยวกับการประเมินซึ่ง
มีบุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม และการใช้แบบสอบถามในการประเมินโครงการต่างๆ๔๑ 
  ในส่วนของภาครัฐในพื้นท่ีของตําบลศิลาแลง คือ เทศบาลตําบลศิลาแลงได้มีการให้ภาค
ประชาสังคมเข้ามีส่วนร่วมในการประเมินท่ีไม่ใช่เชิงเอกสาร แต่มีการดําเนินการตรวจสอบโดยการต้ัง
คณะทํางานของชุมชน เสนอปัญหาอุปสรรคและเรื่องอื่นๆ ในท่ีประชุม๔๒  ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกัน
อย่างเป็นทางการ (ปรึกษากัน) และการประชุมแบบไม่เป็นทางการ (สังสรรค์)๔๓ 

 สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดําเนินงานในเรื่องเกี่ ยวการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน พบว่า หากแยกตาม
ภารกิจแล้วนั้นภาครัฐจะมีการประเมินผลในเชิงเอกสารอยู่เสมอผ่านการดําเนินการของโครงการหรือ
กิจกรรม เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการเปิดโอกาสและดึงภาคประชาสังคมเข้ามารับรู้และมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการอย่างเต็มท่ี โดยเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการประเมินซึ่งมี
บุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม แต่เมื่อการประเมินผลร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคม
นั้นส่วนใหญ่จะเป็นการประเมินผลโดยการช่วยตรวจสอบ หรือแสดงความคิดในท่ีประ ชุม เช่นเดียว
เทศบาลตําบลศิลาแลงท่ีให้ภาคประชาสังคมเข้ามีส่วนร่วมในการประเมินผลแต่ท่ีไม่ใช่เชิงเอกสาร 
เป็นการดําเนินการตรวจสอบโดยการตั้งคณะทํางานของชุมชน เสนอปัญหาอุปสรรคและเรื่องอื่นๆ ใน
ท่ีประชุม ซึ่งมีท้ังท่ีเป็นการประชุมท่ีเป็นทางการการประชุมท่ีไม่เป็นทางการ 
 

จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน
ตามแนวคิดของ Cohen, J.M. and Uphoff และการศึกษาจากเอกสารและวรรณกรรมท้ัง ๕ ด้าน 
ผู้วิจัยได้แจกแจงตารางความถ่ีของข้อมูลเชิงลึก ได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๔.๑ สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน  
 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนที่ 
๑. การมีส่วนร่วมในการวางแผน (Planning) ๑๓ ๑,๒,๓,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑

๓,๑๔,๑๘,๑๙ 
๒. ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น 

(Implementation) 
๑๑ ๑,๒,๓,๔,๗,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑

๔,๑๕ 
    

 
 
                                                         
 ๔๐ สัมภาษณ์ นายดนัย คฤหานนท์, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๔๑ สัมภาษณ์ นายนรินทร์ เหล่าอารยะ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๒ สัมภาษณ์ นายธนายุทธ ทีฆาวงศ์, นายกเทศมนตรีตําบลศิลาแลง, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๓ สัมภาษณ์ นายผ่อง ทีฆาวงศ์, รองนายกเทศมนตรีตําบลศิลาแลง, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๔ 

ตารางที่ ๔.๑ สภาพท่ัวไปเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน
(ต่อ)  

 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนที่ 
๓. 
 
 

๔. 
๕. 

การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ (Benefit) 
 
การมี ส่ วนร่ วม ในการ ตัด สิน ใจ  ( Decision 
Making) 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดําเนินงาน 
(Evaluation) 

๑๐ 
 

๙ 
 

๕ 

๒,๓,๗,๙,๑๐,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕
,๑๖ 
๓,๗,๘,๙,๑๐,๑๔,๑๖,๑๘,๑๙ 
 
๒,๓,๗,๘,๑๒ 

จากตาราง 4.1 แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน  ซึ่งผู้วิจัย
สามารถอธิบายได้ด้วยการจัดลําดับความเหมาะสม จากมากไปหาน้อย ตามลําดับดังนี้ ลําดับท่ี ๑ การ
มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน การ ว า ง แผน  ( Planning) ลํ า ดับ ท่ี  ๒  การ มี ส่ วน ร่ ว ม ใ นกา ร ดํ า เนิ น ง าน 
(Implementation) ลําดับท่ี ๓ การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ (Benefit) ลําดับท่ี ๔ การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ (Decision Making) และ ลําดับท่ี ๕ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดําเนินงาน 
(Evaluation) 

 จะเห็นได้ว่า จากการท่ีผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก     
(In-depth Interview) ข้างต้นนั้น สามารถประมวลหลักคิดและแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้ว่า การดําเนินการร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)     
ในจังหวัดน่านนั้นภาครัฐและภาคประชาสังคมจะมีส่วนร่วมในการวางแผนมากท่ีสุดนั้นเป็นเพราะการ
ดําเนินการในการวางแผนของแต่ละส่วนงานของภาครัฐนั้นจะเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการวางแผน
ท้ังนี้ เพราะการมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจนั้นสามารถกระทําได้หลากหลายวิธี เช่น 
การประชุมระดับจังหวัดในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การเวทีประชาคม การ
เชิญภาคประชาสังคมมาเป็นคณะกรรมการในการจัดทําแผน เป็นต้น  ในส่วนของการมีส่วนร่วมใน
การดําเนินงานนั้น มีแนวทางในการมีส่วนร่วมท่ีหลากหลาย เช่น การให้ใช้ห้องประชุมเพื่อเอื้ออํานวย
ความสะดวกในการประชุมกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ส่วนการมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์จากการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาตินั้นในภาพรวมการได้รับประโยชน์ภาครัฐจะไม่ได้รับโดยตรง เพราะภาครัฐ
เป็นเพียงการปฏิบัติตามหน้าท่ีของตนเท่านั้น ส่วนการได้รับประโยชน์ทางอ้อมนั้น ท้ังภาครัฐและภาค
ประชาสังคมจะได้รับเท่าๆ กัน ส่วนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดําเนินงานนั้นในภาพรวมถือ
ว่ายังมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุดจากการมีส่วนร่วมท้ัง ๕ ประการ ฉะนั้นแล้วการการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
นั้นต้องมีความสอดคล้องตามลําดับ สมดุล และเกี่ยวเนื่องกัน โดยต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และ
กฎระเบียบของชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
 



๑๔๕ 

 ประเด็นค าถามที่ ๑ เป็นคําถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในจังหวัดน่านตามแนวคิดของ Cohen, J.M. and Uphoff และการศึกษาจากเอกสารและ
วรรณกรรม ประกอบด้วย ๕ ด้าน คือ   
  ๑) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (Planning) 
  ๒) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 
  ๓) ด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน (Implementation) 
  ๔) ด้านการมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ (Benefit) 
  ๕) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดําเนินงาน (Evaluation) 
 โดยมีการสัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการ
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดน่าน แต่ละด้าน 
ดังต่อไปนี้ 
  ๑. การวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ของภาครัฐ ควรให้ภาค
ประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร? 
  ๒. การตัดสินใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ของภาครัฐ ควรให้ภาค
ประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร? 
  ๓. การดําเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ของภาครัฐ ควรให้
ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร? 
  ๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ของภาครัฐ  ควรให้ภาคประชาสังคมเข้า
มามีส่วนร่วมหรือควรมีแนวทางในการบริหารจัดการผลประโยชน์นั้นอย่างไร? 
  ๕. การประเมินผลการดําเนินงานการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ (ป่าไม้ )          
ของภาครัฐ ควรให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมหรือควรมีแนวทางในการประเมินผลการ
ดําเนินงานนั้นอย่างไร? 

 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์พระสงฆ์ผู้รู้หลักพุทธธรรม และเป็นผู้นําจิตวิญญาณของชุมชน อีกท้ังยัง
เป็นผู้มีบทบาทเกี่ยวกับภาคประชาสังคมของจังหวัดน่านเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดน่าน บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน บุคลากรของเทศบาลตําบล องค์การ
บริหารส่วนตําบล นักวิชาการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม ตัวแทนจากภาคประชาสังคมท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ในจังหวัดน่าน ซึ่งผู้วิจัยได้แยกออกเป็นภารกิจท่ี
ดําเนินการสัมภาษณ์ไว้ ๕ ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 
 ด้านที่ ๑ การวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ของภาครัฐ ควรให้ภาค
ประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร? 
 จากการวิจัย พบว่า การวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินั้น ควรเปิดโอกาสให้ภาค
ประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ี ไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม รวมท้ังควรให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่
ภาคประชาสังคมก่อนท่ีจะเข้ามามีสวนร่วมในการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ๔๔ อาจต้อง

                                                         
 ๔๔ สัมภาษณ์ นายดนัย คฤหานนท์, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๔๖ 

มีการประชุมเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านการประชุมประจําเดือนหรือหากมีเรื่องสําคัญให้ประชุม
เร่งด่วนให้ทันท่วงที๔๕ นอกจากนั้น ควรดําเนินการดังนี้ ๑) ภาครัฐไม่เป็นอุปสรรคในการทํางาน (กรม
ป่าไม้ กรมอุทยาน ยึดการตัดสินใจไว้ในส่วนกลาง) เพราะฉะนั้นควรให้สิทธิชุมชนในการจัดการป่าไม้
เอง โดยการกระจายอํานาจ ๒) ความเป็นทางการลิดรอนความสามารถและการเรียนรู้ลงเรื่อยๆ 
ฉะนั้นให้สนับสนุนกระบวนการศึกษาทางเลือกหรือใดๆ ก็ตามท่ีเอาชุมชนท้ังถิ่นเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนา (ชุมชุนบริการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบริการชุมชน)  วิชาการบวกกับภูมิปัญญาชุมชนใน
การจัดการป่าไม้อีก ๕๐%  และ ๓) หาคําตอบความหลากหลายในส่ิงต่างๆ เพราะความหลากหลาย
เหล่านั้นจะเป็นคําตอบของความยั่งยืน๔๖ ๔) ก่อนมีการทําแผนงานควรมีการลงมาทําเวทีในพื้นท่ีเพื่อ
รับฟังสภาพปัญหาท่ีแท้จริง แล้วให้ชุมชนในพื้นท่ีเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีสอดคล้องกับ
แผนจากส่วนกลาง ๕) องค์กร ชุมชนในพื้นท่ี ควรมีบทบาทในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนด
แผนงานในส่วนกลาง๔๗ โดยต้องให้ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงเข้ามามีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้วย๔๘ ๖) หน่วยงาน องค์กร ภาคประชาสังคม หากจะเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนต้องมีการศึกษาข้อมูลก่อนเสนอของบประมาณเพื่อบรรจุเข้าในแผน๔๙  
  
 ด้านที่ ๒ การตัดสินใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ของภาครัฐ ควรให้ภาค
ประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร? 
 จากการวิจัย พบว่า ถึงแม้ว่าปัจจุบันกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐนั้นจะเปิดโอกาสให้
ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอจึงต้องเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้า
มามีส่วนร่วมอย่างครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ภาคประชาสังคมใช้ประกอบการ
ตัดสินใจผ่านกระบวนการวิเคราะห์ แยกแยะ จนได้ข้อสรุปนําไปสู่การตัดสินใจ๕๐ โดยการเปิดเผย
ข้อมูลนั้น ซึ่งอาจต้องทําความเข้าใจสองทาง ท้ังท่ีเวทีใหญ่ เวทีระดับหลักคิด รวมถึงเวทีปฏิบัติ 
(กําหนดกิจกรรมขั้นตอนการปฏิบัติ)๕๑  
 ขณะเดียวกันคุณสมบัติของผู้นําภาครัฐนั้นต้องประกอบไปด้วย ๑) ต้องเป็นคนกล้า รู้งาน  
เก่งคน  เก่งประสาน  เก่งเรียนรู้๕๒  ๒) ไม่บ้าอํานาจ ฟังความคิดเห็นของประชาชนมากยิ่งขึ้น โดย

                                                         
 ๔๕ สัมภาษณ์ นายผ่อง ทีฆาวงศ์, รองนายกเทศมนตรีตําบลศิลาแลง, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๖ สัมภาษณ์ นายสํารวย  ผัดผล, ประธานมูลนิธิฮักเมืองน่าน, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๗ สัมภาษณ์ นายวรการณ์  จันอ้น, ผู้ประสานงานมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุม ชนวัดโป่งคํา,         
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๔๘ สัมภาษณ์ นางอสุนี  ชามั่ง, ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดู่พงษ์ อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน,   
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๙ สัมภาษณ์ นายนรินทร์  เหล่าอารยะ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๐ สัมภาษณ์ นายดนัย คฤหานนท์, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๕๑ สัมภาษณ์ นายมานะ จิตฤทธ์ิ, นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ และผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน สํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๓ สาขาแพร่, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๒ สัมภาษณ์ พระครูสุจิณนันทกิจ (สมคิด จรณธมฺโม), ประธานมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่ง
คํา, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๗ 

เป็นการประชุมเชิงสร้างสรรค์ (อาจจะต้องทําเป็นหลักสูตรการประชุมเชิงสร้างสรรค์)๕๓ ๓) หนุนเสริม
ด้านงบประมาณในการจัดเวทีประชาคม สร้างความเข้าใจกับประชาชน๕๔ ๔) เป็นผู้นําการไกล่เกล่ีย
หรือส่ือกลางในการแก้ปัญหาในเขตพื้นท่ีท่ีมีปัญหา อาจแต่ง ต้ังในลักษณะของคณะกรรมการท่ี
เกี่ยวขอ้งหรืออื่นๆ๕๕ 
 กระบวนการการตัดสินใจระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมนั้นในบ้างหากพิจารณาแล้ว
นั้นในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเร่งด่วนและสามารถให้ภาคประชาสังคมหรือ
ชุมชนในพื้นท่ีตัดสินใจได้เองนั้นก็ควรจะให้ภาคประชาสังคมดูแลจะดีกว่าภาครัฐ เผ่ือภาครัฐมีวันหยุด
ตรงกับวันท่ีต้องดําเนินการตัดสินใจเร่งด่วน๕๖ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นายประสิทธิ์  
พัฒนใหญ่ยิ่ง๕๗  ท่ีกล่าวไว้ว่า “ในบริบทแต่ละพื้นท่ีภาคประชาสังคมในพื้นท่ีจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ วางแผนร่วมกับภาครัฐ ร่วมกันพัฒนา ได้ โดยยึดหลักวิชาการการจัดการลุ่มน้ํา 
เพื่อให้ชุมชนอยู่ได้ ป่าอยู่” และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นางอสุนี ชามั่ง๕๘ ท่ีกล่าวไว้ว่า “การ
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ นั้นควรนํากลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงในพื้นท่ีร่วมตัดสินใจก่อน 
ค่อยเชิญกลุ่มประชาสังคมอื่นเข้ามามีส่วนร่วม” 
  

ด้านที่ ๓ การด าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ของภาครัฐ  
ควรให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร? 
 จากการวิจัย พบว่า การดําเนินการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินั้นภาครัฐควร
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานให้มากยิ่งขึ้นและอย่างต่อเนื่อง๕๙ และควรให้ภาคประชาสังคม
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานอย่างเต็มท่ี ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่ิงสําคัญจะนําไปสู่
สํานึกรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยในแต่ละอําเภอต้องจัดทําแผน
บริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) กันเองตามความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ๖๐ 
และควรใช้ข้อมูลมากกว่าการใช้อารมณ์ในการดําเนินการ เช่น ข้อมูล งานวิจัย ภาพถ่าย แผนท่ี เป็น
ต้น 

                                                         
 ๕๓ สัมภาษณ์ นายนรินทร์  เหล่าอารยะ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๔ สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ แก้วใหม่, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสวด อําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน,    
๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๕ สัมภาษณ์ นายธนายุทธ ทีฆาวงศ์, นายกเทศมนตรีตําบลศิลาแลง, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๖ สัมภาษณ์ นายสัมฤทธ์ิ เนตรทิพย์, ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง, ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
 ๕๗ สัมภาษณ์ นายประสิทธ์ิ  พัฒนใหญ่ย่ิง, ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดน่าน, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๘ สัมภาษณ์ นายประสิทธ์ิ  พัฒนใหญ่ย่ิง, ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดู่พงษ์ อําเภอสันติสุข จังหวัด
น่าน, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๙ สัมภาษณ์ นายธนายุทธ ทีฆาวงศ์, นายกเทศมนตรีตําบลศิลาแลง, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙.          
และ สัมภาษณ์ นายต๋ัน อายุยืน, รองนายกสมาคมบ้านหลวงหวงป่า, ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๐ สัมภาษณ์ นายดนัย คฤหานนท์, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.
ธันวาคม ๒๕๕๙ธั ธันวาคม ๒๕๕๙.          ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๘ 

 ปัจจุบันการดําเนินการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ในเขตของจังหวัดน่าน
นั้นยังมีปัญหาในบางพื้นท่ี ท้ังนี้เพราะเป็นพื้นท่ีท่ีไม่สามารถกระทําการได้อันเนื่องจากหากดําเนินการ
จะขัดต่อหลักกฎหมายซึ่งเป็นกฎหมายท่ีมีการบังคับใช้มาช้านาน ฉะนั้นแล้ว ควรมีการแก้ไขข้อ
ระเบียบกฎหมายให้สอดคล้องกับพื้นท่ีและให้ทันสมัยตามปัจจุบันสมัยด้วยเช่นกัน๖๑ 
 
 ด้านที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ของภาครัฐ  ควรให้ภาคประชา
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมหรือควรมีแนวทางในการบริหารจัดการผลประโยชน์นั้นอย่างไร? 
 จากการวิจัย พบว่า ในภาพรวมนั้นภาคประชาสังคมในพื้นท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าของ
ทรัพยากร ดังนั้นควรมีส่วนร่วมในการดูแล รับประโยชน์ ซึ่งบางพื้นท่ีประชาชนครอบรองมาก่อนท่ีจะ
มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาควบคุมหรือกําหนดเขตของกรมป่าไม้หรือป่าสงวนด้วยซ้ํา๖๒  
 ภาคประชาสังคมควรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผลประโยชน์ร่วมกับ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ อย่างเต็มท่ีและให้มากยิ่งขึ้น บนพื้นฐานของระเบียบ ข้อกฎหมาย
ท่ีสามารถกระทําได้๖๓ ยึดหลักการจัดการลุ่มน้ํา ป่าต้นน้ําต้นมาเป็นอันดับหนึ่ง แล้วจึงวางแผนพัฒนา
จนได้รับประโยชน์ทางอ้อมร่วมกัน๖๔ 
  
 ด้านที่ ๕ การประเมินผลการด าเนินงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ของ
ภาครัฐ ควรให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมหรือควรมีแนวทางในการประเมินผลการ
ด าเนินงานนั้นอย่างไร? 
 จากการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้นยังไม่มาก ท้ังนี้เพราะภาคประชา
สังคมและภาครัฐมีข้อจํากัดในการปฏิบัติงานในท่ีต่างๆ๖๕ ดังนั้นภาครัฐควรมีการประเมินโดยให้ภาค
ประชาสังคมหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น  โดยให้ประเมินแบบตรงไปตรงมา เพื่อความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และนําไปสู่การแก้ไขการดําเนินงานต่างๆ๖๖ นอกจากนั้นควรทําในเชิงการสรุป
บทเรียน รอบปีเป็นเช่นไร ควรทําอะไรต่อไป เป็นต้น๖๗ 
 
 

                                                         
 ๖๑ สัมภาษณ์ นายวรการณ์  จันอ้น, ผู้ประสานงานมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งคํา,         
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๖๒ สัมภาษณ์ นายวรการณ์  จันอ้น, ผู้ประสานงานมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งคํา,         
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๖๓ สัมภาษณ์ นายดนัย คฤหานนท์, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๖๔ สัมภาษณ์ นายประสิทธ์ิ  พัฒนใหญ่ย่ิง, ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดน่าน, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๕ สัมภาษณ์  นายพิทยา จํ าปาแก้ว ,  ผู้ อํ านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สํา นักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๖ สัมภาษณ์ นายนรินทร์  เหล่าอารยะ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๗ สัมภาษณ์ นางลําแพน  จอมเมือง, ผู้ประสานกลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๔๙ 

ตารางที่ ๔.๒ การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน 
 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนที่ 
๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision 

Making) 
๑๑ ๓,๔,๖,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๔,๑๕,๑

๗,๑๘ 
๒. การมีส่วนร่วมในการวางแผน (Planning) ๙ ๒,๓,๖,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๔,๑๙ 
๓. ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น 

(Implementation) 
 

๘ 
 
๓,๔,๗,๙,๑๒,๑๔,๑๖,๑๙ 

๔. การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ (Benefit) ๖ ๓,๙,๑๒,๑๔,๑๘,๑๙ 
๕. กา ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า รป ร ะ เ มิ น ผลก า ร

ดําเนินงาน (Evaluation) 
 

๕ 
 
๒,๓,๔,๑๐,๑๖ 

จากตารางท่ี ๔.๒ แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่านตามแนวคิด
ของ Cohen, J.M. and Uphoff และการศึกษาจากเอกสารและวรรณกรรมท้ัง ๕ ด้าน ประเด็นท่ีว่า 
ซึ่งผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดลําดับความเหมาะสม จากมากไปหาน้อย ตามลําดับดังนี้ ลําดับ
ท่ี ๑ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ลําดับท่ี ๒ การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
(Planning) ลําดับท่ี ๓ การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ( Implementation) ลําดับท่ี ๔ การมีส่วน
ร่วมได้รับผลประโยชน์ (Benefit) และ ลําดับท่ี ๕ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดําเนินงาน 
(Evaluation) 
  

 ประเด็นค าถามที่ ๒ เก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามหลัก
พุทธธรรม (สาราณียธรรม ๖) นั้นมีการด าเนินการอย่างไร  
 จากการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน มีการแสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกันเป็นอย่างดี 
ท้ังต่อหน้าและลับหลัง แต่มีบางครั้งท่ีอาจมีการแสดงกิริยาไม่สุภาพในท่ีประชุม ท้ังนี้ส่วนใหญ่การ
แสดงกิริยาดังกล่าวจะเป็นการประชุมท่ีเป็นประเด็นท่ีมีความตรึงเครียด๖๘ ขณะเดียวกันภาคประชา
สังคมบางกลุ่มถูกมองร้ายจากบางกลุ่ม เช่น ส่ือมวลชมมองมูลนิธิเป็น NGO, การมองว่ามูลนิธิเป็นผู้
ต่อต้านรัฐ, ภาครัฐบางส่วน มองว่า มูลนิธิไม่ควรเข้ามายุ่ง๖๙ ส่วนการกล่าววาจาท่ีสุภาพ ช่วยเหลือกัน
บอกแจ้งส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อกันนั้น ปรากฏว่า ทุกฝ่ายกล่าววาจาท่ีสุภาพต่อกัน นําไปสู่การมีส่วน
ร่วมอย่างสันติวิธี ทําให้การงานสําเร็จ ทุกฝ่ายควรให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการดําเนินงานต่างๆ๗๐  หากมีกรณีท่ีความเห็นหรือกระบวนการทํางานไม่เข้ากันมูลนิธิหรือภาค

                                                         
 ๖๘ สัมภาษณ์ นายนรินทร์  เหล่าอารยะ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
และ สัมภาษณ์ นายผ่อง ทีฆาวงศ์, รองนายกเทศมนตรีตําบลศิลาแลง, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๙ สัมภาษณ์ นายสํารวย ผัดผล, ประธานมูลนิธิฮักเมืองน่าน, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๗๐ สัมภาษณ์ นายดนัย คฤหานนท์, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๕๐ 

ประชาสังคมก็จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมเพราะจะก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามมา๗๑ 
ส่วนการมีจิตปรารถนาดีต่อกัน ทําส่ิงดีท่ีเป็นประโยชน์แก่กันนั้น ท้ัง ๒ ฝ่ายมีความต้ังใจร่วมกันในการ
ดูแลรักษาฟื้นฟูทรัพยากร และรักษาประโยชน์นั้นร่วมกัน อย่างสมดุล พร้อมท้ังตระหนักในบทบาท
หน้าท่ีของแต่ละฝ่าย จึงไม่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนตนอย่างเดียว กระทําการโดยยึดกฎหมายเป็นหลัก  

นอกจากนั้นภาคประชาสังคมยังให้ความช่วยเหลือในบางประการ เช่น การให้ความ
อนุเคราะห์วิทยากร  และการเอื้ออํานวยความสะดวกในการศึกษาดูงาน เป็นต้น ส่วนการแบ่งปันลาภ
ผลท่ีได้มาโดยชอบธรรม (รับประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) นั้น ฝ่ายเจ้าหน้าของ
ภาครัฐทําหน้าท่ีตามภารกิจร่วมกับภาคประชาสังคม โดยคํานึงถึงระเบียบข้อกฎหมายท่ีสามารถ
ดําเนินการได้ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน หลังจากประโยชน์ต้องไม่เป็นการใช้แบบทําลาย 
ต้องใช้อย่างสมดุล เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสืบทอดต่อคนรุ่นหลังต่อไปได้๗๒ ส่วนการแสดงความ
ประพฤติสุจริต ดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวมของภาครัฐและภาคประชาสังคมนั้น ปัจจุบันทุก
ฝ่ายมีความประพฤติซื่ อสัตย์ สุจริต รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวมเป็น สําคัญ ไม่ สุจริต                 
นําผลประโยชน์เข้าฝ่ายตนเอง ต้องเปิดเผยให้ส่วนรวมมีส่วนร่วมตามหลัก Good Governance และ
ส่วนของการเคารพรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันนั้น มีการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและ
เคารพการแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี โดยเฉพาะขณะกําลังประชุม๗๓ 
 

๔.๒ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชา
สังคมในจังหวัดน่าน 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ ๒  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน มีดังนี้  

ตอนที่ ๑ การวิเคราะหข์้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ อายุ 

การศึกษา ตําแหน่ง และประสบการณ ์มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ ๔.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
(n=๑๗๒) 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
๑. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
๙๔ 
๗๘ 

