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กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานวิจัยฉบับนี้เสร็จลุล�วงได ด วยการสนับสนุนจากสํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล า 
ท่ีเห็นชอบให มีการดําเนินการวิจัยในเรื่องนี้และได รับความเอ้ือเฟ/0อการประสานงานจากคุณทวิติยา  
สินธุพงศ2 พนักงานฝ4กอบรมและบริหารโครงการชํานาญการ  สถาบันพระปกเกล า  

อนึ่ง รายงานวิจัยฉบับนี้จะสําเร็จลุล�วงไม�ได เลย  หากไม�ได รับความร�วมมือด วยดีจากผู เกี่ยวข อง  
ประกอบด วย  เทศบาลตําบลนาหว า  ประธานชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ าน  ชาวบ าน
ท่ีอาศัยอยู�ในเขตเทศบาลตําบลนาหว า ท้ัง 8 หมู� และนักศึกษาท่ีร�วมเวทีระดมความคิดเห็นและ 
ถอดบทเรียน ผู วิจัยต องขอขอบคุณเป<นอย�างสูง 

นอกจากบุคคลท่ีเกี่ยวข องดังกล�าวข างต น  ผู วิจัยต องขอขอบคุณเป<นพิเศษ คือ นายกเทศมนตรี
ตําบลนาหว า นายอรรถพล โกษาแสง, รองนายกเทศมนตรี นายอภิเชษฐ2 ศักดิ์จําปา, ประธานสภา
เทศบาล นายวีระ วะชุม ผู ให ข อมูลการสัมภาษณ2เป<นพิเศษ ให ความช�วยเหลือเกี่ยวกับข อมูลและ 
องค2ความรู ด านการบริหารจัดการด านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อมในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบล 
นาหว า 

ท ายท่ีสุด ผู วิจัยต องขอขอบคุณหน�วยงานต นสังกัด คือ หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร2(การเมือง
การปกครอง) คณะมนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ท่ียินดีและอนุญาตให 
ผู วิจัยดําเนินการโครงการวิจัยนี ้รวมท้ังคณาจารย2ท่ีคอยให กําลังใจ กระท่ังดําเนินโครงการให สําเร็จลุล�วง
ด วยดี  คุณงามความดีใดท่ีเกิดจากงานวิจัยช้ินนี้ขอมอบแด�ประชาชนผู ท่ีอาศัยอยู�ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลนาหว าและพ้ืนท่ีใกล เคียง เพ่ือประโยชน2สูงสุดของการพัฒนาประเทศชาติสืบไป   
  
 
 ดร.พุฑฒจักร  สิทธ ิ

                                                        ผู วิจัย 
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บทคัดย�อ 

การศึกษาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม
ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม มีวัตถุประสงค2คือ 1) เพ่ือศึกษา
รูปแบบและลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม
เชิงบูรณาการ ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม  2) เพ่ือศึกษากลยุทธ2
หรือวิธีการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม เชิงบูรณาการ  3) เพ่ือศึกษา 
แนวทางการแก ไขปFญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อมเชิงบูรณาการ  วิธีการศึกษาใช ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือเป<นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข อมูล ประกอบด วย การสัมภาษณ2เชิงลึก  
การสังเกตการณ2 การจัดเวทีระดมความคิดเห็น  

ผลการศึกษาพบว�า รูปแบบการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล อมเชิงบูรณาการ  รูปแบบการโน มน าวเชิญชวนผ�านกิจกรรมท่ีเน นความสามัคคี 
มีส�วนร�วมแบบชักนํา ซึ่งเป<นการเข าร�วมโดยต องการความเห็นชอบหรือสนับสนุนโดยหน�วยงานภาครัฐ  
รูปแบบการมีส�วนร�วมท่ีถูกบังคับซึ่งชุมชนไม�อาจปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงได อยู�ภายใต การดําเนินนโยบาย
ของรัฐบาลโดยเจ าหน าท่ีของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรง รูปแบบการมีส�วนร�วมเป<นไปโดยสมัครใจ  
มีระยะเวลาเป<นเครื่องพิสูจน2ทดสอบจิตสํานึกในการแก ไขปFญหาหรือตัดสินใจหาทางออกร�วมกัน 
และเปOาหมายการมีส�วนร�วมมีความย่ังยืนกว�า  ส�วนลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อมเชิงบูรณาการ  มีลักษณะน�าสนใจดังนี้  ลักษณะการมีส�วน
ร�วมด านค นหาปFญหาและความต องการ ด านการวางแผนและตัดสินใจ ด านการปฏิบัติการหรือ
ดําเนินการ ด านการจัดสรรผลประโยชน2 และด านการติดตามประเมินผล 

กลยุทธ2หรือวิธีการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อมเชิงบูรณาการ  
ได แก�  การเปTดเวทีประชาคม  การส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโดยหน�วยงานภาครัฐเป<นผู เริ่มการสร าง
การมีส�วนร�วมด วยการสนับสนุน บูรณะฟ/0นฟู สงวนรักษา รณรงค2ใช อย�างประหยัด นําส่ิงอ่ืนมาใช แทน 
และลดปริมาณของเสีย เพ่ือให มีผลดีต�อคุณภาพชีวิต การจัดให มีแหล�งข อมูลความรู  และการกระตุ น
รณรงค2  

แนวทางการแก ไขปFญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อมเชิงบูรณาการ โดยยึดกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 และกฎหมายท่ีเกี่ยวข องเป<นประการสําคัญ การให ความรู ความเข าใจแก�
ชุมชน มีการจัดอบรมแบบเข มข นอย�างต�อเนื่อง การสร างเครือข�ายชุมชนควบคู�กับการรณรงค2ส�งเสริม 
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สนับสนุน บูรณะฟ/0นฟู สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม การเปTดโอกาสให ประชาชนมี
บทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อมมากขึ้น การกระจายทรัพยากร อํานาจและ
ความรับผิดชอบแก�ชุมชน ให มีการวางแผน มีการปรับเปล่ียนจัดสรรผลประโยชน2 มีการกระจายภาระ
ความรับผิดชอบและการตัดสินใจไปสู�คนในชุมชน  

สรุปได ว�า ผลการวิจัยครั้งนี้จะกระตุ นจิตสํานึกให ชุมชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า 
ผู บริหารองค2กรปกครองส�วนท องถิ่น  ประธานชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ าน  ครู
อาจารย2  ประชาชนท่ัวไป  รวมถึงผู นําประเทศ ได มองเห็นความสําคัญของการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตย โดยเฉพาะภาคพลเมืองให เข ามามีส�วนร�วมการบริหารจัดการประเทศด วยความรู  ความ
เข าใจ ความเห็นท่ีเอ้ือต�อกันอย�างมีเหตุมีผล เน นความสามัคคี สมานฉันท2 ศานติภาพ ตามครรลองของ
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย2ทรงเป<นพระประมุข 

 
***************************************** 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1  ความสําคัญและท่ีมาของป�ญหาการวิจัย 

ยุคป)จจุบัน กระแสข�าวสารข อมูลเรื่องภาวะโลกร อนได กระจายไปสู�กลุ�มชนหลายประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศท่ีมีการประกอบกิจการอุตสาหกรรมขนาดใหญ�ท่ีจําเป0นต องใช วัตถุดิบเป0นจํานวน
มากเพ่ือป2อนโรงงาน กระบวนการผลิตได ส�งผลต�อสภาวะแวดล อมโดยท่ัวไป ตั้งแต�เริ่มต นจนส้ินสุด 
การผลิตและสินค าสําเร็จรูปท่ีถูกนําไปใช แล ว  ก็ยังส�งผลต�อส่ิงแวดล อมเป0นวัฏจักรท่ีมิอาจส้ินสุดด วย
จํานวนปริมาณของขยะและมลพิษท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย8 ก็สะท อนกลับมาสู�มนุษย8ท้ังมวล 
โดยมิอาจหลีกเล่ียงได  นโยบายของประเทศยักษ8ใหญ�หลายประเทศได หันกลับมามองผลพวงของ
ส่ิงแวดล อม ได กําหนดเป0นนโยบายเร�งด�วนในการหาแนวทางแก ไขป)ญหา เพ่ือให โลกรอดพ นจากสภาวะ
เรือนกระจกท่ีเป0นต นตอทําให เกิดภาวะโลกร อน ซึ่งการแก ไขป)ญหานี้จะให ประเทศใดประเทศหนึ่งเป0น
ผู ดําเนินการเพียงประเทศเดียวคงสําเร็จได ยาก จําเป0นอย�างย่ิงต องสร างเครือข�ายองค8กรความร�วมมือ
ระหว�างประเทศ และลงมือปฏิบัติการไปพร อมกันท้ังโลก ในการดําเนินการนั้นก็ต องมีรูปแบบ วิธีการ 
นโยบายท่ีชัดเจนท่ีเป0นไปในทิศทางเดียวกัน ผลสัมฤทธิ์จึงจะเกิดขึ้นได  

ผลลัพธ8จากประเด็นภาวะโลกร อน รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได 
กําหนดไว ในหมวดท่ี 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส�วนท่ี 12 ว�าด วยเรื่องสิทธิชุมชน มาตรา 66 
ว�า บุคคลซึ่งรวมกันเป0นชุมชน ชุมชนท องถิ่น หรือชุมชนท องถิ่นดั้งเดิม ย�อมมีสิทธิอนุรักษ8หรือฟEFนฟู
จารีตประเพณี ภูมิป)ญญาท องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท องถิ่นและของชาติ และมีส�วนร�วมในการ
จัดการ การบํารุงรักษาและการใช ประโยชน8จากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล อม รวมท้ังความหลากหลาย 
ทางชีวภาพอย�างสมดุลและย่ังยืน ย่ิงกว�านั้นยังเปHดโอกาสให ประชาชนหรือชุมชนได มีส�วนร�วมกับภาครัฐ 
ดังในมาตรา 67 ว�า สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส�วนร�วมกับรัฐและชุมชน ในการอนุรักษ8 บํารุงรักษา และการ
ได ประโยชน8จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ มครองส�งเสริม และ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล อม เพ่ือให ดํารงชีพอยู�ได อย�างปกติและต�อเนื่องในส่ิงแวดล อมท่ีจะไม�ก�ออันตราย
ต�อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน ย�อมได รับความคุ มครองตามความเหมาะสม  
การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก�อให เกิดผลกระทบต�อชุมชนอย�างรุนแรงท้ังทางด านคุณภาพ
ส่ิงแวดล อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได  เว นแต�จะได ศึกษาและประเมินผลกระทบ
ต�อคุณภาพส่ิงแวดล อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให มีกระบวนการรับฟ)งความคิดเห็น
ของประชาชนและผู มีส�วนได เสียก�อน รวมท้ังได ให องค8การอิสระ ซึ่งประกอบด วยผู แทนองค8การเอกชน
ด านส่ิงแวดล อมและสุขภาพ และผู แทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการการศึกษาด านส่ิงแวดล อมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาตหิรือสุขภาพ ให ความเห็นประกอบก�อนท่ีจะมีการดาํเนนิการดังกล�าว สิทธิของชุมชน
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ท่ีจะฟ2องหน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส�วนท องถิ่น หรือองค8กรอ่ืนของรัฐท่ีเป0น
นิติบุคคล เพ่ือให ปฏิบัติหน าท่ีตามบทบัญญัตินี้ ย�อมได รับความคุ มครอง 

การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล อม ถือว�าเป0นหน าท่ีของชาวไทยทุกคน ดังใน
หมวดท่ี 4 หน าท่ีของชนชาวไทย  มาตรา 73  กล�าวว�า  บุคคลมีหน าท่ีรับราชการทหาร ช�วยเหลือใน
การป2องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร ช�วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ8 
ปกป2อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิป)ญญาท องถิ่น และอนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล อม ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และในหมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห�งรัฐ ส�วนท่ี 8  
ว�าด วยแนวนโยบายด านท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม มาตรา 85 รัฐต องดําเนินการตาม
แนวนโยบายด านท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม ดังต�อไปนี้  1) กําหนดหลักเกณฑ8การใช 
ท่ีดินให ครอบคลุมท่ัวประเทศ โดยให คํานึงถึงความสอดคล องกับสภาพแวดล อมทางธรรมชาติ ท้ังผืนดิน 
ผืนน้ํา วิถีชีวิตของชุมชนท องถิ่น และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย�างมีประสิทธิภาพ และ
กําหนดมาตรฐานการใช ท่ีดินอย�างย่ังยืน โดยต องให ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได รับผลกระทบจากหลักเกณฑ8
การใช ท่ีดินนั้นมีส�วนร�วมในการตัดสินใจด วย  2) กระจายการถือครองท่ีดินอย�างเป0นธรรมและ
ดําเนินการให เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในท่ีดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมอย�างท่ัวถึงโดยการปฏิรูป
ท่ีดินหรือวิธีอื่น รวมท้ังจัดหาแหล�งน้ําเพ่ือให เกษตรกรมีน้ําใช อย�างพอเพียงและเหมาะสมแก�การเกษตร 
3) จัดให มีการวางผังเมือง พัฒนา และดําเนินการตามผังเมืองอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
เพ่ือประโยชน8ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย�างย่ังยืน   4) จัดให มีแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอย�างเป0นระบบและเกิดประโยชน8ต�อส�วนรวม ท้ังต องให 
ประชาชนมีส�วนร�วมในการสงวน บํารุงรักษา และใช ประโยชน8จากทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพอย�างสมดุล   5) ส�งเสริม บํารุงรักษา และคุ มครองคุณภาพส่ิงแวดล อมตาม
หลักการพัฒนาท่ีย่ังยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษท่ีมีผลต�อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท องถิ่น และองค8กรปกครองส�วนท องถิ่น ต องมีส�วน
ร�วมในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

ตั้งแต�มาตรา 66, 67, 73 และ 85 เจตนารมณ8ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ได ให ความสําคัญกับป)จเจกชน ชุมชน องค8กรภาครัฐ ได ร�วมมือกันในบริหารการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อมในท องถิ่นของตน ซึ่งในส�วนท่ี 10 แนวนโยบายด านการ 
มีส�วนร�วมของประชาชน มาตรา 87 กล�าวไว ว�ารัฐต องดําเนินการตามแนวนโยบายด านการมีส�วนร�วม
ของประชาชน ดังต�อไปนี้ 1) ส�งเสริมให ประชาชนมีส�วนร�วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับชาติและระดับท องถิ่น 2) ส�งเสริมและสนับสนุนการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ังการจัดทํา
บริการสาธารณะ 3) ส�งเสริมและสนับสนุนการมีส�วนร�วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช อํานาจ
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รัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค8กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพท่ีหลากหลาย หรือรูปแบบอ่ืน 4) ส�งเสริม
ให ประชาชนมีความเข มแข็งในทางการเมือง และจัดให มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาค
พลเมืองเพ่ือช�วยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินการของกลุ�ม
ประชาชนท่ีรวมตัวกันในลักษณะเครือข�ายทุกรูปแบบให สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความ
ต องการของชุมชนในพ้ืนท่ี   5) ส�งเสริมและให การศึกษาแก�ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8ทรงเป0นประมุข รวมท้ังส�งเสริมให ประชาชนได 
ใช สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเท่ียงธรรม การมีส�วนร�วมของประชาชนตามมาตรานี้ต องคํานึงถึงสัดส�วน
ของหญิงและชายท่ีใกล เคียงกัน ด วยเจตนารมณ8ของมาตราท่ี 87 ท่ีเน นการมีส�วนร�วมของประชาชน
อย�างเท�าเทียมกัน ไม�ว�าจะเป0นด านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ นโยบายสาธารณะ การบริการสาธารณะ 
และเรื่องอ่ืน ๆ โดยท่ัวไป ประชาชนต องมีโอกาสได เข าไปมีส�วนร�วมเริ่มตั้งแต�การคิดวางแผน การ
ตัดสินใจ ตรวจสอบ แก ไขป)ญหา ประเมินผล รวมถึงการรับผลประโยชน8ท่ีจะเกิดขึ้น 

เทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม เป0นองค8กรปกครองส�วนท องถิ่นอีกแห�ง
หนึ่งท่ีให ความสําคัญในการพัฒนาท องถิ่นด านต�างๆ ไม�ว�าจะเป0นด านโครงสร างพ้ืนฐาน ด านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล อม ด านสังคม ด านเศรษฐกิจ และด านการเมืองการบริหาร เฉพาะในส�วนของการ
พัฒนาด านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม ได พัฒนาเกี่ยวกับการรณรงค8สร างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม กระตุ นให เยาวชนและประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล ได มี
การร�วมมือ ร�วมใจ ร�วมแรง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู�ให คงสภาพ และปรับปรุงให ดีขึ้น  
การช�วยกันรักษาความสะอาดบริเวณหน าบ านของตนให สะอาดอยู�เสมอ การไม�เผาหญ า ฟางข าวใน 
ทุ�งนาในฤดูแล ง เป0นต น การพัฒนาด านการเมืองการบริหาร ได เน นการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
สามารถให บริการประชาชนได อย�างเต็มความสามารถและท่ัวถึง ประชาชนได มีส�วนร�วมในการพัฒนา
และมีส�วนร�วมในกิจกรรมของเทศบาลมากย่ิงขึ้น ท้ังนี้เพ่ือให สอดคล องกับวิสัยทัศน8การพัฒนาเทศบาล
ตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม ท่ีกล�าวไว ว�า “เป0นชุมชนท่ีน�าอยู� จะเป0นองค8กรท่ีมีการ
บริหารอย�างมีประสิทธิภาพ บริการอย�างมีคุณภาพ ทันสมัย ได รับการยอมรับเรื่องการท�องเท่ียว 
เชิงอนุรักษ8 การศึกษาอย�างมีคุณภาพ ด วยผู บริหารท่ีมีวิสัยทัศน8 บุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ  
เพ่ือประโยชน8สูงสุดของประชาชน” และพันธกิจท่ีพึงปฏิบัติให บรรลุผลคือ ส�งเสริมการมีส�วนร�วมในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม 

จากการกําหนดวิสัยทัศน8และพันธกิจด านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม รวมถึงแนวทาง
การพัฒนาด านการบริหารให มีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน8สูงสุดของประชาชน โดยเฉพาะอย�างย่ิงการ
บรรลุเป2าหมายของการเป0นชุมชนน�าอยู� ซึ่งจะต องเปHดโอกาสให ประชาชนทุกคนมีส�วนร�วมในการบรหิาร
จัดการนโยบายสาธารณะ การบริการสาธารณะ เป0นต น ดังนั้น ผู วิจัยจึงมีความสนใจเป0นพิเศษท่ีจะ
ศึกษาการมีส�วนร�วมระหว�างนักการเมืองท องถิ่น องค8กรภาครัฐ องค8กรภาคเอกชน อาสาสมัคร
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สาธารณสุขประจําหมู�บ าน ประธานชุมชนและประชาชนต�อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล อมในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้ 
นอกจากจะได รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อมด วยกระบวนการ 
การมีส�วนร�วมแล ว  ยังสามารถนําไปขยายผลสู�องค8กรท องถิ่นแห�งอ่ืนเพ่ือใช เป0นแบบอย�างในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อมให เหมาะสม ท่ีสําคัญคือ การใส�ใจดูแลรักษาส่ิงแวดล อม 
ให สมดุลสอดคล องกับสุขภาพอนามัย ตลอดถึงผลการศึกษาวิจัย ก็ยังสามารถกําหนดเป0นแนวนโยบาย
การพัฒนาท องถิ่นให ย่ังยืนต�อไป  
 

1.2  วัตถุประสงค%การวิจัย 

1.2.1  เพ่ือศึกษารูปแบบและลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการ ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม 

1.2.2  เพ่ือศึกษากลยุทธ8หรือวิธีการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
เชิงบูรณาการในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม 

1.2.3  เพ่ือศึกษาแนวทางการแก ไขป)ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม 

 

1.3  ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผู วิจัยได กําหนดขอบเขตการวิจัยไว ดังนี้ 

ขอบเขตด(านยุทธศาสตร% คือ สอดคล องกับยุทธศาสตร8ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)  คือ  ยุทธศาสตร8การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมอย�างยั่งยืน  
เน นท่ีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมให มีประสิทธิภาพ โปร�งใส 
และเป0นธรรมอย�างบูรณาการ มุ�งส�งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข าถึงและใช ประโยชน8
ทรัพยากรธรรมชาติ  ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก ป)ญหาความเหลื่อมล้ําในการเข าถึงและใช ประโยชน8
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให เอ้ือต�อการอนุรักษ8และฟEFนฟู ผลักดันให มีการ
จัดเก็บภาษีสิ่งแวดล อมเพ่ือสร างแรงจูงใจในการใช ทรัพยากรธรรมชาติอย�างมีประสิทธิภาพและลดการ 
ก�อมลพิษ สร างรายได จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข อมูลและระบบติดตามประเมินผล 
รวมท้ังส�งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือสร างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ขอบเขตด(านพ้ืนท่ี  คือ  เขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม  
ซ่ึงประกอบด วยผู เก่ียวข องดังนี้  กลุ�มนักการเมืองท องถ่ิน  องค8กรภาครัฐ  องค8กรภาคเอกชน  อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู�บ าน (อสม.)  ประธานชุมชน และประชาชนท่ีมีส�วนร�วมต�อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
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ขอบเขตด(านระยะเวลา  คือ  เดือนตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 

ขอบเขตด(านเนื้อหา  คือ  การศึกษาในครั้งนี้ จะมุ�งศึกษาการมีส�วนร�วมระหว�างนักการเมืองท องถ่ิน 
องค8กรภาครัฐ  องค8กรภาคเอกชน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ าน  ประธานชุมชนและประชาชน 
ต�อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า 
จังหวัดนครพนม  โดยศึกษาบริบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมท้ังในระดับโลก  
ระดับชาติและระดับพ้ืนท่ีท่ีมีรูปแบบ ลักษณะ วิธีการ ตลอดถึงแนวทางแก ไขป)ญหาเชิงบูรณาการอย�าง
ครอบคลุม ภายในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม  

ขอบเขตด(านประชากร  คือ  กลุ�มนักการเมืองท องถ่ิน  เจ าหน าท่ีรัฐ  นักธุรกิจ  อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู�บ าน (อสม.)  ประธานชุมชน และประชาชนท่ีเข ามามีส�วนร�วมต�อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า  อําเภอนาหว า  จังหวัดนครพนม  

1.4  สมมติฐานการวิจัย 

การตระหนักรู ถึงการมีส�วนร�วมระหว�างนักการเมืองท องถ่ิน  องค8กรภาครัฐ  องค8กรภาคเอกชน 
อาสาส มัครสาธารณสุขประจํ าห มู�บ าน  ประธานชุมชน และประชาชนต�อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม  
เกิดจากแนวคิดประชาสังคม (civil society)  สิทธิชุมชน  หน าท่ีของชนชาวไทยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
แห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รูปแบบและลักษณะการมีส�วนร�วมมีความเข มแข็งและ 
การบริหารจัดการท่ีดี 

1.5  ประโยชน%ท่ีคาดว2าจะได(รับ 

1.5.1  ได ทราบรูปแบบและลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการ 

1.5.2   ได กลยุทธ8หรือวิธีการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการ 

1.5.3   ได ทราบแนวทางแก ไขป)ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการ 

1.5.4   ได มีฐานข อมูลในการเผยแพร�ผลการวิจัยสู�สาธารณชนมากยิ่งข้ึน 
 

1.6  นิยามศัพท%เฉพาะ 

 การมีส2วนร2วมของประชาชน   หมายถึง  กระบวนการท่ีประชาชนและผู ท่ีเก่ียวข องมีโอกาสได  
เข าร�วมในการรับรู   เรียนรู   ทําความเข าใจ  ร�วมแสดงทัศนะ  ร�วมเสนอป)ญหาหรือประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวข อง 
ร�วมคิดหาทางออก  ร�วมการแก ไขป)ญหา  ร�วมในกระบวนการตัดสินใจ  ร�วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุ นส�วนการพัฒนา และร�วมในการบริหารจัดการจากการได รับโอกาสและมีพ้ืนท่ีให เข ามามีส�วนร�วม 
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การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล(อม  หมายถึง  การดําเนินงานต�อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมอย�างมีประสิทธิภาพ ท้ังในด านการจัดการ  การบูรณะฟEFนฟู  การ 
สงวนรักษา  การใช อย�างประหยัด  การส�งเสริม  การนําสิ่งอ่ืนมาใช แทน  การลดปริมาณของเสีย เพ่ือให 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมมีผลดีต�อคุณภาพชีวิต เอ้ือประโยชน8ต�อมนุษย8อย�างยั่งยืน 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม 
  

งานวิจัยเรื่อง “การมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม”  ผู วิจัยได นําแนวความคิด ทฤษฎี 
ท่ีเก่ียวข องมาประกอบการศึกษาเพ่ือให งานวิจัยมีทิศทางท่ีชัดเจน  มีการต�อยอดในประเด็นท่ีศึกษาเพ่ิมเติม 
และทบทวนวรรณกรรมของนักวิชาการ   นักวิจัยท่ีได ศึกษาในประเด็นท่ีเหมือนกันหรือใกล เคียงกันมา
ประกอบในงานวิจัยชิ้นนี้ด วย โดยจัดหัวข อท่ีสอดคล องกับเนื้อหางานวิจัยดังต�อไปนี้ 

2.1  แนวความคิด ทฤษฎี ลักษณะ รูปแบบ และป)จจัยท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชน 
2.1.1  แนวความคิดเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชน 
2.1.2  ทฤษฎีเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชน 
2.1.3  ความหมายของการมีส�วนร�วม 
2.1.4  ความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชน 
2.1.5  รูปแบบและลักษณะของการมีส�วนร�วมของประชาชน 
2.1.6  ป)จจัยท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชน 
2.1.7  ระดับการมีส�วนร�วม 

 2.2  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 

 2.3  แนวคิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
2.3.1  ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
2.3.2  ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
2.3.3  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
2.3.4  สาเหตุท่ีทําให ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมถูกทําลาย 
2.3.5  ความหมายของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
2.3.6  แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
2.3.7  ลักษณะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 

 2.4  วรรณกรรมท่ีเก่ียวข อง 
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2.1  แนวความคิด ทฤษฎี ลักษณะ รูปแบบ และป�จจัยท่ีมีผลต2อการมีส2วนร2วมของประชาชน 

2.1.1  แนวความคิดเก่ียวกับการมีส2วนร2วมของประชาชน นักวิชาการหลายท�านได ให แนวความคิด 
ของการมีส�วนร�วมไว  ดังนี้ (อ างใน พิชญางค8 จูแจ�มยาน, 2529: 25) 

William W. Redder  กล�าวว�า  การร�วมมือเป0นสิ่งท่ีดี ทําให งานประสบความสําเร็จง�ายและ
รวดเร็วข้ึน การร�วมมือจะมากหรือน อย ข้ึนอยู�กับลักษณะของงาน ลักษณะของบุคคลท่ีจะร�วมมือตามความ
ต องการหรือผลประโยชน8 ความสนใจและสถานสภาพของบุคคล 

William  Erwin  กล�าวว�า  การมีส�วนร�วมของประชาชน คือ กระบวนการให ประชาชนเข ามา 
มีส�วนร�วมในการดําเนินการพัฒนา ร�วมคิด ร�วมตัดสินใจแก ไขป)ญหาของตนเอง ร�วมใช ความคิดสร างสรรค8 
ความรู ความชํานาญ ร�วมกับการใช วิทยากรท่ีเหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค8กร 
และเจ าหน าท่ีท่ีเก่ียวข อง 

ในการประชุมขององค8การสหประชาชาติ ได ระบุว�า การมีส�วนร�วมของประชาชนเป0นคําไม�อาจ
กําหนดคํานิยามความหมายเดียวท่ีครอบคลุมได  เพราะความหมายอาจมีความแตกต�างกันไปในแต�ละประเทศ 
หรือแม แต�ประเทศเดียวกันก็ตาม หากจะให เข าใจชัดเจนดีแล ว การนิยมความหมายของการมีส�วนร�วมของ
ประชาชน ควรมีลักษณะจํากัดเฉพาะเจาะจงในระบบเศรษฐกิจสังคมและการเมืองหนึ่ง ๆ เท�านั้น  อย�างไร 
ก็ตามการให คํานิยามความหมายควรครอบคลุมถึงประเด็นต�างๆ ดังนี้ 

1)  การมีส�วนร�วมของประชาชน  ครอบคลุมถึงการสร างโอกาสท่ีเอ้ือให สมาชิกทุกคน 
ของชุมชนและของสังคมได ร�วมกิจกรรมซ่ึงนําไปสู�และมีอิทธิพลต�อกระบวนการพัฒนาและเอ้ือให ได รับ
ประโยชน8จาการพัฒนาโดยเท�าเทียมกัน 

2)  การมีส�วนร�วมของประชาชน สะท อนถึงการเข าร�วมโดยสมัครใจและเป0นประชาธิปไตย 
ในการตัดสินใจเพ่ือกําหนดนโยบาย  การวางแผนและดําเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและแบ�งสรร
ผลประโยชน8ท่ีเกิดจากการพัฒนา 

3)  การพิจารณาในมิติดังกล�าว การมีส�วนร�วมของประชาชนจึงเป0นการเชื่อมโยงระหว�าง 
ท่ีประชาชนลงทุน (แรงงานและทรัพยากร) เพ่ือการพัฒนากับประโยชน8ท่ีได รับการจากการลงทุน 

4)  ลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชน อาจแตกต�างกันไปตามสภาพโครงสร างการบริหาร 
นโยบาย และลักษณะเศรษฐกิจสังคมประชากร การมีส�วนร�วมของประชาชนมิได เป0นเพียงเทคนิควิธี แต�เป0น
ป)จจัยสําคัญในการประกันให เกิดการพัฒนาท่ีมุ�งประโยชน8ต�อประชาชน 

ในมิติดังกล�าวข างต น ได มุ�งเน นไปท่ีการพัฒนาท่ีเกิดจากการมีส�วนร�วมของประชาชนอย�าง 
เท�าเทียมในด านการตัดสินใจของการกําหนดนโยบาย การวางแผนการปฏิบัติตามนโยบาย การสนับสนุน
กิจกรรมต�าง ๆ และการแบ�งสรรผลประโยชน8อย�างเป0นธรรม   ดังนั้นการมีส�วนร�วมในความหมายนี้ จึงเป0น 
การปลดปล�อยประชาชนให หลุดพ นจากการเป0นผู รับผลจากการพัฒนา และกลายเป0นผู กระทําในกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงการเข าสู�สภาวะทันสมัย เพราะการมีส�วนร�วมเป0นการแสดงออกซ่ึงเสรีภาพของประชาชนในการ
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ควบคุมชะตาชีวิตของตนเอง นอกจากทัศนคติในเรื่องเป2าหมายและวิธีการดังกล�าวข างต นแล ว Matthias 
Stiefel และ Andrew Pearse ได เสนอให มองการมีส�วนร�วมใน 5 มิติ คือ (อ างใน ปรัชญา เวสารัชช8 , 2528 : 
5-6) 

1)  การมีส�วนร�วมแบบประจันหน ากัน (Confrontation) คือ  เป0นการสะท อนการแจกแจง
แบ�งสรรอํานาจในการตัดสินใจท่ีผิดไปจากเดิมจึงอาจเป0นการประจันหน าระหว�างกลุ�มผลประโยชน8   
กลุ�มสังคม กลุ�มชนชั้นต�าง ๆ กับหน�วยงานท่ีต้ังข้ึนอย�างม่ันคงแล ว และไม�ยอมเปลี่ยนแปลง (Immobile 
Establishments) ซ่ึงหมายถึงหน�วยงานของทางราชการ 

2)  การมีส�วนร�วมเป0นเรื่องของกลุ�มและขบวนการในการเข าร�วม (Group and Process) 
โดยการวิเคราะห8ถึงโครงสร าง วิธีดําเนินการ ตลอดจนสภาพแวดล อมของกลุ�ม ได ก�อให เกิดพลังในการเข าร�วม
มากน อยแค�ไหน โดยเฉพาะรูปแบบและลักษณะรวมท้ังสัมพันธภาพระหว�างผู นําและผู ตามในกลุ�ม 

3)  การมีส�วนร�วมเป0นประสบการณ8เฉพาะบุคคล (Individual) จากคํานิยามการมีส�วนร�วม
เป0นเรื่องของพฤติกรรมกลุ�ม แต�ขณะเดียวกันการตัดสินใจเข าร�วมเป0นเรื่องเฉพาะบุคคล 

4)  การมีส�วนร�วมเป0นโครงการ (Project) ในวงราชการหรือองค8กรระหว�างประเทศ  
การมีส�วนร�วมของประชาชนจะมุ�งไปท่ีโครงการซ่ึงถูกกําหนดข้ึนเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาเฉพาะด านและมุ�งให  
ผู ได รับผลประโยชน8มีส�วนร�วมในบางระดับ แต�จะมากหรือน อยข้ึนอยู�ลักษณะของโครงการ 

5)  การมีส�วนร�วมเป0นนโยบาย (Policy Making) ตามความหมายกว าง เป0นการมองการ 
มีส�วนร�วมเป0นเรื่องเดียวกับการเป0นประชาธิปไตย คือการยอมรับให ประชาชนเข ามามีส�วนร�วมในการกําหนด
นโยบาย 

จากแนวความคิดการมีส�วนร�วมจากนักวิชาการดังกล�าวข างต น สามารถสรุปได ว�า การมีส�วนร�วม
ของประชาชน คือ การให ประชาชนเข ามามีส�วนร�วมในการดําเนินการพัฒนา ร�วมคิด ร�วมตัดสินใจแก ป)ญหา 
ร�วมใช ความคิดสร างสรรค8 สนับสนุน และติดตามผลการปฏิบัติงาน ของหน�วยงาน และยังครอบคลุมถึงการ
สร างโอกาสท่ีเอ้ือให สมาชิก ได ร�วมกิจกรรมซ่ึงนําไปสู�การพัฒนาท่ีเอ้ือให ได ผลประโยชน8ร�วมกัน ร�วมตัดสินใจ
ในการกําหนดนโยบายสาธารณะ การวางแผนและการดําเนินโครงการ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  
มุ�งผลประโยชน8ต�อประชาชนโดยรวม 

2.1.2  ทฤษฎีเก่ียวกับการมีส2วนร2วมของประชาชน 

ติน  ปรัชญพฤทธิ์ (2539 : 15)   ได กล�าวถึงทฤษฏีการมีส�วนร�วมหรือภาวะผู ตามไว ว�าทฤษฏี
ได รับความสนใจจากนักวิชาการส�วนใหญ�น อยมาก เนื่องจากนักวิชาการคิดว�า หากองค8กรสร างภาวะผู นําท่ีดี  
ก็จะพลอยมีภาวะผู ตามท่ีดีไปด วย ซ่ึงเป0นการท่ีมองค�อนข างแคบเพราะนอกจากจะมองปรากฏการเพียง 
ด านเดียวแล ว การท่ีนักวิชาการให ความสําคัญการมีส�วนร�วมภาวะผู ตามนั้น พอสรุปสาเหตุหลายประการ
ด วยกัน คือ ประการแรกนักวิชาการบางคนอาจไม�แน�ใจว�าองค8การมีความจําเป0นมากน อยเพียงใด ท่ีจําต องให  
ผู ตามเข ามามีส�วนร�วมในการตัดสินใจ   ประการท่ีสอง ผู คนยังไม�แน�ใจว�าวัตถุประสงค8ของการยอมให ผู ตาม 
เข ามามีส�วนร�วมคืออะไรกันแน�    ประการท่ีสาม หากผู นํายอมให ผู ตามเข ามามีส�วนร�วมแล วผู ตามเหล�านั้น 
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ได แก�ใคร ผู ตามท้ังหมดหรือผู ตามท่ีใกล ชิดสนิทสนมกับผู นํานั้น และประการสุดท าย หากผู นํายินยอมให ผู ตาม
เข ามามีส�วนร�วมแล ว ผู ตามควรเข าไปมีส�วนร�วมมากน อยเพียงใด และลักษณะของการเข ามามีส�วนร�วมเช�นนั้น 
สะท อนให เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ8ระหว�างผู นําและผู ตามเป0นอย�างไร 

ทฤษฏีการมีส�วนร�วมอาจจะมีมากหลายทฤษฏีด วยกัน แต�ทฤษฏีการมีส�วนร�วมสามารถ 
แบ�งออกเป0น 2 กลุ�มใหญ�ๆ คือ ทฤษฏีความเป0นตัวแทน (Representative) และทฤษฏีประชาธิปไตยแบบ 
มีส�วนร�วม (Participatory Democracy)  

ทฤษฏีความเป0นผู แทน (Representative) ทฤษฏีนี้เน นความเป0นแทนของผู นํา และถือว�าการ 
มีส�วนร�วมในการเลือกต้ัง / ถอดถอนผู นํา เป0นเครื่องหมายของการท่ีจะให หลักประกันกับการบริหารงานดี 
อย�างไรก็ดีทฤษฏีนี้ เน นเฉพาะการวางโครงสร างสถาบันเพ่ือเป0นเครื่องมือในการให ผู ตามเข ามามีส�วนร�วม
เท�านั้น เช�น การเลือกต้ังท่ัวไป การเลือกต้ัง โดยคะแนนลับ และประชุมปรึกษาหรือประจําป{ จะเห็นได ว�า 
การมีร�วมตามนัยของทฤษฏีนี้ มิได เปHดโอกาสให ผู ตามได เข ามามีส�วนร�วมในการตัดสินใจขององค8การอย�าง
แท จริง และผู ท่ีมีส�วนร�วมอย�างแท จริงในการตัดสินใจ ได แก� บรรดาผู นําต�าง ๆ ท่ีเสนอตัวเข าสมัครรับเลือกต้ัง  
ส�วนผู ตามนั้น เป0นเพียงแค�ไม ประดับเท�านั้น 

ทฤษฏีประชาธิปไตยแบบมีส�วนร�วม (Participatory Democracy) ตามแนวคิดทฤษฏีนี้การ 
มีส�วนร�วมมีวัตถุประสงค8ไม�เฉพาะแต�การเข าไปพิจารณาเลือกต้ัง หรือถอดถอนผู นําเท�านั้น แต�ยังร�วมไปถึง 
การมีส�วนร�วมในทุกข้ันตอนของการวางนโยบาย ยิ่งกว�านั้น ทฤษฏีนี้ยังมองการมีส�วนร�วมเป0นการให การศึกษา 
และพัฒนาการกระทําทางการเมืองและสังคม ท่ีมีความรับผิดชอบ นั่นก็คือ การไม�ยอมให มีส�วนร�วมนับว�า 
เป0นการคุกคามต�อเสรีภาพของผู ตาม 

2.1.3 ความหมายของการมีส2วนร2วม 

นิรันดร%  จงวุฒิเวศย%  (2547 : 183)  ได ให ความหมายการมีส�วนร�วมว�า “เป0นการเก่ียวข อง
ทางด านจิตใจและอารมณ8 (Mental and Emotion Involvement) ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ8ของกลุ�ม 
(Group Situation) ซ่ึงผลของการเก่ียวข องดังกล�าวเป0นเหตุเร าใจให การทําการ (Contribution) บรรลุ
จุดมุ�งหมายของกลุ�มนั้นกับท้ังทําให เกิดความรู สึกร�วมรับผิดชอบกับกลุ�มดังกล�าวด วย” 

ยุวัฒน%  วุฒิเมธี  (2546 : 139)  ได กล�าวถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนว�า หมายถึง การเปHด
โอกาสให ประชาชนได เข ามามีส�วนร�วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร�วมปฏิบัติ และการร�วมมือ
รับผิดชอบในเรื่องต�างๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัวประชาชนเอง 

ไพโรจน%  สุขสัมฤทธิ์  (2541 : 24)  กล�าวถึง  การมีส�วนร�วมของประชาชนว�า “เป0นกระบวนการ
ดําเนินงานรวมพลังประชาชนกับองค8กรของรัฐ หรือองค8กรเอกชนเพ่ือประโยชน8ในการพัฒนาหรือแก ไขป)ญหา
ของชุมชน โดยยึดหลักการว�า สมาชิกในชุมชนนั้นๆ จะต องร�วมมือกันวางแผน และการปฏิบัติงานเพ่ือสนอง
ความต องการหรือแก ไขป)ญหาของประชาชนในชุมชน 

เพ็ญศรี  จ(อยนุแสง (2550 : 16) ได กล�าวไว ว�า การมีส�วนร�วมหมายถึง การท่ีหน�วยงานภาครัฐ 
ยินยอมให ประชาชนได เข ามามีส�วนร�วมฐานะกระบวนการพัฒนา อันได แก� กระบวนการแสดงความคิดเห็น
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เสนอความต องการ กระบวนการวางแผน วางนโยบาย รวมท้ังการจัดหาการบริการสาธารณะในแนวทางการ
พัฒนาในพ้ืนท่ีของตนเอง ท ายท่ีสุดต องอยู�ในกระบวนการปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดย
จัดการทรัพยากรท องถ่ินในทุกๆด านได อย�างต�อเนื่อง 

มาลี  เบ็ญจะมโน (2546 : 28) ได ให ความหมายของการมีส�วนร�วมว�า การมีส�วนร�วมของ
ประชาชนเป0นสิทธิข้ันพ้ืนฐานอันชอบธรรมของคนทุกคนท่ีเราต องเคารพให การยอมรับและยกย�อง โดยการให 
ประชาชนเข ามามีส�วนร�วมในการแสดงออกเก่ียวกับการปรับปรุงวิถีชีวิตของเขา กระบวนการท่ีประชาชน 
ได เข าไปเก่ียวข องกับกิจกรรมในองค8กร โดยการแสดงความคิดเห็นและกระทําในสิ่งท่ีเห็นพ องต องกัน 
ตลอดจนร�วมพิจารณากําหนดป)ญหาความต องการของประชาชนในท องถ่ินของตน โดยมีวัตถุประสงค8 
เพ่ือแก ไขป)ญหาดังกล�าวให ลุล�วงไป 

จีรศักดิ์  สีใจเจริญ (2543  : 13)  ให ความหมายของการมีส�วนร�วมของประชาชนท่ีแท จริง 
ว�าน�าจะหมายถึง  การท่ีประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการ และควบคุม 
การใช และกระจายทรัพยากรและป)จจัยการผลิตท่ีมีอยู�ในสังคม เพ่ือประโยชน8ต�อการดํารงชีพทางเศรษฐกิจ
และสังคม   ตามความจําเป0นอย�างสมศักด์ิศรีในฐานะของสมาชิกของสังคมและได พัฒนาการรับรู และ 
ภูมิป)ญญา ซ่ึงแสดงออกในรูปของการตัดสินใจในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเองอย�างเป0นตัวของตัวเอง 

อนุวัฒน%  พันธุเวช (2550 : 32)  ให ความหมายของ “ความมีส�วนร�วม”  หมายถึง  การเปHด
โอกาสให ประชาชน หรือองค8กรทุกระดับ  ซ่ึงเป0นผู มีส�วนเก่ียวข อง หรือได รับผลกระทบจากการบริหารหรือ
การดําเนินงานต�างๆ ของหน�วยงานของรัฐได ร�วมรับรู   ร�วมแสดงความคิดเห็น  ร�วมตัดสินใจรวมท้ังร�วม
สนับสนุนติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ ตามสิ่งท่ีตนได ร�วมตัดสินใจไปด วย 

อรุณ  ภมร (2547 : 17)  กล�าวถึงการมีส�วนร�วมว�าคือ การท่ีประชาชนเข าไปมีส�วนร�วมตัดสินใจ
ในระดับต�างๆ ทางการจัดการบริหารและทางการเมือง เพ่ือกําหนดความต องการในชุมชนของตน  
เช�นเดียวกับความคิดเห็นของสุเมธ ท่ีให ความหมายของการมีส�วนร�วมว�าเป0นการท่ีป)จเจกบุคคล หรือกลุ�มคน
เข ามามีส�วนเก่ียวข องร�วมมือและรับผิดชอบในกิจกรรมการพัฒนาท่ีเป0นประโยชน8ต�อสังคมในข้ันตอนต�างๆ  
ของการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ โดยมีกลุ�มหรือองค8กรรองรับ ประชาชนท่ีเข ามามีส�วนพัฒนาภูมิป)ญญาและ 
การรับรู  สามารถวิเคราะห8และตัดสินใจเพ่ือกําหนดการดําเนินชีวิตได ด วยตนเอง 

