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บทคัดย่อ 

การศึกษาการจัดการระบบนิเวศแบบพหุภาคีเครือข่ายในอ าเภอหล่มสัก  จังหวัด
เพชรบูรณ์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพ่ือศึกษาการจัดระบบนิเวศของภาคีเครือข่ายชุมชนใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒) เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กับการเสริมสร้างความสมดุลใน
ระบบนิเวศ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ๓) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและเสนอองค์ประกอบการจัดการ
ระบบนิเวศแบบพหุภาคี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบผสมผสาน 
คือการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ผลการศึกษาพบว่า  การจัดระบบนิเวศแบบพหุภาคีเครือข่ายของชุมชนในอ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์  ทั้ง ด้านน้ า  ด้านดิน  ด้านเกษตรอินทรีย์  ด้านการจัดการขยะ ทุกพ้ืนที่ ต้องมีการ
ท าความเข้าใจกับชุมชนให้มีความรู้ในเรื่องดิน  น้ า  โดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคี ให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ เพ่ือการจัดการทรัพยากรน้ าที่ยั่งยืน มีแนวคิดจะพัฒนาล าน้ า โดยขุดเป็นบ่อน้ าในล าห้วย เป็น
ขั้นบันไดทอดลงไปสู่ด้านล่าง  และมีแนวคิดท าธนาคารน้ าใต้ดิน เพ่ือเพ่ิมระดับน้ าบาดาล  การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่าย  ระบบนิเวศดินเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในการด ารงชีพของมนุษย์ การท าเกษตรกรรมที่ต้องใช้ที่ดินเป็นปัจจัยหลัก 
ดังนั้น การจัดการดินเป็นการเพ่ิมอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ท าได้โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งมีหลายชนิด
ด้วยกันเช่น การใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ดังนั้นวิธีการเพ่ิม อินทรียวัตถุ ให้แก่ดินอีกวิธีหนึ่ง ที่มีวิธีการ
ปฏิบัติง่ายก็คือ การใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยพืชสด คือ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ที่ได้จากการไถกลบ ต้น ใบ และ
ส่วนต่างๆของพืช โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว ในระยะช่วงออกดอก ซึ่งเป็นช่วงที่มีธาตุอาหารสูงสุด แล้ว
ปล่อยทิ้งไว้ให้เน่าเปื่อยผุพัง ย่อยสลายเป็นอาหารแก่พืชที่จะปลูกตามมา พืชที่ใช้ปลูกเป็นปุ๋ ยพืชสด 
ได้แก่ โสนอินเดีย ปอเทือง อัญชัน ไมยราพไร้หนาม พืชตระกูลถั่วต่างๆ มีความพอเพียงกับการ
ด ารงชีวิต สุขภาพแข็งแรงด้วยการท าเกษตรอินทรีย์ไว้บริโภคในครัวเรือนบ้าง น าไปขายบ้าง   ลดการ
ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช โดยใช้วิธีทางธรรมชาติในการก าจัดศัตรูพืชแทน  และการจัดการขยะชุมชนที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะอย่างเป็นระบบระเบียบ ไม่ให้มีมลภาวะซึ่งส่งผลต่อ
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สุขภาพ  จึงหันมาให้ความสนใจในการที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในสภาพที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมี
หลักการพัฒนาที่จะน าไปสู่ความยั่งยืน คือ การรักษาสิ่งแวดล้อมโดยค านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ควบคุมการปล่อยของเสียสู่ธรรมชาติ  การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นคุณค่าควบคุม
จ านวนประชากร เพ่ือลดความต้องการการใช้ทรัพยากรของมนุษย์ นอกจากนี้ยังมีการคัดแยก ณ 
แหล่งก าเนิดและแยกประเภทเก็บขน โดยการจัดถังแยกประเภทเพ่ือให้ประชาชนแยกประเภทขยะทิ้ง 
โดยแยกออกเป็นขยะรีไซเคิล ขยะที่รีไซเคิลไม่ได้ และขยะอันตรายก็ตาม การด าเนินการสร้างวินัยใน
การจัดการขยะ จึงจัดท าโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานด้าน
การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยน าแนวคิด “Zero Waste” หรือ “การจัดการขยะเหลือ
ศูนย์” ตามหลัก ๓Rs คือ Reduce หรือ การลดปริมาณขยะ Reuse หรือ การใช้ซ้ า และ Recycle 
หรอื การน ากลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการขยะจากต้นทางแหล่งก าเนิดขยะ  

การพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กับการเสริมสร้างความสมดุลในระบบนิเวศ ใน
อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งในแต่ละพ้ืนที่มีกิจกรรม พัฒนาที่ให้ความสมดุลการระบบนิเวศ 
เช่นกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ าทางฝั่งซ้ายของน้ าป่าสัก  คลองชลประทานส าหรับส่งน้ าเพ่ือการเกษตร   
ปลูกพืชเสริมแร่ธาตุให้กับดิน ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรปลูกพืชได้ผลผลิตมากข้ึน  ส่งเสริมให้เกษตรกร
ลดการใช้ปุ๋ยเคมี หรือสารเคมีชนิดต่างๆ  ให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี  ส่งเสริมให้ท า เกษตรอินทรีย์
ปลอดสารพิษมากขึ้น  และรณรงค์ให้ชุมชนคัดแยกขยะก่อนทิ้งด้วย ซึ่งเป็นการง่ายต่อการจัดการมาก
ขึ้น   ปัญหาและอุปสรรคคือ ความร่วมมือ ความรู้ ความเข้าใจของชุมชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการระบบนิเวศ  ส่วนการเสนอองค์ประกอบการจัดการระบบนิเวศแบบพหุภาคี คือ ภาครัฐ ภาค
ประชาชน ต้องร่วมกันจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ในส่วนของภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุน
เครื่องมือ  และภาคประชาชนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงจะส าเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมายได้ 

วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและเสนอองค์ประกอบการจัดการระบบนิเวศแบบพหุภาคี ใน
อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  พบปัญหาทรัพยากรน้ า  ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนน้ า และภัย
แล้ง  และปัญหาป่าต้นน้ าเสื่อมโทรม ปัญหาการกัดเซาะหน้าดิน ดินถล่ม น้ าป่าไหลหลาก  และ
ปัญหาน้ าท่วม  ปัญหาคุณภาพน้ า  เมื่อแยกเป็นก็จะมีปัญหาน้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรมในการด ารงชีวิต
ในชุมชน  ความไม่เข้าใจในเรื่องการท าเกษตรอินทรีย์  การจัดการขยะขาดความรู้ในการคัดแยก และ
ไม่เอาใจใส่  
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ABSTRACT 

A Study of Networked Multilateral Ecosystem Management in Lom Sak 
District Phetchabun province. this time its objectives are: 1) to study the ecological 
organization of community network partners in Phetchabun Province; 2) to develop 
creative areas and activities and promote ecological balance in Phetchabun Province; 
3) to analyze problems and obstacles and propose elements of multilateral 
ecosystem management in Phetchabun Province. This research is a mixed qualitative 
research. The data was collected by interviewing stakeholders. 

The study found that Multilateral ecosystem organization, a network of 
communities in Lom Sak district, Phetchabun province. Both in the water, the soil, 
the organic agriculture in all areas of waste management, communities must be 
understood to have knowledge of soil and water through multilateral participation. 
All areas For sustainable water resource management has an idea to develop a river 
by digging into a well in a creek. A staircase leading down to the bottom  have an 
idea to make an underground water bank to increase the level of groundwater. 
Sustainable water resource management by the participation process of network 
partners. Soil ecosystem is an important natural resource for human sustenance. 
Land-based agriculture is the main factor, so soil management adds organic matter to 
the soil. Achieved by using organic fertilizers  which has many types as well. The use 
of manure, compost, so another way to add organic matter to the soil. There is an 
easy way to practice the use of green manure. Green manure is a type of organic 
fertilizer. Obtained by plowing the leaves and parts of the plant. Especially legumes, 
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during the flowering period which is the period with the highest nutrients. Then let it 
rot and decay decomposed into food for the plants that will be grown accordingly. 
Plants are grown as green manure include: Sesbania, India, Potheng, Butterfly Pea, 
and myrap without thorns. Various legumes Having sufficiency for living healthy by 
making organic farming for household consumption, some sell and reduce the use of 
pesticides. Using natural methods to get rid of pests instead And environmental 
friendly waste management and systematic waste management Not to have 
pollution which affects health Therefore turned their attention to the environment 
To be in good and sustainable condition. The principle of development that will lead 
to sustainability is environmental conservation, taking into account resource 
conservation, control of waste to nature. Efficient use of resources And see the value 
of population control To reduce the need for human resources. There is also in situ 
separation and storage. By arranging a sorting bin for people to classify trash 
separated into recyclable waste non recyclable waste and dangerous waste 
implementation of waste management discipline. Therefore, the Zero Waste 
community project was created to promote and support the cooperation and 
participation of the people and local government organizations in implementing the 
integrated solid waste management by implementing the concept of "Zero Waste" or 
"Zero waste management" according to the 3Rs principle, is reduce or reduce the 
amount of waste, reuse or reuse and recycle or reuse. Encourage communities to 
manage their waste from their source of waste. Space development and creative 
activities and enhancing ecological balance In the district of Lom Sak, Phetchabun 
Province. In which each area has activities development that provides ecological 
balance such as an upstream forest plantation activity on the left bank of Nam Pa 
Sak. Irrigation canals for supplying water for agriculture grow plants to add minerals 
to the soil. This will result in farmers growing more crops. Encourage farmers to 
reduce the use of chemical fertilizers. Various chemicals use organic fertilizers instead 
of chemical fertilizers. Encourage more organic farming and campaigning for the 
community to sort waste before throwing away Which is much easier to manage 
problems and obstacles are the cooperation, knowledge and understanding of the 
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community to take part in ecosystem management. As for the proposition of a 
multilateral ecological management component, the government and the people 
must jointly deal with the problems that arise. As for the government sector, budget 
support Tool support And the public sector to cooperate and follow in the same 
direction so that the goal can be achieved. 