 
54.๖๕ 
4๕.๓๕ 

รวม ๑๗๒ ๑๐๐.00 
 

                                                         
 ๗๑ สัมภาษณ์ นายสํารวย  ผัดผล, ประธานมูลนิธิฮักเมืองน่าน, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๗๒ สัมภาษณ์  นายพิทยา จํ าปาแก้ว ,  ผู้ อํ านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สํา นักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๗๓ สัมภาษณ์ นายผ่อง ทีฆาวงศ์, รองนายกเทศมนตรีตําบลศิลาแลง, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๑ 

ตารางที่ ๔.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
(n=๑๗๒) 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

๒. อาย ุ
๒๐ - ๓๕ ปี 
๓๖ - ๕๐ ปี 
๕๑ - ๖๐ ปี 
๖๑ ปี ขึ้นไป 

 
๓๘ 
๕๙ 
๔๑ 
๓๔ 

 
๒๒.๐๙ 
๓๔.๓๐ 
๒๓.๘๔ 
๑๙.๗๗ 

รวม ๑๗๒ ๑๐๐.00 
๓. การศึกษา 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตร ี
สูงปริญญาตร ี

 
๖๑ 
๗๖ 
3๕ 

 
๓๕.๔๗ 
๔๔.๑๙ 
๒๐.๓๕ 

รวม ๑๕๐ ๑๐๐.00 
๔. ต าแหน่ง 

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้างช่ัวคราว 
คณะกรรมการบริหารกลุ่มประชาสังคม 
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในกลุ่มประชาสังคม 

 
๑๓ 
๒๐ 
๕๔ 
๔๕ 
๒๘ 
1๒ 

 
๗.๕๖ 

๑๑.๖3 
๓๑.๔๐ 
๒๖.๑๖ 
๑๖.๒๘ 
๖.๙๘ 

รวม 1๗๒ ๑๐๐.00 
๕. ประสบการณ์ 

ตํ่ากว่า ๑ ปี 
๑ – ๓ ปี 
๔ – ๖ ปี 
๗ – ๙ ปี 
๑๐ ปี ขึ้นไป                           

 
๑๒ 
๑๘ 
๔๐ 
๕๓ 
๔๙ 

 
๖.๙๘ 

๑๐.๔๗ 
๒๓.๒๖ 
๓๐.๘๑ 
๒๘.๔๙ 

รวม ๑๗๒ ๑๐๐.00 

จากตารางท่ี ๔.๓ พบว่า ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง “การมี
ส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน” 
จําแนกได้ดังนี้ 

เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชาย จํานวน ๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ    
54.๖๕ ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นหญิง จํานวน ๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ 4๕.๓๕ 



๑๕๒ 

อายุ พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ผู้ท่ีมีอายุระหว่าง อายุ ๓๖ - ๕๐ ปี จํานวน 
๕๙ คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๐ รองลงมาคือ ผู้ท่ีมีอายุระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี จํานวน ๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๓.๘๔ และน้อยท่ีสุดคือ ผู้ท่ีมีอายุ ๖๑ ปีขึ้นไป จํานวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๗ 

การศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ปริญญาตรีจํานวน ๗๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๔.๑๙ รองลงมาคือ ผู้ท่ีมีการศึกษาตํ่าหว่า จํานวน ๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๔๗ และน้อย
ท่ีสุดคือ มีระดับการศึกษาสูงปริญญาตรี จํานวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๕ 

ต าแหน่ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จํานวน    
๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๐ รองลงมา คือ ลูกจ้างช่ัวคราว จํานวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๖ 
และท่ีน้อยท่ีสุดคือ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในกลุ่มประชาสังคม จํานวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๘ 

ประสบการณ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ มีประสบการณ์     
อยู่ระหว่าง ๗-๙ ปี จํานวน ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๑ รองลงมา คือ ๑๐ ปี ขึ้นไป จํานวน     
๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๙ และท่ีน้อยท่ีสุดคือ มีประสบการณ์ ตํ่าหว่า ๑ ปี จํานวน ๑๒ คน    
คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๘ ตามลําดับ  

 
ตอนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาค

ประชาสังคมในจังหวัดน่าน 
การวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคม

ในจังหวัดน่าน ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วน
ร่วมในการดําเนินงาน การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยใช้การ
วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ ๔.๔ ค่า เฉ ล่ีย  ค่า เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  และระ ดับ การมี ส่ วนร่ วม ในการ จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน โดยภาพรวม 
       (n=1๗๒) 

การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน 

ระดับการมีส่วนร่วม 
  S.D. แปลผล 

การมีส่วนร่วมในการวางแผน  3.15 0.78 ปานกลาง 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  3.17 0.85 ปานกลาง 
การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 3.49 0.72 มาก 

 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 
 

ตารางที่ ๔.๔ ค่า เฉ ล่ีย  ค่า เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  และระ ดับการมี ส่ วนร่ วม ในการ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน โดยภาพรวม (ต่อ) 

    (n=1๗๒) 
การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน 
ระดับการมีส่วนร่วม 

  S.D. แปลผล 
การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ๓.79 0.48 มาก 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  3.12 0.60 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.๓5 0.๔8 ปานกลาง 

จากตาราง ท่ี  ๔ .๔ พบว่ า  ภาครั ฐและภาคประชาสังคมมี ส่วนร่ วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
โดยเรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมได้รับ
ผลประโยชน์ รองลงมาได้แก่ การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมี
ส่วนร่วมในการวางแผน และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดําเนินงาน  
ตามลําดับ 
 

ตารางที่ ๔.๕  ค่า เฉ ล่ีย ส่วนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน และระดับ การมี ส่วนร่ วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน  การมีส่วนร่วมในการ
วางแผน 

(n=1๗๒) 

การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
 

ระดับการมีส่วนร่วม 

  S.D. แปลผล 

๑. ท่านมี ส่วนร่ วมในการศึกษายุทธศาสตร์หรือ
นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 

 
3.14 

 
0.99 ปานกลาง 

๒. ท่านมีส่วนร่วมในการกําหนดยุทธศาสตร์หรือ
นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 

 
3.18 

 
0.93 ปานกลาง 

๓. ท่านมีส่วนร่วมในการคิดหาแนวทางท่ีจะช่วยแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นและปรับปรุงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในด้านต่างๆ 

 
 

3.25 

 
 

0.80 ปานกลาง 
๔. ท่านมีส่วนร่วมในการกําหนดปฏิทินปฏิบัติงานด้าน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 
 

3.01 
 

0.94 ปานกลาง 
๕. ท่านมีส่วนร่วมในการศึกษาถึงสภาพปัญหาและ

ส า เ ห ตุ ข อ ง ปั ญ ห าข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ในการประชุมหรือ
สัมมนาท่ีเป็นทางการ 

 
 
 

2.76 

 
 
 

1.02 ปานกลาง 
โดยรวม 3.15 0.78 ปานกลาง 



๑๕๔ 

 

จากตารางท่ี ๔.๕ พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชา
สังคมในจังหวัดน่าน ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการคิดหาแนวทางท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นและ
ปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในด้านต่างๆ รองลงมาได้แก่ ท่านมีส่วนร่วมในการกําหนด
ยุทธศาสตร์หรือนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือ 
ท่านมี ส่วนร่วมในการศึกษาถึงสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาของการบริหาร จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ในการประชุมหรือสัมมนาท่ีเป็นทางการ ตามลําดับ 
 
ตารางที่ ๔.๖  ค่า เฉ ล่ีย ส่วนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน และร ะดับการมี ส่วนร่ วมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน  การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 

(n=1๗๒) 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 

ระดับการมีส่วนร่วม 

  S.D. แปลผล 

๑. ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกนโยบายด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 

 
3.00 

 
๐.๘4 ปานกลาง 

๒. ท่านมีส่วนร่วมในการกําหนดเขตป่าชุมชน 2.80 ๐.๗3 ปานกลาง 
๓. ท่านมีส่วนร่วมในการออกเสียงสนับสนุนหรือ

คัดค้าน การแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ (ป่าไม้) 

 
 

3.45 

 
 

๐.๘9 ปานกลาง 
๔. ท่านได้มีส่วนร่วมในตัดสินใจเลือกแนวทางการการ

แก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 
 

3.05 
 

๐.๙3 ปานกลาง 
๕. ท่านมีส่วนร่วมในการหาวิธีการแก้ปัญหาของการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 
 

3.22 
 

๐.๕4 ปานกลาง 
โดยรวม 3.17 ๐.๘๕ ปานกลาง 

จากตารางท่ี ๔.๖ พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชา
สังคมในจังหวัดน่าน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้าน การแก้ปัญหาการ
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติ (ป่าไม้) รองลงมาได้แก่ ท่านมีส่วนร่วมในการหาวิธีการแก้ปัญหาของการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการกําหนดเขต
ป่าชุมชน ตามลําดับ 
 
 
 



๑๕๕ 

ตารางที่ ๔.๗  ค่า เฉ ล่ีย ส่วนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน และระดับ การมี ส่วนร่ วมในการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน  การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

(n=1๗๒) 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ระดับการมีส่วนร่วม 

  S.D. แปลผล 
๑. ท่ า น ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม ใ น กิ จ ก ร ร ม เ กี่ ย ว กั บ

ทรัพยากรธรรมชาติ(ป่าไม้) ท่ีหน่วยงานภาครัฐหรือ
ภาคประชาสังคมจัดขึ้น 

 
3.๗0 

 
0.82 

 
มาก 

๒. ท่านมีส่วนร่วมในโครงการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 

 
3.14 

 
0.95 

 
ปานกลาง 

๓. หน่วยงานของท่านหรือหน่วยงานภาครัฐเชิญชวน
ท่านได้มีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
ป่าไม้ในชุมชน 

 
 

3.27 

 
 

0.86 

 
 

ปานกลาง 
๔. ท่านเข้าร่วมในกิจกรรมการเฝ้าระวัง ติดตาม และ

แกไ้ขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 
 

3.42 
 

0.95 
 

ปานกลาง 
๕. ท่านมีโอกาสได้เป็นผู้ติดต่อประสานงานระหว่าง

ภาครัฐและชุมชนในกิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
(ป่าไม้)  

 
3.๔๐ 

 
๐.๖9 

 
ปานกลาง 

โดยรวม 3.49 0.72 ปานกลาง 

จากตารางท่ี ๔.๗ พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชา
สังคมในจังหวัดน่าน การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านได้เข้าร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ(ป่าไม้)           
ท่ีหน่วยงานภาครัฐหรือภาคประชาสังคมจัดขึ้น รองลงมาได้แก่ ท่านเข้าร่วมในกิจกรรมการเฝ้าระวัง 
ติดตาม และแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือ ท่าน
มีส่วนร่วมในโครงการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ตามลําดับ 
 

ตารางที่ ๔.๘  ค่า เฉ ล่ีย ส่วนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน และระดับ การมี ส่วนร่ วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน  การมีส่วนร่วมได้รับ
ผลประโยชน์ 

(n=1๗๒) 

การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

  S.D. แปลผล 
๑. ท่ า น ไ ด้ ติ ด ต า ม กิ จ ก ร ร ม ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติ  (ป่าไม้) ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน 

 
 

3.42 

 
 

0.95 

 
 

ปานกลาง 



๑๕๖ 

ตารางที่ ๔.๘  ค่า เฉ ล่ีย ส่วนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน และระดับ การมี ส่วนร่ วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน การมีส่วนร่วมได้รับ
ผลประโยชน์ (ต่อ) 

(n=1๗๒) 

การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

  S.D. แปลผล 
๒. ท่านได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความล่าช้าของ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 
 

3.๘๐ 
 

๐.๖9 
 

มาก 
๓. ท่านได้มี ส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ของ

หน่วยงานภาครัฐท่ี สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชน 

 
 

3.๗๕ 

 
 

๐.๗0 

 
 

มาก 
๔. ท่านเห็นว่าการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ (ป่า

ไม้) ทําให้ชุมชนเข้มแข็งและประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
ขึ้น 

 
 

3.71 

 
 

0.94 

 
 

มาก 
๕. ท่ า น เ ห็ น ว่ า ก า ร ช่ ว ย กั น รั ก ษา และอ นุ รั ก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) เป็นการสร้างความ
สามัคคี การเคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน 

 
 

3.92 

 
 

0.98 

 
 

มาก 
๖. ท่านเห็นว่าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 

เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 
 
3.9๓ 

 
0.8๘ 

 
มาก 

โดยรวม ๓.7๘ 0.๕8 มาก 

จากตารางท่ี ๔.๘ พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชา
สังคมในจังหวัดน่าน การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านเห็นว่าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) เป็นการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสร้างชุมชนให้น่าอยู่  รองลงมาได้แก่ ท่านเห็นว่าการช่วยกันรักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) เป็นการสร้างความสามัคคี การเคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน และด้าน
ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือ ท่านได้ติดตามกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  (ป่าไม้) ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 

ตารางที่ ๔.๙  ค่า เฉ ล่ีย ส่วนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน และระดับ การมี ส่วนร่ วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน  การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล 

(n=1๗๒) 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
ระดับการมีส่วนร่วม 

  S.D. แปลผล 
๑. ท่ า น ไ ด้ ติ ด ต า ม กิ จ ก ร ร ม ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติ  (ป่าไม้) ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน 

 
 

3.35 

 
 

0.81 

 
 

ปานกลาง 
๒. ท่านได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความล่าช้าของ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 
 

3.06 
 

0.92 
 

มาก 
๓. ท่านได้มี ส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ของ

หน่วยงานภาครัฐท่ี สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชน 

 
 

3.09 

 
 

0.95 

 
 

มาก 
๔. ท่านเห็นว่าการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ (ป่า

ไม้) ทําให้ชุมชนเข้มแข็งและประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
ขึ้น 

 
3.03 

 
0.80 

 
 

มาก 
๕. ท่ า น เ ห็ น ว่ า ก า ร ช่ ว ยกั น รั ก ษา แ ละ อ นุ รั ก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) เป็นการสร้างความ
สามัคคี การเคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน 

 
 

3.08 

 
 

0.72 

 
 

มาก 
โดยรวม ๓.12 0.60 มาก 

จากตารางท่ี ๔.๙ พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชา
สังคมในจังหวัดน่าน การมีส่วนร่วมในการประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านได้ติดตามกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  (ป่าไม้)   
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน รองลงมาได้แก่ ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐ
ท่ี สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือ ท่านเห็นว่าการ
แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ทําให้ชุมชนเข้มแข็งและประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ตามลําดับ 

 
ตอนที่  ๓  วิ เคราะห์ การบู รณาการหลั กสาราณี ยธรรม ๖  เพื่ อการจั ดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ในจังหวัดน่าน 
การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน 

บูรณาการโดยหลักสาราณียธรรม ๖ ประกอบด้วย ๑) เมตตากายกรรม (ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้) ๒)
เมตตาวจีกรรม (การช่วยบอกแจ้งส่ิงท่ีเป็นประโยชน์) ๓) เมตตามโนกรรม (ร่วมกันดูแลป่าไม้)        
๔) สาธารณโภคี (แบ่งปันผลประโยชน์จากป่าไม้) ๕) สีลสามัญญตา (มีระเบียบวินัยร่วมกันในการดูแล
ป่าไม้) และ ๖) ทิฏฐิสามัญญตา (ร่วมกันออกกฎ ทําข้อตกลง รักษาป่าไม้) โดยใช้การวิเคราะห์               



๑๕๘ 

หาค่าเฉล่ีย (X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ ๔.๑๐  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมี ส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน ตามหลักสาราณียธรรม ๖ 

(n=1๗๒) 

การมีส่วนร่วมตามหลักสาราณียธรรม ๖ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

  S.D. แปลผล 
๑. เมตตากายกรรม (ร่วมกันอนรุักษ์ป่าไม)้ 3.83 0.92 มาก 
๒. เมตตาวจีกรรม (การบอกกล่าวส่ิงท่ีเป็นประโยชน์) 3.74 0.98 มาก 
๓. เมตตามโนกรรม (ร่วมกันดูแลป่าไม้) 3.56 0.99 มาก 
๔. สาธารณโภคี (แบ่งปันผลประโยชน์จากป่าไม้) 3.54 ๐.๘๔ มาก 
๕. สีลสามัญญตา (มีระเบียบวินัยร่วมกนัในการดูแลป่า

ไม้)  
3.87 ๐.๗๓ มาก 

๖. ทิฏฐิสามัญญตา (ร่วมกันออกกฎ ทําข้อตกลงรักษา 
ป่าไม้) 

 
3.85 

 
๐.๘๙ 

 
มาก 

รวม 3.73 0.89 มาก 

จากตารางท่ี ๔.๑๐ พบว่า การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน ตามหลักสาราณียธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ๕) สีลสามัญญตา (มีระเบียบวินัยร่วมกันในการ
ดูแลป่าไม้)  รองลงมาได้แก่ ๖) ทิฏฐิสามัญญตา (ร่วมกันออกกฎ ทําข้อตกลง รักษา ป่าไม้) ๑) เมตตา
กายกรรม (ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้) ๒) เมตตาวจีกรรม (การบอกกล่าวส่ิงท่ีเป็นประโยชน์) ๓) เมตตา
มโนกรรม (ร่วมกันดูแลป่าไม้) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือ ๔) สาธารณโภคี (แบ่งปันผลประโยชน์
จากป่าไม้) ตามลําดับ 

 

ตารางที่ ๔.๑๑ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมี ส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน ตามหลักสาราณียธรรม ๖ 
: เมตตากายกรรม (ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้) 

(n=1๗๒) 
การมีส่วนร่วมตามหลักสาราณียธรรม ๖ 
เมตตากายกรรม (ร่วมกันอนรุักษ์ป่าไม)้ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

  S.D. แปลผล 
๑. ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของภาครัฐและภาค

ประชาสังคมใช้วาจาท่ีไพเราะต่อกัน 
 

3.70 
 

0.๙6 
 

มาก 
๒. มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันขณะดําเนินงานด้าน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)  
 

3.96 
 

0.81 
 

มาก 
รวม 3.83 0.๙๒ มาก 



๑๕๙ 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๑ พบว่า การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน ตามหลักสาราณียธรรม : เมตตากายกรรม (ร่วมกัน
อนุรักษ์ป่าไม้) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด มีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันขณะดําเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) รองลงมา ได้แก่  
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของภาครัฐและภาคประชาสังคมใช้วาจาท่ีไพเราะต่อกัน ตามลําดับ 

 

ตารางที่  ๔.๑๒  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมี ส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน ตามหลักสาราณียธรรม 
๖ : เมตตาวจีกรรม (การบอกกล่าวส่ิงท่ีเป็นประโยชน์) 

(n=1๗๒) 
การมีส่วนร่วมตามหลักสาราณียธรรม ๖ 

เมตตาวจีกรรม (การบอกกล่าวส่ิงท่ีเป็นประโยชน์) 
ระดับการมีส่วนร่วม 

  S.D. แปลผล 
๑. ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของภาครัฐและภาค

ประชาสังคมใช้วาจาท่ีไพเราะต่อกัน 
 

3.65 
 

๐.๙๖ 
 

มาก 
๒. มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันขณะดําเนินงานด้าน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)  
 

3.74 
 

0.86 
 

มาก 
๓. มีการแจ้งข้อมูลหรือแนะนําส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 
 

3.78 
 

0.91 
 

มาก 
รวม 3.74 0.98 มาก 

จากตารางท่ี ๔.1๒ พบว่า การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน ตามหลักสาราณียธรรม : เมตตาวจีกรรม (การบอก
กล่าวส่ิงท่ีเป็นประโยชน์) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ มีการแจ้งข้อมูลหรือแนะนําส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) รองลงมา
ได้แก่ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันขณะดําเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) และ
ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือ ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของภาครัฐและภาคประชาสังคมใช้วาจาท่ี
ไพเราะต่อกัน ตามลําดับ 
 
ตารางที่ ๔.๑๓  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมี ส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน ตามหลักสาราณียธรรม ๖ 
: เมตตามโนกรรม (ร่วมกันดูแลป่าไม้) 

(n=1๗๒) 
การมีส่วนร่วมตามหลักสาราณียธรรม ๖ 

เมตตามโนกรรม (ร่วมกันดูแลป่าไม้) 
ระดับการมีส่วนร่วม 

  S.D. แปลผล 

๑. ภาครัฐดําเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
(ป่าไม้)โดยเน้นผลประโยชน์แก่ส่วนรวม 

 
3.54 

 
0.76 

 
มาก 



๑๖๐ 
 

ตารางที่ ๔.๑๓  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมี ส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน ตามหลักสาราณียธรรม ๖ 
: เมตตามโนกรรม (ร่วมกันดูแลป่าไม้) (ต่อ) 

(n=1๗๒) 
การมีส่วนร่วมตามหลักสาราณียธรรม ๖ 

เมตตามโนกรรม (ร่วมกันดูแลป่าไม้) 
ระดับการมีส่วนร่วม 

  S.D. แปลผล 

๒. ภาครัฐการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมตรวจสอบ
การดําเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
(ป่าไม้) 

 
 

3.58 

 
 

0.71 

 
 

มาก 
รวม 3.56 ๐.99 มาก 

จากตารางท่ี ๔.1๓ พบว่า การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน ตามหลักสาราณียธรรม : เมตตามโนกรรม (ร่วมกันดูแล
ป่าไม้) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ภาครัฐ
ดําเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)โดยเน้นผลประโยชน์แก่ส่วนรวม และด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยสุด คือ ภาครัฐการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมตรวจสอบการดําเนินงานด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ ๔.๑๔  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมี ส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน ตามหลักสาราณียธรรม ๖ 
: สาธารณโภคี (แบ่งปันผลประโยชน์จากป่าไม้) 

(n=1๗๒) 
การมีส่วนร่วมตามหลักสาราณียธรรม ๖ 

สาธารณโภคี (แบ่งปันผลประโยชน์จากป่าไม้) 
ระดับการมีส่วนร่วม 

  S.D. แปลผล 

๑. ภาครัฐและภาคประชาสังคมได้ประโยชน์ของจาก
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 

 
3.52 

 
0.86 

 
มาก 

๒. มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) อย่าง
เหมาะสม 

 
3.51 

 
0.81 

 
มาก 

รวม 3.54 ๐.84 มาก 

จากตารางท่ี ๔.1๔ พบว่า การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน ตามหลักสาราณียธรรม : สาธารณโภคี (แบ่งปัน
ผลประโยชน์จากป่าไม้) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ภาครัฐและภาคประชาสังคมได้ประโยชน์ของจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) และด้าน
ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือ มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) อย่างเหมาะสม ตามลําดับ 

 



๑๖๑ 

ตารางที่ ๔.๑๕  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมี ส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน ตามหลักสาราณียธรรม ๖ 
: สีลสามัญญตา (มีระเบียบวินัยร่วมกันในการดูแลป่าไม้) 

(n=1๗๒) 
การมีส่วนร่วมตามหลักสาราณียธรรม ๖ 

สาธารณโภคี (แบ่งปันผลประโยชน์จากป่าไม้) 
ระดับการมีส่วนร่วม 

  S.D. แปลผล 

๑. การดําเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
(ป่าไม้) เป็นไปตามกฏระเบียบ กฎหมาย 

 
3.91 

 
0.86 

 
มาก 

๒. ภาครัฐมีการกระจายงบประมาณในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) อย่างเหมาะสม 

 
3.87 

 
0.81 

 
มาก 

๓. เจ้าหน้าท่ี/ตัวแทนของภาครัฐ และภาคประชา
สังคมปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเต็มใจ 

 
3.81 

 
0.74 

 
มาก 

รวม 3.87 ๐.73 มาก 

จากตารางท่ี ๔.1๕ พบว่า การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน ตามหลักสาราณียธรรม : สาธารณโภคี (แบ่งปัน
ผลประโยชน์จากป่าไม้) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ การดําเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)เป็นไปตามกฏระเบียบ กฎหมาย 
รองลงมาได้แก่ ภาครัฐมีการกระจายงบประมาณในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)        
อย่างเหมาะสม และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือ เจ้าหน้าท่ี/ตัวแทนของภาครัฐ และภาคประชาสังคม
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเต็มใจ ตามลําดับ 
 
ตารางที่ ๔.๑๖  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมี ส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน ตามหลักสาราณียธรรม ๖ 
: ทิฏฐิสามัญญตา (ร่วมกันออกกฎ ทําข้อตกลง รักษา ป่าไม้) 

(n=1๗๒) 
การมีส่วนร่วมตามหลักสาราณียธรรม ๖ 

ทิฏฐิสามัญญตา (ร่วมกันออกกฎ ทําข้อตกลงรักษาป่าไม้) 
ระดับการมีส่วนร่วม 

  S.D. แปลผล 

๑. ภาครัฐและภาคประชาสังคมเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่า
ไม้) 

 
 

3.92 

 
 

0.76 

 
 

มาก 
๒. การประชุม สัมมนา หรืออบรมเกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
ได้แสดงความคิดเห็น 

 
 

3.78 

 
 

0.71 

 
 

มาก 
รวม 3.85 ๐.๘๙ มาก 

 



๑๖๒ 

จากตารางท่ี ๔.1๖ พบว่า การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน ตามหลักสาราณียธรรม : ทิฏฐิสามัญญตา (ร่วมกันออก
กฎ ทําข้อตกลง รักษา ป่าไม้) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ภาครัฐและภาคประชาสังคมเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนมี ส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือ การประชุม สัมมนา หรืออบรมเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็น ตามลําดับ 

 
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสาราณียธรรมกับการมีส่วนร่วมใน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน  
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสาราณียธรรมกับท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Pearson Product Moment Correlation) เพื่อบอกทิศทางและขนาดของ
ความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสําคัญท่ี ๐.๐๑ โดยมีรูปแบบของสมการดังนี้ 

X = f (Y1 Y2 Y3 Y4 Y5) 
 

ตารางที่ 4.17  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างหลักสาราณียธรรมกับการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการ
ภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน 

ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 X1 
Y1 1.000 0.๖22** 0.561** 0.190 0.155** 0.688** 
Y2  1.000 0.470** 0.322 0.521* 0.๗๑๑** 
Y3   1.000 0.๖53** 0.544 0.658** 
Y4    1.000 0.852 0.๗49** 
Y5     1.000 0.681** 
X1      1.000 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางท่ี 4.17 พบว่า หลักสาราณียธรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วม
เชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ดังนี้ หลักสาราณียธรรม ๖ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วม
เชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติในจังหวัดน่าน           
ท่ีมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง กล่าวคือ ร่วมกันรับผลประโยชน์ (Y4) มีค่าเท่ากับ 0.749 
ร่วมกันตัดสินใจ (Y2) มีค่าเท่ากับ 0.711 ร่วมกันวางแผน (Y1) มีค่าเท่ากับ .688 ร่วมกัน
ประเมินผล   (Y5) มีค่าเท่ากับ 0.681 ร่วมกันดําเนินงาน (Y3) มีค่าเท่ากับ 0.658  

 



๑๖๓ 

ตารางที่ 4.18  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างหลักเมตตากายกรรม (ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้)        
มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน 

ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 X1.1 
Y1 1.000 .402** .251** .013 .155** .836** 
Y2  1.000 .440** .032 .121* .532** 
Y3   1.000 .095 -.054 .353** 
Y4    1.000 .085 .722** 
Y5     1.000 .173** 

X1.1      1.000 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางท่ี 4.18 พบว่า หลักเมตตากายกรรม (ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้) มีความสัมพันธ์
กับเ ชิงบวกกับการมี ส่วนร่วมเ ชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ดังนี้ หลักเมตตากายกรรม 
มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่านมีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก กล่าวคือ การมีส่วนร่วมในการ
วางแผน (Y1) มีค่าเท่ากับ .836 การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ (Y4) มีค่าเท่ากับ .722               
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง กล่าวคือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Y2) มีค่าเท่ากับ .532     
มีความสัมพันธ์ในระดับน้อย กล่าวคือ การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน (Y3) มีค่าเท่ากับ .353 การมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล (Y5) มีค่าเท่ากับ .173 
 
ตารางที่ 4.19  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างเมตตาวจีกรรม (การบอกแจ้งส่ิงท่ีเป็นประโยชน์) 

มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชา
สังคมในจังหวัดน่าน 

ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 X1.2 
Y1 1.000 .502** .255** .213 .355** .330** 
Y2  1.000 .460** .512 .521* .695** 
Y3   1.000 .635 .254 .637** 
Y4    1.000 .585 .803** 
Y5     1.000 .407** 

X1.2      1.000 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 



๑๖๔ 

จากตารางท่ี 4.19 พบว่า หลักเมตตาวจีกรรม (การบอกแจ้งส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ )              
มีความสัมพันธ์กับเชิงบวกกับการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ดังนี้ หลักเมตตาวจีกรรม 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก กล่าวคือ การมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ (Y4) มีค่าเท่ากับ .803 ความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง กล่าวคือ การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ  (Y2) มีค่าเท่ากับ .695 ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง กล่าวคือ การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล  (Y5)  .407 ความสัมพันธ์กันในระดับน้อย กล่าวคือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
(Y1) มีค่าเท่ากับ .330   

 
ตารางที่ 4.20  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างหลักเมตตามโนกรรม (ร่วมกันดูแลป่าไม้)          

มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชา
สังคมในจังหวัดน่าน 

ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 X1.3 
Y1 1.000 .442** .351** .113 .155** .207* 
Y2  1.000 .450** .132 .121* .379* 
Y3   1.000 .195 -.054 .174 
Y4    1.000 .085 .700** 
Y5     1.000 .348** 

X1.3      1.000 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

จากตารางท่ี 4.20 พบว่า หลักเมตตามโนกรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผล
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
อุบลราชธานี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ดังนี้ หลักเมตตามโนกรรม มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน            
มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก กล่าวคือ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ (Y4) มีค่าเท่ากับ .700
ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง กล่าวคือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Y2) มีค่าเท่ากับ .379
ความสัมพันธ์กันในระดับน้อยมาก กล่าวคือ การมีส่วนร่วมในการวางแผน (Y1) .207 
 



๑๖๕ 

ตารางที่ 4.21  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างหลักสาธารณโภคี (แบ่งปันผลประโยชน์จากป่าไม้)      
มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชา
สังคมในจังหวัดน่าน 

ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 X1.4 
Y1 1.000 .108 .173 .221 .221 .277** 
Y2  1.000 .232** .128* 264 .224** 
Y3   1.000 .610** .479** .455** 
Y4    1.000 .459** .430** 
Y5     1.000 .450** 

X1.4      1.000 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางท่ี 4.21 พบว่า หลักสาธารณโภคีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมเชิงบูรณา
การภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ดังนี้ หลักสาธารณโภคีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐ
และภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน ในระดับปานกลาง กล่าวคือ 
การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน (X3) มีค่าเท่ากับ .455 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (X5) มีค่า
เท่ากับ .450 การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ (X4) มีค่าเท่ากับ .430 ท่ีมีความสัมพันธ์ในระดับน้อย 
คือ การมีส่วนร่วมในการวางแผน (X1) มีค่าเท่ากับ .277 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (X2) มีค่า
เท่ากับ .224  

 
ตารางที่ 4.22  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างหลักสีลสามัญญตา (มีระเบียบวินัยร่วมกันในการ

ดูแลป่าไม้) มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน 

ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 X1.5 
Y1 1.000 .402** .251** .013 .155** .177** 
Y2  1.000 .440** .032 .121* .320** 
Y3   1.000 .095 -.054 .254** 
Y4    1.000 .085 .057 
Y5     1.000 .570** 

X1.5      1.000 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 



๑๖๖ 

จากตารางท่ี 4.22 พบว่า หลักสีลสามัญญตา มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วม
เชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ดังนี้ หลักสีลสามัญญตา มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมเชิง
บูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการทรัพยาก รธรรมชาติในจังหวัดน่าน               
มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง กล่าวคือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Y5) มีค่าเท่ากับ 
.579 ความสัมพันธ์กันในระดับน้อย กล่าวคือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Y2) มีค่าเท่ากับ .320 
และ การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ใส (Y3) มีค่าเท่ากับ .254 ความสัมพันธ์กันในระดับน้อยมาก 
กล่าวคือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Y2) มีค่าเท่ากับ .177   

    
ตารางที่ 4.23  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างหลักทิฏฐิสามัญญตา (ร่วมกันออกกฎ ทําข้อตกลง 

รักษาป่าไม้) มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน 

ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 X1.6 
Y1 1.000 .477** .243 .592** .434** .563** 
Y2  1.000 .236 .697** .580** .672** 
Y3   1.000 .525* .279 .663** 
Y4    1.000 .594** .639** 
Y5     1.000 .361 

X1.6      1.000 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางท่ี 4.23 พบว่า หลักทิฏฐิสามัญญตามีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมเชิง
บูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติในจังหวัดน่าน               
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ดังนี้ หลักทิฏฐิสามัญญตาท่ีมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน ในระดับค่อนข้างสูง ในประเด็นท่ีว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
(X2) มีค่าเท่ากับ .672 การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน (X3) มีค่าเท่ากับ .663 การมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ (X4) มีค่าเท่ากับ .639 มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
(X1) มีค่าเท่ากับ .598  

 



๑๖๗ 

๔.๓ รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมใน
จังหวัดน่าน 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ ๓ เพื่อน าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการ
ภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน มีดังนี้ 

  
 รูปแบบการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน จากการท่ีผู้วิจัยได้สัมภาษณ์และการสํารวจ การมีส่วนร่วมเชิง
บูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติในจังหวัดน่าน 
ประกอบด้วย ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (Planning) ๒) ด้านการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ (Decision Making) ๓) ด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ( Implementation)     
๔) ด้านการมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ (Benefit) และ ๕) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ดําเนินงาน (Evaluation) แล้วนั้นสามารถแยกเป็นรายด้านได้ ดังนี้ 
 
 ๔.๓.๑ รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้านการวางแผน 
(Planning) 

การมีส่วนร่วมในการวางแผนเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ในจังหวัดน่านนั้นโดยภาพรวมนั้น
ภาครัฐจะมีแนวนโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการวางแผนร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดกับ
ส่วนของภาคประชาสังคม ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก่อน (นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ)       
ได้ประกาศนโยบายชัดเจน คือ การสวมหมวก-ใส่รองเท้าให้ภูเขา ๗๔ ซึ่งในขณะนั้นการดําเนินการ
ต่างๆเกี่ยวกับการวางแผนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ในพื้นท่ีของจังหวัดน่านนั้น ได้รับ
ความสนใจจนกลายเป็นประเด็นในระดับประเทศ ทําให้มีนักวิชาการ ดารา ประชาชนในต่างจังหวัด
หลากหลายกลุ่มอาชีพ อายุ เข้ามามีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการเข้ามาร่วมโคร่ง
การปลูกป่า หรือโครงการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับป่าไม้ในจังหวัดน่านเป็นอย่างมาก ซึ่งเมื่อผู้ว่าราชการคน
ถัดมาเข้ามารับตําแหน่งต่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดคนก่อนเข้ามารับตําแหน่ง คือ นายไพศาล       
วิมลรัตน์ ทุกภาคส่วนในจังหวัดน่านเองก็มีความต่ืนตัวในประเด็นเกี่ยวกับป่าไม้เป็นนอย่างมาก      
โดยทุกภาคส่วนจะความสําคัญในเรื่องป่าไม้เป็นลําดับต้นๆ จนเกิดวาระจังหวัดน่านขึ้นมา            
คือ “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ํา”๗๕ ซึ่งในขณะนี้ ได้มีการวางแผนพัฒนาเกี่ยวกับการดูแลพัฒนา
คนท่ีอยู่ในพื้นท่ีป่าไม้ให้เปล่ียนอาชีพ จากการประกอบอาชีพปลูกพืชเชิงเด่ียว กล่าวคือ ข้าวโพดมา
เป็นการปลูกพืชอย่างอื่นหรือการเปล่ียนเป็นการประกอบอาชีพอื่นท่ีมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิต
หรือมีรายได้ใกล้เคียงกับการปลูกพืชเชิงเด่ียวดังกล่าว และท่ีสําคัญต้อง ไม่ใช่การปลูกหรือประกอบ

                                                         
 ๗๔ สัมภาษณ์ นายธนายุทธ ทีฆาวงศ์, นายกเทศมนตรีตําบลศิลาแลง ตําบลศิลาแลง อําเภอปัว 
จังหวัดน่าน, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๗๕ สัมภาษณ์ นายประสิทธ์ิ  พัฒนใหญ่ย่ิง, ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดน่าน, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๖๘ 

อาชีพในพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีลาดชันในลักษณะท่ีเป็นภูเขาหรือดอย พื้นท่ีเขตอุทยาน เขตป่าสงวน หรือเขต
อื่นๆ ท่ีเป็นการกระทําท่ีขัดต่อกฎหมายโดยให้ทําในพื้นท่ีท่ีอยู่อาศัยแทน๗๖    

หลายหน่วยงานหรือองค์กรในระดับจังหวัด เช่น สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดน่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๓ สาขาแพร่ กรมป่าไม้ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด และองค์การบริหารส่วนตําบลในแต่ละเขตพื้นท่ีมีพื้นท่ีของป่าไม้อยู่ จํานวนมากนั้น          
ต่างมีบทบาทเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) โดยตรงได้มีการดําเนินการวางแผนใน
ระดับหน่วยงานหรือองค์กรของตนเองเสมอ เช่น มีการประสานงาน/การเข้าร่วมประชุมทําความ
เข้าใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจําทําแผนยุทธศาสตร์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีท้ังเป็นการประชุมวางแผนร่วมกันในระดับองค์กรตนเอง ระหว่างองค์กร
ภาครัฐอื่นๆ และท่ีสําคัญยังมีการวางแผนร่วมกับส่วนงานอื่นท่ีไม่ใช่ภาครัฐ กล่าวคือ การร่วมวางแผน
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติกับภาคประชาสังคมต่างๆ ซึ่งในการประชุมวางแผนร่วมกันนั้นจะมี
การแสดงความคิดเห็นในการวางแผนรวมถึงสรุปแนวทางร่วมกันอยู่เป็นประจํา๗๗ ในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดน่านนั้นโดยส่วนใหญ่จะมีการเปิดโอกาสให้ภาค
ประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน โดยการให้ตัวแทนของมูลนิธิฮักเมืองน่านได้รับการ
แต่งต้ังให้เป็นคณะกรรมการในการวางแผนและดําเนินการเพื่อขับเคล่ือนป่าไม้, การบุกรุกป่า, 
แผนพัฒนาจังหวัด, แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ให้ภาคประชาสังคมสามารถถือหุ้นในบริษัทประชารัฐได้๗๘ 

ถึงแม้ภาครัฐจะเปิดโอกาสให้ตัวแทนของภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามภาครัฐเองก็ต้องปฏิบัติตาม
ภาระหน้าท่ีตามท่ีหน่วยงานของตนเองสามารถกระทําได้ ซึ่งต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายนอกจากนั้นยัง
สามารถทําตามกฎหมายท้องถิ่น คือ เชิญตัวแทนภาคประชาสังคม ประชาชน หรือหน่วยงานอื่นๆ 
มาร่วมในการวางแผน จัดทําแผน เช่น แผนการเงิน แผนปฏิบัติการประจําปี๗๙ ในขณะท่ีหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีมีกลไกการขับเคล่ือนการวางแผนร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมอยู่เสมอ      
คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (อบจ.) โดยก่อนการดําเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จะมีกระบวนการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามยุทธศาสตร์พระราชทานของ ร.๙  โดย
เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมต้ังแต่การวางแผนโครงการร่วมกับ อบจ. ผ่านเวที
ต่างๆ อาทิเช่น เวทีประชาคม การประชุมร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในประเด็น
วาระเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น๘๐ นอกจากนั้นยังเชิญคณะกรรมการมูลนิธิฮัก
เมืองน่านมาเป็นคณะกรรมสนับสนุนการจัดทําแผน พัฒนาแผน ประเมินผลแผนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดน่านด้วยเช่นกัน๘๑  

                                                         
 ๗๖ สัมภาษณ์ นายไพศาล  วิมลรัตน์, ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน, ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๗๗ สัมภาษณ์ นายมานะ จิตฤทธ์ิ, นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ และผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน สํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๓ สาขาแพร่, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๗๘ สัมภาษณ์ นายสํารวย  ผัดผล, ประธานมูลนิธิฮักเมืองน่าน, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๗๙ สัมภาษณ์ นายนรินทร์  เหล่าอารยะ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๘๐ สัมภาษณ์ นายดนัย คฤหานนท์, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๘๑ สัมภาษณ์ นางสาวพะยอม วุฒิสวัสด์ิ, ผู้อํานวยการมูลนิธิฮักเมืองน่าน, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๙ 

ภาครัฐอื่นๆ ท่ีมีความใกล้ชิดหรืออยู่ในพื้นท่ีเดียวกันกับท่ีต้ังของภาคประชาสังคมหลายๆ 
องค์กรได้ให้ภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผน เช่น องค์กรบริหารส่วนตําบลสวด 
อําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ท่ีให้ นายปั๋น อินหลี นายกสมาคมบ้านหลวงหวงป่า และนายต๋ัน    
อายุยืน รองคณะกรรมการรักษาป่าในเขตตําบลสวด ซึ่งท้ัง ๒ ท่านเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทในการจัดการ
และอนุรักษ์ป่าในเขตอําเภอบ้านหลวงมาช้านาน โดยการให้บุคลท้ัง ๒ ท่านดังกล่าว มีบทบาทในการ
วางแผนการจัดการธรรมยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ในเขตอําเภอบ้านหลวงโดยการให้เป็นท่ีปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนตําบลสวด มีส่วนร่วมในการวางแผนให้ประชาชนในพื้นท่ีได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการป่าไม้ และอื่นๆท่ีเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ในพื้นท่ีอําเภอบ้านหลวงและในเขตจังหวัดน่าน๘๒  

นอกจากนั้น ในเขตพื้นท่ีตําบลศิลาแลง อําเภอปัว จังหวัดน่าน เทศบาลตําบลศิลาแลงได้
เปิดโอกาสให้กลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลงซึ่งถือว่าเป็นภาคประชาสังคมในพื้นท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนโดยการเชิญฝ่ายคณะกรรมการอนุรักษ์ป่าศิลาแลง ซึ่งประกอบไปด้วย กํานันในตําบลศิลาแลง  
ผู้ใหญ่บ้านในเขตตําบลศิลาแลง และบุคคลอื่นๆท่ีได้รับการแต่งต้ัง เข้ามาประชุมเกี่ยวกับการวาง
ยุทธศาสตร์ หรือนโยบายต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ของพื้นท่ีตําบลศิลาแลง ร่วมกับ
เทศบาลตําบลศิลาแลงท่ีห้องประชุมสภาของเทศบาลตําบลศิลาแลง๘๓ ซึ่งจากการลงพื้นท่ีและ
สัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลสําคัญปรากฏว่าได้มีการเชิญผู้ประสานงานกลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลงให้เป็นท่ี
ปรึกษานายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลศิลาแลง ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างความใกล้ชิดระหว่างภาครัฐใน
พื้นท่ีกับภาคประชาสังคมในพื้นท่ีเป็นอย่างมาก  

 สรุปได้ว่า จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการวางแผนเกี่ยวการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน พบว่า การมีส่วนร่วม
ในการวางแผนเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมใน
จังหวัดน่านนั้น ในภาพรวมทุกภาคส่วนในจังหวัดน่านมีความต่ืนตัวในประเด็นเกี่ยวกับป่าไม้เป็นอย่าง
มาก โดยทุกภาคส่วนจะให้ความสําคัญในเรื่องป่าไม้เป็นลําดับต้นๆ จนเกิดวาระจังหวัดน่านขึ้นมา    
คือ “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ํา” และจะเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนตามโอกาสต่างๆ และตามขอบเขตของระเบียบ กฎหมายจะเอื้ออํานวย เช่น สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดน่านและกรมป่าไม้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
เทศบาลตําบลศิลาแลง องค์การบริหารส่วนตําบลสวด องค์การบริหารส่วนตําบลดู่พงษ์ ได้จัดเวทีให้
ภาคประชาสังคมแสดงความคิดเห็นในการวางแผนรวมถึงสรุปแนวทางร่วมกันอยู่เป็นประจํา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดน่านเชิญให้ตัวแทนหรือคณะกรรมการจากมูลนิธิฮักเมืองน่านเข้าไปมีส่วนร่วมโดย
การแต่งต้ังให้เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน พัฒนาแผน ประเมินผลแผนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนตําบลสวดเชิญนายกสมาคมบ้านหลวงหวงป่าเป็นท่ี
ปรึกษาของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นต้น โดยผู้วิจัยได้แจกแจง ตารางความถี่ของข้อมูลเชิง
ลึก ดังนี้ 

                                                         
 ๘๒ สัมภาษณ์ นายปั๋น อินหลี, นายกสมาคมบ้านหลวงหวงป่า, ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๘๓ สัมภาษณ์ นายผ่อง ทีฆาวงศ์, รองนายกเทศบาลตําบลศิลาแลง ตําบลศิลาแลง อําเภอปัว จังหวัด
น่าน, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๐ 

 
ตารางที่ ๔.๒๔  รูปแบบการมีส่วนร่วมด้านการวางแผน (Planning) 
 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนที่ 
๑. การเข้าร่วมประชุมวางแผน ๙ ๑,๒,๓,๗,๘,๑๒,๑๓,

๑๔,๑๖, 
๒. ภาครัฐให้ภาคตัวแทนของภาคประชาสังคมเข้ามามี

ส่วนร่วมโดยการเป็นกรรมการ/เป็นท่ีปรึกษา 
 

๗ 
 
๒,๓,๗,๘,๑๒,๑๔,๑๖ 

๓. การมีส่วนร่วมในการกําหนดยุทธศาสตร์ ๕ ๑,๒,๓,๑๒,๑๔ 
๔. การวางแผนหรือดําเนินการโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย/

กฎระเบียบชุมชน 
 

๔ 
 
๑,๒,๓,๑๔ 

 

  จากตารางท่ี ๔.๒๔ แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับด้านการมีส่วนร่วมด้านการวางแผน (Planning) ซึ่งผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดลําดับ
ความเหมาะสม จากมากไปหาน้อย ตามลําดับดังนี้ ลําดับท่ี ๑ การเข้าร่วมประชุมวางแผน ลําดับท่ี ๒ 
ภาครัฐให้ภาคตัวแทนของภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมโดยการเป็นกรรมการ/เป็นท่ีปรึกษา 
ลําดับท่ี ๓ การมีส่วนร่วมในการกําหนดยุทธศาสตร์ ลําดับท่ี ๔ การวางแผนหรือดําเนินการโดยไม่ขัด
ต่อกฎหมาย/กฎระเบียบชุมชน 

จะเห็นได้ว่า จากการท่ีผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก         
(In-depth Interview) ข้างต้นนั้น สามารถประมวลหลักคิดและแนวทางการมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดน่านให้ยั่งยืน คือ มีส่วนร่วมในการเข้าประชุมอย่าง
สม่ําเสมอไม่ว่าจะเป็นการประชุมท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ นอกจากนั้นภาครัฐเองมีข้อจํากัด
ในบางกรณี ฉะนั้นจึงเชิญและแต่งต้ังให้ตัวแทนของภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานต่างๆเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การแต่งต้ังให้เป็นท่ีปรึกษาของผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงาน การขอคําปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์ด้านการจัดการป่าไม้ซึ่งเป็นภาคประชา
สังคมก่อนการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังนี้เพื่อนําไปสู้การกําหนดยุทธศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการกระทําทุกอย่างจะเป็นเป็นการกระทําท่ีอยู่ภายใต้
กฎหมายหรือกฎระเบียบชุมชนอย่าง เคร่ งครัด การมี ส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ผู้วิจัยสามารถนําเสนอ ดังแผนภาพที่ ๔.๑ ดังนี้ 



๑๗๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔.๓.๒ รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้านการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ (Decision Making) 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่านในประเด็น
เกี่ยวกับการตัดสินใจนั้น ปัจจุบันการมีส่วนร่วมท่ีไม่ผิดกฎหมายมีการดําเนินการอยู่แล้ว เช่น องค์กร
บริหารส่วนจังหวัดจะเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่แล้ว แต่การตัดสินใจ
ต้องมีการวิเคราะห์แยกแยะ ข้อดี ข้อเสียในประเด็นต่างๆ เป็นอย่างดี นําไปสู่ผลการตัดสินใจ๘๔  ไม่ว่า
จะเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคมในระดับจังหวัด คือ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดน่าน หรือ
ภาครัฐท่ีอยู่ในพื้นท่ีเดียวกันกับท่ีต้ังของสํานักงานภาประชาสังคม หรือการจัดเวทีประชาคม       
คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล๘๕ มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทําประคมตัดสินใจใน
ประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินั้นจะใช้เสียงส่วนใหญ่ มี
การสรุปในบันทึกการประชุม และมีการตัดสินใจเลือกงานตามความเหมาะสม๘๖ นอกจากนั้นส่วนไหน
ท่ีเป็นประเด็นการตัดสินใจตามภารกิจของแต่ละส่วนจะมีการแยกตามสาระรายประเด็น เช่น ประเด็น
เกี่ยวกับการปกครอง เข้าท่ีประชุมฝ่ายปกครอง ประเด็นทางกฎหมาย เข้าท่ีประชุมส่วนของภาครัฐ 
เป็นต้น  

                                                         
 ๘๔ สัมภาษณ์ นายดนัย คฤหานนท์, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๘๕ สัมภาษณ์ นายธนายุทธ ทีฆาวงศ์, นายกเทศมนตรีตําบลศิลาแลง, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๘๖ สัมภาษณ์ นายผ่อง ทีฆาวงศ์, รองนายกเทศมนตรีตําบลศิลาแลง, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 

 
ภาครัฐ 

เข้าร่วมประชุม
วางแผน 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษา 

กําหนด
ยุทธศาสตร์ 

ไม่ขัดต่อ
กฎหมาย/

ระเบียบชุมชน 

ภาคประชา
สังคม 

 

ภาครัฐ 

แผนภาพที่ ๔.๑   รูปแบบการมีส่วนร่วมด้านการวางแผน (Planning) 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 



๑๗๒ 

การดําเนินโครงการต่างๆ ของภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    
(ป่าไม้) จะเชิญภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่เสมอ บางครั้งภาคประชาสังคมจะ ให้การศึกษา
เรื่องการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีถูกต้อง ผ่านกระบวนการการตัดสินใจโดยคณะกรรมการมูลนิธิและระดับ
คณะกรรมการทํางาน/โครงการและการประชุมร่วมกันท้ังสองฝ่าย๘๗  ท้ังนี้เป็นเพราะภาครัฐไม่มีความ
เข้าใจในบริบทเชิงลึกของชุมชนหรือพื้นท่ีป่าไม้ในทุกๆพื้นท่ีเท่ากับประชาชนหรือภาคประชาสังคมท่ี
อาศัยอยู่ ในพื้ น ท่ีเหล่านั้น การ ดําเนินโครงการหรือประเด็นใดท่ีเกี่ ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติจึงต้องเชิญให้ตัวแทนของภาคประชาสังคมหรือผู้ท่ีอยู่ในพื้นท่ีเข้าร่วมในการ
ตัดสินใจ  แต่แนวทางในการตัดสินในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้นั้นปัจจุบันจะเน้นความ
ถูกต้อง ตามระเบียบทุกขั้นตอน เพราะว่ากิจกรรมใดท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการป่าไม้จะได้รับความ
สนใจจากทุกๆ ฝ่ายมากและมีคนติดตาม ตรวจสอบ มากยิ่งขึ้น๘๘   