ณัฐเชษฐ%  ชูเมือง (2550 : 11) การมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานขององค8การ
บริหารส�วนตําบล หมายถึง การให ประชาชน ท้ังในรูปส�วนบุคคล กลุ�มคน ชมรม มูลนิธิ ประชาคม  
และองค8การอาสาสมัครรูปต�าง ๆ เข ามามีส�วนเก่ียวข องในการดําเนินงานขององค8การบริหารส�วนตําบล  
ต้ังแต�ข้ันตอนการกําหนดแผนพัฒนาองค8การบริหารส�วนตําบลประจําป{ ไปจนถึงข้ันการนําแผนพัฒนาองค8การ
บริหารส�วนตําบลประจําป{ไปปฏิบัติส�วนตําบล ท้ังนี้ เพ่ือให ได การดําเนินงานขององค8การบริหารส�วนตําบล
สามารถแก ไขป)ญหาและสนองต�อความต องการของประชาชน ในตําบลอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(สํานักพัฒนาและส�งเสริมการบริหารงานท องถ่ิน กรมส�งเสริมการปกครองท องถ่ิน, 2546) 

จากความหมายของการมีส�วนร�วมท่ีกล�าวมาท้ังหมด ผู วิจัยได นํามาประมวลและสรุปสําหรับ
การศึกษาครั้งนี้ ได ว�า การมีส�วนร�วม หมายถึง การเข าร�วมดําเนินการในโครงการหรือกิจกรรมต�างๆ ท่ี



 การมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อมในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลตําบลนาหว า อ.นาหว า จ.นครพนม  | - 12 - 

 

เก่ียวข องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ต้ังแต�ข้ันตอนของการร�วมคิดค นหาป)ญหาต นเหตุ
ของการทําให ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเสื่อมโทรม ลดน อยหรือมีสภาพไม�สมบูรณ8 มีส�วนร�วมในการ
จําแนกประเภทและจัดลําดับความสําคัญของป)ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม มีส�วนร�วมวางแผน 
ร�วมดําเนินการ และร�วมในการติดตามประเมินผล ซ่ึงในการเข าไปมีส�วนร�วมนั้น จะเป0นการเข าไปมีส�วนร�วมใน
ข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งหรือโดยตลอดก็ได   

2.1.4  ความสําคัญของการมีส2วนร2วมของประชาชน 

ประเทศท่ีมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย นโยบายท่ีรัฐบาลผู บริหารประเทศได ใช ใน
พัฒนาประเทศ ก็คือ การส�งเสริมให ประชาชนในท องถ่ินได เข ามามีส�วนร�วมในระบวนการพัฒนาท องถ่ิน 
ของตน  เนื่องจากสภาพป)ญหาความต องการ  ตลอดจนสภาพภูมิศาสตร8พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ค�านิยม และวัฒนธรรมของแต�ละชุมชนมีความหลากหลาย โดยยอมรับว�าประชาชนในพ้ืนท่ีเป0นผู รู ดีถึง 
สภาพป)ญหาและความต องการของชุมชนเป0นอย�างดี เพราะอยู�อาศัยในพ้ืนท่ีนั้นมานานอย�างต�อเนื่อง อันจะ
นําไปสู�กระบวนการในการตัดสินใจในข้ันตอนต�างๆ ของการพัฒนา จึงเป0นสิ่งท่ีดีเพ่ือท่ีจะได สร างความรู สึก 
การเป0นเจ าของและการแก ไขป)ญหาของชุมชนได ตรงจุดและตรงความต องการ  การบริหารจัดการเก่ียวกับ
เรื่องต�างๆ ภายในชุมชนจะส�งผลให เกิดความสงบสุขอย�างแท จริง จึงมีความสําคัญและความจําเป0นท่ีต อง 
อาศัยการมีส�วนร�วมของประชาชนเป0นเบ้ืองต น 

เรวัตร  กนกวิรุฬห% (2550 : 6)  ได กล�าวถึง  สาระสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนว�า 
หมายถึง  การเปHดโอกาสให ประชาชน ได เข ามีส�วนร�วมในการคิด ริเริ่มการพิจารณาตัดสินใจในการร�วมปฏิบัติ 
และรับผิดชอบในเรื่องต�างๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัวของประชาชนเองการท่ีสามารถทําให ประชาชนเข ามา 
มีส�วนร�วมในการพัฒนาชนบท เพ่ือแก ไขป)ญหา และนํามาซ่ึงสภาพความเป0นอยู�ของประชาชนท่ีดีข้ึนได นั้น 
ผู นําการเปลี่ยนแปลงจะต องยอมรับในปรัชญาการพัฒนาชุมชนว�า “มนุษย8ทุกคนต�างมีความปรารถนาท่ีจะอยู�
ร�วมกันกับผู อ่ืนอย�างเป0นสุขได รับการปฏิบัติอย�างเป0นธรรม และเป0นท่ียอมรับความบริสุทธิ์ใจว�ามนุษย8นั้น
สามารถพัฒนาได  ถ ามีโอกาสและการชี้แนะท่ีถูกทาง” 

กล�าวโดยสรุป  การมีส�วนร�วม ถือได ว�าเป0นกระบวนการปฏิสัมพันธ8 และกระบวนการผสมผสานหรือ
บูรณาการ ความคิดเห็น การตัดสินใจ การทํางาน ตลอดจนการแบ�งป)นผลประโยชน8ร�วมกันของป)จเจกบุคคล 
และหน�วยงาน ในลักษณะเป0นกลุ�ม เป0นคณะมากกว�าเป0นการทํางานคนเดียว กระบวนการท่ีประชาชน
กลุ�มเป2าหมายได รับโอกาสและได ใช โอกาสท่ีได รับแสดงออกซ่ึงความรู สึกนึกคิด แสดงออกซ่ึงสิ่งท่ีเขามี 
แสดงออกในสิ่งท่ีเขาต องการ  แสดงออกซ่ึงป)ญหาท่ีเผชิญ  และแสดงออกซ่ึงวิธีการแก ไขป)ญหาและลงมือ
ปฏิบัติ โดยการช�วยเหลือของหน�วยงานภายนอกน อยท่ีสุด และเป0นกระบวนการท่ีรัฐบาลทําการส�งเสริมชักนํา
สนับสนุนและสร างโอกาสให ประชาชนในชุมชน ท้ังในส�วนบุคคล กลุ�มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองค8กร
อาสาสมัครรูปแบบต�างๆ ให เข ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานเรืองใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องรวมกัน 
 



 การมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อมในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลตําบลนาหว า อ.นาหว า จ.นครพนม  | - 13 - 

 

2.1.5 รูปแบบและลักษณะของการมีส2วนร2วมของประชาชน 

การมีส�วนร�วมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอาจมีส�วนร�วมในข้ันตอนใด
ข้ันตอนหนึ่งหรือหลายข้ันตอนหรือทุกข้ันตอนก็ได  โดยแบ�งเป0นข้ันตอนต�างๆ ตามประเภทของกิจกรรมไว 
แตกต�างกัน ซ่ึงมีรูปแบบและลักษณะตามความคิดเห็นของนักวิชาการต�างๆ ดังนี้ 

องค8การสหประชาชาติ (United Nations, 1981)  ได รวบรวมรูปแบบของการมีส�วนร�วมไว  ดังนี้ 
1) การมีส�วนร�วมแบบเป0นไปเอง  (Spontaneous)  ซ่ึงเป0นไปโดยการอาสาสมัครหรือการรวมตัวกันข้ึนเอง
เพ่ือแก ไขป)ญหากลุ�มของตนเอง โดยเน นการกระทําท่ีมิได รับการช�วยเหลือจากภายนอก ซ่ึงมีรูปแบบท่ีเป0น
เป2าหมาย   2) การมีส�วนร�วมแบบชักนํา (Induced) ซ่ึงเป0นการเข าร�วมโดยต องการความเห็นชอบหรือ
สนับสนุนโดยรัฐบาล เป0นรูปแบบโดยท่ัวไปของประเทศท่ีกําลังพัฒนา  3) การมีส�วนร�วมแบบบังคับ 
(Coercived) ซ่ึงเป0นผู มีส�วนร�วมภายใต การดําเนินนโยบายของรัฐบาลภายใต การจัดการโดยเจ าหน าท่ีของรัฐ
หรือโดยการบังคับโดยตรง รูปแบบนี้เป0นรูปแบบท่ีผู กระทําได รับผลทันที แต�จะไม�ได รับผลระยะยาว และจะ 
มีผลเสียคือไม�ได รับการสนับสนุนจากประชาชนในท่ีสุด 

ธนาภรณ%  เมทณีสดุดี (2543)  ได กล�าวถึงลักษณะแนวทางของการมีส�วนร�วมดังนี้ 

1)  การร�วมคิด  หมายถึง  การมีส�วนร�วมในการประชุมปรึกษาหารือในการวางโครงการ
วิธีการติดตามผล การตรวจสอบและการดูแลรักษา เพ่ือให กิจกรรมโครงการสําเร็จผลตามวัตถุประสงค8 

2)  การร�วมตัดสินใจ  หมายถึง  เม่ือมีการประชุมปรึกษาหารือเรียบร อยแล วต�อมาจะต อง
ร�วมกันตัดสินใจเลือกกิจกรรมหรือแนวทางท่ีเห็นว�าดีท่ีสุดหรือเหมาะสมท่ีสุด 

3)  การร�วมปฏิบัติตามโครงการ   หมายถึง  การเข าร�วมในการดําเนินงานตามโครงการต�างๆ 
เช�น ร�วมออกแรง ร�วมบริจาคทรัพย8 เป0นต น 

4)  การร�วมติดตามและประเมินผลโครงการ  หมายถึง เม่ือโครงการเสร็จสิ้นแล วได เข ามา 
มีส�วนร�วมในการตรวจตราดูแล รักษาและประเมินผลประโยชน8ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

มณฑล  จันทร%แจ2มใส  (2551)  ได กล�าวถึงลักษณะของการมีส�วนร�วมไว ว�า การมีส�วนร�วม 
ของบุคคลจะต องมีและเกิดข้ึนมาโดยตลอด  ท้ังนี้เริ่มต นต้ังแต�ข้ันตอนการมีส�วนร�วมในการวางแผนโครงการ 
การบริหารจัดการดําเนินงานตามแผน การเสียสละกําลังแรงงานของบุคคล ตลอดจนวัสดุอุปกรณ8 กําลังเงิน
หรือทรัพยากรท่ีมีอยู� 

ประชุม  สุวัติถี  (2551)  ได กล�าวถึงลักษณะเง่ือนไขพ้ืนฐานของการมีส�วนร�วมของบุคคล  
เกิดจากพ้ืนฐาน 4 ประการ คือ 

1)  เป0นบุคคลท่ีจะต องมีความสามารถท่ีจะเข าร�วม กล�าวคือ จะต องเป0นผู มีศักยภาพมักจะ
เข าร�วมในการดําเนินกิจกรรมต�างๆ อาทิเช�น จะต องมีความสามารถในการค นหาความต องการ วางแผนการ
บริหารจัดการ การบริการองค8กรตลอดจนการใช ทรัพยากรอย�างคุ มค�า 
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2)  เป0นบุคคลท่ีมีความพร อมท่ีเข ามามีส�วนร�วม กล�าวคือ ผู นั้นจะต องมีสภาพทางเศรษฐกิจ
วัฒนธรรม และกายภาพท่ีเปHดโอกาสให เข ามามีส�วนร�วมได  

3)  เป0นบุคคลท่ีมีความประสงค8จะเข าร�วม กล�าวคือ เป0นผู ท่ีมีความเต็มใจสมัครใจท่ีจะ 
เข าร�วมเล็งเห็นผลประโยชน8ของการเข าร�วม จะต องไม�เป0นการบังคับหรือผลักดันให เข าร�วม โดยท่ีตนเอง 
ไม�ประสงค8จะเข าร�วม 

4)  เป0นบุคคลท่ีต องมีความเป0นไปได ท่ีจะเข าร�วม  กล�าวคือ  เป0นผู มีโอกาสท่ีจะเข าร�วมซ่ึงถือ
ว�าเป0นการกระจายอํานาจให กับบุคคลในการตัดสินใจและกําหนดกิจกรรมท่ีตนเองต องการในระดับท่ีเหมาะสม 
บุคคลจะต องมีโอกาสและมีความเป0นไปได ท่ีจะจัดการด วยตนเอง  สําหรับลักษณะการมีส�วนร�วมของบุคคล
โดยท่ัวไปแล ว ยังมีป)จจัยอีกหลายอย�างท่ีเก่ียวข องกับการมีส�วนร�วม  ได แก�  เพศ  อายุ  สถานภาพครอบครัว 
ระดับการศึกษาสถานภาพทางสังคม  อาชีพ และรายได   เป0นต น 

เจิมศักดิ์  ปGHนทอง (2547 : 172)  ได แยกแยะข้ันตอนท่ีประชาชนควรมีส�วนร�วมไว เป0น 4 ข้ันตอน 
คือ 

 1)  การมีส�วนร�วมในการค นหาป)ญหา และสาเหตุของป)ญหา 
 2)  การมีส�วนร�วมในการวางแผนดําเนินการ 

3)  การมีส�วนร�วมในการลงทุน 
4)  การมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล 

กรรณิกา ชมดี  (2544 : 11)   ได สรุปรูปแบบการมีส�วนร�วมออกเป0น 10 แบบ คือ 
1)  การมีสวนร�วมประชุม 
2)  การมีส�วนร�วมออกเงิน 
3)  การมีส�วนร�วมเป0นกรรมการ 
4)  การมีส�วนร�วมเป0นผู นํา 

 5)  การมีส�วนร�วมสัมภาษณ8 
6)  การมีส�วนร�วมเป0นผู ชักชวน 
7)  การมีส�วนร�วมเป0นผู บริโภค 
8)  การมีส�วนร�วมเป0นผู ริเริ่มหรือผู ใช แรงงาน 
9)  การมีส�วนร�วมเป0นผู ใช แรงงาน 
10)  การมีส�วนร�วมในการออกวัสดุอุปกรณ8 

มงคล  จันทร%ส2อง (2544)  ได กําหนดรูปแบบและข้ันตอนของการมีส�วนร�วมของบุคคล ไว ว�า
องค8ประกอบรูปแบบของการมีส�วนร�วม มีอยู� 3 ด าน ดังนี้ 

1)  การมีส�วนร�วมจะต องมีวัตถุประสงค8หรือจุดมุ�งหมายท่ีชัดเจน การให บุคคลเข าร�วม
กิจกรรมจะต องมีวัตถุประสงค8และเป2าหมายท่ีชัดเจนว�า จะทํากิจกรรมนั้นๆ ไปเพ่ืออะไร  ผู เข าร�วมกิจกรรม 
จะได ตัดสินใจถูกว�าควรจะเข าร�วมหรือไม� 
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2)  การมีส�วนร�วมจะต องมีกิจกรรมเป2าหมาย  การให บุคคลเข ามามีส�วนร�วมในกิจกรรม
จะต องระบุลักษณะของกิจกรรมว�ามีรูปแบบและลักษณะอย�างไร เพ่ือให ผู เข าร�วมกิจกรรมสามารถตัดสินใจ 
ได ว�าจะเข าร�วมกิจกรรมหรือไม� 

3)  การเข าร�วมจะต องมีบุคคลหรือกลุ�มเป2าหมาย การท่ีจะให บุคคลเข ามามีส�วนในร�วม
กิจกรรมนั้นจะต องระบุกลุ�มเป2าหมายด วย อย�างไรก็ตามโดยท่ัวไปบุคคลกลุ�มเป2าหมายมักถูกจํากัดโดยกิจกรรม
และวัตถุประสงค8ของการมีส�วนร�วมอยู�แล วเป0นพ้ืนฐาน 

ศิริชัย  กาญจนวาสี  (2547)  ได กําหนดรูปแบบและป)จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการมีส�วนร�วมของ
บุคคลในองค8กร ดังนี้ 

1)  การมีส�วนร�วมในการประชุม 
2)  การมีส�วนร�วมในการเสนอป)ญหา 
3)  การมีส�วนร�วมในการปฏิบัติกิจกรรมต�างๆ ขององค8กร 
4)  การมีส�วนร�วมตัดสินใจในการเลือกแนวทางในการแก ไขป)ญหา 
5)  การมีส�วนร�วมในการประเมินผลในกิจกรรมต�างๆ 
6)  การมีส�วนร�วมในการได รับประโยชน8 

วรรณา  วงษ%วานิช (2549)   ได กําหนดรูปแบบของการมีส�วนร�วมของบุคคลไว เป0น 2 ลักษณะ 
ดังนี้ คือ 

1)  การมีส�วนร�วมอย�างแท จริง คือ รูปแบบท่ีประชาชนได เข ามามีส�วนร�วม หรือเข ามา
เก่ียวข องร�วมตัดสินใจในการดําเนินงานแต�ละข้ันตอน จนกว�าการดําเนินงานจะบรรลุผลเสร็จสมบูรณ8 

2)  การมีส�วนร�วมท่ีไม�แท จริง คือ รูปแบบท่ีประชาชนได เข ามามีส�วนร�วม หรือเข ามา
เก่ียวข องในลักษณะหนึ่งลักษณะใด หรือในข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งเท�านั้นโดยแท จริงแล วกระบวนการ 
มีส�วนร�วมไม�อาจสามารถกระทําได ในทุกประเด็น แต�การมีส�วนร�วมของบุคคลจะมีอยู�ในเกือบทุกกิจกรรม 
ของสังคม ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับความสนใจและประเด็นการพิจารณาท่ีอยู�ภายใต เง่ือนไขพ้ืนฐานการมีส�วนร�วมว�า 
จะต องมีอิสรภาพ มีความเสมอภาค และมีความสามารถในการเข าร�วมกิจกรรม เพ่ือให การมีส�วนร�วมดําเนินไป
ได อย�างมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษา ลักษณะของการมีส�วนร�วม จึงสามารถสรุปได ว�า การมีส�วนร�วมของประชาชน เป0น
เรื่องท่ีกล�าวถึงกลุ�มบุคคลหรือชุมชน มีความเห็นพ องต องกันในเรื่องท่ีมีผลกระทบใดๆ ต�อการดําเนินชีวิตของ
ตนเอง แล วมีการแสดงให เห็นถึงความต องการโดยสมัครใจ ร�วมกันเข ามามีส�วนร�วมในการกําหนดการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือตัวประชาชนเอง จนมาสู�การตัดสินใจกระทําการเพ่ือให บรรลุถึงความประสงค8นั้นๆ โดย
ร�วมกันในการระดมความคิด การตัดสินใจ การวางแผนการปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผล รวมตลอด
ถึงการเสียสละเวลา แรงงาน และทุนทรัพย8ต�างๆ  

ดังนั้น ลักษณะและรูปแบบของการมีส�วนร�วมของประชาชน สามารถกําหนดลักษณะท่ีเป0น
กระบวนการอย�างต�อเนื่องดังนี้ 
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1)  การมีส�วนร�วมในการค นหาป)ญหาและความต องการ 
2)  การมีส�วนร�วมด านการวางแผนและตัดสินใจ ประกอบด วยการรับรู  เข าถึงข อมูลเก่ียวกับ

การวางแผน และร�วมวางแผนโครงการ 
3)  การมีส�วนร�วมในการปฏิบัติการ หรือดําเนินการเป0นเรื่องเก่ียวข องกับการดําเนินการใน

กิจกรรมต�าง ๆ และตัดสินใจ 
4)  การมีส�วนร�วมในการจัดสรรผลประโยชน8 เป0นการมีส�วนร�วมในการจัดสรรผลประโยชน8

หรือผลของโครงการหรือผลของการตัดสินใจท่ีจะเกิดข้ึน 
5)  การมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล ประชาชนจะเข ามาเก่ียวข องกับการคิด

เกณฑ8ในการประเมินโครงการหรือกิจกรรมต�างๆ ด วย 

2.1.6  ป�จจัยท่ีมีผลต2อการมีส2วนร2วมของประชาชน 

การท่ีประชาชนจะตัดสินใจเข าไปมีส�วนร�วมในการปฏิบัติ และรับผิดชอบในโครงการหรือกิจกรรม
ต�าง ๆ ท้ังระบบนั้นข้ึนอยู�กับป)จจัยหลายประการ ท้ังป)จจัยส�วนบุคคล ป)จจัยทางด านสังคมและเศรษฐกิจ  
ซ่ึงเป0นคุณลักษณะภายในด านบุคคลและกลุ�มบุคคล ซ่ึงเป0นการรับรู ข อมูลท่ีเกิดข้ึนจากภายนอกดังมีผู ให 
ความเห็นไว ดังนี้ คือ 

สากล  สถิตวิทยานันท%  (2542 : 166-167)  ให ความเห็นว�า การมีส�วนร�วมเกิดจากแนวคิด
สําคัญ 3 ประการ คือ 

1)  ความสนใจและความห�วงกังวลร�วมกัน ซ่ึงเกิดจากความสนใจ และความห�วงกังวล 
ส�วนบุคคลซ่ึงบังเอิญพ องต องกันกลายเป2นความสนใจและความห�วงกังวลร�วมกันของส�วนรวม 

2)  ความเดือดร อนและความไม�พึงพอใจร�วมกัน ท่ีมอยู�ต�อสถานการณ8ท่ีเป0นอยู�นั้นผลักดัน 
ให พุ�งไปสู�การร�วมวางแผน และลงมือทํางานร�วมกัน 

3)  การตกลงใจร�วมกันท่ีจะเปลี่ยนแปลงชุมชนไปในทิศทางท่ีพึงปรารถนา การตัดสินใจ
ร�วมกันนี้ จะต องรุนแรงและมากพอท่ีจะทําให เกิดความริเริ่มกระทําการท่ีสนองความเห็นชอบของคนส�วนใหญ�
ท่ีเก่ียวข องกับกิการนั้น ๆ  

อนุภาพ  ถิรลาภ  (2543 : 21-22)   กล�าวถึงเง่ือนไขพ้ืนฐานของการมีส�วนร�วมในการพัฒนาเกิด
จากพ้ืนฐาน 4 ประการ คือ 

1)  ประชาชนต องมีความสามารถท่ีจะมีส�วนร�วม กล�าวคือ ประชาชนจะต องมีศักยภาพท่ีจะ
เข าร�วมในการดําเนินกิจกรรมต�างๆ เช�น ประชาชนจะต องมีความสามารถในการค นหาความต องการ วางแผน 
จัดการ บริหารองค8กร ละการใช ทรัพยากรในท่ีสุด 

2)  ประชาชนจะต องมีความพร อมท่ีจะมีส�วนร�วม กล�าวคือ ประชาชนต องมีสภาพทาง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกายภาพ ท่ีเปHดโอกาสให เข ามีส�วนร�วม 
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3)  ประชาชนต องมีความประสงค8ท่ีจะเข าร�วม กล�าวคือ ประชาชนจะต องมีความเข าใจ 
เห็นประโยชน8ในการเข าร�วม จะต องมิใช�เป0นการบังคับหรือผลักดันให เข าร�วม โดยท่ีประชาชนมิได ประสงค8 
จะเข าร�วม 

4)  ประชาชนจะต องมีความเป0นไปได ท่ีจะเข าร�วม ซ่ึงเป0นการกระจายอํานาจให แก�ประชาชน
ในการตัดสินใจ และกําหนดกิจกรรมท่ีตนต องการในระดับท่ีเหมาะสม ประชาชนจะต องมีโอกาสและมีความ
เป0นไปได ท่ีจะจัดการด วยตนเอง 

2.1.7  ระดับการมีส2วนร2วม 

International Association for Public Participation (2003)   ได ศึกษาและกําหนดระดับ
การมีส�วนร�วมของประชาชนออกเป0น 5 ระดับ ดังนี้  

1)  ระดับการให ข อมูลข�าวสาร (Inform)  ถือเป0นการมีส�วนร�วมของประชาชนในระดับ 
ตํ่าท่ีสุด แต�เป0นระดับท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเป0นก าวแรกของการท่ีภาครัฐจะเปHดโอกาสให ประชาชนเข าสู�
กระบวนการมีส�วนร�วมในเรื่องต�างๆ วิธีการให ข อมูลสามารถใช ช�องทางต�างๆ  เช�น  เอกสารสิ่งพิมพ8  การ
เผยแพร�ข อมูลข�าวสารผ�านทางสื่อต�างๆ  การจัดนิทรรศการ  จดหมายข�าว  การจัดงานแถลงข�าว  การติด
ประกาศ และการให ข อมูลผ�านเว็บไซต8 

2)  ระดับการรับฟ)งความคิดเห็น (Consult)  เป0นกระบวนการท่ีเปHดให ประชาชนมีส�วนร�วม
ในการให ข อมูล ข อเท็จจริง และความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหน�วยงานภาครัฐด วยวิธีต�างๆ  
เช�น  การรับฟ)งความคิดเห็น  การสํารวจความคิดเห็น  การจัดเวทีสาธารณะ  การแสดงความคิดเห็นผ�าน
เว็บไซต8  

3)  ระดับการสร างความเก่ียวข อง (Involve)  เป0นการเปHดโอกาสให ประชาชนมีส�วนร�วม 
ในการปฏิบัติงาน หรือร�วมเสนอแนะทางท่ีนําไปสู�การตัดสินใจ เพ่ือสร างความม่ันใจให ประชาชนว�าข อมูล 
ความคิดเห็น และความต องการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเป0นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ 
เช�น  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ  ประชาพิจารณ8  การจัดต้ัง
คณะทํางานเพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย  

4)  ระดับการให ความร�วมมือ (Collaboration) เป0นการให กลุ�มประชาชน ผู แทนภาค
สาธารณะมีส�วนร�วม โดยเป0นหุ นส�วนกับภาครัฐในทุกข้ันตอนของการตัดสินใจ มีความรู สึกเป0นเจ าของป)ญหา
ร�วม และมีการดําเนินกิจกรรมร�วมกันอย�างต�อเนื่อง เช�น คณะกรรมการท่ีมีฝ�ายประชาชนร�วมเป0นกรรมการ  
ผู มีส�วนได ส�วนเสียเข ามามีส�วนร�วมในการดําเนินการตามแผน มีส�วนร�วมในการปฏิบัติท่ีเป0นรูปธรรม  

5)  ระดับการเสริมพลังอํานาจแก�ประชาชน (Empower) เป0นข้ันท่ีให บทบาทประชาชนใน
ระดับสูงท่ีสุด โดยให ประชาชนเป0นผู ตัดสินใจ  เช�น  การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต�างๆ โครงการ
กองทุนหมู�บ านท่ีมอบอํานาจให ประชาชนเป0นผู ตัดสินใจท้ังหมด  

การสร างการมีส�วนร�วมของประชาชน อาจทําได หลายระดับ และหลายวิธี ซ่ึงบางวิธีสามารถ 
ทําได อย�างง�าย ๆ แต�บางวิธีก็ต องใช เวลา ข้ึนอยู�กับความต องการเข ามามีส�วนร�วมของประชาชน ค�าใช จ�าย 
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และความจําเป0นในการเปHดโอกาสให ประชาชนเข ามามีส�วนร�วม การมีส�วนร�วมของประชาชนเป0นเรื่อง
ละเอียดอ�อนจึงต องมีการพัฒนาความรู ความเข าใจในการให ข อมูลข�าวสารท่ีถูกต องแก�ประชาชน การรับฟ)ง
ความคิดเห็น การเปHดโอกาสให ประชาชนเข ามามีส�วนร�วม รวมท้ังพัฒนาทักษะและศักยภาพของข าราชการทุก
ระดับควบคู�กันไปด วย จากหลักการและความจําเป0นดังกล�าวทําให การพัฒนาระบบราชการท่ีผ�านมาได รับการ
พัฒนากระบวนการบริหารราชการ ท่ีสนับสนุนการปรับกระบวนการทํางานของส�วนราชการ ท่ีเปHดโอกาสให 
ประชาชนเข ามามีส�วนร�วมมากข้ึน หรือท่ีเรียกว�า "การบริหารราชการแบบมีส�วนร�วม” 

สรุปได ว�า การมีส�วนร�วมเป0นการเปHดโอกาสให ประชาชน กลุ�มคนหรือองค8กรประชาชนได เข ามา 
มีส�วนร�วมในการคิดริเริ่มพิจารณา  ตัดสินใจ  การร�วมปฏิบัติ  ร�วมรับผิดชอบในเรื่องต�างๆ ไม�ว�าจะเป0นเรื่อง 
ของป)จเจกบุคคลหรือของกลุ�มอันมีผลกระทบถึงประชาชนเอง  รวมท้ังการประเมินผลโครงการและการ
แบ�งป)นผลประโยชน8 ซ่ึงกระบวนการท่ีชุมชนกระทําออกมาในลักษณะของการทํางานร�วมกัน เพ่ือแสดงให เห็น
ถึงความต องการร�วม  ความสนใจร�วม และการดําเนินการร�วมกัน  เพ่ือเพ่ิมอํานาจการต�อรองทางการเมือง 
และเศรษฐกิจ ปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในชุมชน โดยร�วมมือกันดําเนินกิจกรรมนั้นให ลุล�วงไป 
เพ่ือประโยชน8ของชุมชนและช�วยสร างความรู สึกรับผิดชอบและความเป0นเจ าของให เกิดข้ึนกับประชาชน  

ทําให การดําเนินกิจกรรมต�างๆ ของชุมชนไปสู�จุดหมายปลายทางได และมีผลให ประชาชนพ่ึงตนเองได ในระยะ
ยาว โดยไม�ต องคอยพ่ึงพาความช�วยเหลือจากภาครัฐ เพ่ือให เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ตามความต องการของสมาชิกในชุมชน   การวิจัยนี้จะทําให ได รับทราบถึงรูปแบบ ลักษณะ กลยุทธ8 วิธีการ 
และแนวทางแก ไขป)ญหาของชุมชนต�อการมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการหรือการอนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล อม พร อมท้ังนําไปสู�การร�วมแรงร�วมใจระหว�างนักการเมืองท องถ่ิน ผู นําชุมชนและประชาชน 
ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม อย�างจริงจังและยั่งยืน 
 

2.2  แนวความคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 

การบริหาร   มีความหมายเหมือนกันกับการจัดการ สามารถใช แทนกันได   โดยการบริหาร คือ
กระบวนการท่ีผู บริหารใช ศิลปะและกลยุทธ8  ดําเนินการตามข้ันตอนต�างๆ โดยอาศัยความร�วมมือแรงใจของ
สมาชิกในองค8การ และมีการตระหนักถึงความสามารถความถนัดความต องการและความสัมฤทธิ์ผลตาม
เป2าหมายท่ีกําหนดไว  ซ่ึงความหมายของการบริหารงานมีผู ให ความหมายไว ต�างกัน ตามแต�ทัศนคติหรือ
แนวทางการศึกษาแต�ละบุคคล เช�น 

คาสท% และ โรเซนเวียก (Kast and Rosenzweig)  (อ างถึงใน เพ็ญศรี จ อยนุแสง. 2550 : 19-20)   
กล�าวว�า  การบริหาร เป0นการร�วมมือและประสานงานกันระหว�างมนุษย8และทรัพยากรทางวัตถุอ่ืน ๆ เพ่ือให 
บรรลุวัตถุประสงค8ท่ีตั้งไว  

ปJเตอร% เอฟ ดรักเกอร% (Peter F. Drucker) (อ างถึงใน เพ็ญศรี จ อยนุแสง. 2550 : 19-20) กล�าวว�า 
การบริหาร คือ ศิลปะในการทํางานให บรรลุเป2าหมาย โดยการอาศัยความร�วมมือร�วมแรงร�วมใจกับผู อ่ืน 

สตีเฟน พี รอบบินส% (Stephen P. Robbins) (อ างถึงใน เพ็ญศรี จ อยนุแสง. 2550 : 19-20) กล�าว
ว�า การบริหาร เป0นกระบวนการซ่ึงป)จเจกบุคคลและกลุ�มดําเนินงานร�วมกัน และประสานงานกันเพ่ือท่ีจะให 
บรรลุสู�วัตถุประสงค8ร�วมกัน 
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ลูเธอร% กูลิค และแลนดัน เออร%วิค  (Luther Gulick & Lyndall Urwick)  (อ างถึงในอรุณ ภมร.   
2547 : 26-27-28) ได ให ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหาร ไว ในหนังสือ Paper on the Science of 
Administration ว�าประกอบด วยข้ันตอนสําคัญ 7 ประการ หรือท่ีเรียกกันย�อ ๆ ว�า “POSDCoRB Model”   
ซ่ึงได อธิบายตามความหมาย ดังนี้ 

1)  P = Planning   หมายถึง  การวางแผนอันเป0นการคาดเดาเหตุการณ8ในอนาคต ซ่ึงจะต อง
คํานึงนโยบาย ท้ังนี้เพ่ือให แผนงานท่ีกําหนดข้ึนไว มีความสอดคล องต องกันในการดําเนินงานการวางแผน  
เป0นเรื่องเก่ียวกับการใช ความรู ในทางวิทยาการ วิจารณญาณ วินิจฉัยเหตุการณ8ในอนาคตแล วกําหนดวิธีการ
โดยถูกต องอย�างมีเหตุผล เพ่ือให การดําเนินงานเป0นไปโดยถูกต องและสมบูรณ8 

2)  O = Organization   หมายถึง  การจัดส�วนราชการหรือองค8กร ซ่ึงในทางการศึกษาบางแห�ง
ก็พิจารณารวมไปกับการปฏิบัติงาน หรือวิธีการจัดการ เรื่องการจัดแบ�งส�วนงานนี้จะต องพิจารณาให เหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน เช�น การแบ�งงานเป0นกรม กอง แผนก โดยอาศัยปริมาณงานคุณภาพของงานหรือจัดตาม
ลักษณะงานเฉพาะอย�าง เช�น หน�วยงานหลัก (Line) หน�วยงานท่ีปรึกษา (Staff) หรือบางก็แยกเรียกเป0น
หน�วยงานหลัก  (Line) หน�วยแนะนําหรือท่ีปรึกษา (Staff) หรือหน�วยงานช�วย (Auxiliary) เป0นต น นอกจากนี้
การศึกษาเรื่องการจัดการองค8การยังได ศึกษาการแก ไขอุปสรรคข อขัดข องตลอดจนการปรับปรุงองค8การให ดี
ข้ึนด วย 

3)  S = Staffing  หมายถึง  การจัดหาบุคคลและเจ าหน าท่ีมาปฏิบัติงาน ให สอดคล องกับการ
จัดแบ�งหน�วยงานท่ีกําหนดไว  หรือกล�าวอีกนัยหนึ่ง หมายถึง การจัดการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลเพ่ือให 
ได บุคคลท่ีมีความรู ความสามารถมาปฏิบัติงานให เหมาะสมกันรวมถึงการท่ีจะเสริมสร างและธํารงไว ซ่ึง
สัมพันธภาพในการปฏิบัติงานของคนงานและพนักงานด วย    

4)  D = Directing  หมายถึง  การศึกษาวิธีการอํานวยการ รวมท้ังการควบคุมงานและการนิเทศ
งาน ตลอดจนศิลปะในการบริหารงาน เช�นภาวะผู นํา มนุษยสัมพันธ8 การจูงใจ เป0นต น การอํานวยการในท่ีนี้
รวมถึงการวินิจฉัยสั่งการ ซ่ึงเป0นหลักอันสําคัญอย�างหนึ่งของการอํานวยการให ภารกิจดําเนินไปได ด วยดี 
จําต องมีการตัดสินใจท่ีดีและมีการสั่งการท่ีถูกต องเหมาะสมในแต�ละลักษณะการตัดสินใจด วย 

5)  Co = Coordinating  หมายถึง  ความร�วมมือประสานงานเพ่ือดําเนินงานเป0นไปด วยความ
เรียบร อยและราบรื่น ศึกษาหลักเกณฑ8และวิธีการท่ีจะช�วยให การประสานงานดีข้ึนเพ่ือช�วยแก ป)ญหา
ข อขัดข องในการปฏิบัติงาน การร�วมมือประสานงานเป0นเรื่องท่ีมีความสําคัญมากในการบริหารเพราะเป0น
กิจวัตรประจําวันในการปฏิบัติงาน และเป0นสิ่งท่ีมีอยู�ในระดับของงานการร�วมมือประสานงานเป0นหน าท่ีของ
ผู บังคับบัญชาท่ีต องจัดให มีข้ึนในหน�วยงานของตนเพราะเป0นป)จจัยสําคัญในอันท่ีจะช�วยให เกิดความสําเร็จ
บรรลุวัตถุประสงค8ขององค8การ 

6)  R = Reporting   หมายถึง  การรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนรวมถึงการ
ประชาสัมพันธ8 ท่ีจะต องแจ งให ประชาชนทราบด วย อันท่ีจริงการรายงานนี้มีความสัมพันธ8กับการติดต�อสื่อสาร
อย�างมาก การรายงานโดยท่ัวไป หมายถึง วิธีการของหน�วยงานท่ีเก่ียวข องกับการให ข อเท็จจริงหรือข อมูล 
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แก�ผู สนใจมาติดต�อสอบถาม ผู บังคับบัญชา หรือผู ท่ีร�วมงาน ความสําคัญของการรายงานนี้อยู�ท่ีการต้ังอยู�บน
รากฐานของความเป0นจริง 

7)  B = Budgeting   หมายถึง  งบประมาณโดยการศึกษา ให ทราบถึงระบบ และกรรมวิธี 
ในการบริหารเก่ียวกับงบประมาณและการเงิน ตลอดจนใช วิธีการงบประมาณเป0นแผนงานเป0นเครื่องมือ 
ในการควบคุม วิธีการบริหารงบประมาณ โดยท่ัวไปมักดําเนินหมุนเวียนคล ายคลึงกันอย�างท่ีเรียกว�า “วงจร
งบประมาณ (Budget Cycle) ซ่ึงประกอบด วยข้ันตอน ดังนี้ 

7.1)  การเตรียมการขออนุมัติงบประมาณ 
7.2)  การพิจารณาให ความเห็นชอบ 
7.3)  การใช จ�ายงบประมาณ 
7.4)  การตรวจสอบการใช จ�ายงบประมาณ 

นอกจากลําดับข้ันกระบวนการบริหารตามแนว “POSDCoRB Model” ท่ีกล�าวมาแล วนี้ ชุมพร  
สังขปรีชา (2529, หน า 74-75)  ยังได เสนอว�ากระบวนการบริหารน�าจะเพ่ิมนโยบาย (Policy) และอํานาจ
หน าท่ี (Authority) เข าไปด วยโดยเรียกย�อ ๆ ว�า “PA-POSDCoRB” ซ่ึงในกรณีนี้อาจพิจารณาได ว�าแผนงานนี้
น�าจะได รวมนโยบายเข าด วยกันส�วนอํานาจหน าท่ีก็น�าจะรวมเอาไว ในเรื่องการจัดองค8การของการบรรลุแต�งต้ัง
เจ าหน าท่ีให มีตําแหน�งใด ๆ ย�อมจะมีอํานาจหน าท่ีอยู�ด วยแล ว 

การจัดการ   หมายถึง   กระบวนการจัดรูปแบบท่ีมีขนาดและทิศทางการใช  แก ไข ปรับปรุง ซ�อมแซม 
บําบัด ทําลาย และควบคุมทรัพยากรในระบบสิ่งแวดล อมให สามารถเอ้ือประโยชน8ต�อมนุษย8อย�างยั่งยืนและ
ต�อเนื่อง (เกษม จันทร8แก ว, 2536) 

การจัดการ   หมายถึง   การดําเนินการท่ีมีรูปแบบและเป0นข้ันตอน มีลักษณะเป0นกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร8 มีจุดเริ่มต น มีทิศทางเดินของสิ่งท่ีจะดําเนินการ และมีจุดสิ้นสุดของงานตามวัตถุประสงค8ท่ี
กําหนดไว  (เกษม จันทร8แก ว, 2547) 

กล�าวโดยสรุป  การบริหารของเทศบาลตําบล คือการจัดลําดับข้ันตอนและวิธีการให เหมาะสมกับ
องค8การเพ่ือนํามาบริหารจัดการให มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค8ท่ีกําหนดได และเกิด
จากการความร�วมมือประสานงานเพ่ือดําเนินงานเป0นไปด วยความเรียบร อยและราบรื่นเป0นไปตามวิธีการ
ข้ันตอน เป2าหมาย และวัตถุประสงค8เป0นไปตามแบบแผน วิธีการท่ีได ดําเนินการและการบริหารการจัดการ 

สรุปได ว�า นโยบาย ยุทธศาสตร8การพัฒนาของเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม 
ได ให ความสนใจเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเป0นพิเศษ ท้ังนี้ก็เพ่ือสร างความปลอดภัย ถูกต อง
ตามสุขอนามัย โดยอาศัยการร�วมแรงร�วมใจและจิตสํานึกสาธารณะของประชาชนเป0นเบ้ืองต นในการดูแล 
อนุรักษ8 ปกป2อง ป2องกัน ส�งเสริม สนับสนุน และสร างสรรค8ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมท่ีดี ให เกิดข้ึน
ในท องถ่ินของตน อันจะก�อให เกิดความสมานสามัคคีระหว�างหน�วยงานภาครัฐและประชาชนทุกหมู�เหล�าตาม
เจตนารมณ8ของระบอบประชาธิปไตยท่ีเปHดโอกาสให ประชาชนได เข ามามีส�วนร�วมในการบริหารและพัฒนา
ประเทศสืบไป 
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2.3  แนวคิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล(อม 

เม่ือสิ่งมีชีวิตเกิดข้ึนมาบนโลก สิ่งมีชีวิตเหล�านั้นต�างพยายามปรับตนเองให เข ากับสิ่งแวดล อมเพ่ือการ
อยู�รอดของชีวิตตลอดมา วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในอดีตจะถูกควบคุมโดยกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ 
มนุษย8ก็เช�นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ต�างกันเพียงแต�ว�ามนุษย8มีสมองอันชาญฉลาดกว�าเท�านั้น นอกจากนี้ในอดีต
การดํารงชีพของมนุษย8มักอยู�ภายใต อิทธิพลของธรรมชาติ มีการใช ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมไม�มาก
นัก สภาพแวดล อมเปลี่ยนแปลงแบบค�อยเป0นค�อยไปและไม�รุนแรงนัก ธรรมชาติจึงสามารถปรับดุลยภาพด วย
กลไกควบคุมตนเองตามธรรมชาติได  ต�อมาเม่ือจํานวนประชากรเพ่ิมมากข้ึน มีวัฒนธรรม มีความรู ทาง
วิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีต�างๆ ใช ในการดํารงชีวิตมากข้ึน เช�นการเริ่มรู จักการใช ไฟ รู จักสร างเครื่องมือ
เครื่องใช  รู จักดัดแปลงธรรมชาติและสิ่งแวดล อมให เป0นไปตามความต องการของตน ดังนั้นเม่ือมนุษย8ได เข าไป
ถึงท่ีใดสภาพแวดล อมท่ีนั่นก็ถูกดัดแปลงและนําไปใช มากน อยตามจุดประสงค8 ยิ่งป)จจุบันนี้ความเจริญก าวหน า
ทางวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีทําให เกิดสิ่งอํานวยประโยชน8และก�อให เกิดความสะดวกสบายแก�มนุษย8เป0น
อย�างมาก ทรัพยากรธรรมชาติได ถูกนํามาใช อย�างฟุ�มเฟEอยสิ้นเปลืองเกินความจําเป0นมากยิ่งข้ึน สิ่งแวดล อม
ตามธรรมชาติถูกทําลายลงอย�างรวดเร็วและรุนแรง จนกลไกธรรมชาติเองไม�สามารถปรับได ทัน สมดุล
ธรรมชาติจึงสูญเสียไป เป0นท่ีมาของป)ญหาสิ่งแวดล อมและเป0นตัวชี้ให เราเห็นว�า แท จริงแล วการพัฒนาและ
การสร างความเจริญด วยวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีนั้นมีท้ังคุณประโยชน8อนันต8และโทษมหันต8ในเวลา
เดียวกันด วย ทุกประเทศท่ัวโลกจึงมีความจําเป0นต องทําการศึกษา ค นคว า เพ่ือหาทางป2องกันการเกิดป)ญหา
และปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล อมให ดีข้ึน การศึกษาเรื่องสิ่งแวดล อมจึงเป0นสิ่งจําเป0นสําหรับทุกคนและสําหรับ
พลเมืองทุกประเทศในโลก (ศศินา ภารา, 2550) 