Analyze barriers and propose components for multilateral ecosystem 
management. In the district of Lom Sak, Phetchabun Province. Found problems with 
water resources such as water shortage and drought and watershed degradation. The 
problem of erosion in front of the land, landslides, and flooded forest flows and 
flood problems water quality problems when separated, there will be waste water 
problems arising from life activities in the community. Not understanding of organic 
farming waste management, lack of knowledge of sorting and not paying attention. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

   การศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการระบบนิเวศแบบพหุภาคีเครือข่ายในอ าเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์” ในครั้งนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยดี เพราะได้รับความอนุเคราะห์จากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะ
เป็นผู้บริหารหรือคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย คณะผู้วิจัยกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  

ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และคณะกรรมการทุกท่านที่เมตตาให้ค าแนะน าและตรวจแก้ข้อบกพร่อง ท า
ให้การวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอบคุณเครือข่ายทางองค์การบริหารส่วนต าบล ภาครัฐ เอกชน 
สถาบันสงฆ์ สถาบันการศึกษา จิตอาสา และปราชญ์ชาวบ้านที่ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ในการท าวิจัย 
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้งานวิจัยส าเร็จลงด้วยดี  

คุณงามความดีทั้งหลายที่เกิดจากงานวิจัยในครั้งนี้  คณะผู้วิจัยขอน้อมถวายแด่พระ
รัตนตรัย รวมถึงน้อมบูชาคุณบิดามารดา และผู้มีพระคุณท้ังหลาย 
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บทน า 
 

๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ระบบนิเวศ มนุษย์กับระบบนิเวศ มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น มนุษย์นั้นได้ด ารงชีวิต
อยู่ใต้อิทธิพลของธรรมชาติ ธรรมชาติน้ าหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ให้ด าเนินไปตามกฎของมัน ไม่ว่าจะเป็น
ธรรมชาติที่อยู่ในกายเช่น ความเกิด ความเจ็บ ความแก่และความตาย ส่วนธรรมชาติภายนอกนั้น
ได้แก่ สภาพแวดล้อม เช่น อากาศ น้ า ดินเป็นต้นแม้ในสมัยพุทธกาลปัญหาเรื่องความสมดุลของ
ธรรมชาติตามระบบนิเวศยังไม่เกิดขึ้นมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากผู้คนในยุคต้นๆ นั้น ความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป จึงอยู่ในวิสัยที่ธรรมชาติสามารถ
ปรับดุลของตัวเองได้ 

ด้วยการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่ค่อยๆ เปลี่ยนไปอย่างมนุษย์แทบจะไม่สึกตัวเลยว่า
สิ่งแวดล้อมเหล่านั้นก าลังมีการเปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุนี้เองท าให้มนุษย์สามารถปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้อย่างไม่ล าบากนัก อีกทั้งสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาเปล่า
และไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าสามารถปรับตัวเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี ระบบนิเวศนอกจากสิ่งที่
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติยังรวมสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นด้วย หรืออาจจะกล่าวได้ว่า สิ่งแวดล้อมจะ
ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งเพ่ือสนองความ
ต้องการของมนุษย์นั่นเอง 