ประเด็นท่ีเป็นกรณีท่ีผิดกฎหมายไม่สามารถกระทําได้ เนื่องจากปัจจุบันในพื้นท่ีของ
จังหวัดน่านท่ีเป็นเรื่องป่ายังไม่มีการตัดสินใจเพราะผิดกฎหมาย๘๙ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ นายประสิทธิ์  พัฒนใหญ่ยิ่ง ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จังหวัดน่าน ว่า๙๐ “ปัจจุบันการตัดสินใจร่วมกันในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่างภาครัฐกับ
ภาคประชาสังคมนั้น ยังขาดการตัดสินใจร่วมกันเพราะระเบียบกฎหมายไม่เอื้ออํานวยท้ังๆ ท่ีบางครั้ง
เกิดประโยชน์กับการรักษาป่า แต่ต้องมีระเบียบมากมาย ภาคประชาสังคมเข้าถึงยากจนไม่อยากจะ
ทํา”    
 สรุปได้ว่า  จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องเกี่ยวการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน โดยส่วนไหนท่ีเป็น
ประเด็นการตัดสินใจ จะมีการแยกตามสาระรายประเด็น เช่น ประเด็นเกี่ยวกับการปกครองจะเข้าท่ี
ประชุมฝ่ายปกครอง ส่วนประเด็นทางกฎหมายจะเข้าท่ีประชุมส่วนของส่วนงานภาครัฐต่างท่ีมีอํานาจ
ตัดสินใจ เป็นต้น ส่วนในประเด็นท่ีเป็นกรณีของพื้นท่ีท่ีผิดกฎหมายปัจจุบันยังไม่สามารถกระทําได้ 
เนื่องจากปัจจุบันในพื้นท่ีของจังหวัดน่านท่ีเป็นเรื่องป่ายังไม่มีการตัดสินใจเพราะเป็นการกระทําท่ีผิด
กฎหมาย ท้ังท่ีบางครั้งการกระทํานั้นเกิดประโยชน์กับการรักษาป่าและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน แต่ก็ไม่
สามารถกระทําได้ โดยผู้วิจัยได้แจกแจง ตารางความถ่ีของข้อมูลเชิงลึก ดังนี้ 
 

                                                         
 ๘๗ สัมภาษณ์ นายสํารวย  ผัดผล, ประธานมูลนิธิฮักเมืองน่าน, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๘๘ สัมภาษณ์  นายพิทยา จํ าปาแก้ว ,  ผู้ อํ านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  สํา นักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๘๙ สัมภาษณ์ นายไพศาล  วิมลรัตน์, ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๙๐ สัมภาษณ์ นายประสิทธ์ิ พัฒนใหญ่ย่ิง, ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดน่าน, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๓ 

ตารางที่ ๔.๒๕  รูปแบบการมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ (Decision Making) 
 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนที่ 
๑. ตัดสินใจโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ๑๒ ๑,๒,๓,๗,๘,๙,๑๐,๑

๑,๑๔,๑๕,๑๘,๑๙ 
๒. เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ 
๗ ๒,๗,๘,๑๒,๑๔,๑๕, 

๑๗ 
๓. มีการตัดสินใจร่วมกันผ่านเวทีประชาคม ๖ ๒,๗,๘,๑๒,๑๔,๑๖ 
๔. การมีแยกการตัดสินใจรายประเด็น ๓ ๗,๘,๑๖ 

 

  จากตารางท่ี ๔.๒๕ แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับด้านการมีส่วนร่วมด้านการวางแผน (Planning) ซึ่งผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดลําดับ
ความเหมาะสม จากมากไปหาน้อย ตามลําดับดังนี้ ลําดับท่ี ๑ ตัดสินใจโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย     
ลําดับท่ี ๒ เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ลําดับท่ี ๓ มีการตัดสินใจร่วมกัน
ผ่านเวทีประชาคม ลําดับท่ี ๔ การมีแยกการตัดสินใจรายประเด็น 

จะเห็นได้ว่า จากการท่ีผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก         
(In-depth Interview) ข้างต้นนั้น สามารถประมวลหลักคิดและแนวทางการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดน่านให้ยั่งยืน คือ การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินั้นต้องเป็นไปโดยไม่ผิดกฎหมายนั่นเป็น
เพราะว่าปัจจุบันการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ในจังหวัดน่านเป็นท่ีน่าสนใจและ
ถูกตรวจสอบจากหลายภาคส่วน แต่ขณะเดียวกับกระบวนการตัดสินใจสามารถกระทําได้หลากหลาย
ช่องทางแต่ท่ีภาครัฐในจังหวัดน่านเปิดช่องทางให้ภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่
เสมอคือ การประชุมร่วมกัน หรือการทําประชาคมร่วมกัน ผู้วิจัยสามารถนําเสนอ ดังแผนภาพท่ี ๔.๒ 
ดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาครัฐ 

แผนภาพที่ ๔.๒   รูปแบบการมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ (Decision Making)
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

 
ทํา 

เวทีประชาคม 

 
การตัดสินใจ
รายประเด็น 

 
ภาครัฐ 

เปิดโอกาส 

กฎหมาย 
ระเบียบชุมชน 

ภาครัฐ + ภาคประชาสังคม 



๑๗๔ 

 ๔.๓.๓ รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้านการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน (Implementation) 

การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานเรื่องเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่านในภาพรวมนั้นเป็นไปในทิศทางท่ีดี เนื่องจาก
หน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการดําเนินการได้มากยิ่งขึ้น    
ท้ังนี้เป็นเพราะปัจจุบันการดําเนินของภาครัฐนั้นเป็นไปตามหลักของธรรมาภิบาลซึ่งหนึ่งในหลัก    
ธรรมาภิบาลก็ ก ล่าวถึ งการโปร่ ง ใสและการมี ส่วนร่ วม  ซึ่ ง เป็น ส่ิง สํา คัญ ต่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพราะปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ในพื้นท่ีของ
จังหวัดน่านมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการดําเนินงานร่วมกันทุกภาคส่วน โดยปัจจุบันการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีการกระทําการอยู่แล้ว เช่น จัดประชุมระดับ
จังหวัด๙๑ การร่วมกันในการดําเนินโครงการปลูกป่าไม้ อนุรักษ์ป่าไม้ และฟื้นฟูป่าไม้ ท้ังท่ีเป็นโครงการ
ในพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือ โครงการรักป่าน่าน อันมา
จากการที่พระองค์ทรงห่วงใย และทรงเห็นถึงความจําเป็นท่ีจะต้องเร่งฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ให้คืนสู่
สมดุลโดยเร็วท่ีสุดเพื่อกระตุ้นให้มีการแก้ไขปัญหาความเส่ือมโทรมของพื้นท่ีป่าไม้ในจังหวัดน่านอย่าง
ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้แสวงหารูปแบบ ตลอดจนวิธีการปลูกฝังจิตสํานึกและความรับผิดชอบในการ
อนุรักษ์ป่าไม้ให้กับชุมชน  เป็นต้น 

นอกจากนั้นการดําเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ยังได้รับการสนับสนุน
จากกรมป่าไม้ ซึ่งกรมป่าไม้จะจัดสรรงบประมาณอุดหนุนในประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ   
โดยชุมชนต้องจัดทําโครงการ กําหนดกิจกรรม วิธีดําเนินงาน ผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน ดําเนินงาน
ผ่านคณะกรรมการเสนอเสนอมายังกรมป่าไม้เพื่อขออนุมัติงบประมาณดําเนินการ๙๒ ส่วนการดําเนิน
โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้เน้นการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานเป็นอย่าง
มาก เพราะต้องการให้ภาคประชา สังคมรู้ สึ กรั กหวงแหนความ เป็น เ จ้าของร่ วมกัน ใน
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมของจังหวัดน่าน เช่น ให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดงาน
เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม การให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ การให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูล
ทรัพยากรป่าไม้ในแต่ละพื้นท่ีแก่องค์กรภาครัฐ เป็นต้น 

ท้ังนี้ภาคประชาสังคมนอกจากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการดําเนินงานต่างๆ โดยตรงแล้ว 
ยังมีบทบาทในการเป็นตัวเช่ือมต่อ (ส่ือกลาง) ระหว่างภาครัฐและประชาชน เพราะมูลนิธิต่างๆ 
ทํางานเป็นลักษณะเครือข่ายจึงสามารถเช่ือมการดําเนินงานระหว่างองค์กร หน่วยงาน หรือส่วนอื่นได้
เป็นอย่างดี 

 สรุปได้ว่า การดําเนินงานเรื่องเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่านในภาพรวมนั้นเป็นไปในทิศทางท่ีดี โดยมีการดําเนินการ

                                                         
 ๙๑ สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ แก้วใหม่, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสวด อําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน,    
๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๙๒ สัมภาษณ์ นายมานะ จิตฤทธ์ิ, นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ และผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน สํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๓ สาขาแพร่, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๕ 

ร่วมกันของทุกภาคส่วน เพราะเป็นเรื่องท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้
ความสนพระทัยและทรงห่วงใยเป็นอย่างมากจึงมีการดําเนินโครงการ “รักป่าน่าน” ขึ้นมา           
โดยภาพรวมในปัจจุบันมีการกระทําการดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติมีการดําเนินการ
ร่วมกันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น การ จัดประชุมระดับจังหวัดในประเด็นเกี่ ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การให้ใช้ห้องประชุมเพื่อเอื้ออํานวยความสะดวกในการประชุมกิจกรรมต่างๆ   
อันเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้
เน้นการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานเป็นอย่างมาก เพราะต้องการให้ภาคประชาสังคมรู้สึกรักหวงแหน
ความเป็นเจ้าของร่วมกันในทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมของจังหวัดน่านมากยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยได้
แจกแจง ตารางความถ่ีของข้อมูลเชิงลึก ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๔.๒๖  รูปแบบการมีส่วนร่วมด้านส่วนร่วมในการดําเนินงาน (Implementation) 
 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนที่ 
๑. การดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล (โปร่งใส มีส่วน

ร่วม) 
๘ ๒,๓,๗,๙,๑๐,๑๑,๑๒

,๑๔ 
๒. การจัดงานเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม ๖ ๓,๗,๘,๙,๑๐,๑๓ 
๓. เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม ้ ๔ ๑๕,๑๖,๑๘,๑๙ 
๔. 
๕. 

ภาครัฐจัดสรรงบประมาณอุดหนุน 
การให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ 

๓ 
๒ 

๒,๓,๑๗ 
๑๘,๑๙ 

  จากตารางท่ี ๔.๒๖ แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับด้านการมีส่วนร่วมด้านการดําเนินงาน (Implementation) ซึ่งผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วย
การจัดลําดับความเหมาะสม จากมากไปหาน้อย ตามลําดับดังนี้ ลําดับท่ี ๑ การดําเนินการตามหลัก
ธรรมาภิบาล (โปร่งใส มีส่วนร่วม)  ลําดับท่ี ๒ การจัดงานเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม ลําดับท่ี ๓ เยาวชนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้  ลําดับท่ี ๔ ภาครัฐจัดสรรงบประมาณอุดหนุน  ลําดับท่ี ๕ การให้ข้อมูล
เชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ 

จะเห็นได้ว่า จากการท่ีผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก         
(In-depth Interview) ข้างต้นนั้น สามารถประมวลหลักคิดและแนวทางการมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดน่านให้ยั่งยืน คือ ภาครัฐใช้หลักธรรมาภิ
บาล กล่าว คือ การยึดหลักโปร่งใส และการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานในประเด็นเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการท่ีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนงบประมาณ และการ
ให้เยาชนเข้ามีส่วนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่านมากยิ่งขึ้นจนทําให้เยาวชน
เหล่านั้นมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง  ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติภาครัฐและภาคประชาสังคมควรมีการแลกเปล่ียนข้อมูลเชิงลึกระหว่าง
กันให้มากยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยสามารถนําเสนอ ดังแผนภาพที่ ๔.๓ ดังนี้ 
 



๑๗๖ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔.๓.๔ รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้านการมีส่วนร่วม
ได้รับผลประโยชน์ (Benefit) 

การได้รับประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาสังคมในจังหวัดน่านโดยตรงนั้น ภาครัฐมิได้ประโยชน์โดยตรง ภาครัฐเป็นเพียงองค์กรท่ีกระทํา
ตามหน้าท่ีหรือเป็นเพียงองค์กรท่ีใช้ประโยชน์ตามสิทธิ กฎหมายของแต่ละหน่วยงานหรือองค์กร
เท่านั้น โดยสามารถดําเนินการร่วมกับชุมชน ภาคประชาสังคม หน่วยงาน องค์กรอื่นๆได้ และควร
เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผลประโยชน์ร่วมกับ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดน่านอย่างเต็มท่ี บนพื้นฐานของระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีสามารถกระทําได้๙๓  โดยยึดหลัก 
คิดร่วมกับภาครัฐ  ยึดหลักการจัดการลุ่มน้ํา และให้ความสําคัญกับป่าต้นน้ําต้นมาเป็นอันดับหนึ่ง๙๔ 
แล้วจึงวางแผนพัฒนา ปัจจุบันภาครัฐและภาคประชาสังคมจะได้รับประโยชน์จากการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้ )  โดย เท่าเทียมกันแต่อยู่ภายใต้กฎระเบียบของชุมชน ๙๕ คือ                 
๑) ใช้ประโยชน์ทางอาหารไม่ใช้ต้นไม้ ซึ่งในช่วงก่อนปี ๒๕๔๒ ในเขตของป่าพื้นท่ีตําบลศิลาแลงนั้น
สามารถนําไม้มาทําบ้านครัวเรือนละ ๒ ต้น ผ่านกรรมการของหมู่บ้านแต่ปัจจุบันนั้นไม่มีแล้ว  ปัจจุบัน
การเข้าใช้ในพื้นท่ีต้องอยู่ภายใต้ระเบียบของชุมชน  ๒) การได้รับประโยชน์ทางอ้อม เช่น อากาศดี 
ชีวิตดีขึ้น ฝนตกตามฤดู น้ําไม่ท่วม เป็นต้น 
 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อันเกิดจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินั้น 
ประการหนึ่งท่ีสําคัญคือ ต้องสร้างความมั่นคงของการรับผลประโยชน์ตามวัตถุประสงค์นั้น ซึ่งภาครัฐ

                                                         
 ๙๓ สัมภาษณ์ นายดนัย คฤหานนท์, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๙๔ สัมภาษณ์ นายประสิทธ์ิ พัฒนใหญ่ย่ิง, ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดน่าน, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๙๕ สัมภาษณ์ นายปั๋น อินหลี, นายกสมาคมบ้านหลวงหวงป่า, ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 

 
ภาครัฐ 

แผนภาพที่ ๔.๓   รูปแบบการมีส่วนร่วมด้านการดําเนินงาน (Implementation) 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

 
 
 
 

ภาครัฐ 

 
 
 
 

ภาคประชา
สังคม 

โปร่งใส/ 
มีส่วนร่วม การจัดงาน

เก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อม 

เยาวชนมี
ส่วนร่วม จัดสรร

งบประมาณ
อุดหนุน 

 

ให้ข้อมูลเชิง
ลึก 



๑๗๗ 

ต่างมีวัตถุประสงค์หลักจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติคือการทําตามภารกิจหรือการทําตามหน้าท่ี
ของแต่ละองค์กรและการรักษาผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันให้
สามารถขยายผลสู่ความยั่งยืน 

 สรุปได้ว่า การรับผลประโยชน์นั้นในส่วนของการรับผมประโยชน์โดยตรงนั้น ภาครัฐไม่
สามารถรับผลประโยชน์ได้โดยตรง เนื่องจากโดยปกติแล้วส่วนของภาครัฐจะไม่ได้รับผลประโยชน์
โดยตรงจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แต่จะเป็นการได้รับประโยชน์จากการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองมากกว่า ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามปกติ ขณะท่ีการได้รับประโยชน์โดยอ้อมนั้นท้ังส่วนของภาครัฐและภาคประชาสังคมจะได้รับ
ประโยชน์ได้เท่าเทียมกันแต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และอยู่ภายใต้กฎระเบียบของชุมชน เช่น การมี
อากาศดี ชีวิตดีขึ้น ฝนตกตามฤดู น้ําไม่ท่วม การท่ีจํานวนป่าไม่ถูกทําลาย หรือมีจํานวนมากยิ่งขึ้น 
เป็นต้น โดยผู้วิจัยได้แจกแจง ตารางความถ่ีของข้อมูลเชิงลึก ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๔.๒๗  รูปแบบการมีส่วนร่วมด้านได้รับผลประโยชน์ (Benefit) 
 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนที่ 
๑. รับผลประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ๘ ๑,๓,๘,๑๔,๑๕,๑๗, 

๑๘,๑๙ 
๒. ใช้ประโยชน์ทางอาหารไม่ใช้ต้นไม้ ๗ ๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๕, 

๑๖ 
๓. ให้ความสําคัญกับป่าต้นน้ําต้นมาเป็นอันดับหนึ่ง ๔ ๒,๙,๑๐,๑๑ 
๔. ยึดหลักการจัดการลุ่มน้ํา ๒ ๑๐,๑๑ 

 

  จากตารางท่ี ๔.๒๗ แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับด้านการได้รับผลประโยชน์ (Benefit)  ซึ่งผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดลําดับความ
เหมาะสม จากมากไปหาน้อย ตามลําดับดังนี้ ลําดับท่ี ๑ รับผลประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ลําดับท่ี ๒ 
ใช้ประโยชน์ทางอาหารไม่ใช้ต้นไม้  ลําดับท่ี ๓ ให้ความสําคัญกับป่าต้นน้ําต้นมาเป็นอันดับหนึ่ง  
ลําดับท่ี ๔ ยึดหลักการจัดการลุ่มน้ํา 

จะเห็นได้ว่า จากการท่ีผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก         
(In-depth Interview) ข้างต้นนั้น สามารถประมวลหลักคิดและแนวทางการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดน่าน คือ การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ประเด็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินั้นต้องเป็นไปโดยไม่ผิดกฎหมาย และ
การรับผลประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือภารกิจแต่ละภารกิจ ซึ่งจะเป็นการรับ
ผลประโยชน์ทางอ้อมในลักษณะท่ีเท่าเทียมกัน อันได้แก่ การมีอากาศดี ชีวิตดีขึ้น ฝนตกตามฤดู น้ําไม่
ท่วม การท่ีจํานวนป่าไม่ถูกทําลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้วิจัยสามารถนําเสนอ ดังแผนภาพที่ ๔.๔ ดังนี้ 
 
 

 
ภาครัฐ 



๑๗๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ๔.๓.๕ รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการประเมินผลการ
ด าเนินงาน (Evaluation) 
 

 ตามภารกิจขององค์กรภาครัฐแล้วนั้น ในระดับโนบายภาครัฐของจังหวัดน่านท่ีผู้วิจัยทํา
การเก็บข้อมูลการวิจัยนั้น มีการกําหนดเป็นนโยบายท่ีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไว้อย่าง
ชัดเจน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านท่ีมีภารกิจด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดน่าน       
ท่ีกําหนดเป็นยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เทศบาลตําบลศิลาแลง
กําหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งในแต่ละปีนั้น
องค์กรภาครัฐดังกล่าวข้างต้นจะมีโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพราะเป็น
การดําเนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ขององค์กร ขณะท่ีการดําเนินงานในโครงการต่างๆ นั้น     
ทุกโครงการมีการประเมินโครงการหลังจากส้ินสุดโครงการทุกโครงการในรูปแบบของเอกสาร และมี
การสรุปเป็นเอกสารสรุปโครงการ หรือการสรุปในรูปแบบของรายงานผลการดําเนินงานประจําปีอยู่
เสมอ 

ในส่วนของภาคประชาสังคมการดําเนินงานต่างๆโดยส่วนใหญ่จะไม่มีการประเมินในเชิง
เอกสารแต่มีการประเมินในรูปแบบอื่น เช่น การประชุมติดตามงาน การตรวจสอบพื้นท่ี  การจัดเวที
ประชาสังคมจังหวัด การจัดสัมมนา เป็นต้น ซึ่งการดําเนินการในลักษณะเช่นนี้จะขัดขวางการทํางาน

แผนภาพที่ ๔.๔   รูปแบบการมีส่วนร่วมด้านการได้รับผลประโยชน์ (Benefit)  
จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

ภาครัฐ + ภาคประชาสังคม 

กฤหมาย 
/ระเบียบชุมชน 

กฤหมาย 
/ระเบียบชุมชน 

กฤหมาย 
/ระเบียบชุมชน 

รับผลประโยชน์
ตาม

วัตถุประสงค์ของ
องค์กร 

ใช้ประโยชน์
ทางอาหาร 

ให้ความสําคัญ
กับป่าต้นนํ้าต้น
มาเป็นอันดับ

หน่ึง 



๑๗๙ 

ของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ฉะนั้นควรสนับสนุนการประเมินโดยภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมมากกว่า และควรหาวิธีการประเมินแบบเสริมพลังทดแทนการประเมินในเชิงเอกสาร๙๖  

ปัจจุบันการประเมินผลการดําเนินงานระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมท่ีเป็นกรณีท่ี
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินั้นจะกระทําในลักษณะของการประชุมร่วมกันอย่างเป็น
ทางการ (ตามวาระการประชุม) การร่วมกันตรวจสอบพื้นท่ีกรณี การประชุมแบบไม่เป็นทางการ 
(สังสรรค์) มากกว่าการประเมินร่วมกันในลักษณะของเอกสารการประเมิน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับบริบทและ
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีปรากฏในช่วงขณะนั้น 

 สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดําเนินงานในเรื่องเกี่ยวการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน พบว่า หากแยกตาม
ภารกิจแล้วนั้นภาครัฐจะมีการประเมินผลในเชิงเอกสารอยู่เสมอผ่านการดําเนินการของโครงการหรือ
กิจกรรม เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการเปิดโอกาสและดึงภาคประชาสังคมเข้ามารับรู้และมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการอย่างเต็มท่ี โดยเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการประเมินซึ่งมี
บุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม แต่การประเมินผลการดําเนินงานระหว่างภาครัฐกับภาคประชา
สังคมท่ีเป็นกรณีท่ีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินั้นจะกระทําในลักษณะของการประชุม
ร่วมกันอย่างเป็นทางการ (ตามวาระการประชุม) การร่วมกันตรวจสอบพื้นท่ีกรณี การประชุมแบบไม่
เป็นทางการ (สังสรรค์) มากกว่าการประเมินร่วมกันในลักษณะของเอกสารการประเมิน โดยผู้วิจัยได้
แจกแจง ตารางความถ่ีของข้อมูลเชิงลึก ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๔.๒๘  รูปแบบการมีส่วนร่วมด้านการประเมินผลการดําเนินงาน (Evaluation) 
 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนที่ 
๑. การจัดเวทีประชาสังคมจังหวัด ๙ ๑,๒,๖,๙,๑๑,๑๒,๑๔

, ๑๘,๑๙ 
๒. ร่วมประเมินผลภายใต้กรอบระเบียบ/กฎหมาย ๘ ๑,๒,๓,๗,๘,๙,๑๘, 

๑๙ 
๓. ร่วมกันตรวจสอบพื้นท่ีกรณี ๕ ๔,๗,๑๒,๑๖,๑๗ 
๔. วิธีการประเมินแบบเสริมพลัง ๔ ๑๔,๑๕,๑๘,๑๙ 

  จากตารางท่ี ๔.๒๘ แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับด้านการมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ (Decision Making) ซึ่งผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการ
จัดลําดับความเหมาะสม จากมากไปหาน้อย ตามลําดับดังนี้ ลําดับท่ี ๑ การจัดเวทีประชาสังคม
จังหวัด ลําดับท่ี ๒ ร่วมประเมินผลภายใต้กรอบระเบียบ/กฎหมาย ลําดับท่ี ๓ ร่วมกันตรวจสอบพื้นท่ี
กรณี ลําดับท่ี ๔ วิธีการประเมินแบบเสริมพลัง 
 

                                                         
 ๙๖ สัมภาษณ์ นายสํารวย  ผัดผล, ประธานมูลนิธิฮักเมืองน่าน, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๘๐ 

จะเห็นได้ว่า จากการท่ีผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญด้านการสัมภาษณ์เชิ งลึก         
(In-depth Interview) ข้างต้นนั้น สามารถประมวลหลักคิดและแนวทางการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดน่าน คือ การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินั้นต้องเป็นไปโดยไม่ผิดกฎหมายนั่ น 
และปัจจุบันมีการประเมินผลร่วมกันผ่านเวทีประชาสังคมจังหวัด ร่วมกันในการตรวจสอบพื้นท่ีกรณี
มากกว่าการร่วมกันในการประเมินในเชิงเอกสาร ซึ่งผู้วิจัยสามารถนําเสนอ ดังแผนภาพที่ ๔.๕ ดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๔ ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่มเฉพาะ 

ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นด้วยกับองค์ความรู้ท่ีได้นําเสนอ     
แต่ให้มีการเสริมแนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมให้สอดคล้องกับการนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามทฤษฎี
ของการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน  
มีด้วยกัน ๕ ประการ คือ  

๑) การมีส่วนร่วมในการวางแผน  
๒) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
๓) การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน  
๔) การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์  
๕) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดําเนินงาน  

 
ภาครัฐ 

แผนภาพที่ ๔.๕   รูปแบบการมีส่วนร่วมด้านการประเมินผลการดําเนินงาน 
(Evaluation)  ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

การมีส่วน
ร่วมในการ
ประเมินผล 

เวทีประชา
สังคมจังหวัด 

กรอบ
ระเบียบ/
กฎหมาย 

ตรวจสอบ
พ้ืนที่กรณี 

การประเมิน
แบบเสริม

พลัง 



๑๘๑ 

โดยการใช้หลักธรรมท่ีสามารถทําให้ท้ังส่วนภาครัฐและภาคประชาสังคมส่งเสริมและ
ประสานความร่วมกัน ตามหลักสาราณียธรรม ๖ ประการ อันได้แก่  

๑) การให้ความเคารพนับถือกันในการร่วมกันวางแผน  
๒) การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน บอกแจ้งส่ิงท่ีเป็นประโยชน์  
๓) มีความปรารถนาดีท่ีเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม  
๔) แบ่งปันผลท่ีพึงมีพึงได้มาโดยชอบธรรม  
๕) ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม   
๖) เคารพรับฟังความคิดเห็นกัน๙๗  
๑. การวางแผน (Planning) การหาแนวทาง กําหนดยุทธศาสตร์ ท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหา 

โดยการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม ไม่ผิดต่อหลักกฎหมายและกฎการอยู่รวมกันใช้
ธรรมชาติรวมกัน ต้องควบคู่ไปกับการช้ีแนะส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อกันให้โอกาสกันทุกภาคส่วนแสดง
ความเห็นได้เท่าเทียมกันด้วยความเคารพความเห็นซึ่งกันและกัน ร่วมในการคิดหาแนวทางท่ีจะช่วย
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นและปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในด้านต่างๆ๙๘ ในการกําหนด
ยุทธศาสตร์หรือนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีตารางปฏิทินปฏิบัติงาน  โดยการ
กระจายทางเลือกตามท่ีเอาชุมชนท้ังถิ่นเป็นเป้าหมาย ก่อนมีการทําแผนงานควรมีการลงมาทําเวทีใน
พื้นท่ีเพื่อรับฟังสภาพปัญหาท่ีแท้จริง แล้วให้ชุมชนในพื้นท่ีเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ี
สอดคล้องกับแผนจากส่วนกลาง องค์กรชุมชนในพื้นท่ี๙๙ ควรมีบทบาทในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
กําหนดแผนงานในส่วนกลาง โดยต้องให้ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้วย หน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน๑๐๐ 

๒. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การตัดสินใจเลือกนโยบายด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ จากการมีส่วนร่วมกับภาครัฐโดยการเร่งการแก้ไขปัญหาท่ีกฎหมายซึ่งเป็น
กฎหมายท่ีบังคับใช้เข้ากับบริบทของสังคมปัจจุบัน ในส่วนของภาครัฐในระดับเทศบาล๑๐๑ ให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยการจัดใหม้ีการจัดเวทีประชาคมควรนําเอาหลักสาราณียธรรม ๖ เข้า
ไปใช้ โดยหลักสาธารณโภคี เน้นความช่วยเหลือเกื้อกูลและส่งเสริมความมั่งค่ังของสังคม และหลักสีล

                                                         
๙๗ การสนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต , ผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (วังน้อย)  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑ เมษายน 
๒๕๖๐.  