2.3.1  ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล(อม  

สิ่งแวดล อม  หมายถึง  สิ่งต�างๆ ท่ีอยู�รอบตัวเรา ท้ังสิ่งท่ีมีชีวิต สิ่งไม�มีชีวิต เห็นได ด วยตาเปล�า 
และไม�สามารถเห็นได ด วยตาเปล�า รวมท้ังสิ่งท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษย8เป0นผู สร างข้ึน หรืออาจจะ
กล�าวได ว�า สิ่งแวดล อมจะประกอบด วยทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรท่ีมนุษย8สร างข้ึนในช�วงเวลาหนึ่ง 
เพ่ือสนองความต องการของมนุษย8นั่นเอง  สิ่งแวดล อมท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ  ได แก�  บรรยากาศ น้ํา ดิน  
แร�ธาตุ และสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู�บนโลก (พืช และสัตว8) ฯลฯ สิ่งแวดล อมท่ีมนุษย8สร างข้ึน ได แก� สาธารณูปการ
ต�างๆ  เช�น  ถนน เข่ือนก้ันน้ํา ฯลฯ หรือระบบของสถาบันสังคมมนุษย8ท่ีดําเนินชีวิตอยู� ฯลฯ 

สิ่งแวดล อมหรือสรรพสิ่งท่ีอยู�รอบตัวเรานั้น ไม�ว�าจะเป0นอะไรก็ตามต�างมีสมบัติเฉพาะตัว  
7 ประการ  การท่ีจะทําให สิ่งแวดล อมยั่งยืน จําเป0นต องเรียนรู หรือเข าใจสมบัติของสิ่งแวดล อมนั้นๆ สมบัติ
เฉพาะตัวของสิ่งแวดล อมมีดังนี้ 

1)  สิ่งแวดล อมทุกชนิดมีเอกลักษณ8ท่ีเด�นชัดเฉพาะตัว จะอยู�ท่ีใดก็ตาม เอกลักษณ8ดังกล�าวจะ 
บ�งบอกอย�างชัดเจนว�าเป0น ต นไม  บ าน ภูเขา น้ํา ถนน มนุษย8 ฯลฯ 

2)  สิ่งแวดล อมไม�อยู�โดดเด่ียวในธรรมชาติ แต�จะมีสิ่งแวดล อมอ่ืนอยู�เสมอ เช�น  ต นไม อยู�กับดิน 
ปลากับน้ํา มนุษย8กับท่ีอยู�อาศัย ฯลฯ 
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3)  สิ่งแวดล อมประเภทหนึ่งต องการสิ่งแวดล อมอ่ืนอยู�เสมอ  เช�น  ป�าต องการดินและน้ํา  
ปลาต องการน้ํา มนุษย8ต องการท่ีอยู�อาศัย ฯลฯ ท้ังนี้เนื่องจากสิ่งแวดล อมทุกชนิดต องการสิ่งอ่ืนเพ่ือการอยู�รอด
หรือรักษาสถานภาพหรือจรรโลงชีวิตของตนเอง ท้ังนี้เพราะชีวิตอาจสูญสลายไปได หากขาดสิ่งแวดล อมอ่ืนท่ี
จําเป0นต�อการอยู�รอด 

4)  สิ่งแวดล อมจะอยู�รวมกันเป0นกลุ�มเรียกกลุ�มของสรรพสิ่งแวดล อมนี้ว�า ระบบนิเวศหรือระบบ
สิ่งแวดล อม ภายในระบบนิเวศมีองค8ประกอบท่ีเป0นสิ่งแวดล อมหลายชนิด แต�ละชนิดมีหน าท่ีเฉพาะและ 
ทําหน าท่ีของตน มีความต องการกันและกันจนต องอยู�เป0นกลุ�ม เป0นรูปแบบท่ีต องอาศัยกันและกันท้ังทางตรง
และทางอ อม 

5)  สิ่งแวดล อมท้ังหลายย�อมมีความเก่ียวข องและสัมพันธ8ต�อกันและกันเป0นลูกโซ�  ดังนั้น 
เม่ือทําลายสิ่งแวดล อมหนึ่งแล วจะส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล อมอ่ืนๆ เป0นลูกโซ�เสมอ และเกิดข้ึนหลายๆ 
ข้ันตอน  เช�น  การทําลายป�าจนเสื่อมโทรม จะส�งผลให เกิดการพังทลายของดิน ดินขาดความอุดมสมบูรณ8  
อ�างน้ํา/ลําธารต้ืนเขิน สัตว8ป�าไม�มีท่ีอยู�อาศัย ฯลฯ กรณีท่ีเห็นได ชัด เช�นการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ� ป{ 2554 

6)  สิ่งแวดล อมแต�ละประเภทจะมีความเปราะบาง แข็งแกร�งและทนทานแตกต�างกัน บางชนิด
บางมีความคงทนได ดี บางชนิดเปราะง�าย เช�นดินมักถูกชะล างได ง�าย 

7)  สิ่งแวดล อมมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาท่ีเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงนั้นอาจเป0นการ
เปลี่ยนแปลงชั่วคราวหรือถาวรก็ได   เช�น  เมืองทุกเมืองจะค�อยๆ เติบโต  พ้ืนดินท่ีถูกถมจะค�อยๆ มีพืชข้ึนมา
ทดแทน เป0นต น การเปลี่ยนแปลงดังกล�าวจะเกิดได ช าลงถ ามีการใช อย�างรู ค�าและดูแลรักษา  

ทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง  สิ่งต�างๆ (สิ่งแวดล อม) ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและมนุษย8
สามารถนํามาใช ประโยชน8ได   เช�น  บรรยากาศ ดิน น้ํา ป�าไม  ทุ�งหญ า สัตว8ป�า แร�ธาตุ พลังงาน และกําลัง
แรงงานมนุษย8 เป0นต น โดยคํานิยามแล วจะเห็นได ว�า ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทนั้นจะเป0นส�วนหนึ่ง 
ของสิ่งแวดล อม แต�สิ่งแวดล อมทุกชนิดไม�เป0นทรัพยากรธรรมชาติท้ังหมด ซ่ึงอาจกล�าวสรุปได ว�า การท่ีจะ
จําแนกสิ่งแวดล อมใดๆ เป0นทรัพยากรธรรมชาตินั้น มีป)จจัยท่ีเก่ียวข องหลายประการ  

ประการแรก   เกิดจากความต องการของมนุษย8ท่ีจะนําสิ่งแวดล อมมาใช ให เกิดประโยชน8กับ
ตนเอง  

ประการท่ีสอง   การเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ถ ายังไม�นํามาใช ก็เป0นสิ่งแวดล อม แต�ถ า
นํามาใช ประโยชน8ได ก็จะกลายเป0นทรัพยากรธรรมชาติในช�วงเวลานั้น ๆ  

ประการท่ีสาม   สภาพภูมิศาสตร8และความห�างไกลของสิ่งแวดล อม ถ าอยู�ไกลเกินไปคนอาจ
ไม�นํามาใช  ก็จะไม�สามารถแปรสภาพเป0นทรัพยากรธรรมชาติได   

นอกจากนี้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมจะอยู�รวมกันเป0นกลุ�มคละกันไปโดยอยู�ร�วมกัน
อย�างมีกฎ ระบบ ข อบังคับท้ังท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติและท้ังท่ีมนุษย8กําหนดข้ึนมา การอยู�เป0นกลุ�มของ
สรรพสิ่งเหล�านี้ จะแสดงพฤติกรรมร�วมกันภายในขอบเขตและแสดงเอกลักษณ8ของกลุ�มออกมาอย�างชัดเจน 
กลุ�มของสรรพสิ่งเหล�านี้จะเรียกว�า ระบบนิเวศหรือระบบสิ่งแวดล อมนั่นเอง 
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จากคําจํากัดความข างต น จะเห็นได ว�าสิ่งแวดล อมและทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีความเหมือนกัน
และความต�างกันดังนี้ 

ความคล ายกัน  คือ  ต�างก็เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ สิ่งท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติท่ีเป0นสิ่งแวดล อม 
ถ าให ประโยชน8ต�อมนุษย8แล วเป0นทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดจึงเป0นสิ่งแวดล อม 

ความต�างกัน  จากคํานิยามสรุปได ว�า ทรัพยากรธรรมชาติเป0นส�วนหนึ่งของสิ่งแวดล อมและ
เป0นกลุ�มสิ่งแวดล อมท่ียอมรับกันว�าสําคัญมาก ทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดทุกประเภทเป0นสิ่งแวดล อม  
แต�สิ่งแวดล อมบางประเภทอาจไม�ใช�ทรัพยากรธรรมชาติก็ได  ทรัพยากรตามธรรมชาติจะเป0นสิ่งท่ีเกิดข้ึน 
โดยธรรมชาติและมีประโยชน8ต�อมนุษย8  แต�สิ่งแวดล อมนั้นอาจเป0นอะไรก็ได ท่ีเกิดโดยธรรมชาติท่ีให ประโยชน8
หรือไม�ให ประโยชน8ต�อมนุษย8ก็ได  

ทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล อมเป0นสิ่งเดียวกัน หากมองเป0นองค8รวมก็คือสิ่งแวดล อม ถ ามอง
แยกถึงการใช สอยหรือการมีประโยชน8จะถูกเรียกว�าทรัพยากรธรรมชาติ และมีอีกคําท่ีเรียกว�าทรัพยากร
สิ่งแวดล อม ซ่ึงมีความหมายเหมือนทรัพยากรธรรมชาติ แต�มีการรวมเอาสิ่งแวดล อมท่ีมนุษย8สร างข้ึนมาเป0น
ส�วนหนึ่งของทรัพยากรสิ่งแวดล อม 

ดังนั้นทรัพยากรสิ่งแวดล อมคือสิ่งแวดล อมธรรมชาติรวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม
ท่ีมนุษย8สร างข้ึน อันได แก� ป)จจัยดํารงชีพ สิ่งอํานวยความสะดวกสบาย รวมท้ังของเสียและมลพิษท่ีเกิดข้ึน
รวมเข าด วยกัน 

2.3.2  ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล(อม 

ทรัพยากรธรรมชาติแบ�งตามลักษณะของการนํามาใช  3 ประเภท ดังนี้ 

1)  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช แล วไม�หมดสิ้น  เป0นทรัพยากรธรรมชาติท่ีก�อกําเนิดมาพร อมกับ
มนุษย8 มีความจําเป0นต�อมนุษย8 บางชนิดถ ามนุษย8ขาดไปเพียงช�วงระยะเวลาสั้นก็อาจจะทําให ถึงแก�ชีวิตได   
แต�บางชนิดก็ขาดได เป0นระยะเวลานานหรือมีปริมาณมากเกินกว�าความต องการท่ีจะนํามาใช ประโยชน8  
แต�ถ านํามาใช ผิดวิธีหรือขาดการบํารุงรักษาแล วคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาตินั้นอาจเปลี่ยนไป ทําให 
คุณสมบัติไม�เหมาะสมท่ีจะนํามาใช อีก เช�นแสงอาทิตย8 อากาศ ดิน น้ําซ่ึงอยู�ในอุทกวัฏจักร มีการหมุนเวียน
เปลี่ยนสภาพไปโดยไม�สิ้นสุด และหากทรัพยากรเหล�านี้หมดเม่ือใด มนุษย8เราต องตายและหมดไปจากโลกนี้
ด วย และด วยทรัพยากรเหล�านี้ไม�มีราคาในท องตลาด เป0นสินค าสาธารณะ เป0นของฟรีในการท่ีจะจัดใช 
ประโยชน8อย�างไรก็ได  คุณค�าและคุณภาพของทรัพยากรเหล�านี้จึงลดน อยลง เม่ือถูกใช มากๆ เข าจนเกิน 
ขีดความสามารถท่ีธรรมชาติจะรองรับไว ได  ก็จะปรากฏเป0นป)ญหาข้ึน 

2)  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช แล วหมดไป เป0นทรัพยากรธรรมชาติท่ีนํามาใช แล วสิ้นเปลืองและ
หมดไปในท่ีสุด เม่ือหมดไปแล วไม�สามารถทดแทนได  บางชนิดอาจดัดแปลงหรือบูรณะใหม�หรือนํากลับมาใช 
ใหม�ได บ าง  เช�น  แร�ธาตุ  น้ํามันปHโตรเลียม  ก�าซธรรมชาติ  ถ�านลิกไนต8 ซ่ึงเป0นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี
ความสําคัญน อยในการดํารงชีวิตอยู� แต�มีประโยชน8ต�อมนุษย8ในแง�ความสะดวกสบาย ช�วยผ�อนแรง ช�วยให 
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มนุษย8มีโอกาสได งานมากข้ึน ถ าไม�มีทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้มนุษย8ก็ยังสามารถมีชีวิตอยู�ได  แต�อาจจะ
ไม�ได รับความสะดวกสบาย การใช ทรัพยากรประเภทนี้จึงต องใช อย�างประหยัดและระมัดระวัง 

3)  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช แล วเกิดข้ึนทดแทนหรือรักษาให คงอยู�ได  เป0นทรัพยากรท่ีเกิดข้ึนใหม�
ได ตลอดเวลา หากมีการรักษาหรือจัดการให อยู�ในระดับท่ีมีความสมดุลกันตามธรรมชาติ หรือหากทําลายลงก็
สามารถปรับปรุงให คืนสภาพปกติได  แต�ต องใช เวลาในระยะสั้นหรือยาวนานก็ได  เช�นน้ําท่ีอยู� ณ ท่ีใดท่ีหนึ่ง พืช
พรรณ ป�าไม  ดิน สัตว8ป�า ทุ�งหญ า กําลังงานของมนุษย8 ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้เก่ียวข องกับตัวมนุษย8 มี
ความสําคัญยิ่งต�อการมีชีวิตของมนุษย8 เป0นทรัพยากรท่ีสามารถใช เป0นป)จจัยสี่ท้ังทางตรงและทางอ อม รวมท้ัง
ในแง�ความสะดวกสบาย การจรรโลงจิตใจ ถ าขาดทรัพยากรเหล�านี้มนุษย8อาจจะมีชีวิตอยู�ไม�ได  หรือถ าส�วน
หนึ่งส�วนใดขาดหายไปหรือไม�สมบูรณ8แล ว ก็อาจกระทบต�อการมีชีวิตของมนุษย8ไม�ทางตรงก็ทางอ อม 

คําว�า ทรัพยากร ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึงสิ่งท้ังปวงท่ีเป0น
ทรัพย8 ซ่ึงอาจหมายถึงทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยากรท่ีมนุษย8สร างข้ึนอีกประเภทหนึ่งก็ได  ซ่ึงทรัพยากรท่ี
มนุษย8สร างข้ึนอาจมีบางส�วนท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและมนุษย8ได ดัดแปลงหรือสร างกลไกควบคุมให 
แปรเปลี่ยนท้ังรูปร�างหรือพฤติกรรมได  บางกรณีมนุษย8ใช ธรรมชาติเป0นกลไกในการสร างทรัพยากรเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคข้ึน ทรัพยากรท่ีมนุษย8สร างข้ึน ได แก�ทรัพยากรเกษตร อุตสาหกรรม คมนาคมขนส�ง การสื่อสาร 
เข่ือน/ฝาย การชลประทาน นอกจากนี้นักวิชาการสิ่งแวดล อมได มองว�าสิ่งแวดล อมมีการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด วยกระบวนการทางสิ่งแวดล อม จึงได สร างมิติทรัพยากรออกเป0น 4 กลุ�ม คือกลุ�ม
ทรัพยากรกายภาพ กลุ�มทรัพยากรชีวภาพ คุณค�าการใช ประโยชน8ของมนุษย8 และคุณค�าคุณภาพชีวิต 

สําหรับประเภทสิ่งแวดล อม สามารถแบ�งออกเป0นประเภทใหญ�ๆ ได  2 ประเภท ดังนี้ 

1)  สิ่งแวดล อมธรรมชาติ   หมายถึง  สิ่งแวดล อมท่ีเกิดเองหรือมีอยู�ตามธรรมชาติและให 
ประโยชน8ต�อมนุษย8 ซ่ึงนอกจากจะเป0นสิ่งแวดล อมแล วยังเป0นทรัพยากรธรรมชาติ แบ�งเป0น 2 ชนิดคือ 

 1.1)  สิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล อมชีวภาพ  เช�น  พืช ป�าไม  สัตว8 และมนุษย8 เป0นต น 

 1.2)  สิ่งท่ีไม�มีชีวิตหรือสิ่งแวดล อมกายภาพ  เช�น  ดิน น้ํา อากาศ ควัน เมฆ เสียง เป0นต น 

2)  สิ่งแวดล อมท่ีมนุษย8สร างข้ึน  หมายถึง  ทุกสิ่งทุกอย�างท่ีเกิดข้ึนหรือมีข้ึนโดยการกระทํา 
ของมนุษย8 ท้ังท่ีต้ังใจและไม�ได ต้ังใจ ท้ังท่ีมีตัวตนและไม�มีตัวตน อาจสร างโดยการนําเอาสิ่งแวดล อมธรรมชาติ
มาใช ประโยชน8ด วยการดัดแปลงเพ่ือให เหมาะสมกับความต องการของมนุษย8  เช�น  บ าน ถนน สะพาน  
โต�ะ เก าอ้ี วัตถุมีพิษ เสียง อารมณ8 วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา การศึกษา ฯลฯ ซ่ึงสิ่งแวดล อมท่ีมนุษย8สร าง
ข้ึนแบ�งออกเป0น 2 ชนิด คือ 

2.1)  สิ่งแวดล อมทางกายภาพ เป0นสิ่งท่ีมนุษย8สร างข้ึน สามารถมองเห็นได  เช�น บ านเรือน 
ถนน สะพาน เมือง รถ เครื่องบิน วัด สิ่งก�อสร าง สถาป)ตยกรรม เป0นต น 

2.2)  สิ่งแวดล อมทางสังคม อาจสร างข้ึนโดยต้ังใจและไม�ต้ังใจ หรือสร างเพ่ือความเป0น
ระเบียบเรียบร อยของการอยู�ร�วมกัน เช�นวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา กฎหมาย ข อบังคับ กฎเกณฑ8 รวมไปถึง
การทะเลาะวิวาท ความขัดแย ง การส�งเสียงด�าทอ พฤติกรรม ลักษณะท�าทางท่ีเป0นนักเลง เป0นต น 
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2.3.3  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล(อม 

ทรัพยากรธรรมชาติมีความสําคัญในฐานะท่ีให ป)จจัยการดํารงชีวิตแก�มนุษย8 เป0นองค8ประกอบ 
ของสิ่งแวดล อมในระบบนิเวศ การรู จักนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช ย�อมช�วยให เกิดความอยู�ดีกินดี 
แก�ประชากร สร างความเจริญรุ�งเรืองแก�ประเทศชาติ แต�ท้ังนี้ต องอยู�บนพ้ืนฐานการใช อย�างชาญฉลาด 
ประหยัด แบ�งป)น เป0นประโยชน8แก�ทุกฝ�าย และต องใช ได อย�างยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
มีความสําคัญดังนี้   1)  ด านป)จจัยสี่  สิ่งมีชีวิตและมนุษย8นํามาใช เป0นอาหาร เครื่องนุ�งห�ม ยารักษาโรคและ 
ท่ีอยู�อาศัย   2) ด านการสร างบรรยากาศและให อากาศท่ีเหมาะสมต�อการดํารงชีวิต ท้ังของพืช สัตว8 จุลินทรีย8 
และสิ่งมีชีวิตทุกประเภท  3) ด านความบันเทิง ความผ�อนคลาย   4) ด านสร างความสมดุลให ระบบนิเวศ 

2.3.4  สาเหตุท่ีทําให(ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล(อมถูกทําลาย  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมถูกทําลายและสูญเสียได  3 ทางคือ  1) มนุษย8   2) สัตว8และ
โรคต�างๆ  3) ปรากฏการณ8ธรรมชาติ ซ่ึงการสูญเสียเนื่องจากมนุษย8เป0นป)จจัยท่ีสําคัญท่ีสุด เนื่องจากสาเหตุ
ต�อไปนี้ 

1)  การเพ่ิมข้ึนของประชากร ป)จจุบันการเพ่ิมของประชากรโดยเฉลี่ยท่ัวโลกมีแนวโน มสูงข้ึน 
แม ว�าการรณรงค8เรื่องการวางแผนครอบครัวจะได ผลดี แต�ปริมาณการเพ่ิมของประชากรก็ยังอยู�ในอัตราทวีคูณ 
ความต องการบริโภคทรัพยากรเพ่ิมมากข้ึนทุกทาง การนําทรัพยากรมาใช เป0นป)จจัยในการดํารงชีวิตหรือป)จจัย
การผลิต ซ่ึงจะนําไปสู�ความสะดวกสบายของมนุษย8 จะเห็นได จากป{ พ.ศ. 2400-2480 ซ่ึงเป0นยุคท่ีมีการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม มีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติอย�างมากมายมหาศาล เป0นยุคประชากรระเบิดหรือยุคทําลาย 
และเม่ือประชากรเพ่ิมมากข้ึน อาชีพต�างๆ ก็มีการเปลี่ยนแปลง จากการทําอุตสาหกรรมในครัวเรือนจะ
เปลี่ยนแปลงเป0นโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงต องการวัตถุดิบป2อนโรงงานเพ่ิมข้ึน ส�งผลให มนุษย8พยายามเสาะ
แสวงหาและนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช ทุกวิถีทาง 

2)  การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางด านเศรษฐกิจนั้นทําให มาตรฐานในการดํารงชีวิต
ของประชากรสูงตามไปด วย มีการบริโภคทรัพยากรจนเกินความจําเป0นข้ันพ้ืนฐานของชีวิตในสังคมป)จจุบันท่ี
เน นระบบเศรษฐกิจการตลาด การทําการเกษตรของมนุษย8จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิมซ่ึงเคยทํา
เกษตรกรรมแบบหลากหลาย เม่ือระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนไปก็หันมาทําเกษตรกรรมแบบปลูกพืชเชิงเด่ียว เช�น
การปลูกข าวอย�างเดียว ปลูกอ อยอย�างเดียว ปลูกมันสําปะหลังอย�างเดียว ซ่ึงต องมีการทําลายป�า ต องซ้ือปุ�ย 
และสารพิษฆ�าแมลงเพ่ือเพ่ิมผลผลิต นอกจากนี้การบีบค้ันทางด านเศรษฐกิจเป0นแรงผลักดันทําให คนบางกลุ�ม
ฉวยโอกาสกอบโกยผลประโยชน8จากทรัพยากรธรรมชาติ จนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมถูกทําลายจน
เสียสมดุล 

3)  ความเจริญก าวหน าทางด านวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี เป0นสิ่งท่ีช�วยเสริมให วิธีการนํา
ทรัพยากรมาใช ได ง�ายข้ึนและมากข้ึน การคิดค นและนําเครื่องมือเครื่องใช ท่ีทันสมัย สะดวกต�อการใช งาน 
ตลอดจนประสิทธิภาพการทํางานสูง เช�นการใช อาวุธสงครามร ายแรงหรืออาวุธท่ีมีประสิทธิภาพสูงล�าสัตว8ป�า 
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การใช เลื่อยจักรยนต8ตัดโค�นต นไม  การจับสัตว8น้ําด วยอวนตาถ่ี เป0นต น การนําเทคโนโลยีมาใช นับว�าเป0นผลดี
ทางเศรษฐกิจ แต�ส�งผลเสียต�อการคงอยู�ของทรัพยากรธรรมชาติ 

4)  การสร างสิ่งก�อสร างต�างๆ การสร างถนน  อ�างเก็บน้ํา  เข่ือน  นับว�าเป0นสาเหตุใหญ�ท่ีทําลาย
และส�งผลกระทบต�อทรัพยากรหลัก  เช�น  ป�าไม   ทรัพยากรดิน  น้ํา  สัตว8ป�า  ทําให มนุษย8เข าสู�พ้ืนท่ีป�าท่ี
เหลือได ง�ายกว�าเดิม  เนื่องจากการไปมาสะดวก การทําลายจึงเกิดข้ึนอย�างต�อเนื่อง เม่ือป�าเสื่อมโทรมหรือ 
หมดไป ถ่ินท่ีอยู�อาศัยของสัตว8ป�าถูกทําลาย โอกาสถูกล�ามีมากข้ึน สัตว8บางชนิดหาอาหารเป0นไปด วยความ
ยากลําบาก ในท่ีสุดก็สูญพันธุ8ไป เป0นต น 

5)  การกีฬา   ส�วนใหญ�เกิดกับทรัพยากรสัตว8ป�า  เช�น  การยิงนก  ตกปลา และการล�าสัตว8  
เป0นต น ถ าทําเพ่ือการกีฬาท่ีแท จริงก็ไม�มีป)ญหาเรื่องการทําลายทรัพยากรธรรมชาติมากนัก แต�เม่ือใดท่ีเป0น
การแข�งขัน เพ่ือทําสถิติด านจํานวน ขนาดอาวุธร ายแรงและทันสมัยจะถูกนํามาใช มากยิ่งข้ึน สัตว8ป�าท่ีได มา 
ก็จะนําส�วนหนึ่งของจํานวนท่ีได หรือบางส�วนของร�างกายไปเป0นอาหารหรือเครื่องใช เท�านั้น ส�วนท่ีเหลือก็จะ 
ท้ิงไว ในป�า ซ่ึงเป0นการกระทําท่ีไม�คุ มกับการสูญเสียชีวิตและพันธุกรรมของสัตว8ป�า 

6)  การสงคราม   ก�อให เกิดการกระตุ นให นําทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู�มาใช มากข้ึน การนํา
ทรัพยากรแร�ธาตุมาใช เพ่ือการผลิตอาวุธและเครื่องมือต�างๆ ซ่ึงสุดท ายก็ถูกทําลายไป บางครั้งต องเร�งขุดเจาะ
น้ํามันดิบเพ่ือขาย แล วนําเงินตราไปซ้ือหาอาวุธท่ีทันสมัยมีประสิทธิภาพการทําลายสูงมาต�อสู ซ่ึงกันและกัน ผล
ของสงครามคือการสูญเสียท้ังสองฝ�ายในด านทรัพยากรมนุษย8 หรือทรัพยากรอ่ืนๆ  เช�น  การท้ิงระเบิดทําลาย
ชีวิตและทรัพยากรของมนุษย8ซ่ึงเป0นทรัพยากรธรรมชาติการทําลายบ�อน้ํามันของอิรักในป{ พ.ศ.2536 ทําให 
สูญเสียทรัพยากรซ่ึงต องใช เวลาเป0นล านๆ ป{ในการเกิดอย�างน�าเสียดายและส�งให เกิดผลเสียต�อสิ่งแวดล อมโลก 

7)  ความไม�รู หรือรู เท�าไม�ถึงการณ8 หลายๆ ครั้งท่ีคนเราทําลายสิ่งแวดล อมเพราะความไม�รู สาเหตุ
และผลกระทบ ขาดข อมูลความเข าใจท่ีถูกต อง ทําให เราเข าถึงและสัมพันธ8กับสิ่งแวดล อมแตกต�างกัน ในขณะ
ท่ีนักอนุรักษ8นึกถึงสิ่งแวดล อมในรูปของระบบนิเวศของธรรมชาติป�าไม และสัตว8ป�า แต�ภาคอุตสาหกรรมกลับ
นึกถึงวัตถุดิบท่ีเป0นป)จจัยในการผลิตเป0นต นทุน นักเศรษฐศาสตร8จะนึกถึงทรัพยากรท่ีต องใช ให คุ มค�า ชาวนา
จะนึกถึงฝน ภาคท�องเท่ียวนึกถึงเงิน การทําการเกษตรท่ีไม�ถูกต องของเกษตรกร ฯลฯ สังคมยังขาดความเข าใจ
ถึงสิ่งแวดล อมในลักษณะรวมท่ีเป0นความสัมพันธ8ของสิ่งต�างๆ ท่ีเม่ือเกิดความเสียหายท่ีใดท่ีหนึ่งก็จะมี
ผลกระทบแก�กันและกัน บางครั้งลืมไปว�าความสนุกชั่วครู�ชั่วยามของตนเป0นสิ่งท่ีทําลายความเป0นธรรมชาติ
และความงดงามของสถานท่ี 

2.3.5  ความหมายของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล(อม  

การจัดการ (Management)  หมายถึง  การดําเนินงานอย�างมีประสิทธิภาพในรูปแบบต�างๆ  
ท้ังด านการจัดหา การเก็บรักษา การซ�อมแซม การใช อย�างประหยัด และการสงวนรักษา เพ่ือให กิจกรรม 
ท่ีดําเนินการนั้นสามารถให ผลยั่งยืนต�อมวลมนุษย8และธรรมชาติ โดยหลักการแล ว "การจัดการ" จะต องมี 
แนวทางการดําเนินงาน ขบวนการ และข้ันตอน  รวมท้ังจุดประสงค8ในการดําเนินงานท่ีชัดเจนแน�นอน 
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แต�ถ าเราจะกําหนดว�าสิ่งแวดล อมท่ีเรากล�าวกันท่ัวๆ ไปนั้น เป0นเรื่องของป)ญหาภาวะมลพิษ 
อันเนื่องมาจากการใช ทรัพยากรธรรมชาติหรือจากผลของความก าวหน าของการพัฒนาแล ว  เราก็สามารถ 
ให คําจํากัดความแยกระหว�างการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล อมได ดังนี้ คือ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึงการดําเนินงานอย�างมีประสิทธิภาพต�อสิ่งท่ีเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติและให ประโยชน8ต�อมนุษย8 ท้ังในด านการจัดหา การเก็บรักษา การซ�อมแซม การใช อย�างประหยัด 
รวมท้ังการสงวนเพ่ือให ทรัพยากรธรรมชาตินั้นสามารถให ผลได อย�างยาวนาน  

การจัดการสิ่งแวดล อม หมายถึง การดําเนินงานอย�างมีประสิทธิภาพเพ่ือทําให สิ่งท่ีอยู�รอบ ๆ ตัว
เรามีผลดีต�อคุณภาพชีวิต นั่นก็คือจะต องดําเนินการป2องกันไม�ให เกิดป)ญหาภาวะมลพิษท่ีจะมีผลต�อการ
ดํารงชีวิตอยู�อย�างมีความสุข ปลอดภัย นั่นเอง 

การจัดการสิ่งแวดล อม หมายถึง กระบวนการสร างศักยภาพการคงสภาพความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล อมและการควบคุมกิจกรรมการจัดการ เพ่ือเอ้ือประโยชน8ต�อมนุษย8ตลอดไป (เกษม จันทร8แก ว, 2547) 

ในความหมายของนักอนุรักษ8 การจัดการสิ่งแวดล อม หมายถึง การดําเนินงานเพ่ือสนองความ
ต องการของมนุษย8โดยไม�มีผลกระทบต�อระบบสิ่งแวดล อม ท้ังนี้เพ่ือจะได มีทรัพยากรไว ใช ตลอดไปหรือการ
กําหนดกิจกรรมในการนําทรัพยากรมาใช  

หากจะขยายความตามความหมายข างต น  ขอให นึกถึงกิจกรรมต�างๆ ของมนุษย8ท่ีเกิดข้ึน 
ท้ังในครัวเรือน ชุมชน โรงงานหรือพ้ืนท่ีท่ีมีกิจกรรมทางสิ่งแวดล อม ซ่ึงทุกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนไม�ว�าจะเป0น
กิจกรรมการผลิต (ผลิตอาหาร/ผลิตสินค า) กิจกรรมบริการ กิจกรรมการกําจัดของเสีย หรือกิจกรรมอ่ืนๆ  
ท่ีมีการดําเนินงานจะต องหาทางป2องกัน แก ไขป)ญหาผลกระทบต�อระบบสิ่งแวดล อมจากการใช ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล อม (น้ํา ดิน อากาศ อุปกรณ8 วัสดุ) 

การจัดการสิ่งแวดล อมจึงเป0นงานท่ีสําคัญเป0นอย�างยิ่งสําหรับงานอนุรักษ8สิ่งแวดล อม  ดังนั้น  
การจัดการสิ่งแวดล อมจึงควรยึดหลักทางอนุรักษ8 ซ่ึงหมายถึงทรัพยากรธรรมชาติในระบบสิ่งแวดล อมนั้น
สามารถนํามาใช ได และต องใช อย�างถูกต องตามหลักวิชาการ กล�าวคือต องมีการใช อย�างสมเหตุสมผล ปรับปรุง
ทรัพยากรท่ีเสื่อมโทรมให ดีแล วจึงค�อยนํามาใช  สุดท ายคือประหยัด และสงวนทรัพยากรท่ีหายาก 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง  วิธีการดําเนินการหรือวิธีการปฏิบัติเ พ่ือให 
ทรัพยากรธรรมชาติดํารงอยู� มีเพ่ิมข้ึน หรือไม�ถูกทําลายจนเกินขอบเขต ไม�ว�าโดยตรงหรือโดยอ อม ไม�ว�าจะ
เป0นการป2องกัน การรักษาหรือแก ไขก็ตาม (จักรพันธุ8 ป)ญจะสุวรรณ, 2545) 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม  หมายถึง  การดําเนินการต�อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล อมอย�างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมสามารถเอ้ืออํานวยให มวล
มนุษย8มีใช ตลอดไป โดยไม�ขาดแคลนและมีป)ญหาใดๆ (อํานาจ เจริญศิลป�, 2543) 

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม หมายถึง กระบวนการจัดแผนงานหรือกิจกรรม
ในการจัดสรรการใช ประโยชน8จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม เพ่ือตอบสนองความต องการของมนุษย8
เพ่ือให บรรลุเป2าหมายสูงสุดของการพัฒนา (ชัชพล ทรงสุนทรวงศ8, 2546) 
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การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม  หมายถึง  การดําเนินการตามระบบและกลไกใน
การอนุรักษ8 พัฒนาและใช ประโยชน8ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม เพ่ือให ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อมสามารถเอ้ืออํานวยและตอบสนองความต องการของมนุษย8ได อย�างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และ
ต�อเนื่อง โดยไม�ก�อให เกิดความเสียหายต�อคุณภาพสิ่งแวดล อม (ดุสิต เวชกิจ และคณะ, 2548) 

สรุปได ว�า การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม หมายถึง การดําเนินงานต�างๆ ท่ี
เก่ียวข องกับการใช ประโยชน8ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมตามหลักการอนุรักษ8 มีบุคคล องค8กร หรือ
หน�วยงานต�างๆ เข ามามีส�วนเก่ียวข องเพ่ือพัฒนาการใช ประโยชน8ในทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืน และ 
ไม�ก�อให เกิดความเสียหายต�อคุณภาพสิ่งแวดล อม 

จากคําจํากัดความข างต น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม หมายถึง การ
ดําเนินงานต�อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมอย�างมีประสิทธิภาพ ท้ังในด านการจัดหา การเก็บรักษา การ
ซ�อมแซม การใช อย�างประหยัด และการสงวนรักษา เพ่ือให ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมนั้นสามารถ
เอ้ืออํานวยประโยชน8แก�มวลมนุษย8ได ใช ตลอดไปอย�างไม�ขาดแคลนหรือมีป)ญหาใดๆ หรืออาจจะหมายถึง
กระบวนการจัดการ แผนงานหรือกิจกรรมในการจัดสรรและการใช ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเพ่ือ
สนองความต องการในระดับต�างๆ ของมนุษย8และเพ่ือให บรรลุเป2าหมายสูงสุดของการพัฒนาคือเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ - สังคมและคุณภาพสิ่งแวดล อม โดยยึดหลักการอนุรักษ8ด วยการใช ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อมอย�างฉลาด ประหยัด และก�อให เกิดผลเสียต�อสิ่งแวดล อมน อยท่ีสุดเท�าท่ีจะทําได  

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมจะต องยึดหลักการทางอนุรักษ8วิทยาเพ่ือ
ประกอบการดําเนินงานในการจัดการดังนี้ คือ  

1)  การใช ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมจะต องเป0นไปอย�างสมเหตุสมผล ใช อย�างฉลาด
หรือใช ตามความจําเป0น ไม�ใช อย�างฟุ�มเฟEอยและไม�เกิดการสูญเปล�า หรือเกิดการสูญเปล�าน อยท่ีสุด  

2)  การประหยัดของท่ีหายากและของท่ีกําลังสูญพันธุ8  

3)  การปรับปรุง ซ�อมแซมสิ่งท่ีเสื่อมโทรมให คืนสภาพก�อนนําไปใช  เพ่ือให ระบบสิ่งแวดล อมดี
ข้ึน  

2.3.6  แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล(อม    

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม มีแนวความคิดหลักในการดําเนินงาน ดังนี้คือ  

1)  มุ�งหวังให ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมท่ีประกอบกันอยู�ในระบบธรรมชาติ  
มีศักยภาพท่ีสามารถให ผลิตผลได อย�างยั่งยืนถาวรและม่ันคง คือ มุ�งหวังให เกิดความเพ่ิมพูนภายในระบบ 
ท่ีจะนํามาใช ได  โดยไม�มีผลกระทบกระเทือนต�อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมนั้น ๆ  

2)  ต องมีการจัดองค8ประกอบภายในระบบธรรมชาติหรือสิ่งแวดล อมหรือระบบนิเวศให มี 
ชนิด ปริมาณ และสัดส�วนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมแต�ละชนิดเป0นไปตามเกณฑ8มาตรฐาน 
ตามธรรมชาติ เพ่ือให อยู�ในภาวะสมดุลของธรรมชาติ  
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3)  ต องยึดหลักการของอนุรักษ8วิทยาเป0นพ้ืนฐาน โดยจะต องมีการรักษา สงวน ปรับปรุง 
ซ�อมแซม และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ในทุกสภาพท้ังในสภาพท่ีดีตามธรรมชาติ ในสภาพท่ีกําลังมีการใช 
และในสภาพท่ีทรุดโทรมร�อยหรอ  

4)  กําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการควบคุมและกําจัดของเสียมิให เกิดข้ึนภายในระบบ
ธรรมชาติ รวมไปถึงการนําของเสียนั้น ๆ กลับมาใช ให เกิดประโยชน8อย�างต�อเนื่อง  

5)  ต องกําหนดแนวทางในการจัดการเพ่ือให คุณภาพชีวิตของมนุษย8ดีข้ึน โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมในแต�ละสถานท่ีและแต�ละสถานการณ8 

จากแนวคิดดังกล�าว เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมนั้น มีหลายชนิดและแต�ละชนิด
ก็มีคุณสมบัติและเอกลักษณ8ท่ีเฉพาะตัว ดังนั้น เพ่ือให การจัดการสามารถบรรลุเป2าหมายของแนวคิด จึงควร
กําหนดหลักการจัดการหรือแนวทางการจัดการให สอดคล องกับชนิด คุณสมบัติ และเอกลักษณ8เฉพาะอย�าง
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมนั้น ๆ ดังนี้  

1)  ทรัพยากรหมุนเวียนหรือทรัพยากรท่ีใช ไม�หมดสิ้น เป0นทรัพยากรท่ีมีอยู�ในธรรมชาติอย�าง
มากมาย  อาทิเช�น  แสงอาทิตย8  อากาศ  และน้ําในวัฏจักร  ทรัพยากรประเภทนี้มีความจําเป0นต�อร�างกาย
มนุษย8และสิ่งมีชีวิตอย�างอ่ืน ถ าขาดแคลนหรือมีสิ่งเจือปน ท้ังท่ีเป0นพิษและไม�เป0นพิษ ก็จะมีผลต�อการ
เจริญเติบโตและศักยภาพในการผลิตของทรัพยากรธรรมชาตินั้น  การจัดการจะต องควบคุมการกระทําท่ีจะมี
ผลเสียหรือเกิดสิ่งเจือปนต�อทรัพยากรธรรมชาติ ต องควบคุมและป2องกันมิให เกิดป)ญหามลพิษจาก
ขบวนการผลิตท้ังการเกษตร อุตสาหกรรม ท่ีจะมีผลต�อทรัพยากรประเภทนี้  รวมท้ังการให การศึกษา 
แก�ประชาชน ท้ังผลดี-ผลเสียของการปนเปEFอน วิธีการควบคุมและป2องกัน รวมท้ังต องมีกฎหมายควบคุมการ
กระทําท่ีจะมีผลต�อทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ด วย  

2)  ทรัพยากรทดแทนได  เป0นทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช แล วสามารถฟEFนคืนสภาพได  ท้ังในระยะ
สั้นและระยะยาว  ซ่ึงได แก�  ป�าไม   มนุษย8  สัตว8ป�า  พืช  ดิน และน้ํา ทรัพยากรประเภทนี้มักจะมีมากและ
จําเป0นอย�างยิ่งต�อมนุษย8และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ มนุษย8ต องการใช ทรัพยากรนี้ ตลอดเวลาเพ่ือป)จจัยสี่ การเก็บเก่ียว
ผลประโยชน8จากทรัพยากรธรรมชาติชนิดนี้ หรือการนํามาใช ประโยชน8ควรนํามาใช เฉพาะส�วนท่ีเพ่ิมพูนเท�านั้น 
หรืออีกนัยหนึ่งแนวคิดนี้ถือว�าฐานของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู�เปรียบเสมือนต นทุนท่ีจะได รับผลกําไรหรือ
ดอกเบ้ียรายป{ โดยส�วนกําไรหรือดอกเบ้ียนี้ก็คือ ส�วนท่ีเราสามารถนํามาใช ประโยชน8ได นั่นเอง การจัดการ
จะต องจัดให ระบบธรรมชาติมีองค8ประกอบภายในท่ีมีชนิด และปริมาณท่ีได สัดส�วนกัน การใช ต องใช เฉพาะ
ส�วนท่ีเพ่ิมพูนและต องควบคุมและป2องกันให สต�อกหรือฐานของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมนั้นๆ  
มีศักยภาพ หรือความสามารถในการให ผลิตผลหรือส�วนเพ่ิมพูนได อย�างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังในการใช หรือ
การผลิตของทรัพยากรธรรมชาตินั้นจะต องใช เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและยึดหลักทางการอนุรักษ8วิทยาด วย  

3)  ทรัพยากรท่ีใช แล วหมดไป เป0นทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช แล วจะหมดไป ไม�สามารถเกิดข้ึน
มาทดแทนได  หรือถ าจะเกิดข้ึนมาทดแทนได ก็ต องใช เวลานานมาก และมักเป0นทรัพยากรท่ีมีความสําคัญ
ทางด านเศรษฐกิจ ซ่ึงได แก� น้ํามันปHโตรเลียม ก�าซธรรมชาติ และสินแร� การจัดการทรัพยากรประเภทนี้ 
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จะต องเน นการประหยัดและพยายามไม�ให เกิดการสูญเสียต องใช ตามความจําเป0นหรือถ าสามารถใช วัสดุอ่ืน
แทนได ก็ควรนํามาใช แทน รวมท้ังต องนําส�วนท่ีเสียแล วกลับมาใช ประโยชน8ให คุ มค�าต�อไป 

กล�าวโดยสรุป  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม จําเป0นต องดําเนินงานต�อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมอย�างมีประสิทธิภาพ ท้ังในด านการจัดหา  การเก็บรักษา การซ�อมแซม  
การใช อย�างประหยัด และการสงวนรักษา เพ่ือให ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมนั้นสามารถเอ้ืออํานวย
ประโยชน8แก�มวลมนุษย8ได ใช ตลอดไปอย�างไม�ขาดแคลนหรือมีป)ญหาใดๆ ตลอดถึงมีกระบวนการจัดการ 
แผนงานหรือกิจกรรมในการจัดสรรและการใช ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเพ่ือสนองความต องการ 
ในระดับต�างๆ ของมนุษย8และเพ่ือให บรรลุเป2าหมายสูงสุดของการพัฒนาคือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคม
และคุณภาพสิ่งแวดล อม โดยยึดหลักการอนุรักษ8ด วยการใช ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมอย�างฉลาด 
ประหยัด และก�อให เกิดผลเสียต�อสิ่งแวดล อมน อยท่ีสุดเท�าท่ีจะทําได  การท่ีจะดํารงรักษาไว ซ่ึงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล อมในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม ต องอาศัยความ
ร�วมมือจากประชาชนผู อยู�ในพ้ืนท่ีเป0นสําคัญ เพ่ือให เกิดการหวงแหน การสร างสรรค8 การพัฒนาท่ีเหมาะสม 
ส�งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนถ่ินอย�างมีความสุขและยั่งยืน 

2.3.7  ลักษณะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล(อม 

ลักษณะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม สามารถแบ�งได เป0น 3 ลักษณะดังนี้ 

1)  การใช ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมอย�างยั่งยืน การใช ทรัพยากร/สิ่งแวดล อมแบบ
ยั่งยืนซ่ึงต�างมีหลักการและวิธีการเฉพาะตัวเอง  เช�น  หิน-แร�  น้ํา  อากาศ  ดิน  ป�าไม   สัตว8ป�า  เมือง  เกาะ 
เป0นต น  ผู จัดการ ต องใช เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและใช ทรัพยากรท่ีทดแทนได เฉพาะส�วนท่ีเพ่ิมพูน 
ทรัพยากรท่ีใช แล วหมดไปต องเกิดของเสียและมลพิษน อยท่ีสุดและต องควบคุมมิให ทรัพยากรท่ีใช แล วไม�หมด
สิ้นให สะอาดตลอดเวลา 

2)  การกําจัด การบําบัดและฟEFนฟูของเสียและมลพิษ   การจัดการสิ่งแวดล อมอีกลักษณะหนึ่ง
คือ การกําจัด การบําบัด และการฟEFนฟูของเสียและมลพิษ หมายถึง การกระทําการใดๆ ก็ตามท่ีสามารถขจัด
ของเสียและมลพิษให หมดไปหรือเสื่อมสภาพไปหรือหมดฤทธิ์ เช�น การกําจัดขยะ (ขยะชุมชน ขยะติดเชื้อและ
กากสารพิษอันตราย) การบําบัดน้ําเสียและการฟEFนฟูแหล�งเสื่อมโทรมให ฟEFนคืนสภาพปกติ กล�าวอีกนัยหนึ่งได 
ว�า การขจัดของเสียและมลพิษในระบบสิ่งแวดล อมต องหมดสิ้นไปโดยเข าสู�ภาวะปกติแล วสามารถสร างภาวะ
ปกติของโครงสร างและบทบาทหน าท่ีของระบบให ปกติและสุดท ายสร างความสมดุลในระบบสิ่งแวดล อมให 
ปรากฏต�อไป 

3)  การควบคุมกิจกรรม   กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในระบบสิ่งแวดล อมท้ังในและนอกระบบการ
จัดการอาจทําลายโครงสร างหรือทรัพยากรภายในระบบ ส�งผลให เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน าท่ีของระบบ
สิ่งแวดล อม ในท่ีสุดขณะท่ีมีกิจกรรมใช ทรัพยากรนั้นย�อมเกิดของเสียและมลพิษจากเทคโนโลยีตามมาด วยก็
เช�นกันย�อมมีฤทธิ์ทําลายทรัพยากรหรือสิ่งแวดล อมในระบบเปลี่ยนแปลงไป ทําให บทบาทหน าท่ีของระบบ
สิ่งแวดล อมเปลี่ยนแปลงอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได  
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กล�าวโดยสรุป   การจัดการสิ่งแวดล อมก็คือการใช ทรัพยากรหรือการกําจัด การบําบัดและการ
ฟEFนฟูต�อของเสียและมลพิษหรือเป0นการควบคุมกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล อมท้ังหมดชี้ให เห็นว�า มนุษย8
สามารถใช ทรัพยากรสิ่งแวดล อมได แต�ต องเป0นการใช แบบยั่งยืน การใช ทรัพยากรแต�ละครั้งย�อมสร างของเสีย
และมลพิษจําเป0นต องหาทางขจัดให หมดไป  ถ ามีกิจกรรมใดท่ีคาดว�าจะสร างป)ญหาจําเป0นต องหาทางควบคุม 
มิให ก�อให เกิดป)ญหาสิ่งแวดล อมรวมไปถึงการทําให กระบวนการวิทยาศาสตร8ของสิ่งแวดล อมปกติอย�างยั่งยืน
ด วย 
 

2.4  วรรณกรรมท่ีเก่ียวข(อง 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข องกับโครงการวิจัยเรื่อง การมีส�วนร�วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัด
นครพนม ผู วิจัยได ทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข อง ดังนี้ 

อนุชิต  การเกษ  (2542 : บทคัดย�อ)  ได ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการป�าชุมชนโดยองค8กร 
ชาวบ าน ศึกษาป�าชุมชนหนองเม็ก หนองฮี ตําบลเสือเฒ�า อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยใช วิธีการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมแทรกแซงเพ่ือพัฒนาความเข มแข็งขององค8กรชาวบ าน ผลการวิจัยพบว�า ควรมี
การจัดกิจกรรมระดับชุมชน ประชาสัมพันธ8แนวคิดและวิธีการอนุรักษ8ป�า เพ่ือเสริมสร างความเข าใจนําไปสู�
ความร�วมมือในการอนุรักษ8 เพราะทําให ชาวบ านมีความรู ความเข าใจ เห็นความสําคัญของป�าไม  และมีการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค8กรชาวบ านท่ีได วางไว  นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาศักยภาพของผู นําและ
คณะกรรมการชาวบ านและควรจัดให มีการสร างเครือข�ายเพ่ือดูแลรักษาทรัพยากรป�าภายใต การสนับสนุนจาก
ภาครัฐและเอกชน 

ทองจันทร%  หอมเนตร (2538 : บทคัดย�อ) ได ศึกษาเรื่อง การจัดการป�าชุมชนขององค8กรท องถ่ิน 
กรณีศึกษาหมู�บ านในเขตลุ�มน้ําห วยทราย จังหวัดขอนแก�น พบว�า รูปแบบการจัดการป�าชุมชนขององค8กร
ท องถ่ินระดับหมู�บ าน ประกอบด วย 3 รูปแบบคือ 1) อาศัยภูมิป)ญญาท องถ่ิน โดยมีวิวัฒนาการมาจาก
ความสัมพันธ8ของคนกับป�าอยู�ก�อนแล ว เช�นกลุ�มผู ใช น้ํา มีการบูชาบวงสรวงผีต นน้ํา และการจัดการป�าชุมชน
ของกลุ�มมัคนายกวัด  2) เกิดจากกระบวนการพัฒนาหมู�บ านโดยทางราชการมีการรับรองสิทธิในท่ีดินป�าชุมชน 
ทําให คณะกรรมการหมู�บ านเกิดความตระหนักในการจัดการป�าชุมชน และ 3) เกิดจากข อจํากัดของกฎหมาย 
เช�นกรณีการประกาศเขตอุทยานแห�งชาติ ทําให ชุมชนพ่ึงพิงป�าลําบาก จึงต องการพัฒนาป�าชุมชนทดแทน 
ส�วนกระบวนการในการจัดการป�าชุมชน  ประกอบด วย 1) เกิดจากกลุ�มธรรมชาติท่ีมีพ้ืนฐานมาจากความ
ศรัทธาในพุทธศาสนา อาศัยความร�วมมือของพระภิกษุและชาวบ าน  2) การแบ�งระดับความสําคัญของป�า
ชุมชนแต�ละแห�งตามสภาพป�าและความต องการของชุมชน เช�นหมู�บ านเก�าจะให ความสําคัญกับป�าเชิง
วัฒนธรรม เช�นป�าช า ป�าปู�ตา หมู�บ านใหม�จะให ความสําคัญป�าชุมชนในเชิงเศรษฐกิจ  3) การจัดการป�าชุมชน
จะมีองค8กรสําคัญระดับหมู�บ าน คือกลุ�มคณะกรรมการหมู�บ าน กลุ�มมัคนายกวัด และป)จจัยท่ีเก่ียวข องกับการ
จัดการป�าชุมชนของท องถ่ิน ได แก� พัฒนาการของชุมชน ระบบการผลิตของชุมชน ความสัมพันธ8ทางสังคมและ
กรรมสิทธิ์ในพ้ืนท่ีป�าชุมชน การมีส�วนร�วมของชาวบ านท่ัวไปอยู�ในข้ันการเกิดความตระหนักและร�วมปฏิบัติ 
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ส�วนป)ญหาการจัดการป�าชุมชน ได แก�แนวเขตไม�ชัดเจน ไม�มีกรรมสิทธิ์ การบุกรุกและลักลอบตัดไม  การเกิดไฟ
ป�า ขาดงบประมาณสนับสนุนและคณะกรรมการดูแลรักษาป�าชุมชนขาดความรับผิดชอบ 

ฉัตราภรณ%  วิวัฒนวานิช (2551 : 20)  ได กล�าวถึง  แนวทางการแก ไขป)ญหาการจัดการด านป)ญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม  มุ�งระบุไปท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อม หน�วยงานท่ีมีส�วนเก่ียวข องต องเร�งดําเนินการแก ไขปรับปรุงเพ่ือให กฎหมายในความรับผิดชอบ 
มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ8 มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมและนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร8มาใช  
เพ่ือลดความขัดแย งและลดการเพ่ิมมลพิษสู�สิ่งแวดล อม รวมท้ังเอ้ืออํานวยให ภาคประชาชนสามารถเข ามา 
มีส�วนร�วมในระดับต�างๆ มากข้ึน โดยเฉพาะองค8กรปกครองส�วนท องถ่ินซ่ึงสามารถออกข อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
บังคับใช ภายในท องถ่ินของตนได  ควรเร�งดําเนินการในส�วนท่ีจะกระทบต�อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี
ปกครองก�อน  เช�น  การออกข อบัญญัติ/เทศบัญญัติเก่ียวกับการกําจัดของเสีย ไม�ว�าจะเป0นน้ําเสียหรือขยะ 
มูลฝอย 

สรศักดิ์  เดชโนนสังข%  (2544 : บทคัดย�อ)  ได ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
จัดการทรัพยากรป�าไม  ศึกษาเฉพาะกรณีบ านนาเจริญ อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โดยการศึกษา
เปรียบเทียบก�อนและหลังการดําเนินกิจกรรมแทรกแซง ได แก�การฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําเอกสารให 
ความรู  การแนะนําให ความรู จากวิทยากรรวมท้ังผู แทนจากชุมชน ท่ีมีการดําเนินกิจกรรมด านการจัดการ
ทรัพยากรป�าไม ในชุมชนท่ีประสบความสําเร็จและการศึกษาดูงาน ผลการวิจัยพบว�าหลังการดําเนินการ
กิจกรรมแทรกแซง ประชาชนมีความรู ความเข าใจในบทบาทของตัวเองเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชนใน
การจัดการทรัพยากรป�าไม มากข้ึน มีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผลในการจัดการทรัพยากรป�าไม 
เพ่ิมข้ึน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบว�าผลกระทบท่ีเกิดข้ึนภายหลังกิจกรรมแทรกแซง ซ่ึง
พิจารณาจากกิจกรรมท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนในหมู�บ านตามท่ีได รับมอบหมายให ปฏิบัติตามบทบาทหน าท่ีและ
การมีองค8กรรับผิดชอบด านการจัดการทรัพยากรป�าไม  พบว�า องค8กรมีความเข มแข็งข้ึน ท้ังนี้เนื่องจากได รับ
การกระตุ นจากเจ าหน าท่ีของรัฐ ตลอดจนหน�วยงานส�วนราชการต�างๆ ท่ีเก่ียวข องรวมท้ังการเข ามามีส�วนร�วม
ของชุมชนมากข้ึนอย�างมีนัยสําคัญ 

ระวี  อินจินดา (2542 : บทคัดย�อ)  ได ทําการศึกษาเรื่อง การมีส�วนร�วมการอนุรักษ8ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล อมของชุมชนบ านโป�ง ตําบลป�าไผ� อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม� การศึกษามี
วัตถุประสงค8เพ่ือศึกษาระดับการมีส�วนร�วมของชุมชนบ านโป�งในการอนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อม และศึกษาป)จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อระดับการมีส�วนร�วมของชุมชน กลุ�มตัวอย�างได แก�ประชาชนบ าน
โป�งท่ีเข าร�วมโครงการพัฒนาบ านโป�ง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศึกษาเฉพาะกลุ�มผู ใช น้ํา กลุ�มอนุรักษ8บ าน
โป�ง กลุ�มการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ และกลุ�มส�งเสริมอาชีพ จํานวน 120 คน ได มาโดยใช วิธีการสุ�มแบบง�าย 
เครื่องมือท่ีใช ในการรวบรวมข อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช ในการวิเคราะห8ข อมูล ได แก�การแจกแจงความถ่ี 
การกระจายร อยละ ค�ามัชฌิมเลขคณิต ค�าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด วยการ
วิเคราะห8ความแปรปรวนทางเดียว และค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ8แบบเพียร8สัน ผลการศึกษาสรุปได ดังนี้ การมี
ส�วนร�วมของชุมชนบ านโป�ง ในการอนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ในด านการตัดสินใจและการ
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ดําเนินงาน พบว�าชาวบ านโป�งมีระดับการมีส�วนร�วมน อย สําหรับการได รับประโยชน8อยู�ในระดับปานกลาง และ
การประเมินมีระดับการมีส�วนร�วมน อย ชาวบ านโป�งได รับประโยชน8จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
อยู�ในระดับปานกลาง และการได รับประโยชน8จากโครงการพัฒนาบ านโป�งอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อยู�ใน
ระดับปานกลาง อาชีพและระยะเวลาการเป0นสมาชิกกลุ�มท่ีแตกต�างกัน มีระดับการมีส�วนร�วมของชุมชนบ าน
โป�งในการอนุรักษ8 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมต�างกัน ระยะเวลาท่ีอยู�อาศัยในพ้ืนท่ีต�างกัน มีระดับการ
มีส�วนร�วมของชุมชนบ านโป�ง ในการอนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมไม�ต�างกัน การได รับประโยชน8
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมกับระดับการมีส�วนร�วมของชุมชนบ านโป�งในการอนุรักษ8
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม มีค�าสหสัมพันธ8 0.66 และนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เป0นไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว  การได รับประโยชน8จากโครงการพัฒนาบ านโป�งอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กับระดับการ 
มีส�วนร�วมของชุมชนบ านโป�งในการอนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมมีค�าสหสัมพันธ8 .59 และ
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เป0นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  

มงคล  จันทร%ส2อง (2544 : บทคัดย�อ)  ได ศึกษาวิจัย การมีส�วนร�วมในการอนุรักษ8ทรัพยากรป�าไม ของ
สมาชิกสภาองค8การบริหารส�วนตําบล อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ8 ผลการศึกษาพบว�า ป)จจัยท่ีมีผล 
ต�อการมีส�วนร�วมในการอนุรักษ8ทรัพยากรป�าไม  ได แก� อายุ และ ความคาดหวังผลประโยชน8ท่ีจะได รับจากการ
มีส�วนร�วม กล�าวโดยสรุปได ว�า การมีส�วนร�วมนั้นข้ึนอยู�กับตัวแปรหลายอย�างได แก� เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
การเป0นสมาชิกกลุ�ม ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในชุมชน การรับรู ข อมูลข�าวสารต�างๆ และ การอนุรักษ8สิ่งแวดล อม 

วิไลลักษณ%  สุวจิตตานนท% (2552 : บทคัดย�อ)  ได ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส�วนร�วมของประชาชนใน
การจัดการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ8 กรณีศึกษาประชาชนในเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว�า ประชาชนมีส�วนร�วมในการจัดการท�องเท่ียวในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป0นรายด าน พบว�า ด านการดูแลรักษาและ ด านการค นพบสาเหตุของป)ญหา อยู�ในระดับสูงด านการ
ปฏิบัติงาน ด านการวางแผนดําเนินงาน และ ด านการประเมินผล อยู�ในระดับปานกลาง 

มณฑล  เอกอดุลย%พันธ% (2553 : บทคัดย�อ) ได ศึกษาวิจัย การมีส�วนร�วมของประชาชนในการอนุรักษ8
สิ่งแวดล อม กรณีศึกษาตลาดน้ําตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว�า การมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ8สิ่งแวดล อมบริเวณตลาดน้ําตลิ่งชัน ในภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง และเม่ือ
พิจารณาเป0นรายด าน พบว�าด านการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงาน มีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก ส�วนด านอ่ืนๆ อยู�
ในระดับปานกลางทุกด าน เรียงตามลําดับ ดังนี้ คือ ด านการมีส�วนร�วมในการศึกษาป)ญหา ด านการมีส�วนร�วม
ในการติดตามประเมินผล และด านการมีส�วนร�วมในการบํารุงรักษาและปรับปรุงแก ไข ตามลําดับ 

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2535 : 52) ได ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทขององค8กรในท องถ่ินท่ีมีผลการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมในจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว�า องค8กรภายในท องถ่ิน 
ส�วนใหญ�ต องการให ประชาชนเข ามามีส�วนร�วมในการคิด การตัดสินใจและลงมือปฏิบัติงานในกิจกรรม 
ท่ีเก่ียวข องกับงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมด วยตนเอง บทบาทของหน�วยงานภาครัฐ  
พบว�าหน�วยงานกรมป�าไม เข ามามีบทบาทมากท่ีสุดในการพัฒนาทรัพยากรป�าไม  บทบาทส�วนบุคคล พบว�า 
พระและครูมีบทบาทเก่ียวข องกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมมากท่ีสุด กระบวนการ
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ดําเนินงานขององค8กรปกครองในท องถ่ินท่ีเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาตินั้น ส�วนใหญ�เป0นการดําเนินงานท่ีได รับ
นโยบายหรือคําสั่ งแนะนํามาจากเ บ้ืองบน คือมาจากอําเภอหรือจั งหวัด  อันมิใช� เป0นการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติในหมู�บ านหรือตําบล ท่ีเกิดจากความคิดริเริ่มหรือความต องการของคณะกรรมการหมู�บ าน 
(กม.) และคณะกรรมการสภาตําบล (กสต.) และยังเป0นการไม�สอดคล องกับหลักการพัฒนาท่ีกําลังจะเริ่มมา
จากความต องการของประชาชนเป0นหลัก เม่ือสถานการณ8เป0นเช�นนี้จึงมีผลให การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ในระดับหมู�บ านและตําบลไม�ได รับความร�วมมือจาก กม. และ กสต. มากเท�าท่ีควร 

จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล อม จากผลงานวิจัย ท่ีกล�าวมา ได ชี้ให เห็นว�าการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อมให เกิดประสิทธิภาพและก�อให เกิดประโยชน8ต�อสังคมมนุษย8และอย�างยั่งยืนนั้น ทุกฝ�ายต องมีส�วน
ร�วมและร�วมมือกันในการบริหารจัดการ ไม�ว�าจะเป0นนักการเมืองท องถ่ิน ผู นําท องถ่ิน หน�วยงานภาครัฐ 
องค8กรศาสนา ประธานชุมชน และประชาชน โดยผ�านกระบวนการบริหารจัดการท่ีดี มีระบบ ศึกษาและ
แสวงหาองค8ความรู  แนวทาง รูปแบบและวิธีการ เพ่ือนํามาประยุกต8ใช ในการแก ไขป)ญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล อมร�วมกัน 

การวิจัยครั้งนี้จะได รับคําตอบชัดเจนมากข้ึน ด วยการเข าไปศึกษาเรียนรู ร�วมกัน โดยอาศัยสถิติข อมูล
เบ้ืองต นท่ีมีอยู�แล ว และจากการระดมความคิดเห็นของผู บริหารองค8กรปกครองส�วนท องถ่ิน ผู นําชุมชน และ
ประชาชนโดยท่ัวไป ซ่ึงเป0นผู ได รับผลกระทบโดยตรงจากสภาพแวดล อมทางธรรมชาติและระบบนิเวศท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู�ตลอดเวลา ตลอดถึงได ทราบข อเท็จจริงเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของชุมชนโดยภาพรวม การ
ถ�ายทอดภูมิป)ญญาเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมจากรุ�นสู�รุ�นด วยภูมิรู และภูมิ
ธรรมเชิงบูรณาการ จะเป0นแนวทางแก ไขป)ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบล
นาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม ได อย�างเข มแข็ง ซ่ึงจะเป0นประโยชน8อย�างมากในการพัฒนาพ้ืนท่ี
รวมถึงประเทศชาติให เจริญก าวหน าอย�างยั่งยืน 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การวิจัยในครั้งนี้  เป0นการวิจัยเชิงคุณภาพ  เครื่องมือท่ีใช ในการเก็บรวบรวมข อมูล ประกอบด วย  
การสัมภาษณ8เชิงลึก  การสังเกตการณ8  การจัดเวทีระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู   เป0นต น 
วิธีดําเนินการวิจัย เริ่มจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข อง การเก็บข อมูลภาคสนาม ในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม  ซ่ึงประกอบด วย  ตําบลนาหว า หมู�ท่ี 1,2,3,4,5 และ
ตําบลนางัว หมู�ท่ี 1, 2, และ 8 รวมท้ังสิ้น 8 หมู� หากแบ�งเป0นชุมชนมีท้ังหมด 17 ชุมชน 

โดยมีกระบวนการในการวิจัย ตามระเบียบวิธีวิจัยดังต�อไปนี้ 
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
3.2 การดําเนินการวิจัย 
3.3 กลุ�มประชากรในการวิจัย 
3.4 เครื่องมือท่ีใช ในการวิจัย 
3.5 ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 
3.6 การวิเคราะห8ข อมูล 
3.7 แผนการถ�ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู�กลุ�มเป2าหมาย 

 

3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ด วยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวดท่ี 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาว
ไทย ส�วนท่ี 12 ว�าด วยเรื่องสิทธิชุมชน มาตรา 66 มาตรา 67 ด วยการเปHดโอกาสในประชาชนมีส�วนร�วมในการ
จัดการ การบํารุงรักษา และการใช ประโยชน8จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล อม มีส�วนร�วมกับภาครัฐในการ
อนุรักษ8 การได ประโยชน8จากทรัพยากรธรรมชาติ การคุ มครองส�งเสริม รักษาคุณภาพสิ่งแวดล อม เพ่ือให มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก�อให เกิดผลกระทบต�อชุมชนอย�างรุนแรงท้ังทางด าน
คุณภาพสิ่งแวดล อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได  เว นแต�จะได ศึกษาและประเมินผลกระทบ
ต�อคุณภาพสิ่งแวดล อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให มีกระบวนการรับฟ)งความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู มีส�วนได เสียก�อน รวมถึงให มีองค8กรอิสระเข ามาศึกษาและประเมินผลกระทบด วย สิทธิของ
ชุมชนท่ีจะฟ2องหน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส�วนท องถ่ิน หรือองค8กรอ่ืนของรัฐท่ีเป0น
นิติบุคคล ท่ีปฏิบัติหน าท่ีในเรื่องเหล�านี้ย�อมได รับความคุ มครอง 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ถือว�าเป0นหน าท่ีของชาวไทยทุกคน ดังในหมวด
ท่ี 4 หน าท่ีของชนชาวไทย มาตรา 73 และในหมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห�งรัฐ ส�วนท่ี 8 ว�าด วย
แนวนโยบายด านท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล อม มาตรา 85 รัฐต องดําเนินการตามแนวนโยบาย
ด านท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม โดยให ประชาชน ชุมชนท องถ่ิน และองค8กรปกครองส�วน
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ท องถ่ิน มีส�วนร�วมในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานทุกเรื่อง เพื่อให เกิดความชอบธรรม ยุติธรรม 
ส�งเสริมคุณภาพชีวิต รวมท้ังการกระจายผลประโยชน8ต�อประชาชนมากท่ีสุด 

 

3.2  การดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมใน
เขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม เป0นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
research) โดยใช การวิเคราะห8เชิงอรรถาธิบาย (explanatory analysis) หรือการวิเคราะห8เชิงพรรณนา 
(descriptive analysis)แบ�งการดําเนินการวิจัยออกเป0น 2 แนวทาง คือ 

3.2.1  การวิจัยเอกสาร (documentary research)  โดยการรวบรวมข อมูลทุติยภูมิท่ีมีอยู�แล ว
เป0นหลักการ โดยอาศัยแหล�งข อมูลจาก 

-  เอกสารของทางราชการ ท่ีได รับการยอมรับอย�างเปHดเผย รายงานการประชุม 

-  หนังสือ ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการท่ีเก่ียวข อง เอกสารการประชุม สัมมนาทางวิชาการ 
รายงานการวิจัยท้ังภาษาไทยและภาษาต�างประเทศ รวมท้ังข อมูลจาก Internet  

-  ข�าวสาร สื่อมวลชน นิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพ8ท่ีเก่ียวข องท้ังภาษาไทยและภาษาต�างประเทศ 

 3.2.2  การวิจัยภาคสนาม (field research)   เป0นการรวบรวมข อมูล โดยการจัดเวทีระดม
ความคิด  การสัมภาษณ8บุคคลท่ีคัดเลือกเฉพาะท้ังประเด็นโดยท่ัวไปและประเด็นเฉพาะ  การสัมภาษณ8เชิงลึก 
(in-depth interview) กับกลุ�มตัวอย�างท่ีคัดเลือกเฉพาะเจาะจง เพ่ือให ตรงกับเรื่องและวัตถุประสงค8ของการ
วิจัย ซ่ึงพยายามให กลุ�มตัวอย�างกระจายและครอบคลุมผู ท่ีเก่ียวข องให มากท่ีสุด 
 

3.3  กลุ2มประชากรในการวิจัย 

ผู ทําการวิจัยได แบ�งกลุ�มประชากร เพ่ือให เกิดความสะดวกในการวิจัย โดยจําแนกออกเป0นกลุ�มดังนี้ 

3.3.1  ประธานชุมชนท้ัง 17 ชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลนาหว า 

3.3.2  สมาชิกของชุมชนท้ัง 17 ชุมชน โดยท้ังนี้ได เลือกประชากรแบบเฉพาะเจาะจงในการเก็บข อมูล
สัมภาษณ8 เพ่ือให ตรงกับเรื่องและวัตถุประสงค8ของการวิจัย ซ่ึงพยายามให กลุ�มตัวอย�างกระจายและครอบคลุม
ผู ท่ีเก่ียวข องให มากท่ีสุด 

3.3.3  กลุ�มนักการเมืองท องถ่ิน  โดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  ซ่ึงประกอบด วย นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ซ่ึงเป0นผู ท่ีเก่ียวข องกับการกําหนดนโยบาย แผนพัฒนาเทศบาล 

3.3.4  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ าน (อสม.) โดยพยายามให ได ข อมูลตามวัตถุประสงค8การ
วิจัยให มากท่ีสุด 

3.3.5  เจ าหน าท่ีรัฐ โดยคัดเลือกเจ าหน าท่ี พนักงาน ส�วนราชการท่ีมีความเก่ียวข อง โดยท้ังนี้เพ่ือ
ตรวจสอบข อมูลของทุกฝ�ายให รอบด านมากท่ีสุด 
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3.4  เครื่องมือท่ีใช(ในการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ใช วิธีการเก็บรวบรวมข อมูลด วยการสัมภาษณ8เด่ียวและสัมภาษณ8กลุ�ม  สัมภาษณ8
เชิงลึก การสังเกตการณ8แบบมีส�วนร�วมและแบบไม�มีส�วนร�วม การจัดเวทีระดมความคิด โดยมีเครื่องมือในการ
วิจัยข อมูลดังนี้ 

-  แบบสัมภาษณ8 
-  แบบเก็บข อมูลการสังเกตการณ8 
-  การทําหนังสือเชิญประธานชุมชนเข าร�วมเวทีระดมความคิดเห็น 
-  การทําแผนท่ีทางสังคมและปฏิทินกิจกรรม 
-  การทําแผนท่ีทางกายภาพ 

สําหรับอุปกรณ8ท่ีช�วยในการเก็บรวบรวมข อมูล  ประกอบด วย  สมุดบันทึกงานภาคสนาม เทป
บันทึกเสียง  กล องถ�ายรูปดิจิตอล  แผนท่ี  และผู สังเกตการณ8และสัมภาษณ8ร�วมเพ่ือรวบรวมข อมูลการวิจัย 
อีก 2 คน รวมท้ังผู ช�วยงานวิจัยอีก 1 คน ซ่ึงเป0นคนในพ้ืนท่ีร�วมในการเก็บข อมูลเชิงลึก 
 

3.5  ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 

ระหว�าง 1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556 

แผนการดําเนนิงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ศึกษาข(อมูลเอกสาร และข(อมูลภาคสนาม เพ่ือทําความ
เข(าใจเก่ียวกับรูปแบบและลักษณะการมีส2วนร2วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล(อมใน
เขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว(า 

      

จัดเวทีระดมความคิดเห็น เพ่ือให(ได(ข(อมูลครบถ(วนตาม
วัตถุประสงค%ท่ีตั้งไว( 

      

สรุป วิเคราะห%  สังเคราะห%ข(อมูลท่ีได(จากการจัดเวที 
และเก็บข(อมูลเพ่ิมเติม รายงานความก(าวหน(าของ
งานวิจัย 

      

จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ%       

  

3.6  การวิเคราะห%ข(อมูล 

ในกระบวนการวิจัยนี้ ผู วิจัยได ใช ข อมูลเป0นแนวทางหนึ่งในกระบวนการวิจัย มีการวิเคราะห8ข อมูล
แบบสร างข อสรุป โดยใช การวิเคราะห8และสังเคราะห8แบบอุปนัย (analytic induction) เป0นการวิเคราะห8โดย
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จําแนกชนิดข อมูล (typical analysis) แบบใช แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข องวิเคราะห8ข อมูลเปรียบเทียบ 
(constant comparison) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1)  การวิเคราะห8ข อมูลเบ้ืองต น  (ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย�างไร เท�าไร ทําไม สมมติว�า) 
โดยแยกองค8ประกอบคําถามตามแบบสัมภาษณ8เชิงลึก ตามกลุ�มประชากรวิจัย มุ�งเก็บข อมูลเชิงลึกและ
หลากหลาย นําข อม ูลมาเทียบเคียงแล ว เชื ่อมโยงกับข อมูลพื ้นฐาน เพื ่อใช  ในการดําเนินการ เก ็บ
รายละเอียดเพ่ิมเติมในด านอ่ืน ๆ หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีส�วนเก่ียวข องท่ีสําคัญต�อไป 

2)  การวิเคราะห8ข อมูลรวม  ใช ในช�วงดําเนินการวิจัยด วยเช�นกัน เพราะผู วิจัยจะวิเคราะห8
ข อมูลเบื้องต นแล วนํามาเก็บข อมูลต�อ ด วยการใช วิธีการวิเคราะห8แบบอุปนัย เพื่อสร างข อสรุปเบื้องต น 
(working hypothesis) และใช การวิเคราะห8โดยจําแนกชนิดข อมูล (typical analysis) แบบใช แนวคิด
และทฤษฎีท่ีเก่ียวข องวิเคราะห8ข อมูลเปรียบเทียบ (constant comparison) จําแนกเหตุการณ8 พฤติกรรม 
ความหมาย สัญลักษณ8 ความสัมพันธ8 ฉาก เป2าหมาย ตัวแสดงหลัก รวมทั้งตัวแสดงร�วม เป0นต น โดยทั้งนี้
ผู วิจัยจะนําเสนอข อมูลในลักษณะวิเคราะห8เชิงพรรณนา (descriptive analysis) ในบทที่ 4 และ 5 เพื่อ
เชื่อมโยงบริบทท้ังทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล อม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และมีการนําแนวคิดทฤษฎี
มาวิเคราะห8ปรากฏการณ8ประกอบไปด วย 

3.7  แผนการถ2ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู2กลุ2มเป_าหมาย 

เวทีระดมความคิดเห็น จุดมุ�งหมายเพ่ือระดมความคิดเห็นจากนักการเมืองท องถ่ิน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู�บ าน เจ าหน าท่ีรัฐ นักธุรกิจ ประธานชุมชนและประชาชนท่ีมีส�วนร�วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม 
ซ่ึงประกอบด วยชุมชน 17 ชุมชน ดังนี้ 

ลําดับท่ี รายช่ือชุมชน สถานท่ีตั้ง รายช่ือประธานชุมชน 

1 ชุมชนศรีวิไล หมู�  1  ตําบลนาหว า นายทะวาย   อังคมาตย8 

2 ชุมชนดงเจริญ หมู�  2  ตําบลนาหว า นายสุนันท8    ปากเพราะ 

3 ชุมชนปู�ตา หมู�  2  ตําบลนาหว า นายธรรมฐิติ  วะสาร 

4 ชุมชนหายโศก หมู�   3  ตําบลนาหว า นายหวด       วะเกิดเป2ม 

5 ชุมชนรวมใจพัฒนา หมู�  3  ตําบลนาหว า นายเงิน        วะชุม 

6 ชุมชนโนนทรายวาน หมู�  1 ,3 ตําบลนาหว า นายพิชัย       วะลับ 

7 ชุมชนฝ�ายศาลา หมู�  4  ตําบลนาหว า นายปรารถนา  สิทธิ 

8 ชุมชนตลาดร�มเย็น หมู�  4  ตําบลนาหว า นายบุญชั้น     ทุมแต ม 

9 ชุมชนน อยศรีวิไล หมู�  5  ตําบลนาหว า นางเครือวัลย8   สุจริตตานันท8 
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ลําดับท่ี รายช่ือชุมชน สถานท่ีตั้ง รายช่ือประธานชุมชน 

10 ชุมชนสามัคคี หมู�  5  ตําบลนาหว า นายสุรพล      นาสิงเตา 

11 ชุมชนพลังใหม�ไทญ อ หมู�  1   ตําบลนางัว นายวิไล         อุสาพรหม 

12 ชุมชนไทญ อ หมู�  1   ตําบลนางัว นายขจรศักด์ิ   นาโควงค8 

13 ชุมชนร�วมใจพัฒนา หมู�  2   ตําบลนางัว นายอินทร8     ดีแสง 

14 ชุมชนภูไทพัฒนา หมู�  2   ตําบลนางัว นายวีระชัย    ไชยมาโย 

15 ชุมชนศิริมงคล หมู�  8   ตําบลนางัว นายนคร       นาโควงศ8  

16 ชุมชนใต พัฒนา หมู�  8  ตําบลนางัว นายสมจิตร    สาดี 

17 ชุมชนนาเจริญ หมู�   8  ตําบลนางัว นายโชคชัย    นาโควงค8 

กิจกรรมมีการระดมความคิดเห็น โดยการระดมความคิดเห็นในลักษณะของกลุ�มใหญ� และการประชุม
กลุ�มย�อย แยกตามประเด็นหรือเป2าหมายท่ีต องการ คือ รูปแบบและลักษณะการมีส�วนร�วมระหว�าง
นักการเมืองท องถ่ิน เจ าหน าท่ีภาครัฐ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ าน ประธานชุมชนและประชาชนต�อ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า กลยุทธ8และวิธีการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ตลอดถึงสภาพพ้ืนท่ีจริงท่ีได รับการปรับปรุงแก ไขและกําลัง
ดําเนินการ โดยเชิญนักการเมืองท องถ่ิน เจ าหน าท่ีภาครัฐ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ าน ประธาน
ชุมชน/ประชาชนท้ัง 17 ชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลนาหว า เข าร�วมเวทีระดมความคิด โดยขอความ
อนุเคราะห8ใช สถานท่ี หอประชุมเทศบาลตําบลนาหว า เป0นเวทีกลาง 

เวทีขยายผลสู2กลุ2มเป_าหมาย   

จุดมุ�งหมายเพ่ือขยายผลการวิจัยสู�กลุ�มเป2าหมายในพ้ืนท่ี และสู�กลุ�มเป2าหมายท่ีสนใจท่ัวไป โดยเชิญ
กลุ�มเป2าหมายในพ้ืนท่ีและผู สนใจท่ัวไปเข าร�วม กิจกรรมมีการนําเสนอผลการวิจัย การจัดนิทรรศการ เป0นต น 
สถานท่ี ได แก�เทศบาลตําบลนาหว า 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห%ข(อมูล 
 

ในบทนี้ ผู วิจัยขอเสนอข อมูลท่ีได จากการลงภาคสนาม โดยเริ่มต นด วยการนําเสนอข อมูลท่ัวไปของ
เทศบาลตําบลนาหว า ผลการพัฒนาเทศบาลในรอบป{ท่ีผ�านมา ยุทธศาสตร8และแนวทางการพัฒนาในช�วงสาม
ป{ ซ่ึงจะเก่ียวโยงถึงการเปHดโอกาสให ประชาชนได เข ามามีส�วนร�วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล อม โดยเฉพาะรูปแบบและลักษณะการมีส�วนร�วม กลยุทธ8หรือวิธีการของเทศบาลในการบริหาร
จัดการ และสุดท ายวิเคราะห8ถึงแนวทางแก ไขป)ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการ โดยใน
บทนี้จะได เรียงลําดับความสําคัญดังต�อไปนี้ 

4.1  สภาพท่ัวไปและข อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลนาหว า  
4.2  ผลการพัฒนาเทศบาลในป{ท่ีผ�านมา  
4.3  ยุทธศาสตร8และแนวทางการพัฒนาในช�วงสามป{ (2555-2557)  
4.4  รูปแบบและลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการ ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม 
4.5  กลยุทธ8หรือวิธีการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการ 

ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม 
4.6  แนวทางการแก ไขป)ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการ ในเขตพ้ืนท่ี

เทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม  ซ่ึงผู วิจัยจะได นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 

4.1  สภาพท่ัวไปและข(อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลนาหว(า  

4.1.1  สภาพท่ัวไป  เทศบาลตําบลนาหว า จัดต้ังข้ึนเป0นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง
ฐานะของสุขาภิบาลเป0นเทศบาล เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2542 เป0นเทศบาลขนาดกลาง เม่ือวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2548 สํานักงานต้ังอยู�เลขท่ี 55/1 หมู�ท่ี 8 ตําบลนางัว อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม ซ่ึงอยู�ห�าง
จากจังหวัดนครพนมไปทางทิศตะวันตกประมาณ 98 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ี 24.60 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 
15,375 ไร� ครอบคลุมพ้ืนท่ี  2 ตําบล 8 หมู�บ าน คือหมู�ท่ี 1,2,3,4,5 ตําบลนาหว า และหมู�ท่ี 1, 2, 8 ตําบลนา
งัว รายละเอียดแนวเขตมีดังนี้    

ด านทิศเหนือ  ต้ังแต�หลักเขตท่ี 1 ซ่ึงต้ังอยู�ริมห วยแก บริเวณพิกัด UTM ค�า N = 1935576 ค�า E 
= 402879 ผ�านทุ�งนาเป0นเส นทางไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตท่ี 2 ต้ังอยู�ริมห วยฮ�องเฮือ บริเวณพิกัด 
UTM  ค�า N = 1934395 ค�า E = 405537 รวมระยะทางจากหลักเขตท่ี 1 ถึงหลักเขตท่ี 2 ประมาณ 2.92 
กิโลเมตร   

ด านทิศตะวันออก  จากหลักเขตท่ี 2 เป0นเส นตรงไปทางทิศใต  ถึงหลักเขตท่ี 3 ต้ังอยู�ริมหนองโพน  
บริเวณพิกัด UTM ค�า N = 1927844  ค�า E = 407027 รวมระยะทางจากหลักเขตท่ี 2 ถึงหลักเขตท่ี 3 
ประมาณ 6.70 กิโลเมตร 
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ด านทิศใต   จากหลักเขตท่ี 3 เป0นเส นตรงไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตท่ี 4 ต้ังอยู�ริมหนองย�าง
ซ้ิน  บริเวณพิกัด UTM ค�า N = 1928055 ค�า E =  402602 รวมระยะทางจากหลักเขตท่ี 3 ถึงหลักเขตท่ี 4    
ประมาณ 4.42 กิโลเมตร 

ด านทิศตะวันตก  จากหลักเขตท่ี 4 เป0นเส นตรงไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 1 รวมระยะทาง
ประมาณ 7.58 กิโลเมตร 

สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ   เทศบาลตําบลนาหว ามีลักษณะภูมิประเทศเป0นท่ีราบลุ�ม  
มีแม�น้ําสําคัญไหลผ�าน คือ  แม�น้ําอูน     ลักษณะสภาพดินฟ2าอากาศแบ�งออกเป0น 3 ฤดู  คือ   

1)  ฤดูร อน เริ่มต้ังแต�เดือนมีนาคม- พฤษภาคม 
2)  ฤดูฝน เริ่มต้ังแต�เดือนมิถุนายน-กันยายน 
3)  ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต�เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ8 

อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 38 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ําสุดโดยเฉลี่ย  8 องศาเซลเซียส 

การประกอบอาชีพของประชากร   อาชีพของราษฎรในเขตเทศบาลตําบลนาหว า ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  มีจํานวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมท้ังสิ้นประมาณ  1,936 ครัวเรือน ผลผลิตท่ีสําคัญของ
เกษตรกรท่ีสําคัญ ได แก� ข าว   

-  การทํานา  ประมาณร อยละ 70 
-  การทําไร�  ประมาณร อยละ 10 
-  อ่ืนๆ    ประมาณร อยละ 20  

 

4.1.2  สภาพโครงสร(างพ้ืนฐาน 

1)  การคมนาคม   มีเส นทางคมนาคมสายหลัก 2 สาย คือสายดงขวาง - นาหว า - ดอนเชียง
บาน (ทางหลวงหมายเลข 2346) และสายนาหว า – บ านเซือม (ทางหลวงหมายเลข 2185) ในการติดต�อพ้ืนท่ี
อ่ืน ๆ และมีรถโดยสารประจําทางวิ่งผ�านหน าสํานักงานเทศบาลตําบลนาหว า คือรถประจําทางสาย นาหว า – 
สกลนคร และนครพนม – กรุงเทพมหานครวิ่งผ�าน การติดต�อระหว�างอําเภอ – จังหวัด สามารถเดินทางด วย
รถยนต8 โดยมีเส นทางคมนาคม ดังนี้ 

สายนาหว า – ดอนเชียงบาน – สกลนคร 
สายนาหว า –  ศรีสงคราม – นครพนม 
สายนาหว า – โพนสวรรค8 
สายนาหว า – อากาศอํานวย 

2)  การไฟฟ_า   ประชาชนได รับบริการกระแสไฟฟ2าจากสถานีบริการสํานักงานไฟฟ2าย�อยอําเภอ
นาหว า ต้ังอยู�ท่ีหมู�ท่ี 1 ตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม สามารถให บริการได อย�างท่ัวถึง จาก
จํานวนครัวเรือนในเขตเทศบาล 3,168 ครัวเรือน มีไฟฟ2าใช  3,000 ครัวเรือนและมีไฟฟ2าแสงสว�างของเทศบาล
ตําบลนาหว า ติดต้ังตามถนนสายหลัก และสายรอง ตรอก ซอยเพ่ืออํานวยความสะดวกในช�วงเวลากลางคืน 
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3)  การประปา   ประชาชนในเขตเทศบาล ได รับบริการน้ําประปาจากการประปาส�วนภูมิภาค
สาขาศรีสงครามโดยมีแหล�งน้ําดิบจากลําน้ําอูน มีกําลังการผลิต 900 ลูกบาศก8เมตร/วันโดยสามารถผลิตน้ําได 
เพียงพอต�อความต องการใช ของราษฎรภายในเขตเทศบาล โดยมีจํานวนครัวเรือนท่ีมีน้ําประปาใช  จํานวน 
2,730 ครัวเรือน และมีปริมาณการใช น้ํา 900 ลิตร/1 ครัวเรือน/เดือน 