๙๘ การสนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ  กตฺติปญฺโญ, ผศ.ดร., ผู้อํานวยการหลักสูตร
พุทธศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (วังน้อย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,           
๑ เมษายน ๒๕๖๐.  

๙๙ การสนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร์, หน้าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๑ เมษายน ๒๕๖๐.   

๑๐๐ การสนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช, ผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑ เมษายน ๒๕๖๐.   

๑๐๑ การสนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น, หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑ เมษายน ๒๕๖๐.  



๑๘๒ 

สามัญญตา ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ตามหลักประชาพิจารณ์ ก่อนตัดสินใจให้เป็นไปตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญและท่ีสําคัญควรทําความเห็นของทุกภาคส่วนให้เข้าใจตรงกันตามจารีตและ
ครรลองของกฎหมายและสังคม เช่น ผู้นํา แกนนํา สมาชิก องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนตําบล  คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล ๑๐๒ 

๓. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  ให้การสนับสนุนเข้าร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการจัดสรรงบประมาณการดําเนินการอย่างเต็มท่ี ในกิจกรรมการเฝ้าระวัง 
ติดตาม และแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในการเป็นผู้ติดต่อประสานงานระหว่างภาครัฐ
และชุมชนในกิจกรรมต่างๆ ของภาคประชาชน โดยรัฐจึงต้องสรรหางบประ เช่น ให้ภาคประชาสังคมมี
ส่วนร่วมในการจัดงานเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม การให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ เป็นต้น๑๐๓ 

๔. การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ การดําเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดน่าน โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
พื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงเข้ามามีส่วนร่วม โดยให้ประชาชนได้ร่วมติดตามกิจกรรมด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ในการจัดสรรผลประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐท่ี 
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ๑๐๔  

๕. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การได้ติดตามกิจกรรมด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ช่วยกัน
รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทําให้เกิดความสามัคคีกันในชุมชนนั้นๆ การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการดําเนินงาน ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่านนั้น ส่วนใหญ่ภาครัฐจะ
ดําเนินการ ในส่วนของภาคประชาสังคมจะเป็นการช่วยกันตรวจสอบ โดยกฎหมายมีกําหนดเกี่ยวกับ
การประเมินซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม๑๐๕  

 
๔.๕ องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 

จังหวัดน่านเป็นหนึ่งจังหวัดของประเทศไทยท่ีในอดีตมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณ์ แต่เมื่อประมาณ ๑๐ ปีให้หลังสภาพของภูเขาต่างๆของจังหวัดน่านกลับกลายเป็นภูเขา
หัวโล้น ทําให้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ประชาชนน่านเป็นอย่างมาก ทําให้จังหวัดน่าน 

                                                         
๑๐๒ การสนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ยุทธนา ปราณีต, ผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๐๓ การสนทนากลุ่ม ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต, ผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธ (วังน้อย) ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,          
๑ เมษายน ๒๕๖๐.  

๑๐๔ การสนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑ เมษายน 
๒๕๖๐.   

๑๐๕ การสนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑ เมษายน 
๒๕๖๐. 



๑๘๓ 

มีพื้นท่ีทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ลดลงนั้น เป็นเพราะประชาชนบุกรุกป่าเพื่อทําการเกษตร และมี
การปรับเปล่ียนการปลูกพืชหรือข้าวต่างๆ มาเป็นการปลูก ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ โดยสถิติการผลิต
การเกษตรตามชนิดพืช (ระดับจังหวัด) ปีเพาะปลูก 2555/2556 ซึ่งจัดทําโดยคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดน่าน  ระบุว่า ในจังหวัดน่านมีพื้นท่ีการปลูกข้าวโพดเล้ียง
สัตว์มากท่ีสุดในบรรดาการปลูกพืชการเกษตรท้ังหมด มีจํานวนมากถึง 40,748 ไร่ 

ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรการกุศล กลุ่มชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน ของจังหวัดน่านต่างให้ความสําคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก โดยหน่วยงาน
ภาครัฐในจังหวัดต่างมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เช่น ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของจังหวัดมิให้เกิดสภาวะมลพิษท้ัง
ในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ยุทธ์ศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดน่าน เป็นต้น นอกจากนั้นมีการ
รวมตัวกันในลักษณะของประชาสังคมเพื่อทําหน้าท่ีในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
จังหวัดน่านเกิดขึ้นมากมาย เช่น มูลนิธิฮักเมืองน่าน สมาคมบ้านหลวงหวงป่า กลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง 
มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งคํา แต่การดําเนินการต่างๆ ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม
ดังกล่าวในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติยังขาดการมีส่วนร่วมระหว่างกันทําให้การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปในทางต่างคนต่างทํามากกว่าท่ีจะร่วมมือกันส่งผลให้การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ไม่ประสบความสําเร็จอย่างเต็มท่ี 

การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน” ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพท่ัวไปของการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน  ศึกษาแนวคิดของ Cohen, J.M. and 
Uphoff โดยกระบวนการมีส่วนร่วมมี ๔ ขั้นตอน รวมกับการศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมอีก 
๑ ขั้นตอน จึงประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน คือ ๑) การมีส่วนร่วมในการวางแผน (Planning)  ๒) การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ(Decision Making) ๓) การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน (Implementation)  
๔) การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ (Benefit) และ ๕) และหลักพุทธธรรม อันได้แก่ หลักสาราณีย
ธรรม ๖ คือ ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ข้อมูลท่ีได้จากการแจกแบบสอบถาม ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ
ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
และมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)  ในจังหวัดน่าน จํานวน 
๑๙ รูป/คน ท้ังในส่วนของภาครัฐและภาคประชาสังคม ซึ่งสามารถนํามาสังเคราะห์แสดงเป็นองค์
ความรู้ได้ ดังแผนภาพดังนี้   



๑๘๔ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 แผนภาพที่ ๔.๖  แสดงองค์ความรู้จากการวิจัย 

การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคม 
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน 

 

การวางแผน 
(Planning) 

- มีส่วนร่วมในการคิดหา
แนวทางที่จะช่วยแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นและ
ปรับปรุงการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้
ในด้านต่างๆ 

- มีส่วนร่วมในการ
กําหนดยุทธศาสตร์
หรือนโยบายด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
(ป่าไม้)  

- มีส่วนร่วมในการศึกษา
ถึงสภาพปัญหาและ
สาเหตุของปัญหาของ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
(ป่าไม้) ในการประชุม
หรือสัมมนาที่เป็น
ทางการ 

การตดัสินใจ 
(Decision Making) 
- มีส่วนร่วมในการ
ออกเสียงสนับสนุน
หรือคัดค้าน การ
แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ (ป่าไม้)  

- มีส่วนร่วมในการ
หาวิธีการแก้ปัญหา
ขอ ง ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชา
ติ (ป่าไม้) 

การด าเนินงาน 
(Implementation) 

-ไ ด้ รั บ เ ชิ ญ ใ ห้ เ ป็ น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
ตรวจสอบร่วมระหว่าง
ภาครัฐและประชาสังคม 
ที่หน่วยงานภาครัฐหรือ
ภาคประชาสังคมจัดขึ้น 
ในการจัดทําโครงการ 
กํ าห นดกิ จก รรม  วิ ธี
ดํ า เ นิ นง าน ผ่ า นเ วที
ประชาคมหมู่บ้านร่วม
เป็นกรรมการ 

รั บ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ 
(Benefit) 
- ร่ วม ใ นการ แ ก้ ไ ข

ปัญหาความล่าช้า 
- ร่วมในการจัดสรร

ผลประ โยชน์ของ
หน่วยงานภาครัฐ 

- การช่ วย กันรั กษา
แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
( ป่ า ไ ม้ )  เ ป็ นการ
สร้างความสามัคคี 
ก า ร เ ค า ร พ แ ล ะ
ยอมรับซ่ึงกันและกัน  

- เข้าร่วมในกิจกรรม
ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง 
ติดตาม ปัญหาการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ (ป่าไม้) 

การประเมินผล 
(Evaluation) 

- ติดตามกิจกรรม 
ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ  
( ป่ า ไ ม้ )  ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อชุมชน  

- มี ส่ วน ร่ วม ในกา ร
ประเมินผลโดยเข้าไป
สังเกตการณ์ตรวจสอบ
ของหน่วยงานภาครัฐที่ 
สามารถตอบสนองต่อ
ความต้ องการของ
ชุมชน  

- ร่วมรับทราบข้อมูล
การดําเนินงานเท่าที
มีโอกาส 

กายกรรม 
กระทําการใดๆ 
ไม่กระทบกับ

ธรรมชาติ 
โดยเรียกทุกภาค

ส่วนเข้าร่วม
กิจกรรมอย่าง

ต่อเน่ือง 
 

วจีกรรม 
พูดสร้างสรรค์
เชิงบูรณาการ
ร่วมชี้แจงต่อ
สาธารณชน 

 

มโนกรรม 
วางแผนและ
ตัดสินใจและ

ดําเนินงานโดย
คํานึงถึงประโยชน์

ส่วนรวม 
 

สาธารณโภค ี
มีนํ้าใจร่วมแบ่งปัน

ผลประโยชน์ 
ผ่านการประชา

สังคม 

สีลสามัญญตา 
ตัดสินใจและ

ดําเนินงานภายใต้
กฎระเบียบอย่าง

เดียวกัน 

ทิฏฐิสามัญญตา  
ร่วมแก้ปัญหาโดยมี

ข้อตกลงร่วมกันในทุก
ขั้นตอนทั้งภาครัฐและ

ประชาสังคม 



๑๘๕ 
 

จากแผนภาพ สภาพท่ัวไปของการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน มีด้วยกัน ๕ ประการ คือ ๑) การมีส่วนร่วมในการ
วางแผน (Planning) ๒) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ๓) การมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงาน (Implementation) ๔) การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ (Benefit)  และ๕) การมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลการดําเนินงาน (Evaluation) ในขณะท่ีการมีส่วนร่วมในรูปแบบเดิมนั้นยัง
ประสบปัญหามากมายในปัจจุบัน การมีส่วนร่วมโดยการให้หลักธรรมท่ีสามารถเป็นสามารถทําให้ท้ัง
ส่วนภาครัฐและภาคประชาสังคมระลึกถึงกัน คือ หลักสาราณียธรรม ๖ ประการ จะเป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนให้การมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ นั้นมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันได้แก่ ๑) 
แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ท้ังต่อหน้าและลับหลัง ๒) การช่วยเหลือบอกแจ้งส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ ๓) ต้ังจิตปรารถนาดี คิดทําส่ิงดีท่ีเป็นประโยชน์แก่กัน ๔) แบ่งปันลาภผลท่ีได้มาโดยชอบ
ธรรม ๕) มีความประพฤติสุจริต ดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม  และ ๖) เคารพรับฟังความ
คิดเห็นกัน ทําให้ได้องค์ความรู้ใหม่ของการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ใน
จังหวัดน่าน ดังนี้ 

๑. การวางแผน  (Planning) การคิดหาแนวทางท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหา กําหนด
ยุทธศาสตร์ โดยการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้
ภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกๆ ขั้นตอน ท่ีไม่เป็นการผิดต่อหลักกฎหมาย  ในขณะท่ีการมี
ส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ นั้น ต้องควบคู่ไปกับการแสดงกิริยาท่ีดีต่อกันไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือลับหลัง
ก็ตาม หากมีอะไรที่สามารถช้ีแนะส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อกันให้ช้ีแนะในทุกโอกาสท่ีมีโอกาส ซึ่งโดยส่วน
ใหญ่จะเป็นการประชุมร่วมกันมากท่ีสุดซึ่งการประชุมในแต่ละครั้งนั้น ต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
แสดงความเห็นได้เท่าเทียมกันด้วยความเคารพความเห็นซึ่งกันและกัน ร่วมในการคิดหาแนวทางท่ีจะ
ช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นและปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในด้านต่างๆ ในการกําหนด
ยุทธศาสตร์หรือนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)  โดยการศึกษายุทธศาสตร์หรือ
นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กําหนดปฏิทินปฏิบั ติงานด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ จากสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
(ป่าไม้) ในการประชุมหรือสัมมนาท่ีเป็นทางการ 

ควรให้สิทธิชุมชนในการจัดการป่าไม้เอง โดยการกระจายอํานาจ ๒) ความเป็นทางการ
ลิดรอนความสามารถและการเรียนรู้ลงเรื่อยๆ ฉะนั้นให้สนับสนุนกระบวนการศึกษาทางเลือกหรือใดๆ 
ก็ตามท่ีเอาชุมชนท้ังถิ่นเป็นเป้าหมายในการพัฒนา (ชุมชุนบริการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบริการ
ชุมชน)  วิชาการบวกกับภูมิปัญญาชุมชนในการจัดการป่าไม้อีก ๕๐%  และ ๓) หาคําตอบความ
หลากหลายในส่ิงต่างๆ เพราะความหลากหลายเหล่านั้นจะเป็นคําตอบของความยั่งยืน ๔) ก่อนมีการ
ทําแผนงานควรมีการลงมาทําเวทีในพื้นท่ีเพื่อรับฟังสภาพปัญหาท่ีแท้จริง แล้วให้ชุมชนในพื้นท่ี
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีสอดคล้องกับแผนจากส่วนกลาง ๕) องค์กร ชุมชนในพื้นท่ี ควรมี
บทบาทในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดแผนงานในส่วนกลาง โดยต้องให้ประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบโดยตรงเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้วย ๖) หน่วยงาน 
องค์กร ภาคประชาสังคม หากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนต้องมีการศึกษาข้อมูลก่อนเสนอขอ
งบประมาณเพื่อบรรจุเข้าในแผน 



๑๘๖ 

๒. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้าน การแก้ปัญหา
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) แก้ไขปัญหาพื้นท่ีท่ีผิดกฎหมาย ด้วยการแก้ไขกฎหมายท่ี
ล้าสมัย ปัจจุบันในจังหวัดน่านยังมีพื้นท่ีท่ีประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์โดยเป็นการผิดกฎหมายซึ่งบาง
พื้นท่ีเป็นพื้นท่ีท่ีประชาชนเหล่านั้นได้ใช้ประโยชน์มาก่อนท่ีภาครัฐจะออกกฎหมายเป็นเขตอุทยาน
หรือเขตป่าสงวน แนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน คือ การตัดสินใจเลือกนโยบายด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) จากการมีส่วนร่วมกับภาครัฐโดยการเร่งการแก้ไขปัญหาท่ี
กฎหมายซึ่งเป็นกฎหมายท่ีบังคับใช้มาช้านานทําให้มีความล้าสมัยไม่เข้ากับบริบทของสังคมปัจจุบัน 
ในส่วนของภาครัฐในระดับเทศบาล คือ เทศบาลตําบลศิลาแลงนั้นได้ให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยการจัดให้มีการจัดเวทีประชาคม (ผู้นํา แกนนํา สมาชิก อบต. สมาชิกสภา  อบต. คณะ
ผู้บริหารของ อบต.) 

๓. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ภาครัฐให้การสนับสนุนการเข้าร่วมในกิจกรรม
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ(ป่าไม้) ท่ีหน่วยงานภาครัฐหรือภาคประชาสังคมจัดขึ้น โดยการจัดสรร
งบประมาณการดําเนินการอย่างเต็มท่ี ในกิจกรรมการเฝ้าระวัง ติดตาม และแก้ไขปัญหาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ได้มีโอกาสได้เป็นผู้ติดต่อประสานงานระหว่างภาครัฐและชุมชนในกิจกรรม
การดําเนินการต่างๆ ของภาคประชาสังคมนั้นบางครั้งไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในพื้นท่ีอย่าง
เต็มท่ี ทําให้การดําเนินการเกิดความล่าช้า ทําให้ภาคประชาสังคมไม่อยากทํางานร่วมกับภาครัฐจึง
ต้องสรรหางบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐอื่นจากภายนอกจังหวัดน่าน ดังนั้นการดําเนินการต่างๆท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดน่าน ควรมีการสนับสนุน ส่งเสริมจากภาครัฐ
โดยเฉพาะงบประมาณดําเนินการ การดําเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ยังได้รับการ
สนับสนุนจากกรมป่าไม้  ซึ่ งกรมป่าไม้จะ จัดสรรงบประมาณอุดหนุน ในประเด็นเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยชุมชนต้องจัดทําโครงการ กําหนดกิจกรรม วิธีดําเนินงาน ผ่านเวทีประชาคม
หมู่บ้าน ดําเนินงานผ่านคณะกรรมการเสนอเสนอมายังกรมป่าไม้เพื่อขออนุมัติงบประมาณ  การ
ดําเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้เน้นการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานเป็น
อย่างมาก เพราะต้องการให้ภาคประชาสังคมรู้ สึกรักหวงแหนความเป็นเจ้าของร่วมกันใน
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมของจังหวัดน่าน เช่น ให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดงาน
เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม การให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ เป็นต้น 

๔. การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ การให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
ทั่วถึงก่อนภาคประชาสังคมในพื้นที่อื่นๆ การดําเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดน่าน โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับ
ผลกระทบโดยตรงเข้ามามีส่วนร่วม ทําให้การดําเนินการแก้ไขปัญหาเกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ี 
ท้ังนี้การดําเนินการให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมนั้นควรยึดหลักการเครารพความเห็นซึ่งกัน
และกัน แสดงกิริยาต่อกันอย่างสุภาพท้ังต่อหน้าลับหลัง ได้ติดตามกิจกรรมด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  (ป่าไม้) ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ในการจัดสรรผลประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐท่ี 
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ทําให้ชุมชน
เข้มแข็งและประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น และช่วยกันรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) เป็น
การสร้างความสามัคคี การเคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน  นอกจากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการ



๑๘๗ 

ดําเนินงานต่างๆ โดยตรงแล้ว ยังมีบทบาทในการเป็น ตัวเช่ือมต่อ (ส่ือกลาง) ระหว่างภาครัฐและ
ประชาชน ท้ังนี้เพราะมูลนิธิทํางานเป็นลักษณะเครือข่ายจึงสามารถเช่ือมการดําเนินงานระหว่าง
องค์กร หน่วยงาน หรือส่วนอื่นได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันภาครัฐและภาคประชาสังคมจะได้รับประโยชน์
จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) โดยเท่าเทียมกันแต่อยู่ภายใต้กฎระเบียบของชุมชน เช่น 
๑) ใช้ประโยชน์ทางอาหารไม่ใช้ต้นไม้ ซึ่งในช่วงก่อนปี ๒๕๔๒ ในเขตของป่าพื้นท่ีตําบลศิลาแลงนั้น
สามารถนําไม้มาทําบ้านครัวเรือนละ ๒ ต้น ผ่านกรรมการของหมู่บ้านแต่ปัจจุบันนั้นไม่มีแล้ว  ปัจจุบัน
การเข้าใช้ในพื้นท่ีต้องอยู่ภายใต้ระเบียบของชุมชน 

๕. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การได้ติดตามกิจกรรมด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  (ป่าไม้) ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน การจัดสรรผลประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐท่ี 
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ช่วยกันรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) เป็น
การสร้างความสามัคคี การเคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความล่าช้า
ของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การแจ้งข้อมูลหรือแนะนําส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ท่ีภาครัฐดําเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)โดยเน้น
ผลประโยชน์แก่ส่วนรวม การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดําเนินงานในเรื่องเกี่ยวการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่านนั้น ส่วนใหญ่ภาครัฐ
จะดําเนินการ ในส่วนของภาคประชาสังคมจะเป็นการช่วยกันตรวจสอบและตรวจตราการจัดกระทํา
การเกี่ยวกับป่าไม้มากกว่า โดยมีกฎหมายเกี่ยวกับการประเมินซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 
และการใช้แบบสอบถามในการประเมินโครงการต่างๆ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ดําเนินงานในเรื่องเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม
ในจังหวัดน่าน พบว่า หากแยกตามภารกิจแล้วนั้นภาครัฐจะมีการประเมินผลในเชิงเอกสารอยู่เสมอ
ผ่านการดําเนินการของโครงการหรือกิจกรรม เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการเปิดโอกาสและดึง
ภาคประชาสังคมเข้ามารับรู้และมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการอย่างเต็มท่ี  โดยเป็นไปตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการประเมินซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม แต่เมื่อการประเมินผลร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการประเมินผลโดยการช่วยตรวจสอบ หรือ
แสดงความคิดในท่ีประชุม เช่นเดียวเทศบาลตําบลศิลาแลงท่ีให้ภาคประชาสังคมเข้ามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลแต่ท่ีไม่ใช่เชิงเอกสาร เป็นการดําเนินการตรวจสอบโดยการตั้งคณะทํางานของชุมชน เสนอ
ปัญหาอุปสรรคและเรื่องอื่นๆ ในท่ีประชุม ซึ่งมีท้ังท่ีเป็นการประชุมท่ีเป็นทางการการประชุมท่ีไม่เป็น
ทางการ 



๑๘๘ 
 

บทที่ ๕ 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน” มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน ๒) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน และ ๓) เพื่อน าเสนอ
รูปแบบการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในจังหวัดน่าน ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอดังต่อไปนี้ 

ซึ่งมีวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) ตามลักษณะการศึกษารวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณท่ีมีเนื้อหาสนับสนุนผลการวิจัยชัดเจนมากขึ้น ส าหรับวิธีการวิจัย
ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและแนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัย การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) และการวิจัยเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถาม (Survey Research) 
ในประเด็นการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่านและ
การสนทนาเฉพาะกลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 การมี ส่ วนร่ วม เ ชิ งบู รณาการภาครั ฐและภาคประชา สั งคม เพื่ อ การ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน สรุปตามประเด็นส าคัญตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 

จากวัตถุประสง ค์ข้อ  ๑ ท่ีว่ า  “เพื่ อ ศึกษาสภาพการมี ส่วนร่ วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน” 
 ๕.๑.๑ สภาพโดยทั่วไปในการมีส่วนร่วมการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน 

ด้านการวางแผน จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการวางแผนเกี่ยวการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน  พบว่า       
การมีส่วนร่วมในการวางแผนเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาสังคมในจังหวัดน่านนั้น ในภาพรวมทุกภาคส่วนในจังหวัดน่านมีความต่ืนตัวในประเด็นเกี่ยวกับ
ป่าไม้เป็นอย่างมาก โดยทุกภาคส่วนจะให้ความส าคัญในเรื่องป่าไม้เป็นล าดับต้นๆ จนเกิดวาระจังหวัด
น่านขึ้นมา คือ “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ า” และจะเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการวางแผนตามโอกาสต่างๆ และตามขอบเขตของระเบียบ กฎหมายจะเอื้ออ านวย เช่น 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดน่านและกรมป่าไม้ได้จัดเวทีให้ภาคประชาสังคม
แสดงความคิดเห็นในการวางแผนรวมถึงสรุปแนวทางร่วมกันอยู่เป็นประจ า องค์การบริหารส่วน
จังหวัดน่านเชิญให้ตัวแทนหรือคณะกรรมการจากมูลนิธิฮักเมืองน่านเข้าไปมีส่วนร่วมโดยการแต่งต้ัง
ให้เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน พัฒนาแผน ประเมินผลแผนขององค์การบริหารส่วน



 ๑๘๙ 

จังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนต าบลสวดเชิญนายกสมาคมบ้านหลวงหวงป่าเป็นท่ีปรึกษาของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น 