4)  การส่ือสารและโทรคมนาคม 
-  มีชุมสายโทรศัพท8ในเขตพ้ืนท่ี 1 แห�ง 
-  ท่ีทําการไปรษณีย8โทรเลข 1 แห�ง ต้ังอยู�หมู�ท่ี 4 ตําบลนาหว า     
-  สถานีวิทยุกระจายเสียง จํานวน 4 สถานี ประกอบด วย สถานีวิทยุชุมชนคนนาหว า คลื่น   

89  MHz, สถานีวิทยุชุมชนร�วมใจไทนาหว า คลื่น 105 MHz, สถานีวิทยุชุมชนคนนาหว าศูนย8ศึกษา
พระพุทธศาสนาวัดธาตุประสิทธิ์ คลื่น 91.5 MHz, และสถานีวิทยุพระธาตุศรีเงินคํา คลื่น 103.5 MHz 

-  มีระบบเสียงตามสายของเทศบาลตําบลนาหว า (หอกระจายข�าว) ครอบคลุมเต็มพ้ืนท่ี   

4.1.3  สภาพทางเศรษฐกิจ   

การเกษตรกรรม ประชากรในพ้ืนท่ีประมาณร อยละ 80 ประกอบอาชีพทํานา ทําไร� รายได ของ
ประชากรโดยเฉลี่ยไม�ต่ํากว�า 23,000 บาท / ป{ / ครัวเรือน 

การพาณิชยกรรมและบริการ ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลมีสถานประกอบการด านพาณิชยกรรม 
-  ธนาคาร  3 แห�ง 
-  ตลาดสด  1 แห�ง 
-  ร านค าท่ัวไป  310 แห�ง 
-  ป)�มน้ํามันและก�าซ 4 แห�ง 
-  ร านค าวัสดุก�อสร าง 6 แห�ง  
-  โรงฆ�าสัตว8  1 แห�ง 

4.1.4  สภาพทางสังคม   เทศบาลตําบลนาหว า มีหมู�บ านจํานวน 8 หมู� คือ  หมู� 1,2,3,4,5 ตําบล 
นาหว า และหมู� 1,2,8 ตําบลนางัว โดยมีการแบ�งชุมชนในเขตเทศบาลตําบลนาหว า ออกเป0นท้ังหมด 17 
ชุมชน ดังนี้   
 

ลําดับท่ี รายช่ือชุมชน สถานท่ีตั้ง รายช่ือประธานชุมชน 

1 ชุมชนศรีวิไล หมู�  1  ตําบลนาหว า นายทะวาย   อังคมาตย% 

2 ชุมชนดงเจริญ หมู�  2  ตําบลนาหว า นายสุนันท%    ปากเพราะ 

3 ชุมชนปู�ตา หมู�  2  ตําบลนาหว า นายธรรมฐิติ  วะสาร 

4 ชุมชนหายโศก หมู�   3  ตําบลนาหว า นายหวด       วะเกิดเป_ม 

5 ชุมชนรวมใจพัฒนา หมู�  3  ตําบลนาหว า นายเงิน        วะชุม 
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ลําดับท่ี รายช่ือชุมชน สถานท่ีตั้ง รายช่ือประธานชุมชน 

6 ชุมชนโนนทรายวาน หมู�  1 ,3 ตําบลนาหว า นายพิชัย       วะลับ 

7 ชุมชนฝ�ายศาลา หมู�  4  ตําบลนาหว า นายปรารถนา  สิทธิ 

8 ชุมชนตลาดร�มเย็น หมู�  4  ตําบลนาหว า นายบุญช้ัน     ทุมแต(ม 

9 ชุมชนน อยศรีวิไล หมู�  5  ตําบลนาหว า นางเครือวัลย%   สุจริตตานันท% 

10 ชุมชนสามัคคี หมู�  5  ตําบลนาหว า นายสุรพล      นาสิงเตา 

11 ชุมชนพลังใหม�ไทญ อ หมู�  1   ตําบลนางัว นายวิไล         อุสาพรหม 

12 ชุมชนไทญ อ หมู�  1   ตําบลนางัว นายขจรศักดิ์   นาโควงค% 

13 ชุมชนร�วมใจพัฒนา หมู�  2   ตําบลนางัว นายอินทร%     ดีแสง 

14 ชุมชนภูไทพัฒนา หมู�  2   ตําบลนางัว นายวีระชัย    ไชยมาโย 

15 ชุมชนศิริมงคล หมู�  8   ตําบลนางัว นายนคร       นาโควงศ% 

16 ชุมชนใต พัฒนา หมู�  8  ตําบลนางัว นายสมจิตร    สาดี 

17 ชุมชนนาเจริญ หมู2   8  ตําบลนางัว นายโชคชัย    นาโควงค% 
 

-  มีจํานวนหลังคาเรือนท้ังหมด 3,408 ครัวเรือน 
-  มีประชากรในชุมชนรวมท้ังสิ้น 12,169 คน แยกเป0น เพศชาย 6,017 คน เพศหญิง 6,152 

คน (ข อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2555) 

1)  การศึกษา   การศึกษาภายในเขตเทศบาลตําบลนาหว า สามารถแยกระดับการศึกษาได เป0น 
3 ระดับ คือ   

1.1)  การศึกษาก�อนวัยเรียน (ระดับเด็กก�อนเกณฑ8)  เทศบาลได จัดให มีศูนย8พัฒนาเด็กก�อน
เกณฑ8 จํานวน 2 แห�ง มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด 200 คน คือ 

-  ศูนย8อบรมเด็กก�อนเกณฑ8ในวัดป�าศรีหนาถ จํานวน  80  คน 
-  ศูนย8อบรมเด็กก�อนเกณฑ8ในวัดธาตุประสิทธิ์   จํานวน   120  คน 

1.2)   การศึกษาระดับประถมศึกษา มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาล จํานวน 
2 โรงเรียน เปHดการเรียนการสอนต้ังแต�ระดับชั้นอนุบาล 1–2 และประถมศึกษาป{ท่ี 1 - 6 ประกอบด วย   

-  โรงเรียนบ านนาหว า   มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด จํานวน 764 คน  เป0นผู ชาย  จํานวน    
384 คน  ผู หญิง  จํานวน 380 คน  แยกเป0นระดับชั้นอนุบาล 1 – 2 จํานวน 173 คน  แยกเป0นระดับชั้น
ประถมศึกษาป{ท่ี 1 – 6 จํานวน 592 คน 
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-  โรงเรียนชุมชนนางัว มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด 379 คน  ชาย จํานวน 191 คน หญิง   
จํานวน 188 คน  แยกเป0นระดับชั้นอนุบาล 1 – 2 จํานวน 106 คน  แยกเป0นระดับชั้นประถมศึกษาป{ท่ี 1 – 6 
จํานวน  273  คน 

1.3)  ระดับมัธยมศึกษา   ระดับมัธยมศึกษาเปHดการเรียนการสอนต้ังแต�ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต น 1 – 3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 – 6 ประกอบด วย   

-  โรงเรียนนาหว าพิทยาคม  มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด 1,119 คน  เป0นผู ชาย จํานวน
404 คน  และผู หญิง  จํานวน 715  คน 

-  โรงเรียนนางัวราษฎร8รังสรรค8  มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด 297 คน   เป0นผู ชาย  จํานวน  
131 คน  และผู หญิง  จํานวน 166 คน 

2)  ด(านศาสนา   ราษฎรส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ หรือประมาณร อยละ 98 ของประชากร
ท้ังหมด โดยมีวัดในเขตเทศบาล รวม 5 วัด 

2.1)  วัดธาตุประสิทธิ์ ต้ังอยู�ในเขตตําบลนาหว า 
2.2)  วัดศรีบุญเรือง ต้ังอยู�ในเขตตําบลนางัว 
2.3)  วัดโพธิ์ชัยรุ�งเรือง  ต้ังอยู�ในเขตตําบลนางัว 
2.4)  วัดศรีหนาถ  ต้ังอยู�ในเขตตําบลนางัว 
2.5)  วัดศิริมงคล  ต้ังอยู�ในเขตตําบลนางัว 

ศาสนารองลงมาท่ีราษฎรในเขตเทศบาลนับถือคือ ศาสนาคริสต8 โดยมีโบสถ8ท่ีใช ประกอบพิธี 
ทางศาสนา จํานวน 1 แห�ง 

สถานท่ีสําคัญทางพุทธศาสนา   เทศบาลตําบลนาหว า มีโบราณสถาน 1 แห�ง คือพระธาตุ
ประสิทธิ์ ต้ังอยู�ท่ีวัดธาตุประสิทธิ์ ตําบลนาหว า ซ่ึงเป0นท่ีเคารพสักการะของประชาชนอําเภอนาหว าและอําเภอ
ใกล เคียง โดยพระธาตุจําลองแบบพระธาตุพนม ฐานเป0นรูปสี่เหลี่ยม กว างด านละ 7.20 เมตร วัดโดยรอบ 
28.80 เมตร ฉัตรพระธาตุสูง 4.82 เมตร รวมองค8เจดีย8และฉัตรสูง 28.52 เมตร ภายในบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ รวม 14 องค8 และดินจากสังเวชนียสถาน 4 ตําบล จากประเทศอินเดีย ซ่ึงเป0น
ถ่ินกําเนิดของพุทธศาสนา 

วัฒนธรรมประเพณีท่ีสําคัญ   งานประเพณีท่ีสําคัญของชาวอําเภอนาหว า ได แก� งานนมัสการ
พระธาตุประสิทธิ์ “บุญเดือน 4 ของดีนาหว า” ซ่ึงได กําหนดจัดข้ึนเป0นประจําทุกป{ โดยจะตรงกับวันข้ึน 11 คํ่า 
ของเดือนสี่ ถึง 15 คํ่า เดือนสี่ โดยงานดังกล�าวจะแสดงถึงประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป0นอยู�ของ
ชาวเผ�าต�าง ๆ ท่ีมีอยู�ในอําเภอนาหว า จํานวน 5 เผ�า ประกอบด วย เผ�าไทอีสาน เผ�าไทญ อ เผ�าไทแสก เผ�าภูไท 
และเผ�าไทกะเลิง กิจกรรมบุญประเพณีนมัสการพระธาตุประสิทธิ์ ได มีการนําเอาผลิตภัณฑ8ของท องถ่ินทีมีอยู�
ในตําบลต�าง ๆ ในเขตอําเภอนาหว า นํามาจัดแสดงและออกร านจําหน�ายสินค าพ้ืนเมือง ซ่ึงเป0นการส�งเสริม
สนับสนุนผลิตภัณฑ8สินค าของกลุ�มชาวบ านในท องถ่ิน นอกจากนี้ยังมีงานประเพณีแห�พระเวสสันดรของวัดป�า
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ศรีหนาถ และงานประเพณีแห�พระแก วของวัดศิริมงคล ของตําบลนางัว ถือเป0นการอนุรักษ8สืบสานงาน
ประเพณีภูมิป)ญญาท องถ่ินให คงอยู�สืบไป     

3)  กีฬา นันทนาการ สถานท่ีพักผ2อนหย2อนใจ   เทศบาลได สร างสถานท่ีออกกําลังกายและ
สถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจเพ่ือบริการประชาชน มีดังนี้ 

-  สนามกีฬาเอนกประสงค8  จํานวน  6 แห�ง 
-  สนามบาสเกตบอล  จํานวน 3 แห�ง 
-  สนามตะกร อ   จํานวน 6 แห�ง 
-  ห องสมุดประชาชน  จํานวน 1 แห�ง 
-  สวนสาธารณะ   จํานวน 2 แห�ง 
-  สนามเด็กเล�น   จํานวน 3 แห�ง 

4)  สาธารณสุข 
4.1)  โรงพยาบาลในเขตพ้ืนท่ี สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 1 แห�ง  คือ โรงพยาบาล

อําเภอนาหว า ขนาด 30 เตียง 
  4.2)  ศูนย8บริการสาธารณสุข  จํานวน 2 แห�ง 
  4.3)  ศูนย8บริการสาธารณสุขมูลฐาน  จํานวน 2 แห�ง 

4.4)  บุคลากรทางการแพทย8ท่ีปฏิบัติหน าท่ีในสถานพยาบาลทุกแห�ง ทุกสังกัด ในเขตพ้ืนท่ี   
-  แพทย8 จํานวน    4   คน 
-  พยาบาล จํานวน    53  คน 
-  ทันตแพทย8 จํานวน    2   คน 
-  เภสัชกร จํานวน    3   คน 
-  เจ าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (สส.อ.นาหว า)  จํานวน   8  คน  
-  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ าน (อสม.)  จํานวน  188  คน 

5)  การป_องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5.1)  สถิติเพลิงไหม ในรอบป{ (1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554) จํานวน 53 ครั้ง 

เกิดข้ึนในเขตเทศบาล 7 ครั้ง และนอกเขตเทศบาล 46 ครั้ง 
5.2)  สถิติวาตภัยในรอบป{ (1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554) จํานวน 2 ครั้ง 
5.3)  สถิติอุทกภัยในรอบป{ (1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554) จํานวน – ครั้ง 
5.4)  สถิติการบริการกู ชีพ ( EMS) ในรอบป{ (1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554) 

จํานวน 97 ครั้ง บริการกู ชีพจากอุบัติเหตุ ในเขตเทศบาล 16 ครั้ง นอกเขตเทศบาล 4 ครั้ง และบริการกู ชีพ
จากการเจ็บป�วย ในเขตเทศบาล 47 ครั้ง นอกเขตเทศบาล 28 ครั้ง 

5.5)  รถยนต8ดับเพลิง จํานวน 2 คัน  โดยคันท่ี 1 จุน้ําได  2,000 ลบ.ม.  คันท่ี 2 จุน้ําได  
4,000 ลบ.ม.  

5.6)  รถยนต8บรรทุกน้ํา จํานวน 1 คัน จุน้ําได  6,000 ลบ.ม.  
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5.7)  รถยนต8กู ชีพ  1  คัน     
5.8)  เครื่องสูบน้ําดับเพลิง 

-  เครื่องสูบน้ําดับเพลิงชนิดหาบหาม (เบนซิน) 5.5 Hp. จํานวน 2 เครื่อง   
-  เครื่องสูบน้ําดับเพลิงชนิดหาบหาม (ดีเซล) 10.5 Hp.  จํานวน 1 เครื่อง   
-  เครื่องสูบน้ําดับเพลิงชนิดหาบหาม (ดีเซล) 6.7 Hp.    จํานวน 1 เครื่อง 
-  ถังเคมีดับเพลิง จํานวน 10 ถัง 

5.9)  อาสาสมัครป2องกันภัยฝ�ายพลเรือน (อปพร.)    จํานวน   267  คน 
5.10)  พนักงานดับเพลิง จํานวน 2 คน 
5.11)  พนักงานจ างท่ัวไป จํานวน 2      คน 
5.12)  จ างเหมารายวัน จํานวน 8 คน 
5.13)  ชุดปฏิบัติการค นหาและกู ภัย (OTOS) จํานวน   21    คน 
5.14)  อาสากู ชีพ FR. (EMS)   จํานวน 59    คน 
5.15)  เจ าพนักงานป2องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  1 คน 

4.1.5  ส่ิงแวดล(อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

1)  ภูมิอากาศ (ป)จจุบัน) 
อุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียส ตํ่าสุด 8 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน  มี.ค. – มิ.ย. 18-38 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน  พ.ค. – ต.ค. 16-35 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน  พ.ย. -  ก.พ. 8-15 องศาเซลเซียส 

2)  แหล�งน้ํา 

2.1)  หนอง บึง จํานวน 3 แห�ง ได แก� หนองชัยวาล, หนองกอก, หนองเจ าหัวพ�อ 

2.2)  คลอง ลําธาร ห วย จํานวน 5 แห�ง ได แก�ห วยนาพระ, ห วยนาดี, ห วยเหมือง, ห วยนางัว, 
และห วยผักบุ ง 

3)  การระบายน้ํา 
3.1)  พ้ืนท่ีน้ําท�วมถึงคิดเป0นร อยละ 5 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
3.2)  ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีน้ําท�วมขังนานท่ีสุด 7 วัน ประมาณช�วงเดือนสิงหาคม 
3.3)  เครื่องสูบน้ํา เส นผ�าศูนย8กลาง 

4)  น้ําเสีย   
4.1)  ปริมาณน้ําเสีย  12.48  ลบ.ม./วัน 
4.2)  ระบบบําบัดน้ําเสียท่ีใช  
4.3)  น้ําเสียท่ีบําบัดได  
4.4)  ค�า BOD ในคลอง/ทางระบายน้ําสายหลัก 
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5)  ขยะ 
5.1)  ปริมาณขยะ 3 ตัน/วัน 
5.2)  รถยนต8ท่ีใช จัดเก็บขยะ  รวม 3 คัน  แยกเป0น (แยกตามขนาดความจุขยะ) รถคันท่ี1 

รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 12 ลบ.หลา รถคันท่ี 2 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 12 ลบ.หลา รถคันท่ี 3  
รถขนเก็บขยะ ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. 

5.3)  ขยะท่ีเก็บขนได  จํานวน 4 ตัน/วัน 
5.4)  ขยะท่ีกําจัดได  จํานวน 4 ตัน/วัน กําจัดขยะโดยวิธีฝ)งกลบอย�างถูกวิธี 
5.5)  ท่ีดินสําหรับกําจัดขยะท่ีกําลังใช  จํานวน 10 ไร� ต้ังอยู�ท่ีกุดเต�า 

-  ห�างจากเขตเทศบาลเป0นระยะทาง 3 กิโลเมตร 
-  ท่ีดินสําหรับกําจัดขยะท่ีใช ไปแล ว  จํานวน 7 ไร� 
-  เหลือท่ีดินสําหรับกําจัดขยะได อีก  จํานวน 3 ไร� 
-  คาดว�าจะสามารถกําจัดขยะได อีก  จํานวน 10 ป{ 

5.6)  สภาพการเป0นเจ าของสําหรับกําจัดขยะเป0นท่ีสาธารณะประโยชน8 
5.7)  ท่ีดินสํารองท่ีเตรียมไว สําหรับกําจัดขยะ จํานวน - ไร� 

6)  การเมืองการบริหาร   โครงสร างเทศบาลตําบลนาหว า ประกอบด วย นายกเทศมนตรีเป0น
ฝ�ายบริหาร โดยมีรองนายกเทศมนตรีเป0นผู ช�วย และมีฝ�ายปฏิบัติงานประจํา มีปลัดเทศบาลเป0นผู บังคับบัญชา
สูงสุด โดยมีพนักงานเทศบาลและลูกจ างเป0นฝ�ายปฏิบัติตามนโยบายท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายให เป0นไปตาม
ระเบียบแบบแผนกําหนดแบ�งเป0นส�วนการบริหารได  5 ส�วนดังนี้ 

6.1)  สํานักปลัดเทศบาล 
6.2)  กองคลัง 
6.3)  กองช�าง 
6.4)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม 
6.5)  กองการศึกษา 

*  ผู บริหารเทศบาลตําบลนาหว า นายกเทศมนตรีตําบลนาหว า ได รับเลือกต้ัง เม่ือวันท่ี 16  
พฤษภาคม 2553 ดํารงตําแหน�งครบตามวาระ 4 ป{ ในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 ประกอบด วย 

*  สภาเทศบาลตําบลนาหว า มีสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 12 คน ชุดป)จจุบันได รับเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 
11 เมษายน 2553 ดํารงตําแหน�งครบตามวาระ 4 ป{ ในวันท่ี 10 เมษายน 2557  

*  พนักงานเทศบาล จํานวน 26 คน     

*  ลูกจ างประจํา มีลูกจ างประจําท้ังหมด 7 อัตรา   

*  พนักงานจ าง มีพนักงานจ างตามภารกิจ 13 อัตรา และพนักงานจ างท่ัวไป 27 อัตรา  
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4.2  ผลการพัฒนาเทศบาลในรอบปJท่ีผ2านมา  

การพัฒนาท องถ่ินในป{ท่ีผ�านมา เทศบาลตําบลนาหว าได ดําเนินโครงการติดตามท่ีได กําหนดไว ใน
แผนงานต�าง ๆ ครอบคลุมทุกด าน ซ่ึงสรุปได ดังนี้ 

สรุปผลการดําเนินงานในเชิงคุณภาพ 

4.2.1  ด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน   การพัฒนาด านระบบโครงสร างพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลนาหว า ใน
ป{งบประมาณท่ีผ�านมาได มีการแก ไขปรับปรุงยังไม�ครอบคลุมเต็มพ้ืนท่ี เนื่องจากเทศบาลมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 
15,375 ไร� ครอบคลุมพ้ืนท่ี 2 ตําบล ประกอบกับมีข อจํากัดในด านงบประมาณ ในส�วนของพ้ืนท่ีท่ีมีประชากร
อาศัยอยู�หนาแน�น การก�อสร างถนน ค.ส.ล. รางระบายน้ํา และการขยายเขตไฟฟ2าก็เกือบเต็มพ้ืนท่ีท้ังหมด แต�
ก็ยังต องเสริมในส�วนท่ีชุมชนเริ่มมีการขยายตัวออกไปยังพ้ืนท่ีไร�นาชานเมือง    

4.2.2  ด(านเศรษฐกิจ   เทศบาลตําบลนาหว าได มีการส�งเสริมอาชีพ เพ่ือสร างความเข มแข็งของ
ชุมชน     โดยได ดําเนินการพัฒนาอาชีพอย�างต�อเนื่อง ท้ังส�งเสริมกลุ�มอาชีพท่ีมีอยู�เดิม และกลุ�มอาชีพท่ีจัดต้ัง
ข้ึนใหม�ตามความต องการของประชาชน เพ่ือเกิดการเรียนรู  พัฒนาและปรับปรุง และได มีการออกตรวจติดตาม
ผลการดําเนินงานเพ่ือรับทราบถึงความก าวหน า ตลอดจนป)ญหาและอุปสรรคต�าง ๆ ในภาพรวมถือได ว�ามี
ความก าวหน าในระดับเป0นท่ีน�าพอใจ เช�น กลุ�มทอผ าพ้ืนเมือง กลุ�มนวดแผนไทย กลุ�มเลี้ยงจิ้งหรีด กลุ�มตัดเย็บ
เสื้อผ า กลุ�มดอกไม ประดิษฐ8และดอกไม จันทน8 กลุ�มเกษตรกรผู ใช ปุ�ย กลุ�มผู ผลิตปุ�ยชีวภาพ ซ่ึงในป{งบประมาณ
ท่ีผ�านมาถือว�าประสบผลสําเร็จ ได สร างโอกาสการมีงานทําและรายได ท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบด วย    

-  กลุ�มหัตถกรรมทอผ าพ้ืนเมือง 4 กลุ�ม   -   กลุ�มผลิตตุ�กตาไทญ อ 
-  กลุ�มปลูกหม�อนเลี้ยงไหม    -  กลุ�มปลูกต นกก 
-  กลุ�มดอกไม ประดิษฐ8 2 กลุ�ม    -  กลุ�มจักสาน 
-  กลุ�มเกษตรผู ใช ปุ�ย 12 กลุ�ม    -  กลุ�มนวดแผนไทย 
-  กลุ�มงานไม เครื่องเรือนและโลงศพ  2 กลุ�ม    -  กลุ�มเลี้ยงจิ้งหรีด 
-  กลุ�มตัดเย็บเสื้อผ า 6 กลุ�ม    -  กลุ�มผลิตปุ�ยชีวภาพ 
-  กลุ�มนวดแผนไทย     -  กลุ�มปลูกผักปลอดสารพิษ 
-  กลุ�มผลิตน้ํายาล างจาน 

4.2.3  ด(านเกษตรกรรม ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า ส�วนใหญ�ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมทํานาเป0นหลัก ประกอบกับจังหวัดนครพนมเป0นแหล�งผลิตข าวหอมมะลิคุณภาพดีใน
ระดับประเทศ ดังนั้นเทศบาลตําบลนาหว าจึงได ส�งเสริมและสนับสนุนการผลิตข าวเกษตรอินทรีย8อย�างต�อเนื่อง 
ซ่ึงในป{งบประมาณ  2552 ได ร�วมกับโรงเรียนชุมชนนางัวจัดทําแปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย8ข้ึน โดยมี
วัตถุประสงค8เพ่ือให เป0นแหล�งเรียนรู ด านการเกษตรอินทรีย8โดยเป0นสถานท่ีในการทดลอง ศึกษาวิจัยแบบ
ชาวบ าน ด วยกระบวนการเรียนรู เพ่ือนําไปขยายผลสู�เกษตรกรในพ้ืนท่ี ประกอบด วย กิจกรรมไถกลบตอซัง
บํารุงดิน การผลิตและใช ปุ�ยชีวภาพ ปุ�ยจุลินทรีย8น้ํา (EM) การใช ฮอร8โมนหน�อกล วย ฮอร8โมนไข� เป0นต น พร อม
ได น อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ าอยู�หัว มาเป0นแนวทางในการดําเนิน
ชีวิต ในหลักหลักแห�งความพอดีพอประมาณ การมีเหตุผล และการสร างหลักคุ มครองป2องกันเพ่ือความไม�
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ประมาทต�อภารกิจงานและการดํารงชีพ จะเป0นหนทางท่ีนํามาซ่ึงความอยู�เย็นเป0นสุขได อย�างแท จริง   ราษฎร
ในพ้ืนท่ีส�วนใหญ�ประกอบอาชีพทํานา ได นําเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช โดยรู จักวิธีการปรับปรุงบํารุง
คุณภาพดินแบบธรรมชาติด วยการไถกลบตอซัง การผลิตปุ�ยอินทรีย8น้ํา ตลอดจนรวมกลุ�มผลิตปุ�ยชีวภาพ สิ่ง
เหล�านี้ได แสดงถึงการมีเหตุมีผล การมีความเข าใจในการดํารงชีพภายใต หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงผลท่ี
ได รับคือการประหยัดรายจ�าย มีรายได เพ่ิมข้ึน และนํามาซ่ึงการมีชีวิตอย�างมีความสุขท่ีพอเพียงและเพียงพอ   

4.2.4  ด(านสังคม แบ�งเป0นด านต�างๆ ดังนี้ 

1)  การส�งเสริมการศึกษา   การพัฒนาด านการศึกษา ถือเป0นรากฐานสําคัญของการพัฒนาในทุก
ด าน เทศบาลตําบลนาหว าได ให ความสําคัญในเรื่องดังกล�าว โดยได จัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
ศูนย8อบรมเด็กก�อนเกณฑ8ท่ีอยู�ในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีอยู�สองแห�ง คือ ศูนย8อบรมเด็กก�อนเกณฑ8 วัดธาตุประสิทธิ์ และ
ศูนย8อบรมเด็กก�อนเกณฑ8 วัดศรีหนาถ ซ่ึงผลการดําเนินงานได มีความก าวหน าเป0นลําดับ  จนผ�านเกณฑ8
มาตรฐาน พร อมได รับรางวัลชนะเลิศศูนย8เด็กเล็กน�าอยู�ประจําจังหวัดนครพนม และรางวัลชนะเลิศศูนย8พัฒนา
เด็กเล็กขนาดใหญ�ประจําจังหวัด ทําให ป)จจุบันมีผู สนใจมาศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู อยู�เสมอ 

2)  การสวัสดิการสังคมสงเคราะห8   การให ความช�วยเหลือแก�ผู ด อยโอกาสและผู พิการในชุมชน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให กับเด็ก สตรี คนชรา และผู ด อยโอกาส เทศบาลตําบลนาหว าได ให ความเอาใจใส�ใน
เรื่องดังกล�าวอย�างจริงจัง โดยในป{งบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลนาหว าได สนับสนุนเงินเบ้ียยังชีพ ราย
ละ 500.-บาท ต�อเดือน  โดยเป0นผู พิการ 185 ราย ผู ติดเชื้อเอดส8 15 ราย ผู สูงอายุ 1,241 ราย   รวมท้ังการ
สงเคราะห8เด็กผู ยากไร           

4.2.5  ด(านการเมืองการบริหาร   

1)  การส�งเสริมการมีส�วนร�วมในกิจกรรมทางการเมือง ได จัดทําโครงการเวทีประชาคมท องถ่ิน  
หรือการรับฟ)งความคิดเห็นจากชุมชน  ถือเป0นสิ่งท่ีจะสร างกระบวนการเรียนรู และการมีส�วนร�วมของชุมชน 
นอกจากได รับทราบป)ญหาและความต องการของราษฎรแล ว   ยังสามารถสร างความเข าใจท่ีดีต�อกัน ยอมรับ
ในความคิดเห็นท่ีหลากหลาย เพ่ือหาจุดร�วมท่ีเหมาะสม   ซ่ึงจะนําไปสู�การพัฒนาท่ีม่ันคงและยั่งยืน  โดยให 
ประชาชนได เข ามามีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ิน   การจัดทํางบประมาณรายจ�าย   การจัดซ้ือจัด
จ าง  ตลอดท้ังการตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงาน   การส�งเสริมสมาชิกสภาสตรีเพ่ือเพ่ิมบทบาทในสังคม  
ส�งผลให การแก ไขป)ญหาของชุมชนเป0นไปอย�างก าวหน า   ตรงตามความต องการของพ่ีน องประชาชน  โดย
ประชาชนเข ามามีส�วนร�วมกําหนดแนวทางการพัฒนาท องถ่ิน 

2)  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพของพนักงาน และคณะผู บริหาร ได ส�งเสริมให บุคลากรในองค8กร
รวมท้ังคณะผู บริหาร ได รับการฝ�กอบรมในเรื่องต�าง ๆ ท้ังท่ีกรมส�งเสริมการปกครองท องถ่ินจังหวัด  ตลอดท้ัง
โครงการฝ�กอบรมต�าง ๆ ท่ีส�วนราชการอ่ืนได จัดข้ึนอย�างต�อเนื่อง    

4.2.6  ด(านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล(อม  เทศบาลตําบลนาหว าเป0นชุมชนเมืองท่ีมีประชาชน
อาศัยอยู�หนาแน�น  จึงทําให ไม�สามารถหลีกเลี่ยงกับป)ญหาสิ่งแวดล อม ในเรื่องต�าง ๆ เช�น ป)ญหาความสะอาด 
น้ําเสีย กลิ่นเน�าเหม็น และปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเพ่ิมข้ึน เทศบาลตําบลนาหว าได ให ความสําคัญกับเรื่อง
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ดังกล�าวพอสมควร โดยเฉพาะอย�างยิ่งการส�งเสริมให ชุมชนมีส�วนร�วมในการดูแลรักษาความสะอาด ด วยการ
จัดงบประมาณสนับสนุนแต�ละชุมชน ชุมชนละ 4,450 บาท เพ่ือเป0นค�าใช จ�ายในการดูแลรักษาความสะอาด 
ซ่ึงเงินท่ีได รับชุมชนจะเป0นผู บริหารจัดการ ในการจัดหาผู เข าร�วมโครงการเพ่ือรักษาความสะอาด โดยมิใช�เป0น
การจ างแรงงานเพียงคนเดียว โดยแต�ละชุมชนจะมีผู รับผิดชอบในการทําความสะอาด ถือเป0นความสําเร็จและ
น�าพอใจ ถึงแม ค�าตอบแทนจะเล็กน อย แต�สามารถทําให ถนนในชุมชนมีความสะอาดเกิดความเป0นระเบียบ
เรียบร อย ภายใต หลักการมีส�วนร�วมของชุมชน 
 

4.3  ยุทธศาสตร%และแนวทางการพัฒนาในช2วงสามปJ (2555-2557) 

ยุทธศาสตร8การพัฒนาท องถ่ินในช�วงระยะเวลาสามป{ (พ.ศ. 2555 – 2557) ประกอบด วย วิสัยทัศน8 
ยุทธศาสตร8การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร8การพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

วิสัยทัศน8การพัฒนาเทศบาลตําบลนาหว า คือ เป0นชุมชนท่ีน�าอยู� จะเป0นองค8กรท่ีมีการบริหารอย�าง 
มีประสิทธิภาพ บริการอย�างมีคุณภาพ ทันสมัยได รับการยอมรับเรื่องการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ8 การศึกษาอย�าง
มีคุณภาพ ด วยผู บริหารท่ีมีวิสัยทัศน8 บุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ เพ่ือประโยชน8สูงสุดของประชาชน   
โดยได กําหนดแนวทางการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร8ไว ดังต�อไปนี้   

4.3.1  ยุทธศาสตร8การพัฒนาทรัพยากรมนุษย8 ประกอบด วยกลยุทธ8 
1)  แนวทางการพัฒนาการศึกษา 
2)  แนวทางการอนุรักษ8ฟEFนฟูภูมิป)ญญาท องถ่ิน 
3)  แนวทางการพัฒนาด านสาธารณสุข 
4)  แนวทางการสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห8 
5)  แนวทางการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
6)  แนวทางการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี และผู สูงอายุ 
7)  แนวทางการพัฒนาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

4.3.2  ยุทธศาสตร8การพัฒนาการเกษตร  ประกอบด วย  กลยุทธ8การเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเกษตร 

 4.3.3  ยุทธศาสตร8การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม  ประกอบด วย  กลยุทธ8 
1)  แนวทางการแก ไขป)ญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    
2)  แนวทางการฟEFนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
3)  แนวทางการลดป)ญหาภาวะโลกร อน 

4.3.4  ยุทธศาสตร8การพัฒนาบ านเมืองน�าอยู�   ประกอบด วย  กลยุทธ8    
1)  แนวทางการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน 
2)  แนวทางการพัฒนาทางการเมืองและการสร างความเข็มแข็งชุมชน 
3)  แนวทางการบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดี   
4)  ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย8สิน 
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5)  แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน8 

นโยบายการพัฒนาของผู(บริหารท(องถ่ิน 

การพัฒนาด านเศรษฐกิจ เพ่ือส�งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได  ขยายโอกาสให ประชาชน 

การพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐาน เพ่ือก�อสร างสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย�างท่ัวถึงส�งเสริมให 
เกิดความเจริญก าวหน าแก�ท องถ่ิน มีการคมนาคมท่ีสะดวกในชุมชน ตลอดจนถนนสู�พ้ืนท่ีการเกษตร    

การพัฒนาด านสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป0นอยู�ของประชาชนให ดีข้ึน เพ่ือ
ส�งเสริมอํานวยความสะดวกด านสวัสดิการและนันทนาการ เสริมสร างความรู  ความเข าใจในการอนุรักษ8
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป)ญญาท องถ่ิน การจัดระเบียบชุมชนและการส�งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 

การพัฒนาด านการเมืองการบริหาร เพ่ือพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีให ทันสมัยและเหมาะสม  
เพ่ือปรับปรุงและจัดบริหารราชการให อํานวยความสะดวกในการให บริการแก�ประชาชนได อย�างมีประสิทธิภาพ 
สนับสนุนให เกิดการมีส�วนร�วมในกิจกรรมทางการเมือง เสริมสร างความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย8สินของประชาชน รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก�บุคลากรอย�างสมํ่าเสมอ 
เพ่ือให มีศักยภาพและความพร อมในการสนองตอบความต องการของประชาชนในการแก ไขป)ญหาความ
ต องการของประชาชนอย�างเต็มความสามารถ และมีการบริหารจัดการให เกิดสมดุลในองค8กร เปHดโอกาสให 
ประชาชนมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการ 

การพัฒนาด านการศึกษา เพ่ือส�งเสริมพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ส�งเสริมให คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
โดยเป0นคนเก�ง คนดีมีความสุข เพ่ือสนับสนุนการศึกษาซ่ึงเป0นรากฐานของการพัฒนาในทุกด าน 

เทศบาลตําบลนาหว า ได กําหนดยุทธศาสตร8ท้ัง 4 ด าน เพ่ือให สอดคล องเหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ี
ของตน โดยเน นความเป0นไปได ของการนํายุทธศาสตร8 นโยบาย แผนงาน โครงการไปสู�การปฏิบัติได อย�างเป0น
รูปธรรม การกระจายอํานาจการปกครองและการบริหารแก�ท องถ่ิน ทําให ชุมชนมีส�วนร�วมในการบริหาร
จัดการงานภาครัฐร�วมกับองค8กรปกครองส�วนท องถ่ิน พร อมกับเรียนรู กระบวนการประชาธิปไตยท่ีเน นอํานาจ
อธิปไตยท่ีเป0นของประชาชนโดยตรง ผู วิจัยขอนําเสนอรูปแบบและลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการ ตามลําดับดังนี้ 
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4.4  รูปแบบและลักษณะการมีส2วนร2วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล(อมเชิงบูรณาการ ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว(า อําเภอนาหว(า จังหวัดนครพนม แบ�งผลการ
วิเคราะห8ข อมูลออกเป0นดังนี้ 

4.4.1  รูปแบบการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม
เชิงบูรณาการ ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม ผลการศึกษามีรูปแบบท่ี
น�าสนใจดังนี้ 

จากการท่ีได จัดเวทีระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อม ผู วิจัยพบว�า ประชาชนส�วนใหญ�ในเขตเทศบาลตําบลนาหว า เข าไปมีส�วนร�วม ๓ รูปแบบด วยกัน
รูปแบบท่ีหนึ่งคือแบบถูกโน มน าวเชิญชวน โดยการเชิญชวนของเทศบาล ผู นําชุมชน โรงพยาบาล โรงเรียน 
และวัด ซ่ึงรูปแบบนี้จะอยู�ในช�วงเทศกาลสําคัญของชุมชน เช�นเทศกาลเข าพรรษา สงกรานต8 ลอยกระทง บุญ
บ้ังไฟ วันแม�แห�งชาติ วันพ�อแห�งชาติ วันเด็ก วันทําบุญเบิกบ าน เป0นต น การโน มน าวเชิญชวนให เข าร�วม
กิจกรรมมักจะอยู�ในประเด็นของการปลูกต นไม  การดูแลรักษาความสะอาดหน าบ าน สถานท่ีสําคัญของ
หมู�บ าน เช�นสวนสาธารณะดอนปู�ตา วัด โรงเรียน การเชิญชวนในลักษณะเช�นนี้จะได รับความร�วมมือเป0นอย�าง
ดียิ่ง รูปแบบท่ีสองคือแบบถูกบังคับกลายๆ โดยโครงการหรือนโยบายของหน�วยงานภาครัฐ ส�งผลเป0นทอดๆ 
จากระดับบนสู�ระดับล�าง เช�นนโยบายหรือโครงการของจังหวัด ลงสู�อําเภอ ตําบล หมู�บ าน อย�างเช�นโครงการ
กําจัดลูกน้ํายุงลายในช�วงฤดูฝน ชาวบ านมีส�วนร�วมเพราะถูกบังคับกลายๆ หากผู ใดมิได ใส�ใจทําลายแหล�ง
เพาะพันธุ8ยุงในอาคารบ านเรือนจะถูกปรับสินไหม หากเจ าหน าท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขหมู�บ านตรวจพบเจอ
ในเขตรั้วบ านของผู ใด ซ่ึงเป0นกฎเกณฑ8ท่ีผู นําชุมชนได รับคําสั่งมาอีกทอดหนึ่งและนํามาใช กับชุมชนเพ่ือให เกิด
การมีส�วนร�วมหรือร�วมมืออย�างแข็งขัน และพบว�ารูปแบบการมีส�วนร�วมแบบนี้เป0นการมีส�วนร�วมในระยะสั้นๆ 
ไม�ยั่งยืน รูปแบบท่ีสามคือแบบเป0นไปโดยธรรมชาติ ซ่ึงเกิดจากการท่ีกลุ�มชุมชนประสบป)ญหาอย�างเดียวกัน 
แล วมีเป2าหมายในการแก ไขป)ญหาร�วมกัน จึงเกิดข้ึนโดยความสมัครใจ ซ่ึงในรูปแบบท่ีสามนี้มักจะเกิดข้ึนน อย
มากในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อย�างเช�นป)ญหาท�อระบายน้ํา ริมถนนหน าบ านแต�ละหลัง มีกลิ่นเน�า
เหม็น ทุกคนประสบป)ญหาเดียวกัน ได รับกลิ่นเหม็นแต�ก็ไม�กระตือรือร นท่ีจะร�วมมือกันหาทางแก ไขป)ญหา 
มักจะโยนประเด็นป)ญหาให หน�วยงานเทศบาลเป0นผู ท่ีต องเข ามาดูแลแก ไข จากการระดมความคิดเห็นมัก
พบว�า ชุมชนยังเก่ียงกันในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล อม แต�พร อมท่ีจะโยนให หน�วยงานภาครัฐบริหารจัดการ
เพียงฝ�ายเดียว จึงจําเป0นอย�างยิ่งท่ีเทศบาลหรือหน�วยงานภาครัฐต องใช แนวทางรูปแบบเชิงบังคับหรือเชิงเชิญ
ชวนโน มน าวให ชาวบ านเข ามามีส�วนร�วมในการบริหารจัดการหลายๆ เรื่อง รวมท้ังเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล อม 

รูปแบบการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิง
บูรณาการ ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า ถึงแม จะเป0นไปในรูปแบบของการถูกโน มน าวเชิญชวน การถูก
บังคับกลายๆ หรือการปล�อยไปเองโดยธรรมชาติจากการสมัครใจในภายหลัง ผู วิจัยได มองเห็นภาพของผู นํา
ท องถ่ิน แกนนําชุมชนและประชาชน จากเวทีระดมความคิดเห็นพบว�า มีการตกลงร�วมกันดําเนินการเพ่ือแก ไข
ป)ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมท่ีมีอยู� และป)ญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงป)ญหาท่ีมีอยู�ใน
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ป)จจุบันได แก�ป)ญหาขยะ ป)ญหาท�อระบายน้ําส�งกลิ่นเหม็น ป)ญหาการเผาขยะในบริเวณบ าน ป)ญหาร านเก็บ
ขยะเพ่ือนําไปขายรีไซเคิล เป0นต น ป)ญหาเหล�านี้เป0นป)ญหาท่ีพบเจอตลอดหลายป{ท่ีผ�านมา แต�ก็ยังไม�ได รับการ
แก ไขท่ีน�าพอใจ ฉะนั้นการระดมความคิดเห็นได ทําให ผู นําท องถ่ิน แกนนําชุมชนและชาวบ านมองเห็น
เป2าหมายท่ีจะก�อให เกิดความสําเร็จตามเป2าหมายท่ีได พูดคุยกันในเบ้ืองต น นําไปสู�การประชุมปรึกษาหารือกัน
เพ่ือให เกิดผลในเชิงปฏิบัติ ผู วิจัยสรุปเป0นตารางเพ่ือให เห็นภาพชัดเจนดังนี้ 

 
ร2วมกันวางแผน 

(Plan) 
 ร2วมกันดําเนินการ 

(Do) 
 ร2วมกันตรวจสอบ 

(Check) 
 ร2วมกันปรับปรุง 

(Action) 
แต�งต้ังคณะกรรมการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล อม 

 ศึกษารายละเอียดการ
ดําเนินการ+การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล อม 

 ศึกษารายละเอียดการ
ประเมินผล 

 ศึกษารายละเอียดการ
ปรับปรุง 

ศึกษารายละเอียดการ
ดําเนินงาน 

 จัดต้ังหน�วยงานเฉพาะกจิ
เพื่อจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล อมชุมชน 

 กําหนดแผนการติดตามผล
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล อม 

 รวบรวมรายละเอียดผล
การดําเนินงาน 

ประสานงานชุมชนเข า
ร�วมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล อม 

 วิเคราะห8หน าท่ีของ
ชุมชน+หน�วยงานเทศบาล
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล อม 

 ตรวจติดตามผลการพัฒนา
แกนนําชุมชน+เทศบาล+
ชาวบ าน ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล อม 

 วิเคราะห8และสรุปผลการ
ดําเนินงาน 

ลงนามความร�วมมือ
ระหว�างชุมชน+เทศบาล 

 พัฒนาแกนนําชุมชน+
เจ าหน าท่ีเทศบาลในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล อม 

 ตรวจติดตามผลการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล อมของชุมชน 

 จัดประชุมเสนอรายงานผล
การดําเนินงาน 

แต�งต้ังคณะทํางาน
ระหว�างเทศบาล+ชุมชน 

 พัฒนาชุมชน+เสริมองค8
ความรู ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล อม 