 ด้านการตัดสินใจ จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องเกี่ยวการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน  พบว่า     
หากเป็นประเด็นท่ีไม่ผิดกฎหมายนั้นปัจจุบันการตัดสินใจร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม
ได้มีการด าเนินการอยู่แล้ว เช่น องค์กรบริหารส่วนจังหวัดจะเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม
ใน แต่การตัดสินใจนั้นต้องมีการวิเคราะห์แยกแยะ ข้อดี ข้อเสียในประเด็นต่างๆ เป็นอย่างดี เทศบาล
ต าบลศิลาแลง ก็เช่นกัน ได้ให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมโดยการจัดให้มีการจัดเวทีประชาคม 
ซึ่งประกอบด้วยการประชุมของ ผู้น าของภาคประชาสังคม สมาชิก อบต. สมาชิกสภา อบต.       
คณะผู้บริหารของ อบต. โดยส่วนไหนท่ีเป็นประเด็นการตัดสินใจ จะมีการแยกตามสาระรายประเด็น    
เช่น ประเด็นเกี่ยวกับการปกครองจะเข้าท่ีประชุมฝ่ายปกครอง (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสังคม) ส่วน
ประเด็นทางกฎหมายจะเข้าท่ีประชุมส่วนของเทศบาลต าบลศิลาแลง เป็นต้น ส่วนในประเด็นท่ีเป็น
กรณีของพื้นท่ีท่ีผิดกฎหมายปัจจุบันยังไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจากปัจจุบันในพื้นท่ีของจังหวัดน่าน
ท่ีเป็นเรื่องป่ายังไม่มีการตัดสินใจเพราะเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย ท้ังท่ีบางครั้งการกระท านั้นเกิด
ประโยชน์กับการรักษาป่าและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน แต่ก็ไม่สามารถกระท าได้ ท าให้ภาคประชา
สังคมเข้าถึงยากจนไม่อยากจะท า โดยเฉพาะมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งค าท่ีตัดสินใจไม่เข้า
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจกับภาครัฐ กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสันติสุข    
ซึ่งเป็นภาครัฐในพื้นท่ีโดยตรง 

ด้านการด าเนินการ จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเรื่อง
เกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน  
พบว่า การด าเนินงานเรื่องเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาสังคมในจังหวัดน่านในภาพรวมนั้นเป็นไปในทิศทางท่ีดี ซึ่งภาพรวมในปัจจุบันมีการกระท าการ
ด าเนินการร่วมกันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น การจัดประชุมระดับจังหวัดในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การให้ใช้ห้องประชุมเพื่อเอื้ออ านวยความสะดวกในการประชุมกิจกรรมต่างๆ   
อันเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้
เน้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเป็นอย่างมาก เพราะต้องการให้ภาคประชาสังคมรู้สึกรักหวงแหน
ความเป็นเจ้าของร่วมกันในทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมของจังหวัดน่าน ส่วนปัญหาการด าเนินงาน
ในพื้นท่ีท่ีไม่สามารถเข้าไปด าเนินการได้นั้นจากการประชุมร่วมกันของท้ังภาครัฐแต่ละส่วนงานของ
จังหวัด และภาคประชาคมของจังหวัดน่าน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานนั้น มีข้อเห็น
พ้องต้องกันว่าควรแก้ปัญหาพื้นท่ีท่ีมีปัญหาโดยต้องแก้ปัญหากฎหมายเป็นเบ้ืองต้น การด าเนินการอื่น
ท่ีเป็นประเด็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีจึงจะสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 

ด้านการรับผลประโยชน์ จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์
จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน พบว่า 
การรับผลประโยชน์นั้นในส่วนของการรับผลประโยชน์โดยตรงนั้น ภาครัฐไม่สามารถรับผลประโยชน์
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ได้โดยตรง เนื่องจากโดยปกติแล้วส่วนของภาครัฐจะไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ แต่จะเป็นการได้รับประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยมาจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองมากกว่า ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีตามปกตินั่นเอง  ขณะท่ีการได้รับ
ประโยชน์โดยอ้อมนั้นท้ังส่วนของภาครัฐและภาคประชาสังคมจะได้รับประโยชน์ได้เท่าเทียมกันแต่
ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และอยู่ภายใต้กฎระเบียบของชุมชน เช่น การมีอากาศดี ชีวิตดีขึ้น ฝนตกตาม
ฤดู น้ าไม่ท่วม การท่ีจ านวนป่าไม่ถูกท าลาย หรือมีจ านวนมากยิ่งขึ้น เป็นต้น  

ด้านการประเมินผล การด าเนินงานในเรื่องเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน พบว่า หากแยกตามภารกิจแล้วนั้นภาครัฐจะมี
การประเมินผลในเชิงเอกสารอยู่เสมอผ่านการด าเนินการของโครงการหรือกิจกรรม เช่น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีการเปิดโอกาสและดึงภาคประชาสังคมเข้ามารับรู้และมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลโครงการอย่างเต็มท่ี โดยเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการประเมินซึ่งมีบุคลากรภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วม แต่เมื่อการประเมินผลร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมนั้นส่วนใหญ่จะ
เป็นการประเมินผลโดยการช่วยตรวจสอบ หรือแสดงความคิดในท่ีประชุม เช่นเดียวเทศบาลต าบล
ศิลาแลงท่ีให้ภาคประชาสังคมเข้ามีส่วนร่วมในการประเมินผลแต่ท่ีไม่ใช่เชิงเอกสาร เป็น การ
ด าเนินการตรวจสอบโดยการต้ังคณะท างานของชุมชน เสนอปัญหาอุปสรรคและเรื่องอื่นๆ ในท่ี
ประชุม ซึ่งมีท้ังท่ีเป็นการประชุมท่ีเป็นทางการการประชุมท่ีไม่เป็นทางการ 

การด าเนินการร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ในจังหวัดน่านนั้น
ภาครัฐและภาคประชาสังคมจะมีส่วนร่วมในการวางแผนมากท่ีสุดนั้นเป็นเพราะการด าเนินการในการ
วางแผนของแต่ละส่วนงานของภาครัฐนั้นจะเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการวางแผนท้ังนี้ เพราะการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจนั้นสามารถกระท าได้หลากหลายวิธี เช่น การประชุมระดับ
จังหวัดในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การเวทีประชาคม การเชิญภาคประชา
สังคมมาเป็นคณะกรรมการในการจัดท าแผน เป็นต้น  ในส่วนของการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานนั้น 
มีแนวทางในการมีส่วนร่วมท่ีหลากหลาย เช่น การให้ใช้ห้องประชุมเพื่อเอื้ออ านวยความสะดวกในการ
ประชุมกิจกรรมต่างๆ เป็น ต้น ส่วนการมี ส่วนร่ วมในการ ได้รับประโยชน์จากการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตินั้นในภาพรวมการได้รับประโยชน์ภาครัฐจะไม่ได้รับโดยตรง เพราะภาครัฐเป็น
เพียงการปฏิบัติตามหน้าท่ีของตนเท่านั้น ส่วนการได้รับประโยชน์ทางอ้อมนั้น ท้ังภาครัฐและภาค
ประชาสังคมจะได้รับเท่าๆ กัน ส่วนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานนั้นในภาพรวมถือ
ว่ายังมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุดจากการมีส่วนร่วมท้ัง ๕ ประการ ฉะนั้นแล้วการการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
นั้นต้องมีความสอดคล้องตามล าดับ สมดุล และเกี่ยวเนื่องกัน โดยต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย            
และกฎระเบียบของชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
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๕.๑.๒ การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชา
สังคม ในจังหวัดน่าน ตามหลักสาราณียธรรม 

พบว่า ภาครัฐและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาค
ประชาสังคมในจังหวัดน่าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหาน้อย พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ รองลงมาได้แก่    
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการวางแผน และด้าน
ท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน  ตามล าดับ 

ด้ านการมีส่ วน ร่วมในการวา งแผน พบว่ า  การมี ส่ วน ร่ วม ในการ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการคิดหาแนวทางท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น
และปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในด้านต่างๆ รองลงมาได้แก่ ท่านมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์หรือนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อย
สุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการศึกษาถึงสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ในการประชุมหรือสัมมนาท่ีเป็นทางการ ตามล าดับ 

ด้ านการ มีส่ วน ร่ วมในการตัดสิ น ใจ  พบว่ า  การมี ส่ วน ร่ ว ม ในการ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้าน การแก้ปัญหา
การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ (ป่าไม้) รองลงมาได้แก่ ท่านมีส่วนร่วมในการหาวิธีการแก้ปัญหาของ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนด
เขตป่าชุมชน ตามล าดับ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านได้เข้าร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ(ป่าไม้)          
ท่ีหน่วยงานภาครัฐหรือภาคประชาสังคมจัดขึ้น รองลงมาได้แก่ ท่านเข้าร่วมในกิจกรรมการเฝ้าระวัง 
ติดตาม และแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือ   
ท่านมีส่วนร่วมในโครงการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ตามล าดับ 

ด้านการมีส่วน ร่วมได้ รับผลประโยชน์  พบว่ า  การมี ส่วนร่ วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านเห็นว่าการช่วยกันรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 
เป็นการสร้างความสามัคคี การเคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน  รองลงมาได้แก่ ท่านเข้าร่วมใน
กิจกรรมการเฝ้าระวัง ติดตาม และแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) และด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยสุด คือ ท่านได้ติดตามกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  (ป่าไม้) ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน ตามล าดับ 



 ๑๙๒ 

ด้านการมีส่วน ร่วมในการประเ มินผล  พบว่ า  การมี ส่วนร่ วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านได้ติดตามกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  (ป่าไม้) 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน รองลงมาได้แก่ ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐ
ท่ี สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือ ท่านเห็นว่าการ
แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ท าให้ชุมชนเข้มแข็งและประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ตามล าดับ 

จากวัตถุประสงค์ข้อ ๒ “เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน” 

๕.๑.๓ หลักสาราณียธรรม ๖ เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 
ในจังหวัดน่าน 

โดยการบู รณาการหลักสาราณียธรรม  ๖  เพื่ อการมี ส่ วนร่ วมในการ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน บูรณาการโดยหลักสาราณียธรรม ๖ 
ประกอบด้วย ๑) เมตตากายกรรม (ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้) ๒) เมตตาวจีกรรม (การช่วยบอกแจ้งส่ิงท่ี
เป็นประโยชน์) ๓) เมตตามโนกรรม (ร่วมกันดูแลป่าไม้) ๔) สาธารณโภคี (แบ่งปันผลประโยชน์จากป่า
ไม้) ๕) สีลสามัญญตา (มีระเบียบวินัยร่วมกันในการดูแลป่าไม้) และ ๖) ทิฏฐิสามัญญตา (ร่วมกันออก
กฎ ท าข้อตกลง รักษาป่าไม้) 

พบว่า การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน ตามหลักสาราณียธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ๕) สีลสามัญญตา (มีระเบียบวินัยร่วมกันในการดูแลป่าไม้)  
รองลงมาได้แก่ ๖) ทิฏฐิสามัญญตา (ร่วมกันออกกฎ ท าข้อตกลง รักษา ป่าไม้) ๑) เมตตากายกรรม 
(ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้) ๒) เมตตาวจีกรรม (การบอกกล่าวส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ ) ๓) เมตตามโนกรรม 
(ร่วมกันดูแลป่าไม้) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือ ๔) สาธารณโภคี (แบ่งปันผลประโยชน์จากป่าไม้) 
ตามล าดับ 

ด้านเมตตากายกรรม (ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก           
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันขณะด าเนินงานด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) รองลงมาได้แก่  ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมใช้วาจาท่ีไพเราะต่อกัน ตามล าดับ 

ด้านเมตตาวจีกรรม (การบอกกล่าวส่ิงท่ีเป็นประโยชน์) โดยรวมอยู่ในระดับมาก      
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการแจ้งข้อมูลหรือแนะน าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
แก่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) รองลงมาได้แก่ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันขณะ
ด าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือ ผู้รับผิดชอบ
ในการด าเนินการของภาครัฐและภาคประชาสังคมใช้วาจาท่ีไพเราะต่อกัน ตามล าดับ 

ด้านเมตตามโนกรรม (ร่วมกันดูแลป่าไม้) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ภาครัฐด าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)    



 ๑๙๓ 

โดยเน้นผลประโยชน์แก่ส่วนรวม และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือ ภาครัฐการเปิดโอกาสให้ภาคประชา
สังคมตรวจสอบการด าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ตามล าดับ 

ด้านสาธารณโภคี (แบ่งปันผลประโยชน์จากป่าไม้ ) โดยรวมอยู่ในระดับมาก            
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ภาครัฐและภาคประชาสังคมได้ประโยชน์ของ
จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้ ) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือ มีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) อย่างเหมาะสม ตามล าดับ 

ด้านสีลสามัญญตา  (แบ่งปันผลประโยชน์จากป่าไม้ ) โดยรวมอยู่ในระดับมาก         
เมื่ อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ าข้อ ท่ีมี ค่า เฉ ล่ีย สูงสุด คือ การด า เนินงานด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)เป็นไปตามกฏระเบียบ กฎหมาย รองลงมาได้แก่ ภาครัฐมีการกระจาย
งบประมาณในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) อย่างเหมาะสม และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด 
คือ เจ้าหน้าท่ี/ตัวแทนของภาครัฐ และภาคประชาสังคมปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเต็มใจ ตามล าดับ 

ด้านทิฏฐิสามัญญตา (ร่วมกันออกกฎ ท าข้อตกลง รักษา ป่าไม้) โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ภาครัฐและภาคประชาสังคมเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด     
คือ การประชุม สัมมนา หรืออบรมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) เปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็น ตามล าดับ 

 
๕.๑.๔ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาค

ประชาสังคมในจังหวัดน่าน 
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยด้านหลักสาราณียธรรมมีความสัมพันธ์กับการ

มีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาค
ประชาสังคมในจังหวัดน่าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า หลักสาราณีย
ธรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ดังนี้ หลักสาราณีย
ธรรม ๖ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน กล่าวคือ ท่ีมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูงในประเด็น 
ร่วมกันรับผลประโยชน์ (Y4) มีค่าเท่ากับ 0.749 ร่วมกันตัดสินใจ (Y2) มีค่าเท่ากับ 0.711 ร่วมกัน
วางแผน (Y1) มีค่าเท่ากับ .688 ร่วมกันประเมินผล (Y5) มีค่าเท่ากับ 0.681 ร่วมกันด าเนินงาน 
(Y3) มีค่าเท่ากับ 0.658 

จากวัตถุประสงค์ข้อ 3 ท่ีว่า “น าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน” 

 



 ๑๙๔ 

๕.๑.๕ รูปแบบการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน 

การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาครัฐและภาคประชาสังคมใน
จังหวัดน่าน มีด้วยกัน ๕ ประการ คือ ๑) การมีส่วนร่วมในการวางแผน (Planning) ๒) การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ (Decision Making) ๓) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ( Implementation)       
๔)   การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ (Benefit)  และ๕) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ด าเนินงาน (Evaluation) การมีส่วนร่วมโดยการให้หลักธรรมท่ีสามารถเป็นสามารถท าให้ท้ังส่วน
ภาครัฐและภาคประชาสังคมระลึกถึงกัน คือ หลักสาราณียธรรม ๖ ประการ จะเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ นั้นมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันได้แก่       
๑) เมตตากายกรรม (ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้) ๒) เมตตาวจีกรรม (การช่วยบอกแจ้งส่ิงท่ีเป็นประโยชน์) 
๓) เมตตามโนกรรม (ร่วมกันดูแลป่าไม้)  ๔) สาธารณโภคี (แบ่งปันผลประโยชน์จากป่าไม้ )             
๕) สีลสามัญญตา (มีระเบียบวินัยร่วมกันในการดูแลป่าไม้) ๕) ทิฏฐิสามัญญตา (ร่วมกันออกกฎ     
ท าข้อตกลง รักษาป่าไม้) ดังนี้ 

๑. ด้านการวางแผน (Planning) โดยการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอน ภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกๆ ขั้นตอน ต้องควบคู่ไป
กับการช้ีแนะส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อกันให้ช้ีแนะในทุกโอกาสท่ีมีโอกาส โดยการประชุมหาแนวทางท่ีจะ
ช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นและปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในด้านต่างๆ โดยการก าหนด
ยุทธศาสตร์หรือนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) จากการศึกษายุทธศาสตร์หรือ
นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีปฏิทินปฏิบัติงาน การประชุม และสัมมนา 

๒. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้าน การแก้ปัญหา
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) แก้ไขปัญหาพื้นท่ีท่ีผิดกฎหมาย ด้วยการแก้ไขกฎหมายท่ี
ล้าสมัย ภาครัฐก าหนดกฎหมายเป็นเขตอุทยานหรือเขตป่าสงวน โดยให้ภาคประชาสังคมร่วมตัดสินใจ
เลือกนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)  

๓. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ภาครัฐให้การสนับสนุนการเข้าร่วมในกิจกรรม
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ(ป่าไม้) ท่ีหน่วยงานภาครัฐหรือภาคประชาสังคมจัดขึ้น โดยการจัดสรร
งบประมาณการด าเนินการมีกิจกรรมการเฝ้าระวัง  ติดตาม และแก้ ไขปัญหาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ประสานงานระหว่างภาครัฐและชุมชนในกิจกรรมการด าเนินการต่างๆ 
ต้องสรรหางบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐอื่นจากภายนอกให้มีการสนับสนุน ส่งเสริมจากภาครัฐ 

๔. การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ การให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
ท่ัวถึงก่อนภาคประชาสังคมในพื้นท่ีอื่นๆ การด าเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดน่าน โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับ
ผลกระทบโดยตรงเข้ามามีส่วนร่วม ท าให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาเกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ี 
ท้ังนี้การด าเนินการให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมนั้นควรยึดหลักการเครารพความเห็นซึ่งกัน
และกัน ติดตามกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ในการจัดสรรผลประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐท่ี 



 ๑๙๕ 

สามารถท าให้ ชุมชนเข้มแข็งและประชาชนมี สุขภาพท่ีดีขึ้น  และ ช่วยกันรักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) เป็นการสร้างความสามัคคี การเคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน  

๕. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การได้ติดตามกิจกรรมด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  (ป่าไม้) ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน การจัดสรรผลประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐท่ี 
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ช่วยกันรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการ
สร้างความสามัคคี การเคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความล่าช้าของ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การแจ้งข้อมูลหรือแนะน าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ ระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาสังคม แยกตามภารกิจ 

 
๕.๒ อภิปรายผล 
 ในการอภิปรายผลผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยและอภิปราย
ข้อค้นพบใหม่จากการท าวิจัยดังนี้ 
 ๕.๒.๑ จากผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า
การคิดหาแนวทางท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหา ก าหนดยุทธศาสตร์ โดยการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมมี
ส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกๆ ขั้นตอน    
ท่ีไม่เป็นการผิดต่อหลักกฎหมาย ในขณะท่ีการมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ นั้น ต้องควบคู่ไปกับการ
แสดงกิริยาท่ีดีต่อกันไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือลับหลังก็ตาม หากมีอะไรท่ีสามารถช้ีแนะส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อกันให้ช้ีแนะในทุกโอกาสท่ีมีโอกาส ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นการประชุมร่วมกันมากท่ีสุดซึ่ง
การประชุมในแต่ละครั้งนั้น ต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนแสดงความเห็นได้เท่าเทียมกันด้วยความ
เคารพความเห็นซึ่งกันและกัน ร่วมในการคิดหาแนวทางท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นและปรับปรุง
การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในด้านต่างๆ ในการก าหนดยุทธศาสตร์หรือนโยบายด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ(ป่าไม้) โดยการศึกษายุทธศาสตร์หรือนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

จากสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ     
(ป่าไม้) ในการประชุมหรือสัมมนาท่ีเป็นทางการ ควรให้สิทธิชุมชนในการจัดการป่าไม้เอง โดยการ
กระจายอ านาจ ๒) ความเป็นทางการลิดรอนความสามารถและการเรียนรู้ลงเรื่อยๆ ฉะนั้นให้
สนับสนุนกระบวนการศึกษาทางเลือกหรือใดๆ ก็ตามท่ีเอาชุมชนท้ังถิ่นเป็นเป้าหมายในการพัฒนา 
(ชุมชุนบริการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบริการชุมชน)  และ ๓) หาค าตอบความหลากหลายในส่ิง
ต่างๆ เพราะความหลากหลายเหล่านั้นจะเป็นค าตอบของความยั่งยืน ๔) ก่อนมีการท าแผนงานควรมี
การลงมาท าเวทีในพื้นท่ีเพื่อรับฟังสภาพปัญหาท่ีแท้จริง แล้วให้ชุมชนในพื้นท่ีเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหาท่ีสอดคล้องกับแผนจากส่วนกลาง ๕) องค์กร ชุมชนในพื้นท่ี ควรมีบทบาทในการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการก าหนดแผนงานในส่วนกลาง โดยต้องให้ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้วย ๖) หน่วยงาน องค์กร ภาคประชาสังคม 



 ๑๙๖ 

หากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนต้องมีการศึกษาข้อมูลก่อนเสนอของบประมาณเพื่อบรรจุเข้าใน
แผน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุขุมาลย์ ประสมศักด์ิ ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน” ผลการวิจัยพบว่า  ๑. การบูรณาการกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนตาม
หลักพุทธธรรมกับแนวคิดทฤษฎีเพื่อการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวั ด พบว่า 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจ าเป็นท่ีจะต้องมีความรับผิดชอบโดยตรงและให้ความส าคัญในฐานะท่ีมี
บทบาทหลักในการจัดการส่ิงแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล และตามกฎหมายท่ีได้บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ นอกจากนี้ ควรให้องค์กรสงฆ์ องค์กรด้านสตรี และ
ประชาชนท่ัวไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้วย ท้ังนี้โดยการน ากลยุทธ์การมีส่วน
ร่วมของประชาชนตามหลักพุทธธรรมท้ัง ๗ ประการ มาใช้ในการก าหนดแผนงานและโครงการท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่ประชาชนและองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดต่อไป และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนท่ีจะสร้างองค์ความรู้และการ
สร้างจิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อมให้นักเรียน เด็ก เยาวชน และ นักศึกษา รวมท้ังเครือข่ายภาคประชาชน 
ซึ่งเป็นหน้าท่ีของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยท่ีจะด าเนินตามแผนงานท่ีวางไว้ พบว่า การวางแผนการ
ด าเนินงานการจัดการส่ิงแวดล้อม เป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งได้แก่ การสร้างองค์ความรู้ใน
เครือข่ายภาคประชาชน โดยมีองค์กรท่ีรับผิดชอบ ส่วนการด าเนินงานการจัดการส่ิงแวดล้อมมีการ
แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม ให้ส่ิงแวดล้อมท่ีมีคุณภาพเหมาะแก่การด ารงชีวิตอย่าง
ยั่งยืนสืบไป๑ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า 
การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน ถึงแม้ว่าปัจจุบัน
กระบวนการตัดสินใจของภาครัฐนั้นจะเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นแต่ก็ยัง
ไม่เพียงพอจึงต้องเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมอย่างครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูล
ต่างๆ เพื่อให้ภาคประชาสังคมใช้ประกอบการตัดสินใจผ่านกระบวนการวิเคราะห์ แยกแยะ          
จนได้ข้อสรุปน าไปสู่การตัดสินใจ การด าเนินโครงการต่างๆ ของภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) จะเชิญภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่เสมอ บางครั้งภาคประชา
สังคมจะให้การศึกษาเรื่องการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีถูกต้อง ผ่านกระบวนการการตัดสินใจโดย
คณะกรรมการมูลนิธิและระดับคณะกรรมการท างาน/โครงการและการประชุมร่วมกันท้ังสองฝ่าย   
ถึงอย่างไรก็ตามในการตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้นั้นปัจจุบันจะเน้นความ
ถูกต้อง ตามระเบียบทุกขั้นตอน เพราะว่ากิจกรรมใดท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการป่าไม้จะได้รับความ
สนใจจากทุกๆฝ่ายมากและมีคนติดตาม ตรวจสอบ มากยิ่งขึ้น  ส่วนในประเด็นท่ีเป็นกรณีท่ีผิด
กฎหมายไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจากปัจจุบันในพื้นท่ีของจังหวัดน่านท่ีเป็นเรื่องป่ายังไม่มีการ
ตัดสินใจเพราะผิดกฎหมาย ปัจจุบันการตัดสินใจร่วมกันในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่าง

                                                             
๑ สุขุมาลย์  ประสมศักด์ิ, "กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลัก

พุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน" , วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 ๑๙๗ 

ภาครัฐกับภาคประชาสังคมนั้น ยังขาดการตัดสินใจร่วมกันเพราะระเบียบกฎหมายไม่เอื้ออ านวยท้ังๆ 
ท่ีบางครั้งเกิดประโยชน์กับการรักษาป่า แต่ต้องมีระเบียบมากมาย ภาคประชาสังคมเข้าถึงยากจนไม่
อยากจะท า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา  ด าจุติ ได้วิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ตามหลักพุทธธรรมของผู้น าชุมชนในการบริหาร จัดการอง ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง๒ 

  ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเรื่องเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาสังคมในจังหวัดน่าน ในภาพรวมนั้นเป็นไปในทิศทางท่ีดี ซึ่งภาพรวมในปัจจุบันมีการกระท า
การด าเนินการร่วมกันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น การจัดประชุมระดับจังหวัดในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การให้ใช้ห้องประชุมเพื่อเอื้ออ านวยความสะดวกในการประชุมกิจกรรมต่างๆ อัน
เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้เน้น
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเป็นอย่างมาก เพราะต้องการให้ภาคประชาสังคมรู้สึกรักหวงแหน
ความเป็นเจ้าของร่วมกันในทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมของจังหวัดน่าน ส่วนปัญหาการด าเนินงาน
ในพื้นท่ีท่ีไม่สามารถเข้าไปด าเนินการได้นั้นจากการประชุมร่วมกันของท้ังภาครัฐแต่ละส่วนงานของ
จังหวัด และภาคประชาคมของจังหวัดน่าน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานนั้น มีข้อเห็น
พ้องต้องกันว่าควรแก้ปัญหาพื้นท่ีท่ีมีปัญหาโดยต้องแก้ปัญหากฎหมายเป็นเบ้ืองต้น การด าเนินการอื่น
ท่ีเป็นประเด็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีจึงจะสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิเชียร รุจิธารงกุล ได้วิจัยเร่ือง “บทบาทและกลไกของภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมของไทย” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร 
ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมด้านส่ิงแวดล้อมส่วนใหญ่ ไม่ได้
ใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีในการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยครบ 7 
ขั้นตอน คือ (1) การได้รับข้อมูลข้อเท็จจริง (2) การได้แสดงข้อคิดเห็น (3) การร่วมตัดสินใจแก้ปัญหา 
(4) การร่วมวางแผนแก้ปัญหา (5) การร่วมด า เนินการแก้ปัญหา (6) การร่วมรับประโยชน์          
และ (7) การ่วมติดตามประเมิน ควบคุมการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนา ซึ่งใช้แตกต่างกันอย่างส้ินเชิง  

โดยเฉพาะการประเมินโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐไม่จริงจังเป็นเพียงการสร้างภาพใน
การปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกฎหมายเท่านั้น เพราะยังไม่มีกฎหมายเฉพาะการมีส่วนร่วม
ของประชาชนด้านส่ิงแวดล้อม การก าหนดแนวปฏิบัติท่ีถูกต้องและบทลงโทษโดยเด็ดขาด ตลอดจน
ประชาชนไม่เข้าใจแนวทางปฏิบัติการมีส่วนร่วม 7 ขั้นตอนอย่างแท้จริงในการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม
และร่วมรับประโยชน์จากการใช้ท่ีดิน นอกจากนี้ภาครัฐและภาคเอกชนไม่ได้ให้ข้อเท็จจริงด้าน
ส่ิงแวดล้อม อีกท้ังประชาชน ไม่มีจิตส านึกเข้าร่วมแก้ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ ส่วนฝ่าย
ปฏิบัติการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีส่วนใหญ่ได้ใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนแก้ปัญหา

                                                             
๒ กาญจนา  ด าจุติ, "การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้น าชุมชนในการบริหาร

จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของกรุงเทพมหานคร" , วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 ๑๙๘ 

ส่ิงแวดล้อมได้ส าเร็จและพึงพอใจเพียงปานกลาง โดยมีล าดับการใช้การมีส่วนร่วมของประชาชน    
คือ ภาครัฐใช้มากท่ีสุด ถัดลงมาคือ ภาคประชาสังคม และน้อยท่ีสุดคือ ภาคเอกชน๓ 

ด้านการมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 
การมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน ภาครัฐไม่สามารถรับผลประโยชน์ได้โดยตรง เนื่องจากโดยปกติแล้ว
ส่วนของภาครัฐจะไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แต่จะเป็นการ
ได้รับประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองมากกว่า ซึ่ง
ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีตามปกตินั่นเอง ขณะท่ีการได้รับประโยชน์โดยอ้อมนั้นท้ังส่วนของภาครัฐ
และภาคประชาสังคมจะได้รับประโยชน์ได้เท่าเทียมกันแต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และอยู่ภายใต้
กฎระเบียบของชุมชน เช่น การมีอากาศดี ชีวิตดีขึ้น ฝนตกตามฤดู น้ าไม่ท่วม การท่ีจ านวนป่าไม่ถูก
ท าลาย หรือมีจ านวนมากยิ่งขึ้น เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญเพ็ง วงค์หน่อบุญธรรม    
ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้:กรณีศึกษาประชาชน
ในเมืองไซทานี ในนครหลวงเวียงจันทน์” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์มีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในระดับปานกลาง๔ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้
ว่า การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานในเรื่องเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน  แยกตามภารกิจแล้วนั้นภาครัฐจะมีการ
ประเมินผลในเชิงเอกสารอยู่เสมอผ่านการด าเนินการของโครงการหรือกิจกรรม เช่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีการเปิดโอกาสและดึงภาคประชาสังคมเข้ามารับรู้และมีส่วนร่วมในการประเมินผล
โครงการอย่างเต็มท่ี โดยเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการประเมินซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วม แต่เมื่อการประเมินผลร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการ
ประเมินผลโดยการช่วยตรวจสอบ หรือแสดงความคิดในท่ีประชุม เช่นเดียวเทศบาลต าบลศิลาแลงท่ี
ให้ภาคประชาสังคมเข้ามีส่วนร่วมในการประเมินผลแต่ท่ีไม่ใช่เชิงเอกสาร เป็นการด าเนินการ
ตรวจสอบโดยการตั้งคณะท างานของชุมชน เสนอปัญหาอุปสรรคและเรื่องอื่นๆ ในท่ีประชุม ซึ่งมีท้ังท่ี
เป็นการประชุมท่ีเป็นทางการการประชุมท่ีไม่เป็นทางการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา    
ด าจุติ ได้วิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้น าชุมชนในการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง การมีส่วนร่วมในการ

                                                             
๓ วิเชียร รุจิธารงกุล. "บทบาทและกลไกของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการ

แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของไทย",  ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการเมือง) , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๗). 

๔ บุญเพ็ง วงค์หน่อบุญธรรม, "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้:
กรณีศึกษาประชาชนในเมืองไซทานี ในนครหลวงเวียงจันทน์" , การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๐). 



 ๑๙๙ 

ประเมินผล ในระดับติดตามผลการด าเนินโครงการต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง๕  

๕.๒.๒ การบูรณาการหลักสาราณียธรรม ๖ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในจังหวัด
น่าน  

พบว่า การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน ตามหลักสาราณียธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 
การปฎิบัติ โดยการให้แนะน าท่ีดี เจตนาดีท่ีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรการกุศล กลุ่ม
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ของจังหวัดน่านต่างให้ความส าคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก    
โดยหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดต่างมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เช่น 
ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของจังหวัด
มิให้เกิดสภาวะมลพิษท้ังในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ยุทธ์ศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดน่าน 
เป็นต้น นอกจากนั้นมีการรวมตัวกันในลักษณะของประชาสังคมเพื่อท าหน้าท่ีในการอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดน่านเกิดขึ้นมากมาย เช่น มูลนิธิฮักเมืองน่าน สมาคมบ้านหลวง
หวงป่า กลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งค า แต่การด าเนินการต่างๆ 
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมดังกล่าวในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติยังขาดการมีส่วน
ร่วมระหว่างกันท าให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปในทางต่างคนต่างท ามากกว่าท่ีจะร่วมมือ
กันส่งผลให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ไม่ประสบความส าเร็จอย่างเต็มท่ี ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิเชียร รุจิธารงกุล ได้วิจัยเร่ือง “บทบาทและกลไกของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมในการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมของไทย” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร ผู้เช่ียวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมด้านส่ิงแวดล้อมส่วนใหญ่ ไม่ได้ใช้แนว
ทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีในการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยครบ 7 ขั้นตอน 
คือ (1) การได้รับข้อมูลข้อเท็จจริง (2) การได้แสดงข้อคิดเห็น (3) การร่วมตัดสินใจแก้ปัญหา       
(4) การร่วมวางแผนแก้ปัญหา (5) การร่วมด าเนินการแก้ปัญหา (6) การร่วมรับประโยชน์ และ     
(7) การ่วมติดตามประเมิน ควบคุมการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนา ซึ่งใช้แตกต่างกันอย่างส้ินเชิง โดยเฉพาะ
การประเมินโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐไม่จริงจังเป็นเพียงการสร้างภาพในการปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามข้อบังคับของกฎหมายเท่านั้น เพราะยังไม่มีกฎหมายเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนด้าน
ส่ิงแวดล้อม การก าหนดแนวปฏิบัติท่ีถูกต้องและบทลงโทษโดยเด็ดขาด ตลอดจนประชาชนไม่เข้าใจ
แนวทางปฏิบัติการมีส่วนร่วม 7 ขั้นตอนอย่างแท้จริงในการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมและร่วมรับ
ประโยชน์จากการใช้ท่ีดิน นอกจากนี้ภาครัฐและภาคเอกชนไม่ได้ให้ข้อเท็จจริงด้านส่ิงแวดล้อม อีกท้ัง
ประชาชน ไม่มีจิตส านึกเข้าร่วมแก้ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ ส่วนฝ่ายปฏิบัติการแก้ปัญหา
ส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีส่วนใหญ่ได้ใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมได้ส า เร็จและพึง

                                                             
๕ กาญจนา  ด าจุติ, "การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้น าชุมชนในการบริหาร

จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของกรุงเทพมหานคร" , วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 ๒๐๐ 

พอใจเพียงปานกลาง โดยมีล าดับการใช้การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ ภาครัฐใช้มากท่ีสุด ถัดลงมา
คือ ภาคประชาสังคม และน้อยท่ีสุดคือ ภาคเอกชน๖ 

 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย    
๑) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ควรมีการประชุมเชิงสร้างสรรค์ โดยภาครัฐ

แสดงบทบาทท่ีเอื้ออ านวยต่อการด าเนินการร่วมกัน 
๒) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ควรให้ภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัด

น่าน มีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานในเรื่องเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)  
เพื่อช่วยกันตรวจสอบและตรวจตราการจัดกระท าการเกี่ยวกับป่าไม้  

๓) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ควรเน้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเป็น
อย่างมาก เพราะต้องการให้ภาคประชาสังคมรู้ สึกรักหวงแหนความเป็นเจ้าของร่วมกันใน
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมของจังหวัดน่าน  

๔) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ควรท างานเป็นลักษณะเครือข่ายเพื่อ
สามารถเช่ือมการด าเนินงานระหว่างองค์กร หน่วยงาน หรือส่วนอื่นได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมจะได้รับประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) โดยเท่าเทียมกันแต่อยู่
ภายใต้กฎระเบียบของชุมชน 

๕) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ควรร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานใน
เรื่องเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน 

 
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏบิัติการ    
๑) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน โดยภาครัฐแสดงบทบาทท่ีเอื้ออ านวยต่อการ

ด าเนินการร่วมกัน เช่น การใช้อารมณ์มากกว่าการรับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน ดังนั้นการประชุม
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมควรเป็นการประชุมเชิงสร้างสรรค์ ปราศจากซึ่งอคติต่อ
กัน แสดงความคิดเห็นด้วยความจริงใจและสุภาพ 

๒) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยการร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานใน
เรื่องเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน 
ในส่วนของภาคประชาสังคมจะเป็นการช่วยกันตรวจสอบและตรวจตราการจัดกระท าการเกี่ยวกับป่า
ไม้มากกว่า โดยมีกฎหมายเกี่ยวกับการประเมินซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 

๓) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน โดยการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนในประเด็น
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ โดยชุมชนต้องจัดท าโครงการ ก าหนดกิจกรรม วิธีด าเนินงาน ผ่านเวที
ประชาคมหมู่บ้าน ด าเนินงานผ่านคณะกรรมการเสนอเสนอมายังกรมป่าไม้เพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
                                                             

๖ วิเชียร รุจิธารงกุล. "บทบาทและกลไกของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของไทย", ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการเมือง), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๗). 
 



 ๒๐๑ 

การด าเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้เน้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
เป็นอย่างมาก เพราะต้องการให้ภาคประชาสังคมรู้สึกรักหวงแหนความเป็นเ จ้าของร่วมกันใน
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมของจังหวัดน่าน เช่น ให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดงาน
เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม การให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ เป็นต้น 

๔) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ โดยการท างานเป็นเครือข่ายสามารถเช่ือม
ระหว่างองค์กร หน่วยงาน หรือส่วนอื่นได้เป็นอย่างดี ท้ังภาครัฐและภาคประชาสังคมจะได้รับ
ประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) โดยเท่าเทียมกันแต่อยู่ภายใต้กฎระเบียบของ
ชุมชน 

๕) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน
ในเรื่องเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัด 
เพื่อช่วยกันตรวจสอบและตรวจตราการจัดกระท าการเกี่ยวกับป่าไม้  โดยมีกฎหมายและบุคลากร
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 

 
๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

  ๑) ควรศึกษาเกี่ยวกับ พุทธวิธีการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาค
ประชาสังคม 

๒) ควรศึกษาเกี่ยวกับ การบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

๓) ควรศึกษาเกี่ยวกับ การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติตามหลักพุทธธรรม 

๔)  ควร ศึกษา เกี่ ย วกับ  การบู รณาการพุทธธร รม เพื่ อก ารแก้ปัญหา จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นโดยภาคประชาสังคม 

๕) ควรศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประชาชน 
 



๒๐๒ 

 

บรรณานุกรม  

๑.  ภาษาไทย : 
 ก.  ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 
 ข.  ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑)  หนังสือ : 
โกวิทย์  พวงงาม. การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถ่ิน. พิมพ์ครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท บพิธการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๓.  
ไกรสร  เพ็งสกุล และคณะ. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า”. 

รายงานวิจัย กรมทรัพยากรน้ า : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, ๒๕๕๑.  
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ก.บ.จ. จังหวัดน่าน. แผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ.

๒๕๕๘ – ๒๕๖๑. ม.ป.ท.. ม.ป.พ. 
คณาจารย์สานักพิมพ์เล่ียงเชียง. หนังสือบูรณาการแผนใหม่ นักธรรมชั้นตรี. กรุงเทพมหานคร : 

เล่ียงเชียง, ๒๕๔๖.   
จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์ โอเดียนสโตร์, 2545. 
จินตวีร์ เกษมศุข. หลักการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : บริษัแอคทีฟ พริ้นท์ 

จ ากัด, ๒๕๕๗. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันวิจัยสังคมและสถาบันวิจัย สภาวะแวดล้อม. โครงการพัฒนาการ

ดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวิ เคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. 

ชัยอนันต์ สมุทวณิช. ประชาสังคมทรรศนะนักคิดในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร  : ส านักพิมพ์มติ
ชน, ๒๕๓๙ 

ชูชัย ศุภวงศ์ และ ยุวดี คาดการณ์ไกล บรรณาธิการ. ประชาสังคม ทรรศนะนักคิดในสังคมไทย . 
กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๐. 

ซูซาน เอ็ม.ดาร์ลิงตัน เขียน นัยนา นาควัชระ แปล. บวชต้นไม้ การอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมตาม
วิถีพุทธ. กรุงเทพมหานคร : หจก ภาพพิมพ์, ๒๕๕๙. 

ด ารงศักดิ์ แก้วเพ็ง. ชุมชน. พิมพ์ครั้งท่ี ๑. สงขลา : บริษัท น าศิลป์โฆษณา จ ากัด, ๒๕๕๖. 
ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน : การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชนมี

ส่วนร่วม. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2551. 
________. ทศธรรม : ตัวชีวัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี. กรุงเทพมหานคร : สถาบัน

พระปกเกล้า, ๒๕๕๐. 

 



๒๐๓ 

 

_________ เอกสารประกอบการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เร่ือง “การมีส่วนร่วม : แนวคิด ทฤษฎีและ
กระบวนการ”. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๑. 

ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ า. หลักการพัฒนาชุมชน. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๐.  
ทวีวงศ์ ศรีบุรี. สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๓๙.  
ทองหล่อ วงษ์ธรรมา. ปรัชญา ๒๐๑ พุทธศาสน์. กรุงเทพมหานคร : โอ เอส. พริ้นต้ิง เฮ้าส์. ๒๕๓๘.  
ธีรยุทธ บุญมี. สังคมเข้มแข็ง. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มิ่งมิตร, ๒๕๓๙. 
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา. การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิค และกรณีตัวอย่าง . พิมพ์ครั้งที่ ๒. เชียงใหม่ : 

สิริลักษณ์การพิมพ์, ๒๕๔๗. 
นิติพล ภูตะโชติ. พฤติกรรมองค์การ Organizational Behavior. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร 

: บริษทัวี. ปริ้นท์,๑๙๙๑, ๒๕๕๗ 
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์. แนวคิดแนวทางการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ร าไทยเพรส, ๒๕๕๐. 
บวรศักด์ิ อุวรรณโณ. รัฐธรรมนูญปัจจุบันกับการปฏิรูปการเมือง. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 

2542.     
ปกรณ์ ปรียากร.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : ศักด์ิโสภาการพิมพ์, 

๒๕๔๔.  
ประวิทย์ ตันตลานุกุล. พงศวดารเมืองน่าน ฉบับวัดพระธาตุแช่แห้ง. หจก.เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์, 

2555.  
ปรีดี โชติช่วง และคณะ. การพัฒนาชุมชนและการบริหารงานพัฒนาชุมชน . พิมพ์ครั้งท่ี ๒. 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท บพิธการพิมพ์, ๒๕๓๖. 
ปัญญา ใช้บางยาง. ธรรมาธิบาย เล่ม ๑. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์รติธรรม, ๒๕๔๖.   
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ.ดร. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. เชียงใหม่ : บริษัท ประชากรธุรกิจ 

จ ากัด, ๒๕๕๘. 
พระครูโสภณปริยัติสุธี ศรีบรรดร ถิรธมฺโม. พุทธธรรมกับการบริหาร. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. พะเยา : หจก.

โรงพิมพ์เจริญอักษร, ๒๕๕๘. 
พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต. ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก 

จ ากัด, ๒๕๕๓.  
พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.  ปยุ ตฺ โต . พจนานุกรม ฉบับประมวลธรรม .  พิมพ์ครั้ ง ท่ี ๑๐. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท เอส. อาร์. พริ้นต้ิง แมส โปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๔๕. 
ภรภัทร พิมพา และ นุศจี ทวีวงค์ บรรณาธิการ. วารประชาชน การสร้างธรรมาภิบาลด้านการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ ากัด, มปป. 



๒๐๔ 

 

มนัส สุวรรณ. การจัดการสิ่งแวดล้อม : หลักการและแนวคิด. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นต้ิง 
เฮ้าส์, ๒๕๔๙. 

ระวี ถาวร บรรณาธิการ. การติดตามระบบนิเวศอย่างมีส่วนร่วม : บทเรียนปัจจุบันสู่ทิศทางใน
อนาคต. ปทุมธานี : บริษัท ดูมายเบส จ ากัด, ๒๕๔๙ 

เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. หลักรัฐศาสตร์. พิมพ์ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : บริษัท บพิธการพิมพ์, 
๒๕๕๓. 

วันชัย วัฒนศัพท์. คู่มือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ ๔. ขอนแก่น : โรง
พิมพ์ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท, ๒๕๔๗. 

ศุภวัลย์  พลายน้อย . การตอบสนองต่อภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของภาคประชาสังคมไทย . 
กรุงเทพมหานคร : หจก. วศินการพิมพ์, ๒๕๔๕ 

ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ . คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน . 
กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า และ มูลนิธิอาเซีย, ๒๕๕๒. 

สุจินต์ ธรรมชาติ, การวิจัยภาคปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย , 
๒๕๔๔. 

สนธยา พลศรี. การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : โอ.
เอส.พริ้นต้ิง เฮ้าส์, ๒๕๕๖. 

สวัสด์ิ โนนสูง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้
นต้ิง เฮ้าส์, ๒๕๕๓. 

ส านักงานกองทุนส่ิงแวดล้อม. จากต้นน้ า สู่ปลายน้ า. นนทบุรี : โบริษัทอัพทรุยู ครีเอท นิว  จ ากัด, ๒๕๕๖. 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา . รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ . 

กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจานุเบกษา, ๒๕๕๑. 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐. 

กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจานุเบกษา, ๒๕๕๑.  
สิน พันธุ์พินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิชช่ิง จ ากัด, 

๒๕๔๗.   
สุภาพ ธีรศาสตร์. ISO ๑๔๐๐๐ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : สมาคม

ส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น, ๒๕๔๒ 
สุรพล พยอมแย้ม. จิตวิทยาในงานชุมชน. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กาญจนบุรี : บริษัท ส เจริญการพิมพ์, 

๒๕๕๖. 
เสรี พงศ์พิศ. ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถ่ิน. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทย์การพิมพ์, 

๒๕๕๒. 
เสาวนิตย์ ชัยมุสิก. การบริหารโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์บุ๊คพ้อยท์, ๒๕๔๒.  
อเนก เหล่าธรรมทัศน์. ขบวนการประชาสังคมไทย : ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง . 

กรุงเทพมหานคร : โครงการวิจัยและพัฒนาประชาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๒. 



๒๐๕ 

 

อรทัย ก๊กผล และฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ. บันทึกเร่ืองเด่นรางวัลพระปกเกล้า ๕๒ ด้านความโปร่งใส
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน . กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, 
๒๕๕๓. 

อรุณี เวียงแสง และคณะ. การติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม. กรุงเทพมหานคร : พิสษฐ์ 
ไทย ออฟเซต, ๒๕๔๘. 

อัมพร ธ ารงลักษณ์ บรรณาธิการ. การบริหารปกครองสาธารณะ Public Governance การบริหาร
รัฐ กิจในศตวรรษที่  ๒๑ .  พิมพ์ ครั้ ง ท่ี  ๒ .  กรุ ง เทพมหานคร : โร งพิ มพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๖. 

อ านาจ เจริญศิลป์. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
โอเดียนสโตร์, 2543. 

 
(๒) วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย : 

กาญจนา  ด าจุติ. "การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้น าชุมชนในการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร". วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐ ประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

โกวิทย์ พวงงาม. “รายงานการวิจัยประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความเป็นเลิศด้านความ
โปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน”. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มิสเตอร์ก็อปปี้, 
๒๕๕๑. 

ณัฐจาพร  พิชยัณรงค์,รศ.ดร. และคณะ. “การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน
โดยใช้ประชาคมสุขภาพในการจัดการสุขภาพภาคประชาชน : กรณีศึกษาต าบลท่าสอง
คอน อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม”. รายงานการวิจัย, ทุนสนับสนุน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๐. 

ณัชพงศ  จันจุฬา. “โครงการวิจัยการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการลุ่มน้ าสายบุรี 
กรณีศึกษา : การจัดการน้ าแบบรัฐและแบบชาวบ้าน ในพื้นท่ีต าบลกาเยาะมาตี อ าเภอ
บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ, ๒๕๕๒. 

ทวีศิลป์  กุลนภาดล. “การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนชุมชนเพื่อการบูรณาการสู่
การวางแผนพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๐. 

บุญเพ็ง วงค์หน่อบุญธรรม. "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้:
กรณีศึกษา ประชาชนในเมืองไซทานี ในนครหลวงเวียงจันทน์" . การค้นคว้าอิสระรัฐ



๒๐๖ 

 

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ ๒๕๕๐. 

พระครูชัยพัชรสถิต (พรชัย สวาทะนันทน์). “รูปแบบการพัฒนาส่ิงแวดล้อมในศาสนสถานเพื่อการ
เรียนรู ้ธรรมะ : กรณีศึกษาวัดราชพฤกษ์ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์” . 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 
๒๕๕๗. 

พระครูใบฎีกาสุรพล อาสโภ แย้มชุ่ม.“การพัฒนารูปแบบงานสาธารณสงเคราะห์ตามกระบวนทัศน์วิถี
พุทธ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

ราชิน ตันตรานนท์. "การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อแผนงานของเทศบาลนครเชียงใหม่" . การค้นคว้าอิสระ 
สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๔. 

วารุณี  ศุภบัณฑิต. “แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับ
สถานศึกษาจังหวัดนครนายก : การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา”. ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

วิเชียร รุจิธารงกุล. "บทบาทและกลไกของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหา
ส่ิงแวดล้อมของไทย".  ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๗. 

สุขุมาลย์ ประสมศักด์ิ.รศ. "กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมตามหลัก
พุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน" .  
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

สุพิชัย คิริรักษ์. “รูปแบบการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาลของเทศบาลใน
เขตภาคกลางตอนบน”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

สุวัฒน์ อินทรประไพ. "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าป่าสัก" . 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

อภินันท์ สิงห์กฤตยา. "การประยุกต์ใช้กระบวนทัศน์และกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามแนว
พระพุทธศาสนา". วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

เอกวิทย์ นวเศรษฐ.“การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการวางผังชุมชน : กรณีศึกษาชุมโฟโมสต์และชุมชน
ทรัพย์สินพัฒนา. การค้นคว้าอิสระ การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม. บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔. 



๒๐๗ 

 

สุธาวัลย เสถียรไทย และคณะ. รายงานการวิจัย : “การศึกษาทบทวนดานส่ิงแวดลอมเพื่อเตรียม
ความพรอมในการเจรจาเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา กรณีศึกษา : ภาคบริการด
านทรัพยากรธรรมชาติ และ  ส่ิงแวดลอม”. สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและส่ิง
แวดลอม, ๒๕๕๐. 

 
 (๓) บทความ : 
ปัทมา สูบกาปัง. “การมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยในรอบทศวรรษที่ผ่านมา : สภาพปัญหา

และความท้าทายในอนาคต”. บทความ. กรุงเทพมหานคร : สานักวิจัยและพัฒนา 
สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๑. 

 
 (๔) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : 
ความส า คัญและผลกระทบของทรัพยากรธรรมชา ติ . [ออนไลน์ ] .  แห ล่งข้ อมู ล  : 

http://www.rmuti.ac.th/user/thanyaphak/Web%20EMR/Web%20IS%20En
vironment%20gr.3/page3_tem.htm. [๑ เมษายน ๒๕๕๙] 

บริษัท ป.ต.ท. จ ากัด มหาชน. รางวัลลูกโลกสีเขียว คร้ังที ่๒ ป ีพ.ศ.๒๕๔๓. [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล 
:http://pttinternet.pttplc.com/greenglobe/2543/community-03.html. [๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙] 

สารานุกรมไทยฉบับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว . “ความส้าคัญ
ขอ งท รัพ ย า ก ร ธ ร รมชา ติ แ ล ะสิ่ ง แ วดล้ อ ม”.  [ออ น ไ ลน์ ] .  แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล 
:http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=21&chap=8&p
age=t21-8-infodetail02.html. [๑ เมษายน ๒๕๕๙]. 

สารานุกรมไทยฉบับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. “ความส าคัญของ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ละ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ”. [อ อ น ไ ลน์ ] .  แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล 
: http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=19&chap=1&p
age=t19-1-infodetail02.html. [๑ เมษายน ๒๕๕๙]. 

ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ. [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล :http://local.environnet.in.th 
/formal_data2.php?id=71. [๒ เมษายน ๒๕๕๙]. 

ร า ง วั ล ลู ก โ ล ก สี เ ขี ย ว .  [อ อ น ไ ล น์ ] .  แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล  : http://pttinternet.pttplc.com 
/greenglobe/2547/personal-06.html. [๑ เมษายน ๒๕๕๙]. 

 
๒. ภาษาอังกฤษ 
Cohen. J.M. and Uphoff.  The Cornell Rural  Development Participation Project. 

Rural Development Review, 1984.   

http://www.rmuti.ac.th/user/
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=19&chap=1&page=t19-1-
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=19&chap=1&page=t19-1-


๒๐๘ 

 

Davis Keith. Human Behavior of World-Man Relations and Organization Behavior. New 
York : Mc Graw –Hill Book Co, 1972.   

Erwin. Williams. Participation Management : Concept. Theory and 
Implementation. At lanta. Ga : Georgia  State  University  Press, 1976.  

Helene Heyd and Andreas Neef. International Food policy Research Institute 2033 K 
Street. N.W.Washington. D.C. 2006 U.S.A. December 2004. 

Koontz & others.  Essential  of management.  New York :  Mc Graw-Hill, 1986.   
Putti Joseph M.  Management :  A Functional.  Singapore :  Mc Graw-Hill, 1987.  
White. Alastair T. The community A Discussion of the Agreement Community 

Participation. Current issue and Lesson Learned. USA. : The United 
Nations Childrens Fund, 1982. 

Chapin. F.S. Social participation and social intelligence 3rded. New York : 
Longman, 1997.  

Cohen. J.M.& Uphooff. N.T. Rural development participation : Concept and 
measures for project design implementation and evolution rural 
development committee center for international studies. New York : 
Longman, 1977 

David. K. and Newstrom. W. Human Behavior At Work. 8 th edition. New York : 
Mcgraw – Hill, 1989. 

Davis Keith. Human Behavior of World-Man Relations and Organization Behavior. New York 
: Mc Graw –Hill Book Co.Ltd., 1972. 

WHO and UNICEF. Report of The International Conference on Primary Health Care. 
NewYork : N.P.Press, 1978. 

  



๒๐๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



๒๑๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก แบบสอบถามการวิจัยและ 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 



๒๑๑ 

 

 
 

 
 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
เร่ือง : การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ในจังหวัดน่าน 

PATICIPATION INTEGRATION GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY FOR NATURAL 
RESOURCE MANAGEMENT IN NAN PROVINCE 

______________________________ 
 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการวิจัย เรื่อง "การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน" สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น ๓ ตอน 
 ตอนที่  ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่  ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
(ป่าไม้)    ในจังหวัดน่าน 

ตอนที่  ๓ แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Question) เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ 
 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ซึ่งผลจากข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม
ในครั้งนี้ จะใช้ในการค้นคว้าวิจัยตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หวังโดยมั่นใจว่า จะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์
จากท่านในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นอย่างดี คําตอบของท่านจะเป็นความลับ และจะไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

นายธีรทัศน์  โรจน์กิจจากุล 
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ตอนที่ ๑   ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิ

การศึกษาตําแหน่งงาน ประสบการณ์ทํางาน ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 
ค าช้ีแจง  :  โปรดทําเครื่องหมาย  √  ลงในช่อง   หน้าข้อความหรือเติมข้อความต่อไปนี้ให้
สมบูรณ์ตามความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวผู้ตอบแบบสอบถาม 

๑. เพศ 
   ชาย   หญิง    

 ๒. อายุ 
    ๒๐ - ๓๕ ปี    ๓๖ - ๕๐ ปี 
    ๕๑ - ๖๐ ปี    ๖๑ ปี ขึ้นไป 
 ๓. วุฒิการศึกษา 

   ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น    มัธยมศึกษาตอนต้น 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.      อนุปริญญา/ปวส. 

    ปริญญาตรี   ปริญญาโท ขึ้นไป 
 ๔. ตําแหน่งงาน 

   ผู้บริหาร    สมาชิกสภา 
   ข้าราชการส่วนท้องถิ่น    ลูกจ้างช่ัวคราว 

    คณะกรรมการบริหารกลุ่มประชาสังคม   ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในกลุ่มประชา
สังคม 
    อื่นๆ (โปรด
ระบุ)..................................................................................................................... 

๕. ประสบการณ์ทํางาน 
  ตํ่ากว่า ๑ ปี                            ๑ – ๓ ปี 
  ๔ – ๖ ปี                             ๗ – ๙ ปี 
  ๑๐ ปี ขึ้นไป                          

 
 



๒๑๓ 

 

ตอนที่ ๒   แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของในจังหวัด
น่าน 
ค าช้ีแจง  :  โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
  ๕   หมายถึง    มีส่วนร่วม/ปฏิบัติ ระดับมากท่ีสุด   
  ๔    หมายถึง     มีส่วนร่วม/ปฏิบัติ ระดับมาก 
  ๓    หมายถึง    มส่ีวนร่วม/ปฏิบัติ ระดับปานกลาง 
  ๒    หมายถึง     มีส่วนร่วม/ปฏิบัติ ระดับน้อย 
  ๑   หมายถึง    มีส่วนร่วม/ปฏิบัติ ระดับน้อยท่ีสุด 
 

ข้อ 
 

รายการค าถาม  

การมีส่วนร่วม/ปฏิบัติ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน (Planning) 

 ๑.๑ ท่านมีส่วนร่วมในการศึกษายุทธศาสตร์หรือนโยบายด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 

     

๑.๒ ท่านมีส่วนร่วมในการกําหนดยุทธศาสตร์หรือนโยบายด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 

     

๑.๓ ท่านมีส่วนร่วมในการคิดหาแนวทางท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึ้นและปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในด้าน
ต่าง ๆ 

     

๑.๔ ท่านมีส่วนร่วมในการกําหนดปฏิทินปฏิบัติงานด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 

     

๑.๕ ท่านมีส่วนร่วมในการศึกษาถึงสภาพปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ใน
การประชุมหรือสัมมนาท่ีเป็นทางการ 

     

๒. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 

 ๒.๑ ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกนโยบายด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 

     

๒.๒ ท่านมีส่วนร่วมในการกําหนดเขตป่าชุมชน      
๒.๓ ท่านมีส่วนร่วมในการออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้าน การ

แก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 
     

๒.๔ ท่านได้มีส่วนร่วมในตัดสินใจเลือกแนวทางการการแก้ไขปัญหา
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 

     



๒๑๔ 

 

ข้อ รายการค าถาม 

การมีส่วนร่วม/ปฏิบัติ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๒.๕ ท่านมีส่วนร่วมในการหาวิธีการแก้ปัญหาของการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 
 

     

๓. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) 

๓.๑ ท่านได้เข้าร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ(ป่าไม้) 
ท่ีหน่วยงานภาครัฐหรือภาคประชาสังคมจัดขึ้น 

     

๓.๒ ท่านมี ส่ วนร่ วม ในโครงการ ฝึกอบรม ด้านการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 

     

๓.๓ หน่วยงานของท่านหรือหน่วยงานภาครัฐเชิญชวนท่านได้มีส่วน
ร่วมในการวางแผนแก้ปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้ในชุมชน 

     

๓.๔ ท่านเข้าร่วมในกิจกรรมการเฝ้าระวัง ติดตาม และแก้ไขปัญหา
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 

     

๓.๕ ท่านมีโอกาสได้เป็นผู้ติดต่อ ประสานงานระหว่างภาครัฐและ
ชุมชนในกิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)  

     

๔. การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ (Benefit) 

๔.๑ ท่านได้ติดตามกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
(ป่าไม้) ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

     

๔.๒ ท่านได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความล่าช้าของการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 

     

๔.๓ ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐท่ี 
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 

     

๔.๔ ท่านเห็นว่าการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ทําให้
ชุมชนเข้มแข็งและประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น 

     

๔.๕ ท่านเห็นว่าการช่วยกันรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
(ป่าไม้) เป็นการสร้างความสามัคคี การเคารพและยอมรับซึ่งกัน
และกัน 

     

๔.๖ ท่านเห็นว่าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) เป็นการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 
 
 

     



๒๑๕ 

 

ข้อ รายการค าถาม 

การมีส่วนร่วม/ปฏิบัติ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
น

กล
าง

 
น้อ

ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๕. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดําเนินงาน (Evaluation) 

๕.๑ ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ติดตามผลกิจกรรมโครงการ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ของ
หน่วยงานภาครัฐ 

     

๕.๒ ท่านมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 

     

๕.๓ หน่วยงานภาครัฐได้กําหนดบทบาทให้ท่านมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผลงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
(ป่าไม้) 

     

๕.๔ ท่าน เคย เข้ าร่ วมประ ชุม เพื่ อตรวจสอบสภาพปัญหา /
ข้อเสนอแนะ จากภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นท่ี 

     

๕.๕ ท่านมี ส่วนร่ วมในการประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นแก่ ชุมชน 
ทรัพยากรธรรมชาติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนใกล้เคียง 

     

๖. การมีส่วนร่วมตามหลักสาราณียธรรม ๖ 

แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

๖.๑ 
ภาครัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐเชิญชวนให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ด้วย
ความเต็มใจ 

     

๖.๒ 
ภาคประชาคมสามารถเข้าถึงข้อมูลและรับรู้กระบวนการ
วางแผน การตัดสินใจ การดําเนินงาน การติดตามประเมินผล 
ท่ีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 

     

กล่าววาจาสุภาพ ช่วยเหลือบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ 

๖.๓ 
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของภาครัฐและภาคประชาสังคม
ใช้วาจาท่ีไพเราะต่อกัน 

     

๖.๔ 
มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันขณะดําเนินงานด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)  

     

๖.๕ 
มีการแจ้งข้อมูลหรือแนะนําส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 
 

     



๒๑๖ 

 

ข้อ รายการค าถาม 

การมีส่วนร่วม/ปฏิบัติ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ต้ังจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งดีที่เป็นประโยชน์แก่กัน 

๖.๖ 
ภาครัฐดําเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)
โดยเน้นผลประโยชน์แก่ส่วนรวม 

     

๖.๗ 
ภาครัฐการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมตรวจสอบการ
ดําเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 

     

แบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรม 

๖.๘ 
ภาครัฐและภาคประชาสังคมได้ประโยชน์ของจากการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 

     

๖.๙ มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) อย่างเหมาะสม      

มีความประพฤติสุจริต ดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม 

๖.๑๐ 
การดําเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)
เป็นไปตามกฏระเบียบ กฎหมาย 

     

๖.๑๑ 
ภ า ค รั ฐ มี ก า ร ก ร ะ จ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) อย่างเหมาะสม 

     

๖.๑๒ 
เจ้าหน้าท่ี/ตัวแทนของภาครัฐ และภาคประชาสังคมปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความเต็มใจ 

     

เคารพรับฟังความคิดเห็นกัน 

๖.๑๓ 
ภาครัฐและภาคประชาสังคมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 

     

๖.๑๔ 
การประ ชุม  สัมมนา หรื ออบรม เกี่ ย ว กับการ จัดก าร
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดง
ความคิดเห็น 

     

 
  



๒๑๗ 

 

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ 
๓.๑  ข้อเสนอแนะด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ในจังหวัดน่าน ใน ๕ 

ขั้นตอน คือ 
(๑) การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน (Planning) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
(๒) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
(๓) การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน (Implementation) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
(๔) การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ (Benefit) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
(๕) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดําเนินงาน (Evaluation) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 
๓.๒  ข้อเสนอแนะด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ในจังหวัดน่าน ตาม

หลักสาราณียธรรม ๖ 
(๑) การแสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ท้ังต่อหน้าและลับหลัง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
(๒) การกล่าววาจาสุภาพ ช่วยเหลือบอกแจ้งส่ิงท่ีเป็นประโยชน ์

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 
 



๒๑๘ 

 

(๓) การตั้งจิตปรารถนาดี คิดทําส่ิงดีท่ีเป็นประโยชน์แก่กัน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

(๔) การแบ่งปันลาภผลท่ีได้มาโดยชอบธรรม (รับประโยชน์อันเกิดจากการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

(๕) การมีความประพฤติสุจริต ดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

(๖) การเคารพรับฟังความคิดเห็นกัน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
 

“ขอบขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลทุกๆ ท่านเป็นอย่างสูง” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



๒๑๙ 

 

 

 

แบบสัมภาษณ์ 
เรื่อง 

“การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
จังหวัดน่าน” 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 ช่ือ………………………………………………………………………………………….............................. 
 วุฒิการศึกษา................................................................................................................. 
 ตําแหน่ง…………………………………………………………………………………............................. 
 ประสบการณ์ทํางาน...................................................................................................... 
 วัน/เวลาท่ีสัมภาษณ์…………………………………………………………………............................. 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อคําถามแบบสัมภาษณ์  
           ๑) ท่านเห็นว่า “การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน” ในปัจจุบันเป็นอย่างไร เมื่อพิจารณาตามรายด้าน 
ดังต่อไปนี้ 

๑) การมีส่วนร่วมในการวางแผน (Planning) 
๒) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 
๓) การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน (Implementation) 
๔) การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ (Benefit) 
๕) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)  

  
 ๒) ท่านเห็นว่า“หลักสาราณียธรรมสามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐ
และภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน” ได้อย่างไร 
 
 
 

นายธีรทัศน์  โรจน์กิจจากุล 
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต 

 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



๒๒๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข รายนามผู้เช่ียวชาญ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจแก่ไข้เครื่องมือในการวิจัย 

และผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ(IOC)  
ของแบบสอบถาม 

 
 

  

 



๒๒๑ 

 

รายนามผู้เช่ียวชาญ 
 

๑. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร,ดร  อาจารย์ประจําหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. ผศ.ดร.ธัชนันท์ อิศรเดช ผู้อํานวยการหลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต    
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (วัดศรีสุดาราม) 

๔. ดร.บุษกร วัฒนบุตร  อาจารย์ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. ดร.รัฐพล ใจเย็นมา อาจารย์ประจําหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจําหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๒๒๒ 

 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจแก่ไข้เครื่องมือในการวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๒๒๔ 

 

  



๒๒๕ 

 

  



๒๒๖ 

 

  



๒๒๗ 

 

  



๒๒๘ 

 

 

 

 

  



๒๒๙ 

 

  



๒๓๐ 

 

  



๒๓๑ 

 

  



๒๓๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์การทดลองเก็บข้อมูล 
และผลการหาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๓ 

 

  



๒๓๔ 

 

  



๒๓๕ 

 

  



๒๓๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง รายนามผู้ให้ข้อมูลเพ่ือการวิจัยและ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



๒๓๗ 

 

รายนามผู้ให้ข้อมูลเพ่ือการวิจัย (สัมภาษณ์) 

 
ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน จํานวน ๑๙ รูป/คน ดังนี้ 
 
๑. ภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน ๑๐ คน ได้แก่ 

๑) นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนน่าน 
๒) นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
๓) นายดนัย คฤหานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
๔) นายธนายุทธ ทีฆาวงค์ นายกเทศมนตรีตําบลศิลาแลง อําเภอปัว 

จังหวัดน่าน 
๕) นายผ่อง ทีฆาวงค์ รองนายกเทศมนตรีตําบลศิลาแลง อําเภอปัว 

จังหวัดน่าน 
๖) นางอสุนี ชามั่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดู่พงษ์ อําเภอ

สันติสุข จังหวัดน่าน 
๗) นายสุทัศน์ แก้วใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสวด อําเภอ

บ้านหลวง จังหวัดน่าน 
๘) นายทรงเกียรติ จันดี รองนายกองค์การบริหาร ส่วนตําบลสวด 

อําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 
๙) นายประสิทธิ์ พัฒนใหญ่ยิ่ง ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมจังหวัดน่าน   
๑๐) นายพิทยา จําปาแก้ว ผู้ อํ าน วยการ ส่ วนทรั พยากรธ รรมชา ติ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จังหวัดน่าน 

๑๑) นายมานะ จิตฤทธิ์ นักวิชาการป่าไม้ ชํานาญการ ศูนย์ป่าไม่
จังหวัดน่าน 

 ๒. ภาคประชาสังคมที่เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน ๙ รูป/คน 
ได้แก่ 

๑) พระครูสุจิณนันทกิจ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัด 
โป่งคํา ตําบลดู่พงษ์ อําเภอสันติสุข จังหวัด
น่าน 

๒) นายสํารวย ผัดผล ประธานมูลนิธิฮักเมืองน่าน 
๓) นายสัมฤทธิ์ เนตรทิพย์ ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง ตําบลศิลา

แลง อําเภอปัว จังหวัดน่าน 



๒๓๘ 

 

๔) นายปั๋น อินหลี นายกสมาคมบ้านหลวงหวงป่า อําเภอบ้าน
หลวง จังหวัดน่าน 

๕) นายต๋ัน อายุยืน เลขานุการคณะกรรมการรักษาป่า อําเภอ
บ้านหลวง จังหวัดน่าน 

๖) นางลําแพน จอมเมือง ผู้ประสานงานกลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง ตําบล
ศิลาแลง อําเภอปัว จังหวัดน่าน 

๗) นายวรการณ์  จันอ้น ผู้ประสานงานมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน
วัดโป่งคํา  

๘) นายต๋ัน อายุยืน เลขานุการคณะกรรมการรักษาป่า อําเภอ
บ้านหลวง จังหวัดน่าน ตําบลดู่พงษ์ อําเภอ
สันติสุข จังหวัดน่าน 

๙) นางสาวพะยอม วุฒิสวัสด์ิ ผู้อํานวยการมูลนิธิฮักเมืองน่าน 
 
 
 
 

  



๒๓๙ 

 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ 
 

  



๒๔๐ 

 

 
 
  



๒๔๑ 

 

  



๒๔๒ 

 

  



๒๔๓ 

 

  



๒๔๔ 

 



๒๔๕ 

 

 

 

  



๒๔๖ 

 

  



๒๔๗ 

 

  



๒๔๘ 

 

  



๒๔๙ 

 

  



๒๕๐ 

 

  



๒๕๑ 

 

  



๒๕๒ 

 

  



๒๕๓ 

 

  



๒๕๔ 

 

  



๒๕๕ 

 

  



๒๕๖ 

 



๒๕๗ 

 



๒๕๘ 

 

  



๒๕๙ 

 

 



๒๖๐ 

 

  



๒๖๑ 

 

 

 

  



๒๖๒ 

 

  



๒๖๓ 

 

  



๒๖๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ รายนามผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสนทนากลุ่ม  
(Focus Group Discussion) 
บัญชีลงชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ   

และหนังสือขอเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 
 

  

 



๒๖๕ 

 

รายนามผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสนทนากลุ่ม  
(Focus Group Discussion) 

 
๑. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ,ดร. ผอ .ห ลัก สูตร  พุทธศาสตร ดุษฎีบัณฑิ ต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (วังน้อย) 
๒. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๓. ผศ.ดร.ธัชนันท์ อิศรเดช ผู้อํานวยการหลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต    

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (วัดศรีสุดาราม) 
๔. ผศ.ดร.พิเชฐ ท่ังโต ผอ .ห ลัก สูตร  พุทธศาสตร ดุษฎีบัณฑิ ต      

การจัดการเชิงพุทธ 
๕. ดร.ยุทธนา ปราณีต ผู้อํานวยการหลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๖. ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
๗. ดร.บุษกร วัฒนบุตร  เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
๘. ดร.อนุวัต กระสังข์ อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๙. ดร.รัฐพล ใจเย็นมา อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๑๐. ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

  



๒๖๖ 

 

  



๒๖๗ 

 

  



๒๖๘ 

 

  



๒๖๙ 

 

  



๒๗๐ 

 

  



๒๗๑ 

 

  



๒๗๒ 

 

  



๒๗๓ 

 

  



๒๗๔ 

 

  



๒๗๕ 

 

  



๒๗๖ 

 

  



๒๗๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ  
ภาพการลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลการวิจัย 

  

 



๒๗๘ 

 

  

สัมภาษณ์ นายไพศาล  วิมลรัตน์ 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดน่าน 
สัมภาษณ์ นายนรินทร์ เหล่าอารยะ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 

ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ นายดนัย คฤหานนท์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 

สัมภาษณ์ นายพิทยา  จําปาแก้ว 

ผู้อํานวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน   

สัมภาษณ์  นายมานะ จิตฤทธ์ิ 

นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ  
ลงพื้นทีส่ัมภาษณ์  นายสุทัศน์ แก้วใหม่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสวด 

อําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 



๒๗๙ 

 

  

สัมภาษณ์  นายธนายุทธ  ทีฆาวงค์ 
นายกเทศมนตรีตําบลศิลาแลง 

อําเภอปัว จังหวัดน่าน 

สัมภาษณ์  นายผ่อง ทีฆาวงค ์

รองนายกเทศมนตรีตําบลศิลาแลง 

อําเภอปัว จังหวัดน่าน 

ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์  นางอสุนี ชามั่ง 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดู่พงษ์  
อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 

สัมภาษณ์  นายปั๋น อินหลี 
นายกสมาคมบ้านหลวงหวงป่า 

อําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์  นายต๋ัน อายุยืน 

เลขานุการคณะกรรมการรักษาป่า  
อําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

สัมภาษณ์  นางสาวพะยอม วุฒิสวัสด์ิ 

ผู้อํานวยการมูลนิธิฮักเมืองน่าน 



๒๘๐ 

 

สัมภาษณ์  พระครูสุจิณนันทกิจ (สมคิด จรณธมฺโม) 
ประธานมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งคํา

อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 

สัมภาษณ์  นายวรการณ์  จันอ้น 

ผู้ประสานงานมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งคํา
อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 

สัมภาษณ์  นายสัมฤทธ์ิ เนตรทิพย์ 

ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง 

อําเภอปัว จังหวัดน่าน 

สัมภาษณ์  นางลําแพน จอมเมือง 

ผู้ประสานงานกลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง 

อําเภอปัว จังหวัดน่าน 

  



๒๘๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช  
ภาพการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

  

 



๒๘๒ 

 

ภาพการสนทนากลุ่ม  (Focus Group Discussion) 
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น.   

ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์  ชั้น G 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



๒๘๓ 

 

 

ประวัตผิู้วิจัย 
 
ชื่อ – นามสกุล : นายธีรทัศน์  โรจน์กิจจากุล 
วัน/เดือน/ปีเกิด : วันพุธ ท่ี ๑๘ เดือน กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๒๘ 
สถานที่เกิด : ๕๑/๑  หมู่ ๑  บ้านน้้าใส  ต้าบลชัยจุมพล  อ้าเภอลับแล  
  จังหวัดอุตรดิตถ ์ ๕๓๑๓๐ 
ที่อยู่ปัจจุบัน : ๑๑ หมู่ ๑  ต้าบลเชียงคาน  อ้าเภอเชียงกลาง 
  จังหวัดน่าน  ๕๕๑๖๐  โทร ๐๘-๑๐๔๒-๐๑๙๐ 
 : เบอร์โทร   ๐๘๑-๐๔๒๐๑๙๐ 
 : E-mail   theeratas18@gmail.com 

การศึกษา  
   พ.ศ. ๒๕๔๓ : สอบไล่ได้นักธรรมช้ันเอก ส้านักเรียนคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ 

พ.ศ. ๒๕๔๗  : ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชิราช 
    จังหวัดพิษณุโลก  

   พ.ศ. ๒๕๕๑ : สอบไล่ได้บาลีประโยค หนึ่ง – สอง ส้านักเรียนคณะจังหวัดพิษณุโลก 
   พ.ศ. ๒๕๕๒ : ส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.)    
  จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   พ.ศ. ๒๕๕๒ : ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) 
  สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (เกียรตินิยมอันดับ ๒) 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   พ.ศ. ๒๕๕๔ : ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (รป.ม.) สาขาวิชานโยบายสาธารณะ   
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   พ.ศ. ๒๕๖๐ : ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (พธ.ด.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประสบการณ์การท างาน  
   พ.ศ. 2552 – 2553   : เป็นครูพระสอนศีลธรรม  โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย จังหวัดพิษณุโลก 
   พ.ศ. 255๓ – 2553   : เจ้าหน้าท่ีประจ้าศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก 
   พ.ศ. 2553 – 2554   : เป็นครูพระสอนศีลธรรม  โรงเรียนจ่าการบุญ  จังหวัดพิษณุโลก 
   พ.ศ. 255๔ – 255๕   : เจ้าหน้าท่ีทะเบียนและวัดผล  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก 
   พ.ศ. 255๕ : เป็นครูพระสอนศีลธรรม  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์)  
  จังหวัดพิษณุโลก 
    พ.ศ. 2555 – 2556   : อาจารย์ประจ้า หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี 

 



๒๘๔ 

 

   พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙   : อาจารย์ประจ้าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
นครน่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

   พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน  : อาจารย์ประจ้าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      
สยามบรมราชกุมารี 

ผลงานวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๘   :  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ ISSN ๒๔๐๘-๑๐๗๘      

ปีท่ี ๒ ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจ้าปี ๒๕๕๘   
  เรื่อง “การประยุกต์ใช้สัมมาทิฏฐิในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่ออยู่ร่วมกับ
  ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน”    

พ.ศ. ๒๕๕๙   :  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ISSN ๒๓๙๒-๕๗๘๗ 
ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๙ เรื่อง “หลักการบริหารตนให้มี
ความสุขในยุค AEC” 

   พ.ศ. ๒๕๖๐   :  บทความวิชาการ ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑    
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