 ตรวจติดตามผลความพึง
พอใจของผู มีส�วนร�วมทุกฝ�าย 

 ปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

ประชุมคณะทํางานเพื่อ
กําหนดแผนการ
ดําเนินงาน 

 รายงานผลการดําเนินงาน 

  

จากตารางข างบนอธิบายได ว�า เทศบาลตําบลนาหว า แกนนําชุมชนและชาวบ าน ได มีการวางแผน
ท่ีจะดําเนินการในด านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมให มีประสิทธิภาพ สามารถนําไปสู�
การปฏิบัติได อย�างเป0นรูปธรรม จึงได วางรูปแบบการมีส�วนร�วมท่ีน�าจะเป0นไปได มากท่ีสุด โดยนํากระบวนการ 
PDCA ท่ีทางเทศบาลมีความคุ นเคยดีอยู�แล วในการบริหารจัดการด านอ่ืนๆ มาปรับใช  ซ่ึงมีความม่ันใจว�ามี
ความสําเร็จไม�น อยกว�า 80%   อย�างไรก็ตาม ถึงแม จะมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการในเบ้ืองต นซ่ึงดูเหมือนจะ
มีรูปแบบท่ีเป0นระบบ แต�ก็พบจุดอ�อนอยู�เสมอคือหลังจากท่ีมีการประชุมกําหนดแผนกันเป0นอย�างดีแล ว 
สุดท ายก็มักละเลยเพิกเฉยกันนานระยะหนึ่ง จนกระท่ังมีการไต�ถามซักถามถึงเรื่องดังกล�าว จึงจะมีการต่ืนตัว
และกลับไปร�วมกันดูแผนกันใหม�ว�าได ตกลงกันไว ว�าอย�างไร และมักเป0นเช�นนี้หลายครั้งในหลายๆ โครงการ  
ซ่ึงการมีส�วนร�วมระหว�างเทศบาลกับประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว าจึงเป0นไปในรูปแบบของการ
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โน มน าวเชิญชวนผ�านกระบวนการหลากหลาย และใช รูปแบบการบังคับกลายๆ เพ่ือให ชุมชนต่ืนตัวในการ 
มีส�วนร�วมมากข้ึน โดยผ�านกิจกรรมต�างๆ ท่ีเทศบาลเป0นผู กําหนดออกแบบไว ตามกรอบยุทธศาสตร8การพัฒนา
ด านต�างๆ รูปแบบท้ังสองนี้พร อมท่ีจะนําไปสู�รูปแบบท่ีเป0นไปโดยธรรมชาติอย�างสมัครใจของชุมชนได ใน
ภายหลังเม่ือมีการบ�มเพาะกระบวนการมีส�วนร�วมบ�อยมากข้ึนจนกลายเป0นความเคยชินของชุมชนในท่ีสุด 

4.4.2  ลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม
เชิงบูรณาการ ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม ผลการศึกษามีลักษณะท่ี
น�าสนใจดังนี้ 

1)  ลักษณะการมีส�วนร�วมในการค นหาป)ญหาและความต องการ จากการระดมความคิดเห็น  
ได ทราบถึงความต องการของชุมชนเก่ียวกับการพัฒนาแหล�งท้ิงขยะให มีระบบมาตรฐาน ซ่ึงขณะนี้เทศบาล 
มีบริเวณพ้ืนท่ีกําจัดขยะ จํานวน 10 ไร� ต้ังอยู�ท่ีกุดเต�า ห�างจากเขตเทศบาลประมาณ 3 กิโลเมตร ใช พ้ืนท่ีท้ิง
ขยะไปแล ว 7 ไร� คงเหลือพ้ืนท่ีเพียง 3 ไร�เท�านั้น ซ่ึงคาดการณ8กันว�าจะมีพ้ืนท่ีกําจัดขยะได อีกประมาณ 10 ป{ 
ซ่ึงบริเวณกําจัดขยะแห�งนี้เป0นท่ีดินสาธารณประโยชน8 เป0นเขตติดต�อระหว�างเทศบาลตําบลนาหว าและเขต
องค8การบริหารส�วนตําบลนางัวและองค8การบริหารส�วนตําบลนาคูณใหญ� รูปแบบการกําจัดขยะใช วิธีฝ)งกลบ
อย�างถูกวิธี อย�างไรก็ตาม ด วยขยะมีจํานวนประมาณ 3 ตันต�อวัน ได ส�งผลกระทบต�อชุมชนท่ีอยู�ข างเคียง 
ได แก�วิทยาลัยนาหว า มหาวิทยาลัยนครพนม โดยเฉพาะแมลงวันท่ีเข าไปรบกวนโรงอาหาร สถานท่ีราชการ
ของวิทยาลัย ซ่ึงเป0นป)ญหาท่ียังแก ไขไม�ตกจนถึงทุกวันนี้ นอกจากป)ญหาขยะแล ว ก็มีป)ญหาน้ําเสียน้ําท้ิงท่ี
ระบายออกจากอาคารบ านเรือน ร านอาหาร ร านค าซุปเปอร8มาร8เก็ต ซ่ึงระบบท�อระบายของเสียยังไม�มี
ประสิทธิภาพพอเพียงและมีไม�เพียงพอกับชุมชนท่ีขยายตัวออกไปอย�างรวดเร็ว มีการท�วมขังและส�งกลิ่นเน�า
เหม็นในบางจุด และในกลางชุมชนหมู� 4 และหมู� 5 มีคลองขนาดเล็กขนาดความกว างประมาณ 2-3 เมตร ไหล
ผ�านชุมชนความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ชาวบ านได ท้ิงขยะลงในคลอง ทําให คลองเน�าเหม็น น้ําในคลองไหล
ช ามาก บางจุดน้ําลึกและนิ่ง ยิ่งสะสมตะกอนขยะเป0นทวีคูณซ่ึงก็เป0นป)ญหาอีกหนึ่งแห�ง ท่ีชุมชนและเทศบาล
เร�งแก ไขร�วมกัน   

2)  ลักษณะการมีส�วนร�วมด านการวางแผนและตัดสินใจ ชุมชนท้ัง 17 ชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลนาหว า ได มีมติท่ีจะสร างความร�วมมือกันในหลายด านๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนของตนแม ว�าบางครั้งก็มีการ
ขัดแย งกันในเชิงกระบวนการ แต�อุดมคติแห�งการอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุขก็มิได เลือนหายไปจากคนในชุมชน 
จากการได พบปะพูดคุยกับประธานชุมชนหลายคนได กล�าวถึงการร�วมวางแผนทางด านการเกษตร ด วย
ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า ส�วนใหญ�ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทํานาเป0นหลัก จึงมีการส�งเสริม 
สนับสนุนการผลิตข าวเกษตรอินทรีย8 สนับสนุนการจัดทําปุ�ยหมักชีวภาพจากหอยเชอร8รี่เพ่ือช�วยกําจัดศัตรูพืช
ในนาข าวและได ใช ประโยชน8จากหอยเชอร8รี่ด านอ่ืนๆ ด วย และมีการวางแผนร�วมกันในการให ความรู เก่ียวกับ
การไถกลบตอซังข าวหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือบํารุงดิน ซ่ึงปกติหลังจากฤดูเก็บเก่ียวเสร็จแล ว เกษตรกรส�วนใหญ�
มักจะเผาตอซังข าวเพ่ือง�ายต�อการไถกลบดิน เม่ือถึงฤดูกาลทํานา ซ่ึงเป0นป)ญหาเรื่องมลภาวะหมอกควัน 
นําไปสู�ป)ญหาสุขภาพอนามัยด านระบบทางเดินหายใจของประชาชน กว�าจะสร างความเข าใจให ลงตัวได ก็มีการ
จัดเวทีสาธารณะหลายครั้ง ตลอดท้ังการให ความรู ทางเสียงตามสายของเทศบาล โดยนายกเทศมนตรี และ
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เจ าหน าท่ีท่ีได รับมอบหมายในการออกกระจายเสียง แต�ก็มิได หมายความว�าจะหมดไปเสียทีเดียว เพราะยังมี
การจุดไฟเผาขยะตามบ านเรือนอยู�บ าง ซ่ึงก�อป)ญหาในระยะเวลาสั้นๆ กระนั้นก็ตาม ชาวบ านก็ยังมิได ติติงหรือ
ตักเตือนเพ่ือให เพ่ือนบ านตระหนักในการก�อมลภาวะเท�าใดนัก คงเป0นเพราะคิดว�าทีเขาทีเรา และไม�ได เป0น
ป)ญหามากนัก อย�างไรก็ตาม แกนนําชุมชนก็มิได ละเลยแม เป0นเพียงเรื่องเล็กน อย ถึงคราวมีการประชุมก็นํา
ประเด็นเหล�านี้มาพูดคุยเป0นระยะๆ จึงกล�าวได ว�าการมีส�วนร�วมด านการวางแผนและการตัดสินใจ ประธาน
ชุมชน ชาวบ านก็มีส�วนร�วมในระดับหนึ่ง   

3)  ลักษณะการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติการหรือดําเนินการ เป0นเรื่องเก่ียวข องกับการดําเนินการ
ในกิจกรรมต�าง ๆ ท่ีสัมพันธ8กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ด วยเทศบาลตําบลนาหว า 
มีประชากรอยู�หนาแน�น จึงไม�อาจท่ีจะหลีกเลี่ยงป)ญหาสิ่งแวดล อมท่ีเกิดข้ึน เช�น ป)ญหาน้ําเสีย กลิ่นเน�าเหม็น 
ความสกปรก ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเพ่ิมข้ึน ทําให เทศบาลต องกําหนดเป0นแผนแม�บทในการบริหารจัดการเป0น
พิเศษ โดยเฉพาะอย�างยิ่งการส�งเสริมให ชุมชนมีส�วนร�วมในการดูแลรักษาความสะอาด โดยมีโครงการชุมชน
ต นแบบ ลดและคัดแยกขยะ นําร�องแห�งแรกในพ้ืนท่ีหมู�ท่ี 1 ตําบลนางัว และหมู�ท่ี 2 ตําบลนาหว า ทําให 
เทศบาลสามารถลดปริมาณการใช ถังขยะ เพ่ือลดและคัดแยกขยะจากต นทาง มีการจัดระเบียบการวางถังขยะ
ให มีความเป0นระเบียบเรียบร อย ถังขยะขนาดบรรจุ 120 ลิตร 1 ถังต�อ 5 ครัวเรือน นอกจากนี้เทศบาลยังได 
ตราเทศบัญญัติ เรื่องการติดต้ังบ�อดักไขมัน เพ่ือบริหารจัดการป)ญหาน้ําเน�าเสียและป)ญหาสิ่งแวดล อมท่ีจะ
ตามมา โดยการเร�งรัดควบคุมมลพิษจากน้ําเสียและการจัดระบบบําบัดน้ําเสียจากครัวเรือนและชุมชน เพ่ือเป0น
การลดปริมาณน้ําเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ําให ดีข้ึน ป)จจุบันได รับความร�วมมือและขยายผลมากยิ่งข้ึน  
เป0นการชี้ให เห็นว�าชุมชนตระหนักถึงวิกฤติสิ่งแวดล อมในชุมชนของตนมากข้ึน  

4)  ลักษณะการมีส�วนร�วมในการจัดสรรผลประโยชน8เป0นการมีส�วนร�วมในการจัดสรร
ผลประโยชน8 หรือผลของโครงการหรือผลของการตัดสินใจท่ีจะเกิดข้ึน จากการท่ีเทศบาลตําบลนาหว าได 
กําหนดยุทธศาสตร8และแนวทางการพัฒนาในแต�ละป{งบประมาณ ยุทธศาสตร8การพัฒนาบ านเมืองน�าอยู� แนว
ทางการพัฒนาทางการเมืองและการสร างความเข มแข็งชุมชน โครงการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและการมี
ส�วนร�วมของประชาชน เพ่ือส�งเสริมการมีส�วนร�วมทางการเมืองการปกครองในการพัฒนาท องถ่ิน โดยการจัด
เวทีประชาคม ประชุมผู นําชุมชน รับฟ)งความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
แก�ชุมชนในเขตเทศบาล เป2าหมายท่ีจะได รับคือประชาชนมีส�วนร�วมในการบริหารและพัฒนาท องถ่ินของตน
และมีบทบาทในการบริหารจัดการพัฒนาท องถ่ินอย�างเต็มรูปแบบตามครรลองของประชาธิปไตย การจัดทํา
แผนชุมชน พบว�า แต�ละชุมชนได จัดทําแผนชุมชนให แก�เทศบาลไม�น อยกว�า 10 รายการ เม่ือรวมท้ัง 17 ชุมชน 
ก็มีประมาณ 200 รายการ ชุมชนแต�ละแห�งมีป)ญหาและสิ่งท่ีต องการท่ีไม�แตกต�างกันมากนัก ส�วนใหญ�จะ
เน นหนักไปท่ีโครงสร างพ้ืนฐาน ได แก� การสร างถนน การสร างท�อ/รางระบายน้ํา การขยายเขตประปา การเพ่ิม
ถังขยะ ฯลฯ และมักจะกําชับฝ�ายบริหารของเทศบาลว�าเป0นป)ญหาเร�งด�วนของชุมชนตัวเอง เทศบาลต องรีบ
ดําเนินการแก ไขโดยด�วน ป)ญหาเหล�านี้เป0นป)ญหาชุมชนท่ีต องการให รีบแก ไขและเป0นลักษณะของการรอรับ
การดูแลเป0นพิเศษจากหน�วยงานภาครัฐ หลังจากท่ีมีการประชาคม จัดเวทีเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการ
บริหารจัดการร�วมกันในเรื่องต�างๆ ท่ีกําลังเป0นป)ญหาและกําลังจะมีผลตามมา ทําให ชาวบ านได มองเห็น
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ความสําคัญของการแก ไขป)ญหาท้ังเฉพาะหน าและป)ญหาในอนาคต โดยเฉพาะอย�างยิ่งป)ญหาด าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม  

5)  ลักษณะการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล พบว�า ชุมชนในเขตเทศบาลตําบล 
นาหว า เข ามาเก่ียวข องกับการประเมินโครงการหรือกิจกรรมต�างๆ ของเทศบาลเฉพาะเรื่องสําคัญเท�านั้น เช�น
เรื่องการสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) รางระบายน้ํา ค.ส.ล. เป0นต น ซ่ึงโครงการเหล�านี้เป0นโครงการท่ี
ใช งบประมาณเยอะ และมีการก�อสร างพร อมกันหลายแห�งในเขตเทศบาล ชาวบ านไม�ม่ันใจในความโปร�งใสของ
ผู นําท องถ่ินจึงมีการติดตามและประเมินผลด วยหลักการพ้ืนฐานคือการสอดส�องดูแลผลลัพธ8ของผลงานท่ีจะ
เกิดข้ึน หากมีการชํารุดก�อนเวลาอันควรก็หมายถึงว�ามีความไม�โปร�งใสในเนื้องาน เป0นต น ซ่ึงการเปHดโอกาสให 
ชาวบ านได มีส�วนร�วมติดตาม สอดส�อง ประเมินผลเช�นนี้ ทําให ผู นําท องถ่ิน แกนนําชุมชน ชาวบ านท่ีมีส�วน
เก่ียวข องได ตระหนักถึงการบริหารจัดการพัฒนาท องถ่ินของตน เพราะอย�างไรเสียทุกอย�างทุกโครงการท่ีจัดทํา
ล วนเป0นประโยชน8ตกทอดแก�ชุมชนตัวเองท้ังสิ้น หากมีการกระทําอันไม�เหมาะไม�ควรท่ีส�อไปในทางทุจริต
คอร8รัปชั่นก็ยิ่งเป0นตราบาปแก�ชุมชนตัวเองโดยปริยาย การติดตามประเมินผลในส�วนท่ีสัมพันธ8กับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม อย�างในช�วงฤดูฝน วันใดท่ีฝนตกหนัก ก็จะมีน้ําท�วมขังในบางชุมชน แม ว�า
จะมีรางระบายน้ําทุกเส นสายตามขอบริมถนน แต�ก็มีเศษขยะ เศษใบไม  เศษไม  เศษพลาสติก ไหลไปอุดตันราง
ระบายน้ําหรือท�อระบายน้ํา ทําให เกิดน้ําเอ�อท�วมขัง จากการเก็บข อมูลของเทศบาลระบุว�าระยะเวลาเฉลี่ยน้ํา
ท�วมขังนานท่ีสุด 7 วัน ในช�วงเดือนสิงหาคม พ้ืนท่ีน้ําท�วมถึง คิดเป0นร อยละ 5 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด จากการท่ี
เทศบาลตําบลนาหว าได ดําเนินการโครงการต�างๆ โดยมีการเปHดโอกาสให ชุมชนเข ามามีส�วนร�วมในการติดตาม
และประเมินผลด วย ทําให เทศบาลได รับทราบป)ญหาท่ีแท จริงและสามารถแก ป)ญหาตรงจุด ทําให ประหยัด
งบประมาณ ประหยัดเวลาและเป0นประโยชน8ต�อชุมชนมากยิ่งข้ึน 
 

4.5  กลยุทธ%หรือวิธีการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล(อมเชิงบูรณาการ ในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว(า อําเภอนาหว(า จังหวัดนครพนม 

4.5.1  เปHดเวทีประชาคมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม การท่ีเทศบาลตําบล
นาหว า ได จัดเวทีประชาคมอย�างน อย 1 ชุมชน 1 ครั้งต�อป{ ท้ังหมด 17 ชุมชนทําให ได รับทราบป)ญหาและ
ความต องการของชุมชนได เป0นอย�างดี จากยุทธศาสตร8ท่ีกําหนดไว ท้ังหมด 4 ยุทธศาสตร8 ได แก�ยุทธศาสตร8การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย8 ยุทธศาสตร8การพัฒนาการเกษตร ยุทธศาสตร8การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อม และยุทธศาสตร8การพัฒนาบ านเมืองน�าอยู� ซ่ึงยุทธศาสตร8ท้ังหมดของเทศบาลตําบลนาหว าจะ
สัมฤทธิ์ได ก็ต องอาศัยการมีส�วนร�วมของชุมชนในการช�วยวางแผน ชี้แจงป)ญหาและความต องการ เพ่ือให เกิด
ความร�วมมืออย�างตรงประเด็น และแก ไขป)ญหาถูกต อง ลักษณะการเกาถูกท่ีคัน  

4.5.2  ส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ท้ังในด านการ
บูรณะฟEFนฟู การสงวนรักษา การใช อย�างประหยัด การนําสิ่งอ่ืนมาใช แทน การลดปริมาณของเสีย เพ่ือให 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมมีผลดีต�อคุณภาพชีวิต เอ้ือประโยชน8ต�อมนุษย8อย�างยั่งยืน เทศบาลตําบล
นาหว าได มีงบประมาณเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมด านนี้ถึง 1,900,000 บาท ท้ังหมด 9 โครงการ ในป{งบประมาณ 
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2557 ได แก�การพัฒนาแก ไขป)ญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5 โครงการ การฟEFนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อม 1 โครงการ และการลดป)ญหาภาวะโลกร อน 3 โครงการ กิจกรรมโครงการเหล�านี้ได ลงมือทําไป
แล วบางส�วนในป{งบประมาณท่ีผ�านมา อย�างการบูรณะฟEFนฟูแหล�งน้ําธรรมชาติในเขตเทศบาลตําบลนาหว า 
ได แก�หนองทรายวาน และหนองข้ีโม  มีการขุดลอกให ลึกและขยายพ้ืนท่ีให กว างข้ึน นอกจากนั้นยังมีลําห วย 6 
แห�ง ได แก�ห วยนาพระ ห วยนาดี ห วยเหมือง ห วยนางัว ห วยผักบุ ง ห วยสวนตาครองและห วยหนองเจ าหัวพ�อ 
บางลําห วยก็ขุดลอกไปบ างแล ว อย�างไรก็ตาม ก�อนท่ีจะลงมือดําเนินโครงการ หน�วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ
เทศบาลก็ได ทําการประชาพิจารณ8 ซ่ึงผลการประชาพิจารณ8พบว�า ส�วนใหญ�เห็นด วยกับการขุดลอกลําห วยและ
เจ าของท่ีดินท่ีติดลําห วยก็เห็นดีด วย และก็มีบางส�วนท่ีไม�เห็นด วยโดยให เหตุผลว�าการขุดลอกลําห วยทําให สัตว8
น้ําตามธรรมชาติสูญพันธุ8 ทําให ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงมีผลต�อการดํารงชีวิตของสัตว8น้ํา ตลอดท้ังมีผลต�อการ
หาเลี้ยงชีพของชาวบ าน เพราะไม�สามารถใช เครื่องมือจับสัตว8น้ําได สะดวก ด วยคูลําห วยสูงข้ึนและน้ําลึก ซ่ึง
การขุดลอกลําห วยก็ไม�ได ขุดลอกตลอดลําห วยดําเนินการเพียงบางช�วงเท�านั้น  

4.5.3  มีแหล�งข อมูลให ความรู เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม แม ว�า
เทศบาลตําบลนาหว าจะมิได จัดต้ังแหล�งเรียนรู ท่ีชัดเจน แต�มีองค8กรการศึกษาอ่ืนท่ีอยู�ใกล เคียงเป0นการอาศัย
ความร�วมมือร�วมกันเป0นแหล�งข อมูลความรู  ได แก�ห องสมุดประชาชน 1 แห�ง, โรงเรียนระดับประถมศึกษา 2 
แห�ง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 2 แห�ง, วัด 5 แห�ง, และโบสถ8คาทอลิก 1 แห�ง นอกจากนั้นเทศบาลก็มีสื่อ
เอกสาร วารสาร วีดิทัศน8ท่ีเก่ียวข องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมให ประชาชนสามารถ
หยิบยืมไปศึกษาค นคว าเรียนรู ด วยตนเองได  

4.5.4  กระตุ นรณรงค8ให ชาวบ านเข ามามีส�วนร�วมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อม เทศบาลตําบลนาหว าใช นโยบายประชาสัมพันธ8เสียงตามสายเพ่ือให ชาวบ าน ผู ประกอบการ
ร านค า ร านอาหาร ท่ีจําต องกําจัดของเสียสิ่งปฏิกูลเป0นจํานวนมากต�อวัน ให มีวิธีการกําจัดให ถูกสุขอนามัย 
เช�นมีบ�อพักน้ําเสีย บ�อดักไขมัน มีการรณรงค8ให ชาวบ านช�วยกันแยกขยะจากต นทางคือท่ีบ าน ท่ีทํางาน 
ร านค า ร านอาหาร ให เป0นสัดส�วนเพ่ือง�ายต�อการจัดเก็บ กําจัด หรือทําลาย จากผลของการรณรงค8หลายครั้ง 
ทําให ชุมชนมีความตระหนักมากข้ึนกับการดูแลเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย นอกจากนั้นการดูแลรักษา
สภาพแวดล อมภายในชุมชน เช�นสถานท่ีออกกําลังกายและสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจของเทศบาลตําบลนาหว า 
ได แก�สนามกีฬาเอนกประสงค8 7 แห�ง สนามบาสเกตบอล 3 แห�ง สนามตะกร อ 6 แห�ง สวนสาธารณะ 3 แห�ง 
สนามเด็กเล�น 3 แห�ง ซ่ึงสถานท่ีเหล�านี้เยาวชน ประชาชนเข ามาใช เป0นประจํา ก็มีการทําสกปรกเลอะเทอะ
โดยเฉพาะเศษขยะ จึงมีแนวนโยบายร�วมกันรณรงค8ดูแลรักษาให สะอาดเสมอเพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดี และการ
บูรณะฟEFนฟูฌาปนสถานป�าช า 2 แห�ง พบว�า ป�าช าท้ังสองแห�งมีเศษขยะมูลฝอยมากโดยเฉพาะเศษพลาสติก
ประเภทแก วน้ํา ขวดน้ํา ถุง ซ่ึงจะมีมากเป0นพิเศษหลังจากมีพิธีกรรมฌาปนกิจศพผ�านไป เพราะผู คนใช วัสดุ
เหล�านี้แล วก็ท้ิงเรี่ยราด แต�หลังจากมีการประชุมหารือกันระหว�างชุมชน ชาวบ านท่ีมาร�วมงานศพและเทศบาล 
ก็มีฉันทามติกันว�าจะช�วยกันดูแลรักษาความสะอาด โดยเทศบาลเตรียมถังขยะมาไว ท่ีป�าช า พร อมมีการจัดเก็บ
ให เรียบร อย ผู มาร�วมงานศพก็ร�วมกันท้ิงขยะให ถูกท่ีตามท่ีจัดไว ให  หรือทางเจ าภาพมีเจ าหน าท่ีช�วยงานนําถุง
ดําเดินรับขยะจากผู มาร�วมงาน และพิธีกรประจํางานศพก็ประชาสัมพันธ8ให ผู ท่ีมาร�วมงานได ช�วยกันดูแลรักษา
ความสะอาดป�าช าร�วมกัน ซ่ึงได รับการร�วมมือเป0นอย�างดียิ่ง ยิ่งกว�านั้น เศษพลาสติกแปลงเป0นเงินได  จึงมี
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พ�อค าแม�ค าท่ีเก็บของเก�าขายเข ามาเก็บเศษพลาสติกเหล�านี้ถึงท่ี ก็เป0นการแบ�งเบาภาระเทศบาลและ
ประชาชนได เป0นอย�างดีเยี่ยม 
 

4.6  แนวทางการแก(ไขป�ญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล(อมเชิงบูรณาการ ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลนาหว(า อําเภอนาหว(า จังหวัดนครพนม 

เทศบาลตําบลนาหว า มีแผนยุทธศาสตร8การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ประกอบด วย 
3 ยุทธศาสตร8 ได แก�แนวทางการแก ไขป)ญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แนวทางการฟEFนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล อม แนวทางการลดป)ญหาภาวะโลกร อน ในแต�ละแนวทางนั้นได ดําเนินการแก ไขโดยกําหนดเป0น
โครงการ ในป{ 2556 มีท้ังหมด 14 โครงการ ดําเนินการจริง 11 โครงการ และในป{งบประมาณ 2557 มี 9 
โครงการ ซ่ึงคาดว�าจะทําให ครบทุกโครงการ แนวทางของการแก ไขป)ญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีโครงการ
ท่ีน�าสนใจดังนี้ 1) โครงการจัดซ้ือวัสดุงานบ านงานครัว เป0นการจัดซ้ือวัสดุทําความสะอาด เช�นไม กวาด ไม 
มือเสือ ท่ีตักขยะ เป0นต น เพ่ือใช ในการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล 2) โครงการจัดซ้ือถังขยะ เพ่ือให มี
ภาชนะรองรับขยะในชุมชนให ครอบคลุมพ้ืนท่ีมากข้ึน 3) โครงการจัดซ้ือวัสดุแต�งกายของพนักงานเก็บขยะ 
เพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน 4) โครงการจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เพ่ือใช ในการบําบัดกลิ่นเหม็นของราง
ระบายน้ํา บ�อขยะ ได แก�กากน้ําตาล EM ถังหมัก เป0นต น ช�วยลดกลิ่นเหม็นและแมลงรบกวน 5) โครงการ
ชุมชนต นแบบมีส�วนร�วมในการลดและคัดแยกขยะ มีชุมชนนําร�องอย�างน อย 1 ชุมชน แม ว�าแนวทางการแก ไข
ป)ญหาขยะและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลจะแก ไขป)ญหาท่ีกลางเหตุและปลายเหตุก็ตาม อย�างน อยก็มีทิศทางท่ี
ชัดเจนสามารถนําไปสู�การปฏิบัติได จริง แนวทางการฟEFนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม มี 1 โครงการ
คือโครงการชุมชนมีส�วนร�วมในการดูแลรักษาความสะอาด โดยเทศบาลตําบลนาหว าจ างเหมาชุมชนบริการ
ดูแลรักษาความสะอาดของชุมชนตัวเองท้ัง 17 ชุมชน ผลลัพธ8ท่ีได รับคือชุมชนมีความสะอาดเรียบร อย นับว�า
เป0นอีกหนึ่งโครงการท่ีทําให ชุมชนตระหนักถึงความสะอาดถูกหลักอนามัย ชุมชนใส�ใจมากข้ึนเก่ียวกับการ
จัดการสิ่งสกปรกออกจากชุมชน แนวทางการลดป)ญหาภาวะโลกร อน มี 3 โครงการ ได แก� 1) โครงการรณรงค8
ลดการใช ถุงพลาสติก เป0นการส�งเสริมการใช วัสดุท่ีผลิตจากธรรมชาติแทนการใช พลาสติก 2) โครงการปลูกป�า
ชุมชน เพ่ืออนุรักษ8สิ่งแวดล อมท่ีดีและแก ป)ญหาภาวะโลกร อน สถานท่ีปลูกป�าในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนาหว าคือ
บริเวณห วยกอก บริเวณพ้ืนท่ีของหมู�ท่ี 5 บ านนาหว า หลังโรงพยาบาลอําเภอนาหว า ซ่ึงการปลูกป�านี้จะเป0น
การดูแลต�อเนื่องจนกว�าต นไม จะเติบโตแข็งแรง แล วจึงปล�อยให เติบโตโดยธรรมชาติ 3) โครงการก�อสร างรั้ว
ลวดหนามบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือบํารุงดูแลรักษาและป2องกันการบุกรุกทําลายต นไม จากสัตว8เลี้ยง
หรือคนท่ีเข าใช พ้ืนท่ี นอกจากนี้ยังมีโครงการอ่ืนๆ ท่ีอยู�ภายใต ยุทธศาสตร8อ่ืน แต�ว�ามีความสอดคล องกับการ
แก ไขป)ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ได แก�โครงการก�อสร างถนน ค.ส.ล. สายต�างๆ ท้ังระยะสั้น 
ระยะยาว โครงการก�อสร างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. แต�ละช�วง ส�วนใหญ�ก็มีประชาคมหรือประชาพิจารณ8ก�อนทุก
ครั้ง เพ่ือทําความเข าใจระหว�างชุมชนและชาวบ านให มีการรับรู ร�วมกันและยินยอมท่ีจะอนุมัติให มีการก�อสร าง
ได  ซ่ึงในการก�อสร างแต�ละครั้งจะต องตัดต นไม  ปรับพ้ืนท่ีให อยู�ในระดับท่ีเหมาะสม บางครั้งก็รุกล้ําพ้ืนท่ีของ
ชาวบ าน ดังนั้นจําเป0นต องฟ)งเสียงชาวบ านท่ีได รับผลกระทบก�อนว�าจะยินยอม/เห็นด วยหรือไม�ในการก�อสร าง 
จากการสัมภาษณ8ชาวบ าน พบว�า ส�วนใหญ�มีความเห็นด วยกับการก�อสร างถนนและรางระบายน้ํา เพราะ
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ชาวบ านประสบป)ญหากับการจราจรและน้ําท�วมขังบ�อยมาก เม่ือเทศบาลมีโครงการท่ีจะก�อสร างเพ่ือลดป)ญหา
เหล�านี้ก็ยิ่งเป0นการดี แสดงให เห็นว�า การมีส�วนร�วมหรือการให ความร�วมมือเป0นไปในทิศทางท่ีดีเพ่ือคลี่คลาย
ป)ญหาท่ีเป0นมาช านาน นอกจากนี้ยังมีแนวทางปรับปรุงภูมิทัศน8 อยู�ภายใต ยุทธศาสตร8การพัฒนาบ านเมืองท่ีดี 
ซ่ึงมีโครงการท่ีเอ้ือต�อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ดังนี้ 1) โครงการรวมใจภักด์ิรักษ8
พ้ืนท่ีสีเขียว เป0นการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลและตามแนวถนนสายต�างๆ เพ่ือลดภาวะโลกร อน  
2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน8ห วยกอก เพ่ือให มีสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจและเป0นแหล�งท�องเท่ียวของชุมชน  

แนวทางการแก ไขป)ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า ได นํา
แผนพัฒนาสามป{ไปสู�การปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผล โดยมีการแต�งต้ังคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงมีหน าท่ีในการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท องถ่ิน 
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นต�อผู บริหารท องถ่ิน และผู บริหาร
ท องถ่ินนําเสนอต�อสภาท องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท องถ่ิน สุดท ายก็ประกาศให ประชาชนในท องถ่ิน
ได รับทราบโดยท่ัวกัน อย�างน อยป{ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป{ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมให มีประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลนาหว าได ให 
ความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนแนวทางดําเนินการจากท่ีเคยทํางานโดยเพียงลําพัง เป0นผู มีบทบาทหลักหรือ
เป0นผู นําในการวางแผน กําหนดวิธีการแก ไขป)ญหา ตัดสินใจลงมือทํากิจกรรมในการแก ไขป)ญหาและการ
จัดการป)ญหา มาเป0นแนวทางท่ีเปHดโอกาสให ชุมชน หน�วยงานหรือองค8กรอ่ืน ได เข ามามีส�วนร�วมต้ังแต�การ
กําหนดประเด็นป)ญหา การวิเคราะห8หาทางออก การตัดสินใจ การแก ไขป)ญหา การร�วมในกิจกรรมการแก ไข
ป)ญหาต้ังแต�ต นจนเสร็จสิ้นทุกข้ันตอนของการจัดการป)ญหา ตลอดท้ังการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน8ท่ี
เกิดข้ึน แนวทางนี้เทศบาลตําบลนาหว าพบว�าเป0นแนวทางท่ีชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได ในการทําให เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพ่ือประโยชน8ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม จากการท่ีเทศบาล
ตําบลนาหว าได จัดเวทีประชาคมทุกป{ ทุกชุมชน และร�วมกิจกรรมกับชุมชนป{ละหลายครั้ง ทําให เกิดการเรียนรู 
พฤติกรรมชุมชนมากข้ึน เข าใจถึงกระบวนการมีส�วนร�วมท่ีจะสร างสรรค8ประโยชน8อย�างไร แนวทางท่ีก�อ
ประโยชน8ประการแรกคือเป0นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรของเทศบาลตําบลนาหว าท่ีต องเปHด
โอกาสให ประชาชนท้ัง 17 ชุมชนเข ามามีส�วนร�วมในการดําเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม
ในท องถ่ินของตนมากข้ึน ทางฝ�ายชุมชนก็จะเกิดการเรียนรู และเกิดจิตสํานึกท่ีจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทาง
ปฏิบัติเพ่ือช�วยลดผลกระทบต�อสภาพแวดล อมด วย แนวทางท่ีก�อประโยชน8ประการท่ีสองคือในการวางแผน
ปฏิบัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมท่ีมีแนวความคิดการมีส�วนร�วมของชุมชนมาเป0นส�วนหนึ่ง
ของการจัดการ จะทําให แผนสามารถสนองตอบความต องการท่ีแท จริงของชุมชนและแก ไขป)ญหาท่ีชุมชน
เผชิญอยู�อย�างแท จริงได  ดังนั้น ผู วิจัยพบว�า การสร างหรือแสวงหาแนวทางการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมของเทศบาลตําบลนาหว า ประกอบด วยแนวทางท่ีสําคัญ ดังนี้ 

4.6.1  แนวทางการให ความรู ความเข าใจแก�ชาวบ าน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อม โดยการศึกษาอบรมเพ่ือให มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงเทศบาลตําบลนาหว าได จัดการ
อบรมแก�ประธานชุมชนในวงแคบและอบรมให ความรู แก�ชาวบ านในวงกว างคราวท่ีมีการประชาคมหรือกําหนด
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วางแผนชุมชน ในวงแคบเป0นการฝ�กอบรมแบบเข มข นอย�างต�อเนื่องสลับกับการลงพ้ืนท่ีจริงในการรับทราบ
ข อเท็จจริงของป)ญหาและการแก ไขป)ญหาสิ่งแวดล อมชุมชน ส�วนในวงกว างเน นการสร างเครือข�ายชุมชนควบคู�
กับการเผยแพร�ความรู ความเข าใจในเรื่องข อมูลข อเท็จจริงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ท้ังนี้
เครือข�ายชุมชนเป0นเครือข�ายเดียวกับหน�วยงานท่ีรับผิดชอบด านสาธารณสุข กองช�างของเทศบาลตําบลนาหว า 
มีการฝ�กอบรมให เครือข�ายทุกระดับมีความเข าใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมอย�างลึกซ้ึง 
มีความพร อมท่ีจะดําเนินงานให สอดคล องกับกระแสการรับรู ข อมูลข�าวสาร และการมีส�วนร�วมของประชาชน มี
ความสามารถในการจัดอบรมเผยแพร�อย�างเหมาะสม สื่อความหมายอย�างถูกต องให แก�ชุมชน กลุ�มเครือข�าย
กิจกรรมท่ีเทศบาลได วาดหวังได แก�บ าน(ชุมชน) วัด โรงเรียน เพราะเป0นกลุ�มเครือข�ายท่ีน�าจะขยายผลเร็วใน
เรื่องของการส�งเสริม สนับสนุน บูรณะฟEFนฟู สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมได เป0นอย�างดี 

4.6.2  แนวทางการเปHดโอกาสให ประชาชนมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อมมากข้ึน พบว�า เทศบาลตําบลนาหว า มีโครงการพัฒนาเกิดข้ึนในชุมชนหลายโครงการต�อ
ป{งบประมาณ เพ่ือตอบสนองความต องการและความจําเป0นในการดํารงชีวิตอย�างแท จริง เพ่ือให เกิดการใช 
ประโยชน8จากทรัพยากรธรรมชาติ มีการใช ทรัพยากรอย�างรู คุณค�าและมีประสิทธิภาพ เทศบาลได ดําเนินงาน
ตามแนวทางการมีส�วนร�วมของประชาชน โดยเริ่มจากการให ข อมูลข�าวสารและแผนการดําเนินงานตาม
โครงการท่ีมีความโปร�งใส จากนั้นก็เปHดโอกาสให ชาวบ านแสดงบทบาทในการให ข อคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ มี
ส�วนร�วมในการตัดสินใจด วยวิธีการหลากหลาย เช�น การลงประชามติ เห็นด วยหรือไม�เห็นด วยกับการใช 
ทรัพยากรของโครงการและกระบวนการในข้ันตอนกิจกรรมต�างๆ ของโครงการ การร�วมตัดสินใจด วยการมี
ผู แทนชุมชนเข าร�วมพิจารณาโครงการ การมีส�วนร�วมด วยขบวนการประชาธิปไตยท่ีมีผู แทนชุมชนทําหน าท่ี
กลั่นกรองในข้ันตอนต�างๆ ของวิถีทางประชาธิปไตย เพ่ือตรวจสอบและตัดสินใจความเหมาะสมในการใช 
ทรัพยากรของโครงการ การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจนี้เริ่มต้ังแต�การกําหนด การวินิจฉัยป)ญหา การพิจารณา
ทางเลือกในการไขป)ญหา การเลือกเวลา สถานท่ีและปริมาณทรัพยากรท่ีจะต องใช หรือสูญเสียในการป2องกัน
และแก ไขป)ญหา และท่ีสําคัญท่ีสุดคือเทศบาลตําบลนาหว าได เปHดโอกาสให ชุมชนมีส�วนรู เห็นและมีส�วนร�วมใน
การตัดสินใจอย�างเหมาะสม 

4.6.3  แนวทางการกระจายทรัพยากร อํานาจและความรับผิดชอบในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล อมแก�ชุมชน ผู วิจัยพบว�า เทศบาลตําบลนาหว า ได มีการกระจายโอกาสของการใช ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล อม และกระจายการมีส�วนรับผิดชอบให แก�ชุมชน ทําให ชาวบ านมีความภูมิใจในการมี
ส�วนร�วม มีความรู สึกของการเป0นเจ าของและหวงแหนในทรัพยากรและสิ่งแวดล อมของชุมชน ซ่ึงเกิดข้ึนกับ
ชาวบ านท่ีได มีส�วนรับผิดชอบและมีความผูกพันท่ีอยากจะติดตามดูแล พร อมท่ีจะปรับปรุงแก ไขอย�างต�อเนื่อง
ในกิจกรรมนั้นๆ ตัวอย�างเช�น การกําหนดให หนองทรายวาน หนองข้ีโม  ห วยนาพระ ห วยนาดี ห วยนาเหมือง 
ห วยนางัว ห วยผักบุ ง ห วยสวนตาครอง ห วยเจ าหัวพ�อ เป0นแหล�งน้ําในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลซ่ึงให ชาวบ านมีสิทธิ
เข าไปใช ประโยชน8ได  เช�น หาปลา จับสัตว8น้ําชนิดอ่ืนๆ ใช น้ําในการปลูกพืชผักหรือทํานาได  ขณะเดียวกันทุก
คนในชุมชนจะช�วยกันสอดส�องดูแลไม�ให มีการท้ิงสิ่งปฏิกูล สารเคมีลงในหนองหรือลําห วย โดยการตักเตือน
ผู ฝ�าฝEนด วยกระบวนการกลุ�มชาวบ านเอง และด วยการมีระบบตัวแทนของชุมชนคือมีบุคคลท่ีรับอาสาเข าไปสู�
องค8กรปกครองส�วนท องถ่ินมาทําหน าท่ีติดตามตรวจสอบ กํากับการบริหารจัดการการใช ทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล อมในทุกข้ันตอน สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนทําหน าท่ีและมีบทบาทในการศึกษาความต องการ
ของชาวบ านในแต�ละเรื่องและนําความต องการดังกล�าวไปเสนอต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข องเพ่ือให มีการ
ปรับเปลี่ยนจัดสรรและวางแผนให สอดคล องกับความต องการของชาวบ านได อย�างแท จริงและส�งผลดีต�อชุมชน 
นอกจากนั้น เทศบาลตําบลนาหว าก็ยังมีการผลักดันให มีการกระจายภาระความรับผิดชอบและการตัดสินใจ
ไปสู�คนในชุมชน และผลักดันให ผู แทนชุมชนหรือประธานชุมชนในรูปของกรรมการชุมชนเข าไปมีส�วนร�วมใน
ทุกกิจกรรมการพัฒนาและแก ไขป)ญหาของชุมชนในข้ันตอนต�างๆ เพ่ือตอบสนองความต องการของชุมชน 

การมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม ทําให ทราบว�า มีรูปแบบ ลักษณะ กลยุทธ8วิธีการ ตลอด
ท้ังแนวทางการแก ไขป)ญหาให ประสบความสําเร็จท่ีเป0นไปได สูง ด วยรูปแบบการมีส�วนร�วมได เริ่มต นตาม
กระบวนการท่ีเป0นไปตามลําดับข้ันตอนท่ีเหมาะสม โดยเริ่มจากการมีส�วนร�วมในข้ันการค นหาป)ญหาและ
สาเหตุ ข้ันการวางแผน ข้ันดําเนินการปฏิบัติ ข้ันรับผลประโยชน8 และข้ันการติดตามประเมินผล จากการท่ี
เทศบาลตําบลนาหว าได เปHดโอกาสให ประชาชนเข ามามีส�วนร�วมในรูปแบบกระบวนการท่ีจริงใจ ก�อให เกิดการ
พัฒนา การบริหารจัดการเพ่ือการอนุรักษ8ฟEFนฟูรู สึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมของตนอย�าง
เต็มท่ีและเต็มใจ แม ว�าลักษณะการเข าร�วมจะมิได ผลถึงร อยเปอร8เซ็นต8ทุกลักษณะข้ันตอนท่ีกล�าวไว  เริ่มจาก
การมีส�วนร�วมในการค นหาป)ญหาและความต องการ ร�วมวางแผนและตัดสินใจ ร�วมปฏิบัติการหรือดําเนินการ 
ร�วมจัดสรรผลประโยชน8 สุดท ายร�วมติดตามและประเมินผล ซ่ึงลักษณะการมีส�วนร�วมบางข้ันตอนก็เป0นไป
อย�างหลวมๆ บางข้ันตอนก็เข มข น บางข้ันตอนก็สักแต�ว�าร�วมไปพอให เสร็จภารกิจของการมีส�วนร�วม อย�างไรก็
ตาม ความร�วมมือเพ่ือนําไปสู�การพัฒนาท องถ่ินของตน ประชาชนต องตระหนักเรียนรู  มีจิตสํานึกต�อท องถ่ิน
อย�างลงลึก เข าใจ ซาบซ้ึงใจต�อระอบประชาธิปไตย พร อมนํากฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเปHดช�องให มีโอกาสได เข า
ร�วมในทุกแง�มุมของการบริหารจัดการท องถ่ิน โดยเฉพาะเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
ท่ีเป0นส�วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชุมชน หากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมถูกบุกรุกทําลาย ถูกเบียดเบียน
จนยากท่ีจะฟEFนฟูแล วไซร  ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลนาหว าคงจะดําเนินชีวิตท่ีไม�ราบรื่นนัก โดยเฉพาะด าน
สุขภาพอนามัยท่ีอาจได รับผลกระทบโดยตรง ด านภูมินิเวศท่ีปรับเปลี่ยนจนไม�เหลือร�องรอยของความเป0น 
อัตลักษณ8 สภาพสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ รวมถึงด านเศรษฐกิจก็คงต องเปลี่ยนไปจนยากท่ีจะบริหารจัดการ
ให เหมาะกับวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินของชาวนาหว าได  
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข(อเสนอแนะ  
 

จากการท่ีผู วิจัยได นําเสนอข อมูลเบ้ืองต นเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม ดังในบท
ท่ีแล วมา จะเห็นได ว�ามีรูปแบบ ลักษณะ กลยุทธ8วิธีการ รวมท้ังแนวทางแก ไขป)ญหาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการ เป0นไปในทิศทางท่ีต องสร างการมีส�วนร�วมให มากยิ่งข้ึน เพ่ือ
สร างความตระหนักต�อการเรียนรู อย�างลึกซ้ึงกับบริบทของคําว�า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม มิเช�นนั้น
แล วการเปHดโอกาส เปHดพ้ืนท่ีให กับชุมชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ไร ความหมาย เจตนารมณ8ของกฎหมายก็
คงจะมิเกิดผลใดใดเลย การกระตุ นให แกนนําชุมชน ประชาชน รวมท้ังเจ าหน าท่ีภาครัฐได แสดงและเสนอความ
คิดเห็นเก่ียวกับป)ญหาความต องการระดับท องถ่ินด วยวิธีหลากหลาย จะนําไปสู�การมีส�วนร�วมทางการเมือง 
การบริหารจัดการ การแก ไขป)ญหา การสร างสุขภาวะอย�างยั่งยืนต�อชุมชนก็จะสัมฤทธิ์ผลดังปณิธานของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีให โอกาสแก�ชุมชนเป0นประการสําคัญ 

ผู วิจัยได รวบรวมผลการสัมภาษณ8 การสังเกตการณ8 ข อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข อง โดยจะอธิบายประกอบ
หลักทางทฤษฎีวิชาการ เพ่ือเป0นฐานของการวิเคราะห8การมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัด
นครพนม ให มีความสอดคล องกับวัตถุประสงค8ของการวิจัยมากท่ีสุด แยกแยะประเด็นตามลําดับดังนี้ 
 

วัตถุประสงค%การวิจัย 

1)  เพ่ือศึกษารูปแบบและลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการ ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม 

2)  เพ่ือศึกษากลยุทธ8หรือวิธีการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิง 
บูรณาการ ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม 

3)  เพ่ือศึกษาแนวทางการแก ไขป)ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการ ในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม 
 

สมมติฐานการวิจัย 

การตระหนักรู  ถึงการมีส�วนร�วมระหว�างนักการเมืองท องถ่ิน องค8กรภาครัฐ องค8กรภาคเอกชน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ าน ประธานชุมชนและประชาชนต�อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล อมในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม เกิดจากแนวคิดประชา
สังคม (civil society) สิทธิชุมชน หน าที่ของชนชาวไทย ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 รูปแบบและลักษณะการมีส�วนร�วมมีความเข มแข็งและการบริหารจัดการท่ีดี 
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สรุปผล 

การวิจัยเรื่อง การมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม เป0นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช วิธีการบรรยาย
พรรณนาถึงปรากฏการณ8ท่ีพบเจอในการลงพ้ืนท่ี การจัดเวทีระดมความคิดเห็น การสอบถามสัมภาษณ8
รายบุคคลแบบเชิงลึก เพ่ือให ได ข อมูลท่ีครอบคลุมและประเด็นท่ียังไม�กระจ�างชัดมีความชัดเจนยิ่งข้ึน ผู วิจัย 
ขอสรุปประเด็นสําคัญดังนี้ 

1.  รูปแบบและลักษณะการมีส2วนร2วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล(อมเชิงบูรณาการ ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว(า อําเภอนาหว(า จังหวัดนครพนม สรุปผลการ
วิเคราะห8ข อมูลดังนี้ 

1.1  รูปแบบการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการ ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม พบว�า ประชาชน
เข าไปมีส�วนร�วมแบบถูกโน มน าวเชิญชวน โดยหน�วยงานเทศบาล โรงพยาบาล โรงเรียน วัด และผู นําชุมชน 
เป0นการโน มน าวเชิญชวนให เข าร�วมผ�านกิจกรรม ในช�วงวันหยุดประจําป{ วันสําคัญทางศาสนาหรือบุญ
ประเพณีต�างๆ เช�น วันเข าพรรษา วันออกพรรษา วันสงกรานต8 วันลอยกระทง วันแม�แห�งชาติ วันพ�อแห�งชาติ 
วันเด็ก งานบุญบ้ังไฟ งานบุญเบิกบ าน งานบุญกฐิน เป0นต น กิจกรรมท่ีร�วมกันทําได แก�การปลูกต นไม  การดูแล
รักษาความสะอาดหน าบ าน สวนสาธารณะดอนปู�ตา วัด โรงเรียน เป0นรูปแบบการมีส�วนร�วมท่ีได รับความ
ร�วมมือเป0นอย�างดี อีกรูปแบบคือแบบถูกบังคับทางอ อมโดยโครงการหรือนโยบายของหน�วยงานภาครัฐ จาก
ระดับบนสู�ระดับล�าง เช�นโครงการกําจัดลูกน้ํายุงลายในช�วงฤดูฝน ชาวบ านมีส�วนร�วมเพราะมีความรู สึกว�าถูก
บังคับทางอ อมและรู สึกผิดท่ีไม�ให ความร�วมมือกับภาครัฐหรือชุมชน ซ่ึงเป0นกฎเกณฑ8ท่ีผู นําชุมชนได รับคําสั่งมา
อีกทอดหนึ่งและนํามาใช กับชุมชนเพ่ือให เกิดการมีส�วนร�วมหรือร�วมมืออย�างแข็งขัน เป0นการมีส�วนร�วมในระยะ
สั้นๆ ไม�มีความยั่งยืน รูปแบบสุดท ายคือแบบเป0นไปโดยธรรมชาติ เกิดข้ึนโดยความสมัครใจ ซ่ึงเกิดจากการท่ี
ชุมชนประสบป)ญหาอย�างเดียวกัน แล วมีเป2าหมายในการแก ไขป)ญหาร�วมกัน ซ่ึงเกิดข้ึนน อยมากในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบลนาหว า ส�วนใหญ�มักจะโยนป)ญหาให ภาครัฐเข ามาดูแลแก ไข ชุมชนยังรู สึกเก่ียงกันในเรื่องการมี
ส�วนร�วมบริหารจัดการสิ่งแวดล อม จึงจําเป0นว�าหน�วยงานภาครัฐจําเป0นต องใช แนวทางรูปแบบเชิงบังคับหรือ
โน มน าวเชิญชวนให ชาวบ านเข ามามีส�วนร�วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 

นอกจากนี้ กลุ�มผู บริหารท องถ่ิน กลุ�มประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ าน กลุ�ม
ครูอาจารย8 ผู สูงอายุ ปราชญ8ชาวบ าน ได มีการตกลงร�วมกันดําเนินการเพ่ือแก ไขป)ญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อมท่ีประสบอยู� และคํานึงถึงป)ญหาท่ีอาจส�งผลในอนาคต ป)ญหาขยะ ป)ญหาท�อระบายน้ําส�งกลิ่น
เหม็น ป)ญหาการเผาขยะในบริเวณบ าน ป)ญหาร านค ารับซ้ือของเก�า ซ่ึงเป0นป)ญหาท่ีเรื้อรังมานานหลายป{ และ
ยังไม�ได รับการแก ไขให เป0นท่ีน�าพึงพอใจ การระดมความคิดเห็นทําให มองเห็นเป2าหมายแห�งความสําเร็จ 
นําไปสู�การประชุมปรึกษาหารือกันเพ่ือให เกิดผลในเชิงปฏิบัติ 

กระบวนการ PDCA เป0นอีกหนึ่งทฤษฎีการบริหารท่ีหน�วยงานภาครัฐ เทศบาลตําบลนาหว า 
ประธานชุมชนและชาวบ านได นํามาปรับใช กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมให มี
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ประสิทธิภาพ และนําไปสู�การปฏิบัติได อย�างเป0นรูปธรรม ดูเหมือนกระบวนการนี้เป0นรูปแบบท่ีเป0นระบบ แต�ก็
ยังไร ระเบียบในบางโอกาส ซ่ึงการมีส�วนร�วมระหว�างเทศบาลกับประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว ายัง
เป0นไปในรูปแบบของการโน มน าวเชิญชวนผ�านกระบวนการหลากหลาย และใช รูปแบบการบังคับกลายๆ 
เพ่ือให ชุมชนต่ืนตัวในการมีส�วนร�วมมากข้ึน โดยผ�านกิจกรรมต�างๆ ท่ีเทศบาลเป0นผู กําหนดออกแบบไว ตาม
กรอบยุทธศาสตร8การพัฒนาด านต�างๆ รูปแบบท้ังสองนี้พร อมท่ีจะนําไปสู�รูปแบบท่ีเป0นไปโดยธรรมชาติอย�าง
สมัครใจของชุมชนได ในภายหลังเม่ือมีการบ�มเพาะกระบวนการมีส�วนร�วมบ�อยมากข้ึนจนกลายเป0นความเคย
ชินของชุมชนในท่ีสุด 

1.2  ลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการ ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม พบลักษณะท่ี
น�าสนใจดังนี้ 

1.2.1  ลักษณะการมีส�วนร�วมในการค นหาป)ญหาและความต องการ พบว�าชุมชนมีความ
ต องการเก่ียวกับการพัฒนาแหล�งท้ิงขยะให มีระบบมาตรฐาน ป)จจุบันเทศบาลมีบริเวณพ้ืนท่ีกําจัดขยะ จํานวน 
10 ไร� ต้ังอยู�ท่ีกุดเต�า ห�างจากเขตเทศบาลประมาณ 3 กิโลเมตร ใช พ้ืนท่ีท้ิงขยะไปแล ว 7 ไร� คงเหลือพ้ืนท่ี
เพียง 3 ไร� อีกประมาณ 10 ป{ พ้ืนท่ีกําจัดขยะก็คงไม�เพียงพอต�อจํานวนขยะท่ีเพ่ิมข้ึน และมีองค8กรปกครอง
ส�วนท องถ่ินข างเคียงนําขยะมาท้ิงด วย เพราะเป0นท่ีดินสาธารณประโยชน8 เป0นเขตติดต�อระหว�างเทศบาลตําบล
นาหว าและเขตองค8การบริหารส�วนตําบลนางัวและองค8การบริหารส�วนตําบลนาคูณใหญ� รูปแบบการกําจัดขยะ
ใช วิธีฝ)งกลบอย�างถูกวิธี การท้ิงขยะประมาณ 3 ตันต�อวัน ได ส�งผลกระทบต�อบ านเรือนท่ีอยู�ข างเคียงและ
วิทยาลัยนาหว า มหาวิทยาลัยนครพนม โดยเฉพาะแมลงวันท่ีเข าไปรบกวนโรงอาหาร อาคารเรียน ซ่ึงเป0น
ป)ญหาท่ียังแก ไม�ตกจนถึงทุกวันนี้ นอกจากป)ญหาขยะแล ว ป)ญหาน้ําเสียน้ําท้ิงท่ีระบายออกจากอาคาร
บ านเรือน ร านอาหาร ร านค าซุปเปอร8มาร8เก็ต ซ่ึงระบบท�อระบายของเสียยังไม�มีประสิทธิภาพเพียงพอและมี
ไม�พอกับชุมชนท่ีขยายตัวออกไปอย�างรวดเร็ว มีการท�วมขังและส�งกลิ่นเน�าเหม็นในบางจุด ชุมชนหมู� 4 และ
หมู� 5 มีคลองขนาดเล็กไหลผ�านชุมชน กว างประมาณ 2-3 เมตร ระยะทาง 2 กิโลเมตร ชาวบ านท่ีอาศัยริม
คลองได ท้ิงขยะลงในคลอง ทําให คลองเน�าเหม็น สะสมตะกอนขยะ ดังนั้นชุมชนและเทศบาลต องเร�งแก ไข
ร�วมกันโดยด�วน   

1.2.2  ลักษณะการมีส�วนร�วมด านการวางแผนและตัดสินใจ พบว�าชุมชนท้ัง 17 ชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลนาหว า ประธานชุมชนได ร�วมวางแผนทางด านการเกษตร ชาวบ านส�วนใหญ�ประกอบอาชีพทํา
นาเป0นหลัก จึงส�งเสริม สนับสนุนการผลิตข าวเกษตรอินทรีย8 สนับสนุนการจัดทําปุ�ยหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่
เพ่ือช�วยกําจัดศัตรูพืชในนาข าวและได ใช ประโยชน8จากหอยเชอรี่ด านอ่ืนๆ ด วย และมีการวางแผนร�วมกันใน
การให ความรู เก่ียวกับการไถกลบตอซังข าวหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือบํารุงดิน เกษตรกรส�วนใหญ�มักจะเผาตอซัง
ข าวเพ่ือง�ายต�อการไถกลบดินในฤดูกาลทํานา ซ่ึงเป0นป)ญหาเรื่องมลภาวะหมอกควัน นําไปสู�ป)ญหาสุขภาพ
อนามัยระบบทางเดินหายใจ การจัดเวทีสาธารณะหลายครั้ง การให ความรู ผ�านเสียงตามสายของเทศบาล ทํา
ให ชาวบ านตระหนักรู ถึงผลเสียท่ีเกิดจากการก�อป)ญหาของตน อย�างไรก็ตาม ก็ยังมีการจุดไฟเผาขยะตาม
บ านเรือนอยู� ประธานชุมชนก็มิได ละเลยแม เป0นเพียงเรื่องเล็กน อย ถึงคราวมีการประชุมก็นําประเด็นเหล�านี้มา
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พูดคุยเป0นระยะๆ จึงกล�าวได ว�าการมีส�วนร�วมด านการวางแผนและการตัดสินใจ ประธานชุมชน ชาวบ านก็มี
ส�วนร�วมในระดับหนึ่ง   

1.2.3  ลักษณะการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติการหรือดําเนินการ เป0นเรื่องเก่ียวข องกับการ
ดําเนินการในกิจกรรมต�าง ๆ ท่ีสัมพันธ8กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ป)ญหาน้ําเสีย กลิ่น
เน�าเหม็น ความสกปรก ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเพ่ิมข้ึน เทศบาลต องกําหนดเป0นแผนแม�บทในการบริหารจัดการ
เป0นพิเศษ โดยเฉพาะอย�างยิ่งการส�งเสริมให ชุมชนมีส�วนร�วมในการดูแลรักษาความสะอาด โดยมีโครงการ
ชุมชนต นแบบ ลดและคัดแยกขยะ นําร�องแห�งแรกในพ้ืนท่ีหมู�ท่ี 1 ตําบลนางัว และหมู�ท่ี 2 ตําบลนาหว า 
สามารถลดปริมาณการใช ถังขยะ การคัดแยกขยะจากต นทาง มีการจัดระเบียบการวางถังขยะให มีความเป0น
ระเบียบเรียบร อย 1 ถัง (ขนาดบรรจุ 120 ลิตร) ต�อ 5 ครัวเรือน และตราเทศบัญญัติเก่ียวกับการติดต้ังบ�อดัก
ไขมัน เพ่ือป2องกันน้ําเน�าเสียและป)ญหาสิ่งแวดล อม เร�งรัดควบคุมมลพิษจากน้ําเสียและจัดระบบบําบัดน้ําเสีย
จากครัวเรือนและชุมชน เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ําให ดีข้ึน ป)จจุบันได รับความร�วมมือและขยายผล เป0นการ
ชี้ให เห็นว�าชุมชนตระหนักถึงวิกฤติสิ่งแวดล อมในชุมชนของตนมากข้ึน  

1.2.4  ลักษณะการมีส�วนร�วมในการจัดสรรผลประโยชน8 ผลของโครงการหรือผลของการ
ตัดสินใจท่ีเกิดข้ึน การท่ีเทศบาลตําบลนาหว าได กําหนดยุทธศาสตร8และแนวทางการพัฒนาในแต�ละ
ป{งบประมาณ ยุทธศาสตร8การพัฒนาบ านเมืองน�าอยู� แนวทางการพัฒนาทางการเมืองและการสร างความ
เข มแข็งชุมชน โครงการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและการมีส�วนร�วมของประชาชน เพ่ือส�งเสริมการมีส�วน
ร�วมทางการเมืองการปกครองในการพัฒนาท องถ่ิน โดยการจัดเวทีประชาคม ประชุมผู นําชุมชน รับฟ)งความ
คิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนแก�ชุมชนในเขตเทศบาล พบว�า ท้ัง 17 ชุมชนได 
จัดทําแผนชุมชนให แก�เทศบาลไม�น อยกว�า 10 รายการของแต�ละชุมชน ป)ญหาและความต องการไม�แตกต�าง
กันมากนัก ได แก� การสร างถนน การสร างท�อ/รางระบายน้ํา การขยายเขตประปา การเพ่ิมถังขยะ ฯลฯ และ
กําชับว�าเป0นป)ญหาเร�งด�วน ควรท่ีเทศบาลต องรีบดําเนินการแก ไขโดยเร็ว เหล�านี้เป0นป)ญหาท่ีชุมชนต องการให 
หน�วยงานภาครัฐรีบแก ไขและดูแลเป0นพิเศษ หลังจากท่ีมีการประชาคมเก่ียวกับป)ญหาด านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล อมบ�อยครั้ง ทําให ชาวบ านได มองเห็นความสําคัญของการแก ไขป)ญหาท้ังเฉพาะหน าและป)ญหาท่ี
จะตามมาในอนาคต 

1.2.5  ลักษณะการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล พบว�า ชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลนาหว า เข ามาเก่ียวข องกับการประเมินโครงการหรือกิจกรรมต�างๆ ของเทศบาลเฉพาะเรื่องสําคัญ เช�น
เรื่องการสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) รางระบายน้ํา ค.ส.ล. เป0นต น ซ่ึงเป0นโครงการท่ีใช งบประมาณ
มาก และมีการก�อสร างพร อมกันหลายแห�ง ชาวบ านไม�ม่ันใจในการใช งบประมาณของผู บริหารท องถ่ินจึงมีการ
ติดตามและประเมินผลด วยหลักการพ้ืนฐานคือการสอดส�องดูแลผลลัพธ8ท่ีจะเกิดข้ึน การเปHดโอกาสให ชาวบ าน
ได มีส�วนร�วมติดตาม สอดส�อง ประเมินผลเช�นนี้ ทําให ผู บริหารท องถ่ิน เจ าหน าท่ีภาครัฐ ประธานชุมชน 
ชาวบ านท่ีมีส�วนเก่ียวข อง ได ตระหนักถึงจรรยาบรรณการบริหารจัดการพัฒนาท องถ่ินของตน เพราะผลลัพธ8
ทุกอย�างล วนตกทอดถึงชุมชนตนเอง หากมีการกระทําท่ีส�อไปในทางทุจริตคอร8รัปชั่น ก็เป0นตราบาปแก�ชุมชน
โดยปริยาย การติดตามประเมินผลในส�วนท่ีสัมพันธ8กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมช�วงฤดูฝนซ่ึงมีน้ํา
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ท�วมขังในบางชุมชน เพราะรางระบายน้ํามีเศษขยะ เศษใบไม  เศษไม  เศษพลาสติก ไหลไปอุดตันรางระบายน้ํา
หรือท�อระบายน้ํา เป0นป)ญหาท่ีชาวบ านแจ งเบาะแสแก�เทศบาลให รีบดําเนินการแก ไข การท่ีเทศบาลตําบลนา
หว าได ดําเนินโครงการต�างๆ และเปHดโอกาสให ชุมชนเข ามามีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผล ทําให เทศบาล
ได รับทราบป)ญหาท่ีแท จริงและสามารถแก ป)ญหาตรงจุด ทําให ประหยัดงบประมาณ ประหยัดเวลาและเป0น
ประโยชน8ต�อชุมชนมากข้ึน 
 

2.  กลยุทธ%หรือวิธีการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล(อมเชิงบูรณาการ ใน
เขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว(า อําเภอนาหว(า จังหวัดนครพนม 

2.1  กลยุทธ8การเปHดเวทีประชาคมเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
เทศบาลตําบลนาหว าได จัดเวทีประชาคม 1 ชุมชน 1 ครั้งต�อป{ ครบท้ัง 17 ชุมชน ทําให ได รับทราบป)ญหาและ
ความต องการของชุมชนได เป0นอย�างดี โดยผ�านยุทธศาสตร8การพัฒนาทรัพยากรมนุษย8 ยุทธศาสตร8การ
พัฒนาการเกษตร ยุทธศาสตร8การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม และยุทธศาสตร8การพัฒนา
บ านเมืองน�าอยู� ซ่ึงต องอาศัยการมีส�วนร�วมของชุมชนในการช�วยวางแผน ชี้แจงป)ญหาและความต องการ 
เพ่ือให เกิดความร�วมมืออย�างตรงประเด็นและแก ไขป)ญหาตรงจุด 

2.2  กลยุทธ8ส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
หน�วยงานภาครัฐเป0นผู เริ่มการสร างการมีส�วนร�วมด วยการสนับสนุนการบูรณะฟEFนฟู การสงวนรักษา การ
รณรงค8ใช อย�างประหยัด การนําสิ่งอ่ืนมาใช แทน การลดปริมาณของเสีย เพ่ือให ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อมมีผลดีต�อคุณภาพชีวิต เอ้ือประโยชน8ต�อมนุษย8อย�างยั่งยืน เทศบาลตําบลนาหว ามีงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมด านนี้ถึง 1,900,000 บาท ท้ังหมด 9 โครงการ ในป{งบประมาณ 2557 ได แก�การพัฒนา
แก ไขป)ญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5 โครงการ การฟEFนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 1 โครงการ 
และการลดป)ญหาภาวะโลกร อน 3 โครงการ โครงการเหล�านี้เป0นโครงการต�อเนื่องจากป{งบประมาณท่ีผ�านมา 
ผลงานท่ีผ�านมาได แก�การบูรณะฟEFนฟูแหล�งน้ําธรรมชาติในเขตเทศบาลตําบลนาหว า ได แก�หนองทรายวาน 
และหนองข้ีโม  มีการขุดลอกให ลึกและขยายพ้ืนท่ีให กว างข้ึน นอกจากนั้นยังมีลําห วย 6 แห�ง ได แก�ห วยนาพระ 
ห วยนาดี ห วยนาเหมือง ห วยนางัว ห วยผักบุ ง ห วยสวนตาครองและห วยเจ าหัวพ�อ ทุกครั้งก�อนลงมือบูรณะ
ฟEFนฟูขุดลอกหนองหรือลําห วยเหล�านั้น เทศบาลได ทําประชาพิจารณ8 ซ่ึงผลพบว�า ชาวบ านส�วนใหญ�เห็นด วย
และเจ าของท่ีดินท่ีติดลําห วยและหนองก็เห็นดีด วย แต�มีข อคัดค านจากบางคนท่ีไม�เห็นด วยโดยให เหตุผลว�า
การขุดลอกลําห วยทําให สัตว8น้ําตามธรรมชาติสูญพันธุ8 ทําให ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงมีผลต�อการดํารงชีวิตของ
สัตว8น้ํา ตลอดท้ังมีผลต�อการหาเลี้ยงชีพของชาวบ าน ไม�สามารถใช เครื่องมือจับสัตว8น้ําได สะดวก ด วยคูลําห วย
สูงข้ึนและน้ําลึก การขุดลอกลําห วยได ขุดเพียงบางส�วนท่ีคิดว�าเหมาะสมและต องการขยายพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บกักน้ํา
ไว ใช ในช�วงหน าแล ง  

2.3  กลยุทธ8จัดให มีแหล�งข อมูลความรู เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อม โดยอาศัยความร�วมมือจากแหล�งข อมูลความรู  ได แก�ห องสมุดประชาชน 1 แห�ง, โรงเรียน
ระดับประถมศึกษา 2 แห�ง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 2 แห�ง, วัด 5 แห�ง, และโบสถ8คาทอลิก 1 แห�ง และ
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เทศบาลก็มีสื่อเอกสาร วารสาร วีดิทัศน8ท่ีเก่ียวข องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมให 
ประชาชนสามารถหยิบยืมไปศึกษาค นคว าเรียนรู เพ่ิมเติมด วยตนเองได  

2.4  กลยุทธ8กระตุ นรณรงค8ให ชาวบ านเข ามามีส�วนร�วมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล อม โดยการประชาสัมพันธ8เสียงตามสายเพ่ือให ชาวบ าน ผู ประกอบการร านค า ร านอาหาร ท่ีท้ิงสิ่ง
ปฏิกูลเป0นจํานวนมากต�อวัน ให มีความรู และจิตสํานึกวิธีการกําจัดสิ่งปฏิกูลให ถูกสุขอนามัย เช�นมีบ�อพักน้ําเสีย 
บ�อดักไขมัน มีการรณรงค8ให ชาวบ านช�วยกันแยกขยะจากต นทางคือท่ีบ าน ท่ีทํางาน ร านค า ร านอาหาร ให 
เป0นสัดส�วนเพ่ือง�ายต�อการจัดเก็บ กําจัด หรือทําลาย จากผลของการรณรงค8หลายครั้ง ทําให ชุมชนมีความ
ตระหนักมากข้ึนกับการดูแลเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย รณรงค8เก่ียวกับการดูแลรักษาสภาพแวดล อมภายใน
ชุมชน เช�นสถานท่ีออกกําลังกายและสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า ย้ําเน นนโยบาย
ร�วมกันรณรงค8ดูแลรักษาให สะอาดเสมอเพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดี และรณรงค8การบูรณะฟEFนฟูดูแลรักษาความ
สะอาดฌาปนสถานป�าช า 2 แห�ง พบว�า ชาวบ านและหน�วยงานภาครัฐมีฉันทามติร�วมกันว�าจะช�วยกันดูแล
รักษาความสะอาด โดยเทศบาลเตรียมวัสดุอุปกรณ8ถังขยะพร อมมีการจัดเก็บให เรียบร อย ผู มาร�วมงานเผาศพท่ี
ป�าช าก็มีจิตสํานึกท้ิงขยะให ถูกท่ีตามท่ีจัดไว ให  หรือเจ าหน าท่ีของเจ าภาพนําถุงพลาสติกสีดําเดินรับขยะจากผู 
มาร�วมงาน และพิธีกรประจํางานศพก็ประชาสัมพันธ8รณรงค8ให ผู ท่ีมาร�วมงานได ช�วยกันดูแลรักษาความสะอาด
ป�าช า ซ่ึงได รับการร�วมมือเป0นอย�างดียิ่ง นอกจากนั้น ก็มีพ�อค าแม�ค าท่ีเก็บวัสดุเหลือใช เพ่ือนําไปขาย เข ามา
เก็บเศษพลาสติกเหล�านั้นถึงท่ี ถือเป0นการแบ�งเบาภาระเทศบาลและชาวบ านได เป0นอย�างดี 

กล�าวโดยสรุป กลยุทธ8หรือวิธีการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิง
บูรณาการ ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม เป0นกลยุทธ8ท่ีให ความสําคัญกับ
การมีส�วนร�วมของชาวบ านเป0นหลัก ซ่ึงประสบความสําเร็จพอสมควร 

 

3. แนวทางการแก(ไขป�ญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล(อมเชิงบูรณาการ ในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบลนาหว(า อําเภอนาหว(า จังหวัดนครพนม 

เทศบาลตําบลนาหว า มีแผนยุทธศาสตร8การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
ประกอบด วย 3 แนวทาง ได แก�แนวทางการแก ไขป)ญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แนวทางการฟEFนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม แนวทางการลดป)ญหาภาวะโลกร อน แต�ละแนวทางดําเนินการแก ไขโดย
กําหนดเป0นโครงการ ป{ 2556 มี 14 โครงการ และป{งบประมาณ 2557 มี 9 โครงการ แนวทางแรก การแก ไข
ป)ญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประกอบด วยโครงการจัดซ้ือวัสดุทําความสะอาด โครงการจัดซ้ือถังขยะ 
โครงการจัดซ้ือวัสดุแต�งกายของพนักงานเก็บขยะ โครงการจัดซ้ือวัสดุบําบัดกลิ่นเหม็นของรางระบายน้ํา บ�อ
ขยะ โครงการชุมชนต นแบบมีส�วนร�วมในการลดและคัดแยกขยะ แนวทางท่ีสอง การฟEFนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล อม คือโครงการชุมชนมีส�วนร�วมในการดูแลรักษาความสะอาดท้ัง 17 ชุมชน ทําให ชุมชนมีความ
สะอาดเรียบร อย ตระหนักถึงความสะอาดถูกหลักอนามัย ชุมชนใส�ใจมากข้ึนเก่ียวกับการจัดการสิ่งสกปรกออก
จากชุมชน แนวทางท่ีสาม การลดป)ญหาภาวะโลกร อน ประกอบด วย โครงการรณรงค8ลดการใช ถุงพลาสติก
ส�งเสริมการใช วัสดุท่ีผลิตจากธรรมชาติแทนการใช พลาสติก โครงการปลูกป�าชุมชนเพ่ืออนุรักษ8สิ่งแวดล อมท่ีดี
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และแก ป)ญหาภาวะโลกร อน ได ดําเนินการปลูกป�าหลายแห�งในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล โดยชาวบ านมีส�วนร�วมดูแล
ต�อเนื่องจนกว�าต นไม จะเติบโตแข็งแรงแล วจึงปล�อยให เติบโตโดยธรรมชาติ โครงการก�อสร างรั้วลวดหนาม
บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือบํารุงดูแลรักษาและป2องกันการบุกรุกทําลายต นไม จากสัตว8เลี้ยงหรือคนท่ีเข า
ใช พ้ืนท่ี และมีโครงการอ่ืนๆ ท่ีความสอดคล องกับการแก ไขป)ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ได แก�
โครงการก�อสร างถนน ค.ส.ล. โครงการก�อสร างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ทุกครั้งจะมีการทําประชาคมหรือประชา
พิจารณ8ก�อน เพ่ือทําความเข าใจระหว�างชุมชนให มีการรับรู ร�วมกันและยินยอมท่ีจะอนุมัติให มีการก�อสร างได  
เพราะในการก�อสร างแต�ละครั้งต องตัดต นไม  ปรับพ้ืนท่ี บางครั้งก็รุกล้ําพ้ืนท่ีชาวบ าน จึงจําเป0นต องฟ)งเสียง
ชาวบ านท่ีได รับผลกระทบก�อนว�าจะยินยอม/เห็นด วยหรือไม�เห็นด วยในการก�อสร าง บ�งบอกให เห็นว�า การมี
ส�วนร�วมหรือการให ความร�วมมือเป0นไปในทิศทางท่ีดี และภายใต ยุทธศาสตร8การพัฒนาบ านเมืองท่ีดี มีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน8 เป0นโครงการท่ีเอ้ือต�อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมคือโครงการรวม
ใจภักด์ิรักษ8พ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลและตามแนวถนนสายต�างๆ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน8ห วยกอก เพ่ือให มีสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจและเป0นแหล�งท�องเท่ียวของชุมชน 

แนวทางการแก ไขป)ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า ได 
นําแผนพัฒนาสามป{ไปสู�การปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผล โดยมีการแต�งต้ังคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงมีหน าท่ีในการกําหนดแนวทางหรือวิธีการ ดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท องถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นต�อผู บริหารท องถ่ิน และผู บริหารท องถ่ินนําเสนอต�อสภาท องถ่ินและ
คณะกรรมการพัฒนาท องถ่ิน และสุดท ายก็ประกาศให ประชาชนในท องถ่ินได รับทราบโดยท่ัวกัน อย�างน อยป{
ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป{ 

เทศบาลตําบลนาหว าได ให ความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนแนวทางดําเนินการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมให มีประสิทธิภาพ จากท่ีเคยเป0นผู มีบทบาทหลักหรือเป0นผู นําในการ
วางแผน กําหนดวิธีการแก ไขป)ญหา ตัดสินใจลงมือทํากิจกรรมในการแก ไขป)ญหาและการจัดการป)ญหา มาเป0น
แนวทางท่ีเปHดโอกาสให ชุมชน หน�วยงานหรือองค8กรอ่ืน ได เข ามามีส�วนร�วมต้ังแต�การกําหนดประเด็นป)ญหา 
การวิเคราะห8หาทางออก การตัดสินใจ การแก ไขป)ญหา การร�วมในกิจกรรมการแก ไขป)ญหาต้ังแต�ต นจนเสร็จ
สิ้นทุกข้ันตอนของการจัดการป)ญหา ตลอดท้ังการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน8ท่ีเกิดข้ึน แนวทางนี้เทศบาล
ตําบลนาหว าพบว�าเป0นแนวทางท่ีชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได ในการทําให เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเพ่ือประโยชน8ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม จากการจัดเวทีประชาคมทุกป{กับ
ทุกชุมชนและร�วมกิจกรรมป{ละหลายครั้ง ทําให เกิดการเรียนรู พฤติกรรมชุมชนมากข้ึน เข าใจกระบวนการมี
ส�วนร�วมท่ีจะสร างสรรค8ประโยชน8 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการให โอกาสแก�ประชาชนท้ัง 17 ชุมชนเข ามามีส�วน
ร�วมในการดําเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมในท องถ่ินของตน ชุมชนเองก็เกิดการเรียนรู 
และมีจิตสํานึกช�วยลดผลกระทบต�อสภาพแวดล อม มีการวางแผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อมร�วมกัน ทําให แผนสามารถสนองตอบความต องการท่ีแท จริงของชุมชนและแก ไขป)ญหาท่ีชุมชน
เผชิญอยู� ได  สรุปว�า การสร างหรือแสวงหาแนวทางการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมของเทศบาลตําบลนาหว า ประกอบด วยแนวทางท่ีสําคัญ ดังนี้ 
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3.1  แนวทางการให ความรู ความเข าใจแก�ชาวบ าน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อม จัดอบรมแก�ประธานชุมชนและชาวบ านแบบเข มข นอย�างต�อเนื่อง การลงพ้ืนท่ีเพ่ือรับทราบป)ญหา
ข อเท็จจริง การสร างเครือข�ายชุมชนควบคู�กับการเผยแพร�ความรู ความเข าใจ มีการฝ�กอบรมให เครือข�ายทุก
ระดับให มีความเข าใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมอย�างลึกซ้ึง กลุ�มเครือข�ายกิจกรรม 
ได แก� บ าน(ชุมชน) วัด โรงเรียน เพราะเป0นกลุ�มเครือข�ายท่ีน�าจะขยายผลเร็วในเรื่องของการรณรงค8ส�งเสริม 
สนับสนุน บูรณะฟEFนฟู สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมได เป0นอย�างดี 

3.2  แนวทางการเปHดโอกาสให ประชาชนมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อมมากข้ึน เทศบาลตําบลนาหว า ได ดําเนินงานตามแนวทางการมีส�วนร�วมของประชาชน โดยเริ่มจาก
การให ข อมูลข�าวสารและแผนการดําเนินงานตามโครงการท่ีมีความโปร�งใส การเปHดโอกาสให ชาวบ านแสดง
บทบาทเสนอข อคิดเห็น มีส�วนร�วมในการตัดสินใจด วยวิธีการหลากหลาย เช�น การลงประชามติ การมีตัวแทน
ชุมชนทําหน าท่ีกลั่นกรองในข้ันตอนต�างๆ ตามวิถีทางประชาธิปไตย เพ่ือตรวจสอบและตัดสินใจความ
เหมาะสมในการใช ทรัพยากรของโครงการ การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจนี้เริ่มต้ังแต�การกําหนด การวินิจฉัย
ป)ญหา การพิจารณาทางเลือกในการไขป)ญหา การเลือกเวลา สถานท่ีและปริมาณทรัพยากรท่ีจะต องใช หรือ
สูญเสียในการป2องกันและแก ไขป)ญหา และท่ีสําคัญท่ีสุดคือเทศบาลตําบลนาหว าได เปHดโอกาสให ชุมชนมีส�วนรู 
เห็นและมีส�วนร�วมในการตัดสินใจอย�างเหมาะสม 

3.3  แนวทางการกระจายทรัพยากร อํานาจและความรับผิดชอบแก�ชุมชน เป0นการกระจาย
โอกาสของการใช ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม กระจายการมีส�วนรับผิดชอบให แก�ชุมชน ทําให ชาวบ าน
มีความภูมิใจในการมีส�วนร�วม มีความรู สึกของการเป0นเจ าของและหวงแหนในทรัพยากรและสิ่งแวดล อมของ
ชุมชน มีความผูกพันท่ีอยากจะติดตามดูแล พร อมท่ีจะปรับปรุงแก ไขอย�างต�อเนื่องในเรื่องนั้นๆ การกําหนด
แหล�งน้ําในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลให ชาวบ านมีสิทธิเข าไปใช ประโยชน8ได  เช�น หาปลา จับสัตว8น้ํา ใช น้ําใน
การเกษตรได  และทุกคนในชุมชนช�วยกันสอดส�องดูแลไม�ให มีการท้ิงสิ่งปฏิกูล สารเคมีลงในหนองหรือลําห วย 
หากมีผู ฝ�าฝEนก็ช�วยกันตักเตือนหรือติติง การมีระบบตัวแทนของชุมชน เช�นประธานชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู�บ าน สมาชิกสภาเทศบาล เข ามาทําหน าท่ีติดตามตรวจสอบ กํากับดูแลการใช 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมในทุกข้ันตอน มีบทบาทต�อการศึกษาข อเท็จจริงความต องการของชาวบ าน
และนําป)ญหา/ความต องการดังกล�าวไปเสนอสภาท องถ่ินหรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข องเพ่ือให มีการวางแผน การ
ปรับเปลี่ยนจัดสรรให สอดคล องกับความต องการของชาวบ านและส�งผลดีต�อชุมชน หรือผลักดันให มีการ
กระจายภาระความรับผิดชอบและการตัดสินใจไปสู�คนในชุมชน 

การมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม มีรูปแบบ ลักษณะ กลยุทธ8วิธีการ แนวทางแก ไข
ป)ญหาให ประสบความสําเร็จท่ีเป0นไปได สูง รูปแบบการมีส�วนร�วมเริ่มต นโดยการถูกโน มน าวเชิญชวนจาก
หน�วยงานภาครัฐ เข าร�วมแบบการถูกบังคับทางอ อมหรือถูกเชิญชวนแกมบังคับ และสุดท ายเข าร�วมแบบสมัคร
ใจเป0นไปโดยธรรมชาติ แม ว�ารูปแบบการเข าไปมีส�วนร�วมเกิดจากองค8กรภาครัฐเป0นผู เริ่มต น แต�ก็เปHดโอกาสให 
ประชาชนเข ามามีส�วนร�วมอย� างจริ ง ใจ ก�อให เ กิดการพัฒนา การอนุรักษ8ฟEFนฟูให รู สึกหวงแหน
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมของตนอย�างเต็มท่ีและเต็มใจ ลักษณะการมีส�วนร�วม เริ่มจากการค นหา
ป)ญหาและความต องการ ร�วมวางแผนและตัดสินใจ ร�วมปฏิบัติการหรือดําเนินการ ร�วมจัดสรรผลประโยชน8 
สุดท ายร�วมติดตามและประเมินผล ซ่ึงลักษณะการมีส�วนร�วมบางข้ันตอนก็เป0นไปอย�างหลวมๆ บางข้ันตอนก็
เป0นไปแบบเข มข น บางข้ันตอนก็สักแต�ว�าเข าร�วมพอให เสร็จภารกิจ อย�างไรก็ตาม การมีส�วนร�วมเพ่ือพัฒนา
ท องถ่ินของตน ประชาชนต องตระหนักเรียนรู  มีจิตสํานึกต�อท องถ่ินอย�างลงลึก เข าใจ ซาบซ้ึงใจต�อระบอบ
ประชาธิปไตย และกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเปHดช�องให โอกาสเข าร�วมในทุกแง�มุมของการบริหารจัดการท องถ่ิน 

 

อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง การมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม ผู วิจัยขอนําประเด็นมาอภิปรายตาม
วัตถุประสงค8ของการวิจัย ดังนี้ 

ประเด็นท่ีหนึ่ง  รูปแบบและลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการ ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม 
รูปแบบการโน มน าวเชิญชวนผ�านกิจกรรมท่ีเน นความสามัคคี เช�นการปลูกต นไม  การทําความสะอาดชุมชน 
สวนสาธารณะ วัด โรงเรียน ในวันหยุดประจําป{หรือวันสําคัญทางศาสนา เช�นวันพ�อแห�งชาติ วันแม�แห�งชาติ 
วันเข าพรรษา วันข้ึนป{ใหม� วันสงกรานต8 งานบุญกฐิน งานบุญบ้ังไฟ เป0นต น ซ่ึงการมีส�วนร�วมประสบ
ความสําเร็จเป0นอย�างดี โดยการโน มน าวเชิญชวนของหน�วยงานภาครัฐและประธานชุมชน รูปแบบการมีส�วน
ร�วมท่ีถูกบังคับโดยทางอ อม มักเป0นกิจกรรมท่ีชุมชนหรือชาวบ านไม�อาจปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงได  เพราะเป0น
เรื่องท่ีสัมพันธ8กับความเป0นอยู�ของชาวบ านโดยตรง เช�นโครงการกําจัดลูกน้ํายุงลาย โดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู�บ าน (อสม.) เป0นผู ท่ีขอความร�วมมือชุมชนแกมบังคับด วยความจําเป0นด านสุขภาพ
อนามัยท่ีชุมชนต องช�วยกันเพ่ือสุขภาพอนามัยของชุมชนเอง รูปแบบการมีส�วนร�วมเป0นไปโดยสมัครใจ โดย
อาศัยระยะเวลาเป0นเครื่องพิสูจน8ทดสอบจิตสํานึกการเข าไปมีส�วนร�วมในการแก ไขป)ญหาหรือตัดสินใจหาทาง
ออกร�วมกัน การมีส�วนร�วมท้ังสามรูปแบบสอดคล องกับข อมูลขององค8การสหประชาชาติ (United Nations, 
1981) ท่ีได รวบรวมรูปแบบของการมีส�วนร�วมไว ว�า 1) การมีส�วนร�วมแบบเป0นไปเอง (Spontaneous) ซ่ึง
เป0นไปโดยการอาสาสมัครหรือการรวมตัวกันข้ึนเองเพ่ือแก ไขป)ญหากลุ�มของตนเอง โดยเน นการกระทําท่ีมิได 
รับการช�วยเหลือจากภายนอก ซ่ึงมีรูปแบบท่ีเป0นเป2าหมาย 2) การมีส�วนร�วมแบบชักนํา (Induced) ซ่ึงเป0นการ
เข าร�วมโดยต องการความเห็นชอบหรือสนับสนุนโดยรัฐบาล เป0นรูปแบบโดยท่ัวไปของประเทศท่ีกําลังพัฒนา 
3) การมีส�วนร�วมแบบบังคับ (Coercived) ซ่ึงเป0นผู มีส�วนร�วมภายใต การดําเนินนโยบายของรัฐบาลภายใต การ
จัดการโดยเจ าหน าท่ีของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรง รูปแบบนี้เป0นรูปแบบท่ีผู กระทําได รับผลทันที แต�จะ
ไม�ได รับผลระยะยาว และจะมีผลเสียคือไม�ได รับการสนับสนุนจากประชาชนในท่ีสุด 

ประเด็นท่ีสอง   กลยุทธ8หรือวิธีการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิง
บูรณาการ ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม มีวิธีการท่ีพบดังนี้ 1) การใช กล
ยุทธ8เปHดเวทีประชาคม พูดถึงเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม เทศบาลตําบลนาหว า 
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ท้ัง 17 ชุมชน ทําให ทราบป)ญหาและความต องการของชุมชน โดยดําเนินการกิจกรรมผ�านยุทธศาสตร8การ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม มีการอาศัยการมีส�วนร�วมของชุมชนในการช�วยวางแผน ชี้แจง
ป)ญหาและความต องการ มีความร�วมมือแก ไขป)ญหาตรงจุดตรงประเด็น 2) การใช กลยุทธ8ส�งเสริม สนับสนุนกิจ
กรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม หน�วยงานภาครัฐเป0นผู เริ่มการสร างการมีส�วนร�วม
ด วยการสนับสนุนการบูรณะฟEFนฟู การสงวนรักษา การรณรงค8ใช อย�างประหยัด การนําสิ่งอ่ืนมาใช แทน การลด
ปริมาณของเสีย เพ่ือให ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมมีผลดีต�อคุณภาพชีวิต เทศบาลตําบลนาหว า ได 
จัดสรรงบประมาณป{ 2557 จํานวน 1,900,000 บาท มีการทําประชาพิจารณ8ก�อนลงมือดําเนินการ ชาวบ าน
ส�วนใหญ�เห็นด วย มีบางคนคัดค าน เช�นโครงการขุดลอกห วยหนอง โดยให เหตุผลว�าการขุดลอกลําห วยทําให 
สัตว8น้ําตามธรรมชาติสูญพันธุ8 ทําให ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงมีผลต�อการดํารงชีวิตของสัตว8น้ํา ส�วนใหญ�มองว�า
การขุดลอกลําห วยขุดเพียงบางส�วนท่ีเหมาะสมและต องการขยายพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บกักน้ําไว ใช ในช�วงหน าแล ง ถือว�า
มีประโยชน8ใช สอยมากกว�าสูญเสียประโยชน8 3) การใช กลยุทธ8จัดศูนย8แหล�งข อมูลความรู เก่ียวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม โดยอาศัยความร�วมมือจากแหล�งข อมูลความรู  ได แก�ห องสมุด
ประชาชน โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา วัด โบสถ8คาทอลิก และเทศบาลก็จัดสื่อเอกสาร 
วารสาร วีดิทัศน8ท่ีเก่ียวข องให ประชาชนสามารถหยิบยืมไปศึกษาค นคว าเรียนรู เพ่ิมเติมด วยตนเอง 4) การใช 
กลยุทธ8กระตุ นรณรงค8ให ชาวบ านเข ามามีส�วนร�วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม โดยการ
ประชาสัมพันธ8เสียงตามสายเพ่ือให ชุมชน มีความรู และจิตสํานึกในการกําจัดสิ่งปฏิกูลท่ีถูกสุขอนามัย เช�นมีบ�อ
พักน้ําเสีย บ�อดักไขมัน รณรงค8เก่ียวกับการแยกขยะจากต นทางคือท่ีบ าน ท่ีทํางาน ร านค า ร านอาหาร ให เป0น
สัดส�วนเพ่ือง�ายต�อการกําจัด ทําให ชุมชนมีความตระหนักมากข้ึนกับการดูแลเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย 
รณรงค8เก่ียวกับการดูแลรักษาสภาพแวดล อมภายในชุมชน เช�นสถานท่ีออกกําลังกายและสถานท่ีพักผ�อน
หย�อนใจ ช�วยกันดูแลรักษาให สะอาดอยู�เสมอเพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดี และรณรงค8การบูรณะฟEFนฟูดูแลรักษา
ความสะอาดฌาปนสถานป�าช า ซ่ึงประสบผลสําเร็จเป0นอย�างดี ซ่ึงสอดคล องกับ International Association 
for Public Participation (2003) ได ศึกษาและกําหนดระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนออกเป0น 5 ระดับ 
แต�ผู วิจัยขอใช คําว�าวิธีการ ดังนี้ 1) วิธีการให ข อมูลข�าวสาร (Inform) ถือเป0นการมีส�วนร�วมของประชาชนใน
ระดับตํ่าท่ีสุด แต�เป0นระดับท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเป0นก าวแรกของการท่ีภาครัฐจะเปHดโอกาสให ประชาชนเข าสู�
กระบวนการ มีส�วนร�วมในเรื่องต�างๆ วิธีการให ข อมูลสามารถใช ช�องทางต�าง ๆ เช�น เอกสารสิ่งพิมพ8 การ
เผยแพร�ข อมูลข�าวสารผ�านทางสื่อต�าง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายข�าว การจัดงานแถลงข�าว การติด
ประกาศ และการให ข อมูลผ�านเว็บไซต8 2) วิธีการรับฟ)งความคิดเห็น (Consult) เป0นกระบวนการท่ีเปHดให 
ประชาชนมีส�วนร�วมในการให ข อมูล ข อเท็จจริง และความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหน�วยงาน
ภาครัฐด วยวิธีต�าง ๆ เช�น การรับฟ)งความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดง
ความคิดเห็นผ�านเว็บไซต8 3) วิธีการสร างความเก่ียวข อง (Involve) เป0นการเปHดโอกาสให ประชาชนมีส�วนร�วม
ในการปฏิบัติงาน หรือร�วมเสนอแนะทางท่ีนําไปสู�การตัดสินใจ เพ่ือสร างความม่ันใจให ประชาชนว�าข อมูลความ
คิดเห็น และความต องการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเป0นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช�น 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ8 การจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือ
เสนอแนะประเด็นนโยบาย 4) วิธีการสร างความร�วมมือ (Collaboration) เป0นการให กลุ�มประชาชน ผู แทน
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ภาคสาธารณะมีส�วนร�วม โดยเป0นหุ นส�วนกับภาครัฐในทุกข้ันตอนของการตัดสินใจ และมีการดําเนินกิจกรรม
ร�วมกันอย�างต�อเนื่อง เช�น คณะกรรมการท่ีมีฝ�ายประชาชนร�วมเป0นกรรมการ 5) วิธีการเสริมพลังอํานาจแก�
ประชาชน (Empower) เป0นข้ันท่ีให บทบาทประชาชนในระดับสูงท่ีสุด โดยให ประชาชนเป0นผู ตัดสินใจ เช�น 
การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต�าง ๆ โครงการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนท่ีมอบอํานาจให ประชาชนเป0น
ผู ตัดสินใจท้ังหมด  

การสร างการมีส�วนร�วมของประชาชน อาจทําได หลายระดับ และหลายวิธี ซ่ึงบางวิธีสามารถทําได 
อย�างง�าย ๆ แต�บางวิธีก็ต องใช เวลา ข้ึนอยู�กับความต องการเข ามามีส�วนร�วมของประชาชน ค�าใช จ�ายและความ
จําเป0นในการเปHดโอกาสให ประชาชนเข ามามีส�วนร�วม การมีส�วนร�วมของประชาชนเป0นเรื่องละเอียดอ�อนจึง
ต องมีการพัฒนาความรู ความเข าใจในการให ข อมูลข�าวสารท่ีถูกต องแก�ประชาชน การรับฟ)งความคิดเห็น การ
เปHดโอกาสให ประชาชนเข ามามีส�วนร�วม รวมท้ังพัฒนาทักษะและศักยภาพของข าราชการทุกระดับควบคู�กันไป
ด วย จากหลักการและความจําเป0นดังกล�าวทําให การพัฒนาระบบราชการท่ีผ�านมาได รับการพัฒนา
กระบวนการบริหารราชการ ท่ีสนับสนุนการปรับกระบวนการทํางานของส�วนราชการ ท่ีเปHดโอกาสให 
ประชาชนเข ามามีส�วนร�วมมากข้ึน หรือท่ีเรียกว�า “การบริหารราชการแบบมีส�วนร�วม” 

ประเด็นท่ีสาม   แนวทางการแก ไขป)ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการ ในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม ได นําแผนพัฒนาสามป{สู�การปฏิบัติ มีการแต�งต้ัง
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา มีหน าท่ีในการกําหนดแนวทาง ดําเนินการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท องถ่ิน รายงานผลและเสนอแนะความเห็นต�อผู บริหารท องถ่ิน ประธานชุมชนและประชาชนใน
ท องถ่ินได รับทราบโดยท่ัวกัน อย�างน อยป{ละหนึ่งครั้ง การสร างหรือแสวงหาแนวทางการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมของเทศบาลตําบลนาหว า ได ยึดหลักตามแนวทาง
ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 เป0นประการสําคัญ โดยสรุปเป0นแนวทางย�อๆ ดังนี้ 1) แนว
ทางการให ความรู ความเข าใจแก�ชาวบ าน มีการจัดอบรมแก�ประธานชุมชนและชาวบ านแบบเข มข นอย�าง
ต�อเนื่อง การลงพ้ืนท่ีเพ่ือรับทราบป)ญหาข อเท็จจริง การสร างเครือข�ายชุมชนท่ีขยายผลเร็วควบคู�กับการ
เผยแพร�ความรู ความเข าใจ รณรงค8ส�งเสริม สนับสนุน บูรณะฟEFนฟู สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อม 2) แนวทางการเปHดโอกาสให ประชาชนมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม
มากข้ึน โดยเริ่มจากการให ข อมูลข�าวสารและแผนการดําเนินงานตามโครงการท่ีมีความโปร�งใส การเปHดโอกาส
ให ชาวบ านแสดงบทบาทเสนอข อคิดเห็น มีส�วนร�วมในการตัดสินใจด วยวิธีการหลากหลาย การมีส�วนร�วมใน
การตัดสินใจนี้เริ่มต้ังแต�การกําหนด การวินิจฉัยป)ญหา การพิจารณาทางเลือกในการไขป)ญหา การเลือกเวลา 
สถานท่ีและปริมาณทรัพยากรท่ีจะต องใช หรือสูญเสียในการป2องกันและแก ไขป)ญหา และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ
เทศบาลตําบลนาหว าได เปHดโอกาสให ชุมชนมีส�วนรู เห็นและมีส�วนร�วมในการตัดสินใจอย�างเหมาะสม 3) 
แนวทางการกระจายทรัพยากร อํานาจและความรับผิดชอบแก�ชุมชน เป0นการกระจายโอกาสของการใช 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม กระจายการมีส�วนรับผิดชอบให แก�ชุมชน ทําให ชาวบ านมีความภูมิใจใน
การมีส�วนร�วม มีความรู สึกของการเป0นเจ าของและหวงแหนในทรัพยากรและสิ่งแวดล อมของชุมชน มีความ
ผูกพันท่ีอยากจะติดตามดูแล พร อมท่ีจะปรับปรุงแก ไขอย�างต�อเนื่อง การมีระบบตัวแทนของชุมชน เช�น
ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ าน สมาชิกสภาเทศบาล เข ามาทําหน าท่ีติดตามตรวจสอบ 
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กํากับดูแลทุกข้ันตอน มีบทบาทต�อการศึกษาข อเท็จจริง มีการวางแผน มีการปรับเปลี่ยนจัดสรรผลประโยชน8 
มีการกระจายภาระความรับผิดชอบและการตัดสินใจไปสู�คนในชุมชน แนวทางการแก ไขป)ญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการ ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า สอดคล องกับงานวิจัย
ของฉัตราภรณ8 วิวัฒนวานิช (2551 : 20) ท่ีพบว�า แนวทางการแก ไขป)ญหาการจัดการด านป)ญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม มุ�งระบุไปท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อม หน�วยงานท่ีมีส�วนเก่ียวข องต องเร�งดําเนินการแก ไขปรับปรุงเพ่ือให กฎหมายในความรับผิดชอบมี
ความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ8 มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมและนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร8มาใช เพ่ือลด
ความขัดแย งและลดการเพ่ิมมลพิษสู�สิ่งแวดล อม รวมท้ังเอ้ืออํานวยให ภาคประชาชนสามารถเข ามามีส�วนร�วม
ในระดับต�างๆ มากข้ึน โดยเฉพาะองค8กรปกครองส�วนท องถ่ินซ่ึงสามารถออกข อบัญญัติ/เทศบัญญัติบังคับใช 
ภายในท องถ่ินของตนได  ควรเร�งดําเนินการในส�วนท่ีจะกระทบต�อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีปกครอง
ก�อน เช�นการออกข อบัญญัติ/เทศบัญญัติเก่ียวกับการกําจัดของเสีย ไม�ว�าจะเป0นน้ําเสียหรือขยะมูลฝอย 
 

ข(อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ผลการวิจัยการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม ผู วิจัยมีข อเสนอแนะ ดังนี้ 

1.  รูปแบบและลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการ 

รูปแบบและลักษณะการมีส�วนร�วม ควรเน นท่ีการสร างจิตสํานึกประชาชนท้ังหมดท่ีอาศัยอยู�ใน
เขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า ท้ังผู บริหารท องถ่ิน ประธานชุมชน ชาวบ าน ครูอาจารย8 นักเรียน นักศึกษา 
ภิกษุสามเณร เพราะผลได ผลเสียล วนเป0นผลกระทบต�อประชาชนทุกกลุ�ม จึงจําเป0นอย�างยิ่งท่ีต องมีจิตสํานึก
ร�วมกันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 

รูปแบบและลักษณะการมีส�วนร�วม ควรอยู�ในรูปของการส�งเสริมสนับสนุนสร างชมรม กลุ�มต�างๆ 
ในชุมชนให มากข้ึน ท้ังเด็กและผู ใหญ�ได เข ามามีส�วนร�วมในรูปแบบของการสมัครใจ (Volunteer) จัดเป0นชมรม
อนุรักษ8ฟEFนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมในแต�ละชุมชน ซ่ึงต�างกันออกไปตามบริบทของพ้ืนท่ี แต�ละ
ชมรมก็ทํางานร�วมกันเป0นเครือข�ายอนุรักษ8ฟEFนฟู 

รูปแบบและลักษณะการมีส�วนร�วม ควรให สอดคล องกับกิจกรรมภายในชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรม
บุญประเพณีต�างๆ ซ่ึงเหมาะกับการให ความรู  ความเข าใจ สร างจิตสํานึกรักษ8สิ่งแวดล อมตามกรอบวัฒนธรรม
ประเพณี มีกิจกรรมเสริมในเทศกาลบุญประเพณี เช�นการปลูกต นไม  รักษ8สะอาดสามัคคี 

รูปแบบและลักษณะการมีส�วนร�วม ควรอาศัยภูมิป)ญญาท องถ่ิน ปราชญ8อาวุโส บุคคลท่ีชุมชน
เคารพนับถือ เพ่ือเป0นบุคคลตัวอย�างต นแบบในการสร างจิตสํานึกและให ความรู เ ก่ียวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม  
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2.  กลยุทธ8หรือวิธีการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการ  

2.1  วิธีการจัดเวทีประชาคม ระดมมวลชน ควรให มีอย�างน อยป{ละสองถึงสามครั้ง เพ่ือให มีการ
ระดมความคิดเห็นในการออกกฎระเบียบชุมชนเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม และ
การสร างความเข าใจการมีส�วนร�วมตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตราท่ีเก่ียวข องให ทราบบ�อยๆ เพ่ือให เกิดความ
ตระหนักรู และมีความมุ�งม่ันในการสร างความสามัคคีภักดีต�อสิ่งแวดล อม ไม�ยินยอมให อํานาจเหนือประชาชน
มาแย�งชิงทรัพยากรธรรมชาติและทําลายสิ่งแวดล อมในชุมชน ให เรียนรู และมีความมุ�งหวังทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล อมท่ีประกอบกันอยู�ในระบบธรรมชาติ มีศักยภาพท่ีสามารถให ผลิตผลได อย�างยั่งยืนและม่ันคง 
มุ�งหวังให เกิดความเพ่ิมพูนภายในระบบท่ีจะนํามาใช ได  โดยไม�มีผลกระทบกระเทือนต�อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล อมนั้น ๆ  

2.2  กลยุทธ8การรณรงค8 กระตุ นเตือน ควรมีการรณรงค8ให ครอบคลุมทุกชุมชน ผ�านประธาน
ชุมชน ผู ใหญ�บ าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ าน ครูอาจารย8 พระสงฆ8 เพ่ือให ตระหนักรู มีจิตสํานึกท่ีดี
ต�อการดูแลระบบธรรมชาติหรือสิ่ งแวดล อมหรือระบบนิ เวศให มี  ชนิด ปริมาณ และสัดส�วนของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมแต�ละชนิดเป0นไปตามเกณฑ8มาตรฐานตามธรรมชาติ เพ่ือให อยู�ในภาวะ
สมดุลของธรรมชาติ  

2.3  ควรยึดหลักการของอนุรักษ8วิทยาเป0นพ้ืนฐาน โดยมีการรักษา สงวน ปรับปรุง ซ�อมแซม 
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในทุกสภาพ ท้ังในสภาพท่ีดีตามธรรมชาติ ในสภาพท่ีกําลังมีการใช และในสภาพ
ท่ีทรุดโทรมร�อยหรอ ควรกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการควบคุมและกําจัดของเสียมิให เกิดข้ึนภายใน
ระบบธรรมชาติ รวมไปถึงการนําของเสียนั้น ๆ กลับมาใช ให เกิดประโยชน8อย�างต�อเนื่อง ควรกําหนดแนวทาง
ในการจัดการเพ่ือให คุณภาพชีวิตของมนุษย8ดีข้ึน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในแต�ละสถานท่ีและแต�ละ
สถานการณ8 

3.  แนวทางการแก ไขป)ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการ  

3.1  ควรมีแนวทางการส�งเสริมการศึกษา โดยการให ความรู  ความเข าใจต�อประชาชนเรื่องการใช 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมอย�างยั่งยืน อาจมีหลักการและวิธีการหลากหลาย เก่ียวกับความสัมพันธ8ใน
ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมหรือระบบนิเวศ เพ่ือให เกิดจิตสํานึกทางด านสิ่งแวดล อม และมี
ความคิดท่ีจะร�วมรับผิดชอบในการป2องกัน และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมท่ีมีอยู� 

3.2  ควรมีการกําจัด การบําบัดน้ําเสียและการฟEFนฟูของเสียและมลพิษ แหล�งเสื่อมโทรมให ฟEFนคืน
สภาพปกติ แหล�งน้ํา ห วย หนอง ท่ีชุมชนใช เป0นประจําต องมีป2ายประกาศเก่ียวกับการดูแลรักษาและ
บทลงโทษ สําหรับผู ท่ีฝ�าฝEน ให ครบทุกแห�ง ควรมีการรักษาและฟEFนฟู เพ่ือการปรับปรุง แก ไขทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล อมท่ีประสบป)ญหาหรือถูกทําลายไปแล ว โดยเร�งแก ไข สงวนรักษา มิให เกิดความเสื่อม
โทรมมากยิ่งข้ึน และควรฟEFนฟูสภาพแวดล อมท่ีเสียไปให กลับฟEFนคืนสภาพ 

3.3  ควรมีการควบคุมกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในระบบสิ่งแวดล อม ท่ีอาจทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
ส�งผลให เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน าท่ีของระบบสิ่งแวดล อมอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได  ควรมีการป2องกัน โดย
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การควบคุมการดําเนินงาน และการพัฒนาต�างๆ ให มีการป2องกันการทําลายสภาพแวดล อม หรือให มีการกําจัด
สารมลพิษต�างๆ ด วยการวางแผนป2องกันต้ังแต�เริ่มดําเนินโครงการ 

 

ข(อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

1.  ควรมีการศึกษาในเรื่องการประชาสัมพันธ8 เ พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสร างจิตสํานึก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมของท องถ่ิน เพ่ือนําผลท่ีได จากการศึกษาไปพิจารณาปรับปรุงการบริหาร
จัดการในด านนี้ต�อไป 

2.   ควรมีการศึกษาในเรื่องกลุ�มหรือชมรมอนุรักษ8  เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพในการอนุรักษ8
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมของท องถ่ิน เพ่ือนําผลท่ีได จากการศึกษาไปพิจารณาปรับปรุงการบริหาร
จัดการในด านนี้ต�อไป 

3.  ควรมีการศึกษาในเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลนาหว า เพ่ือนํา
ผลการวิจัยท่ีได มากําหนดนโยบายในการบริหารจัดการต�อไปในอนาคต 

4.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมในเขตพ้ืนท่ี
ใกล เคียงว�าเป0นอย�างไร เพ่ือนําผลการวิจัยมากําหนดเป0นนโยบายในการบริหารจัดการต�อไปในอนาคต 
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ภาคผนวก ก. 
รูปภาพแสดงกิจกรรมการจัดเวทีระดมความคิดเห็น 

ณ หอประชุมเทศบาลตําบลนาหว'า อําเภอนาหว'า จังหวัดนครพนม 
วันท่ี 11 ธันวาคม 2555 
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รูปภาพแสดงกิจกรรมท่ีเทศบาลตําบลนาหว'า พบปะประชาชน จัดโครงการตามแผนยุทธศาสตร. 

   

   
ชาวบ านร�วมงาน มอบรถเก็บขยะแก�ชุมชน มอบรถเก็บขยะแก�ชาวบ าน 

   
เยาวชนร�วมกิจกรรม ปลูกฝ0งจิตสํานึกเยาวชน เสริมสวยฟรี 

   
นวดแผนไทย สมุนไพร ทรัพยากรธรรมชาติไทย ภูมิป0ญญาชาวบ าน 

   
ชาวบ านร�วมงาน ป7ายนิทรรศการ นักเรียนร�วมแสดง 
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สภาพแวดล'อมท่ีมีแนวโน'มเป0นป1ญหาชุมชน และสภาพลําห'วยท่ีมีระบบนิเวศท่ีเหมาะสม 

   
ป7ายห ามท้ิงขยะ ริมถนนเหมาะท่ีจะท้ิงขยะ ยิ่งมีป7ายห าม...ก็ยิ่งท้ิง 

   
หอประชุมอําเภอนาหว า ถูกทอดท้ิงไว นานหลายป8 ไม�ได ใช ประโยชน: 

   
ขุดลอกหนองน้ํา หน า รพ.สต.นางัว เพ่ือใช ประโยชน:ของชุมชน 

   
การตัดไม ป7อนโรงงานบ านสนามบิน สภาพห วยนาเหมือง ทต.นาหว า หลังขุดลอกแล ว 

   
หนองเจ าพ�อ หรือหนองเจ าหัวพ�อ สภาพลําห วย ป0จจุบัน 
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สภาพทุ�งนาข างลําห วย ลําห วยท่ีน้ําเต็มปริ่ม สะพานระหว�าง ทต.นาหว า+นาพระ 

   
ห วยนาพระ ป7ายแจ งวันขุดลอกลําห วย ชาวบ านทําท่ีดักปลา 

   
สวนสาธารณะดอนปู=ตา สภาพด านในสวนสาธารณะดอนปู=ตา สวนพักผ�อนและออกกําลังกาย 

   
การโยกย ายทรัพยากรดิน ทําให ระบบนิเวศปรับตัว ระบบภูมินิเวศเปลี่ยน 

   
วัดพระธาตุประสิทธิ์ ศูนย:รวมใจชาวบ าน ในเขต ทต.นาหว า และหมู�บ านอ่ืนๆ 
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ภาคผนวก ข 
 

แผนการดําเนินงานลงพ้ืนที่เพ่ือทําการวิจัย 
โครงการวิจัยเรื่อง “การมีส9วนร9วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล'อม  

ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว'า อําเภอนาหว'า จังหวัดนครพนม” 
 

 
 
ครั้งท่ี/ว-ด-ป ประเด็น/กิจกรรม วิธีการ ผู'ให'ข'อมูล/ผู'ร9วมวิจัย 
การจัดเวที
ระดมความ

คิดเห็น    
ครั้งท่ี1 

11 ธ.ค. 55 

การสัมภาษณ:เชิงลึก (In-depth interview)  
เพ่ือให ได ข อมูลเก่ียวกับลักษณะการมีส�วนร�วม  
รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล อม หรือประสบการณ:อ่ืน ๆ ท่ีสัมพันธ:กัน 

-สัมภาษณ: 
-สังเกตการณ: 
-ลงพ้ืนท่ีสํารวจ 
-ประชุมกลุ�มย�อย 

-นักการเมืองท องถ่ิน  
-เจ าหน าท่ีภาครัฐ  
-อสม.  
-ประธานชุมชน/ตัวแทน 
-ประชาชนท่ัวไป -สังเกตรูปแบบและลักษณะการมีส�วนร�วมระหว�างกลุ�ม

เครือข�ายต�างๆ ต�อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการ  
-สังเกตกระบวนการมีส�วนร�วม การเสนอความคิดเห็น 
กลยุทธ:และวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล อม  
-สังเกตสภาพพ้ืนท่ีจริงท่ีได รับการปรับปรุงแก ไขและ
กําลังดําเนินการ  
-ลงพ้ืนท่ีสํารวจสภาพแวดล อมเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบล
นาหว า เพ่ือเก็บข อมูลปลีกย�อยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข อง  
การประชุมกลุ�มย�อย เพ่ือให ได ข อมูลและแนวทางท่ี
เหมาะสม จนสามารถนําไปปฏิบัติให สอดคล องกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิง
บูรณาการได อย�างสมบูรณ: 
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โครงร9างกําหนดการจัดเวทีระดมความคิดเห็น 
 

1.  ติดต�อประสานงานล�วงหน า เพ่ือกําหนดวัน เวลา จัดเวทีระดมความคิดเห็น 

2.  ส�งหนังสือถึงนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลนาหว า เพ่ือขอความอนุเคราะห: ใช ห องประชุม และ
เชิญประธานชุมชนเข าร�วมกิจกรรม 

3.  วันจัดเวทีระดมความคิดเห็น : ผู วิจัยชี้แจงความเปTนมาของโครงการฯ  
เรียนเชิญนายกเทศมนตรี แนะนําบริบทข อมูลท่ัวไป วิสัยทัศน: พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร: ฯลฯ 
ผู วิจัยชี้แจงหัวข อคําถามเพ่ือให ได คําตอบตามกรอบวัตถุประสงค:การวิจัย 
ขออนุญาตการบันทึกเสียง และชื่อ-นามสกุล ผู ให ข อมูลทุกคน 
เลี้ยงข าวกล�อง อาหาร เครื่องด่ืม น้ําชา กาแฟ 
สิ่งของท่ีระลึก ขอบคุณเจ าของสถานท่ีและผู ให ข อมูล 

 

แบบสัมภาษณ. 

ประเด็นคําถามตามกรอบวัตถุประสงค.การวิจัย 

1. รูปแบบและลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อม 

-  นโยบายของภาครัฐเปVดโอกาสให ประชาชนได เข ามามีส�วนร�วมอย�างไรบ าง (อ างตาม รธน. ป8 
2550) 

-  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม เปTนเรื่องท่ีทุกคนควรมีส�วนร�วมจริง
หรือไม� หากมีส�วนร�วมจริง จะเข ามามีส�วนร�วมอย�างไร? (อ างตาม รธน. นโยบายรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร:
ชาติ) 

-  รูปแบบการมีส�วนร�วมเปTนอย�างไร? เช�น กฎหมาย เทศบัญญัติ เปVดโอกาส เปTนต น (ดูตาม
นโยบายของเทศบาล) 

-  ลักษณะการมีส�วนร�วมเปTนอย�างไร? เช�นปลูกป=า ทําความสะอาด สอดส�องดูแล เสนอแนะ ฯลฯ 

2. กลยุทธ:หรือวิธีการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม  

-  กลยุทธ:/วิธีการของเทศบาลในการบริหารจัดการเปTนอย�างไร? 

-  กลยุทธ:/วิธีการของเจ าหน าท่ีภาครัฐ เอกชน ประชาชนในการบริหารจัดการเปTนอย�างไร? (การ
เชิญชวน การลงมือทํา การให ความรู  การนําร�อง การรณรงค: การกระตุ น การขอความร�วมมือ ฯลฯ) 

3. แนวทางการแก ไขป0ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 

-  แนวทางการแก ไขป0ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ในป0จจุบันทําอย�างไร? 

-  แนวทางการป7องกันป0ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ทําอย�างไร? 

-  แนวทางการส�งเสริมอนุรักษ:ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ในป0จจุบันทําอย�างไร? 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขออนุญาตให'ห'องประชุมและหนังสือเชิญเข'าร9วมเวทีระดมความคิดเห็น 

 
ท่ีพิเศษ/2555       สาขาวิชารัฐศาสตร: (การเมืองการปกครอง) 

คณะมนุษยศาสตร:และสังคมศาสตร: 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

 

   วันท่ี 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 
เร่ือง ขออนุญาตใช ห องประชุมเพ่ือจัดเวทีระดมความคิดเห็น โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย  
 
เรียน     นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลนาหว า 

ด วยสํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล า ได ส�งเสริมสนับสนุนการทําวิจัยชุมชนเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
โดยได เล็งเห็นว�าประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนาหว า เปTนชุมชนท่ีมีความสนใจในการเข าไปมีส�วนร�วมทางการเมือง
โดยเฉพาะในระดับท องถ่ิน ซ่ึงสอดคล องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย:ทรงเปTนประมุข จึงได 
อนุมัติโครงการวิจัยเรื่อง “การมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม” โดยมีวัตถุประสงค:การวิจัยดังน้ี 1) เพ่ือศึกษารูปแบบและลักษณะการ
มีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการ 2) เพ่ือศึกษากลยุทธ:หรือ
วิธีการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการ และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการแก ไขป0ญหา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการ 

ดังน้ัน เพ่ือให งานวิจัยช้ินน้ีสัมฤทธิผลดังวัตถุประสงค:ท่ีตั้งไว  จึงขออนุญาตใช'ห'องประชุมเทศบาลตําบลนาหว'า เพ่ือ
จัดเวทีระดมความคิดเห็น โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยดังกล�าว ในวันอังคาร ท่ี 11 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 
ต้ังแต9เวลา 09.00-12.00 น.  
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาให ความอนุเคราะห: 
      

ด วยความนับถือ 
 
 

(ดร.พุฑฒจักร  สิทธิ) 
อาจารย:ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร:(การเมืองการปกครอง) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร / ผู วิจัย 
โทร. 083-4135686 E-mail: putthachak@gmail.com 
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ท่ีพิเศษ/2555       สาขาวิชารัฐศาสตร: (การเมืองการปกครอง) 

คณะมนุษยศาสตร:และสังคมศาสตร: 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

 

   วันท่ี 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 
เร่ือง ขอเชิญเปTนประธานเปVด “เวทีระดมความคิดเห็น โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย”  
 
เรียน     นายกเทศมนตรีตําบลนาหว า 

ด วยสํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล า ได ส�งเสริมสนับสนุนการทําวิจัยชุมชนเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
โดยได เล็งเห็นว�าประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนาหว า เปTนชุมชนท่ีมีความสนใจในการเข าไปมีส�วนร�วมทางการเมือง
โดยเฉพาะในระดับท องถ่ิน ซ่ึงสอดคล องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย:ทรงเปTนประมุข จึงได 
อนุมัติโครงการวิจัยเรื่อง “การมีส9วนร9วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว'า อําเภอนาหว'า จังหวัดนครพนม” โดยมีวัตถุประสงค:การวิจัยดังน้ี 1) เพ่ือศึกษารูปแบบและ
ลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการ 2) เพ่ือศึกษากล
ยุทธ:หรือวิธีการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการ และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการแก ไข
ป0ญหาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการ 

ในการวิจัยครั้งน้ี เปTนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเน นการสัมภาษณ: การสังเกตการณ: การจัดเวทีระดมความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู  การเก็บข อมูลภาคสนามในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม ซ่ึงประกอบด วย
ตําบลนาหว า หมู�ท่ี 1-5 และตําบลนางัว หมู�ท่ี 1,2 และ 8 รวมท้ังสิ้น 8 หมู� 

ดังน้ัน เพ่ือให งานวิจัยช้ินน้ีสัมฤทธิผลดังวัตถุประสงค:ท่ีตั้งไว  จึงขอเรียนเชิญท9านได'เป0นประธานกล9าวเปEด “การจัด
เวทีระดมความคิดเห็น โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย” และร9วมเวทีระดมความคิดเห็นดังกล�าว ในวันอังคาร ท่ี 11 
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ต้ังแต9เวลา 09.00-12.00 น. ท่ีห'องประชุมเทศบาลตําบลนาหว'า  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและคงได รับความอนุเคราะห:จากท�านเปTนอย�างดี จึงขอขอบคุณล�วงหน ามา ณ โอกาสน้ี 
      

ด วยความนับถือ 
 
 

(ดร.พุฑฒจักร  สิทธิ) 
อาจารย:ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร:(การเมืองการปกครอง) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร / ผู วิจัย 
โทร. 083-4135686 E-mail: putthachak@gmail.com 
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ท่ีพิเศษ/2555       สาขาวิชารัฐศาสตร: (การเมืองการปกครอง) 

คณะมนุษยศาสตร:และสังคมศาสตร: 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

 

   วันท่ี 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 
เร่ือง ขอเชิญร�วม “เวทีระดมความคิดเห็น โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย”  
 
เรียน    ........................................................................................................... 

ด วยสํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล า ได ส�งเสริมสนับสนุนการทําวิจัยชุมชนเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
โดยได เล็งเห็นว�าประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนาหว า เปTนชุมชนท่ีมีความสนใจในการเข าไปมีส�วนร�วมทางการเมือง
โดยเฉพาะในระดับท องถ่ิน ซ่ึงสอดคล องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย:ทรงเปTนประมุข จึงได 
อนุมัติโครงการวิจัยเรื่อง “การมีส9วนร9วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว'า อําเภอนาหว'า จังหวัดนครพนม” โดยมีวัตถุประสงค:การวิจัยดังน้ี 1) เพ่ือศึกษารูปแบบและ
ลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการ 2) เพ่ือศึกษากล
ยุทธ:หรือวิธีการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการ และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการแก ไข
ป0ญหาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการ 

ในการวิจัยครั้งน้ี เปTนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเน นการสัมภาษณ: การสังเกตการณ: การจัดเวทีระดมความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู  การเก็บข อมูลภาคสนามในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม ซ่ึงประกอบด วย
ตําบลนาหว า หมู�ท่ี 1-5 และตําบลนางัว หมู�ท่ี 1,2 และ 8 รวมท้ังสิ้น 8 หมู� 

ดังน้ัน เพ่ือให งานวิจัยช้ินน้ีสัมฤทธิผลดังวัตถุประสงค:ท่ีตั้งไว  จึงเรียนมายังท9านผู ซ่ึงมีความสนใจในการมีส�วนร�วมการ
บริหารจัดการระดับท องถ่ิน ได เข าร�วม “เวทีระดมความคิดเห็น โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย” ภายใต หัวข อวิจัย
เรื่องดังกล�าว ในวันอังคาร ท่ี 11 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ท่ีห'องประชุมเทศบาลตําบลนาหว'า  

หวังว�าคงจักได รับความร�วมมือจากท�านเปTนอย�างดียิ่ง จึงขอขอบคุณล�วงหน ามา ณ โอกาสน้ี 
      

ด วยความนับถือ 
 
 

(ดร.พุฑฒจักร  สิทธิ) 
อาจารย:ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร:(การเมืองการปกครอง) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร / ผู วิจัย 
โทร. 083-4135686 E-mail: putthachak@gmail.com 
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กําหนดการ 

“เวทีระดมความคิดเห็น โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย” 
วันอังคาร ท่ี 11 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 

ท่ีห'องประชุมเทศบาลตําบลนาหว'า 
 

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

เวลา 09.00 – 09.20 น. ผู วิจัยช้ีแจงรายละเอียดโครงการวิจัยและการจัดเวทีระดมความคิดเห็น 

เวลา 09.20 – 09.30 น. นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลนาหว า กล�าวเปVดและแนะนําข อมูลเบ้ืองต นเก่ียวกับพ้ืนท่ี 

เวลา 09.30 – 10.50 น. ผู วิจัย เปVดเวทีระดมความคิดเห็นในประเด็นต�าง ๆ ตามวัตถุประสงค: 

เวลา 10.50 – 11.50 น. แยกกลุ�มระดมความคิดเห็น แต�ละกลุ�มเสนอแนวคิดและสรุป 

เวลา 11.50 – 12.00 น. ผู วิจัยกล�าวขอบคุณและปVดเวทีระดมความคิดเห็น 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง 
 
หมายเหตุ  กําหนดการน้ีอาจมีการเปลีย่นแปลงได ตามความเหมาะสม 
 
ประโยชน.ท่ีคาดว9าจะได'รับจากการจัดเวทีระดมความคิดคร้ังนี้ 

1. นําไปสู�การเรียนรู รูปแบบและลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการ 

2. ได กลยุทธ:หรือวิธีการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการอย�างหลากหลาย 

3. ได ทราบแนวทางแก ไขป0ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิงบูรณาการ นําไปสู�การเรียนรู  ปรับปรุง 
เสริมสร างพลังการมีส�วนร�วมของภาคประชาชน 

4. ได มีฐานข อมูลในการเผยแพร�ผลการวิจัยสู�สาธารณชนมากยิ่งข้ึน 

5. ได ข อเสนอแนะเชิงนโยบายแก�องค:กรปกครองส�วนท องถ่ินและเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัด
นครพนม ในการส�งเสริมสนับสนุนให ชุมชนสามารถเข าร�วมกิจกรรมการบริหารจัดการระดับท องถ่ินในทุกกรณี และขยายผล
เพ่ือเปTนชุมชนต นแบบให กับชุมชนอ่ืนได  ส�งผลให เกิดความเข มแข็งในระบอบประชาธิปไตยท้ังทางตรงและทางอ อม 
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ประวัตินักวิจัย 
 

สถานท่ีทํางานป1จจุบัน  

สาขาวิชารัฐศาสตร:(การเมืองการปกครอง) คณะมนุษยศาสตร:และสังคมศาสตร:  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

ตําแหน9งป1จจุบัน   รองผู อํานวยการสํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

ท่ีอยู9ท่ีติดต9อได'ป1จจุบัน    
142 หมู� 4 ถนนนิตโย บ านห วยทราย ตําบลพังขว าง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 
โทรศัพท:  08-9840-2298  อีเมล: putthachak@gmail.com 

 

ประวัติการศึกษา   
ระดับ
การศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ช่ือสถาบันการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ป8ท่ีจบ
การศึกษา 

ปริญญาเอก Ph.D. Social Science (Buddhist 
Studies) 

Magadh University, INDIA 2550 

ปริญญาโท M.A. Entire Politics University of Pune, INDIA 2538 
ปริญญาตร ี พธ.บ. รัฐศาสตร: (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536 
 

ประสบการณ.การทํางาน 

2554-ป0จจุบัน อาจารย:ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร: คณะมนุษยศาสตร:และสังคมศาสตร:  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

2553-2554 อาจารย:พิเศษ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตขอนแก�น  
หน�วยวิทยบริการวัดอภิสิทธ์ิ จังหวัดมหาสารคาม 

2552-2554 อาจารย:ประจําหลักสตูรสาขาวิชารัฐศาสตร: วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง  
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

2551-2552
  

อาจารย:พิเศษ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตหนองคาย  
หน�วยวิทยบริการวัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร  

2551-2552
  

อาจารย:ประจําสาขาสังคมศาสตร: คณะศิลปะศาสตร:และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

2550-2551
  

อาจารย:ประจําหลักสตูรสาขาวิชารัฐศาสตร: คณะมนุษยศาสตร:และสังคมศาสตร:  
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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ผลงานทางวิชาการ 
 

2556 หัวหน าโครงการวิจัยเรื่อง “การมสี�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาหว า อําเภอนาหว า 
จังหวัดนครพนม” 

กําลังดําเนินการ 
(ทุนสถาบันพระปกเกล า) 

2555 หัวหน าโครงการวิจัย เรื่อง “การสงัเคราะห:และการถอดบทเรยีนองค:ความรู ของศูนย:
การเรยีนรู ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ:ชาวบ าน จังหวัดมหาสารคาม : ศึกษา
กรณี ศูนย:การเรียนรู ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดมหาสารคาม” 

ดําเนินการเสร็จแล ว 
(ทุน วช.) 

2554   นักวิจัยร�วม โครงการวิจัย เรื่อง “ปฏิสัมพันธ:ระหว�างผู สมัครและประชาชนก�อนและ
หลังการเลือกตั้งนายกองค:การบรหิารส�วนตําบล จังหวัดมหาสารคาม” 

ดําเนินการเสร็จแล ว 
(ทุน วช.) 

2553   หัวหน าโครงการวิจัย เรื่อง “บทบาทครูกับบริบทการสร างสรรค:ประชาธิปไตยใน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม” 

ดําเนินการเสร็จแล ว 
(ทุนสถาบันพระปกเกล า)  

2553 นักวิจัยร�วม โครงการวิจัยเรื่อง “ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน
จังหวัดมหาสารคาม” 

ดําเนินการเสร็จแล ว 
(ทุน วช.) 

2553 นักวิจัยร�วม โครงการวิจัยเรื่อง “การจัดการความรู ของชุมชนในการอนุรักษ:และพัฒนา
ป=าชุมชนโคกใหญ� อําเภอวาป8ปทุม  จังหวัดมหาสารคาม” 

ดําเนินการเสร็จแล ว 
(ทุน วช.) 

2552 นักวิจัยร�วม โครงการวิจัย เรื่อง “การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต�อการ
ให บริการของเทศบาลตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม” 

ดําเนินการแล วเสร็จ 
(ทุนเทศบาลขามเรียง) 

2552 นักวิจัยร�วม โครงการวิจัย เรื่อง “การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต�อการ
ให บริการขององค:กรบริหารส�วนตาํบลยางน อย อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” 

ดําเนินการแล วเสร็จ 
(ทุน อบต.ยางน อย) 

2552 นักวิจัยร�วม โครงการวิจัย เรื่อง “การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต�อการ
ให บริการขององค:กรบริหารส�วนตาํบลหนองม�วง อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม” 

ดําเนินการแล วเสร็จ 
(ทุน อบต.หนองม�วง) 

2552 นักวิจัยร�วม โครงการวิจัย เรื่อง “การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต�อการ
ให บริการขององค:กรบริหารส�วนตาํบลประชาพัฒนา อําเภอวาป8ปทุม จังหวัด
มหาสารคาม” 

ดําเนินการแล วเสร็จ 
(ทุน อบต.ประชาพัฒนา) 

2552 นักวิจัยร�วม โครงการวิจัย เรื่อง “การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต�อการ
ให บริการขององค:กรบริหารส�วนตาํบลดอนงัว อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม” 

ดําเนินการแล วเสร็จ 
(ทุน อบต.ดอนงัว) 

2551 หัวหน าโครงการวิจัย เรื่อง “ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนในเขต
เทศบาลตาํบลนาหว า อําเภอนาหว า จังหวัดนครพนม” 

ดําเนินการเสร็จแล ว 
(ทุนสถาบันพระปกเกล า) 

 

ประสบการณ.อ่ืน ๆ 

2555-ป0จจุบัน เว็บมาสเตอร: ผู ดูแลเว็บไซต: www.singhphuphan.net เว็บไซต:ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร:  
คณะมนุษยศาสตร:และสังคมศาสตร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

2552-2554 เว็บมาสเตอร: ผู ดูแลเว็บไซต: www.singhawarun.com เว็บไซต:ประจําหลักสตูรสาขาวิชารัฐศาสตร:  
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2552-2554 บรรณาธิการจุลสารสิงห:วรุณ จุลสารประจําหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร: วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

2551-2552 รองบรรณาธิการวารสารฟ7าใส คณะศิลปะศาสตร:และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

2550-2551 บรรณาธิการจุลสารสิงห:เขียว จุลสารประจําหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร: คณะมนุษยศาสตร:และสังคมศาสตร: 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 
 