ระบบนิเวศที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ได้แก่บรรยากาศ น้ า ดิน แร่ธาตุ และสิ่งมีชีวิตที่ อาศัย
อยู่บนโลก (พืช และสัตว์) ฯลฯ 

ระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สาธารณูปการต่าง ๆ เช่น ถนน เขื่อนกั้นน้ าฯลฯ หรือ
ระบบของสถาบันสังคมมนุษย์ที่ด าเนินชีวิตอยู่ ฯลฯ 

ระบบนิเวศ ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตนานาชนิดและรูปแบบต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ 
จุลินทรีย์ที่อยู่รวมกันบริเวณใดบริเวณหนึ่ง โดย สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะ
แวดล้อมรอบๆ ตัวได้ การปรับตัว เปลี่ยนแปลงบางอย่างของสิ่งมีชีวิตอาจเกิดขึ้นภายในหนึ่งชั่วอายุ 



๒ 

 
หรือยาวนานหลายชั่วอายุ โดยผ่านการคัดเลือกตามธรรมชาติ ตามกระบวนการวิวัฒนาการ 
คุณสมบัติ และความสามารถของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตและสภาวะแวดล้อมต่างก็มีบทบาทร่วมกัน และมี
ปฏิกิริยาต่อกันและกันอย่างซับซ้อนในระบบนิเวศที่สมดุล โครงสร้างและคุณสมบัติของระบบนิเวศ
เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ รวมทั้งมนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล  เมื่อความเจริญและ
อารยธรรมของมนุษย์ได้มาถึงจุดสุดยอด และเริ่มเสื่อมลงเพราะมนุษย์เริ่มท าลายสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน ที่
เคยช่วยเหลือสนับสนุนตนเองมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษา
โรค หรือการแสวงหาความสุขและความบันเทิงบนความทุกข์ยากของสิ่งมีชีวิตอ่ืน จนท าให้เกิดการ
เสียสมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งน าไปสู่ความเสียหายอย่างใหญ่หลวงของสรรพสิ่งทั้งมวล๑ 

การที่สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ถูกท าลายสูญหายไปจากโลก จะเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยเร่งให้
อัตราการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดที่เหลืออยู่เพ่ิมมากขึ้นเป็นทวีคูณ อันเนื่องมาจากการเสียดุล
ของระบบนิเวศนั้นเอง อัตราการสูญพันธุ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละระบบนิเวศ จะมีทางเป็นไปได้
มากน้อยเพียงใดหรือไม่ที่มนุษย์จะน าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุง 
หาสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนมาทดแทนสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไป ทั้งนี้เพราะการสูญเสียแหล่งสะสมความแปรผัน
ทางพันธุกรรม อันถือว่าเป็นขุมทรัพย์ล้ าค่าของประชากรสิ่งมีชีวิตนั้น จะเป็นการส่งเสริมให้มีการ
ท าลายความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศนั้นๆ มากขึ้น 

มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาที่ต้องการอยู่ในระบบนิเวศที่ดี มีอากาศบริสุทธิ์ อาหารและ
น้ าสะอาด  มีบ้านอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและท างานในสถานที่ที่ปลอดภัย มีการควบคุม
ป้องกันมลพิษ และพิษภัยอันตรายจากโรคต่าง ๆ ตลอดจนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

กาลเวลาผ่านมาจนกระทั้งถึงระยะเมื่อไม่กี่สิบปีมานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทศวรรษที่ผ่าน
มา (ระยะสิบปี) ซึ่งเรียกกันว่า “ทศวรรษแห่งการพัฒนา” นั้น ปรากฏว่าได้เกิดมีปัญหารุนแรงด้าน
ระบบนิเวศวิทยาขึ้นในบางส่วนของโลกและปัญหาดังกล่าวนี้ ก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันในทุกประเทศ
ทั้งที่ พัฒนาแล้วและก าลังพัฒนา เช่น ปัญหาทางด้านภาวะมลพิษที่ เกี่ยวกับน้ า และปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมสลายเป็นต้น  ปัญหาเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดความหมดสิ้นของ น้ ามัน แร่
ธาตุ ป่าไม้ พืช สัตว์ ได้หมดไปอย่างรวดเร็ว 

ปัญหาระบบนิเวศวิทยาที่กล่าวมานี้ ล้วนมีผลกระทบต่อการด ารงอยู่ของมนุษย์ในทุกๆ 
ด้าน  มนุษย์ต้องการฝืนดินในการผลิตอาหารธรรมชาติ แต่ขณะนี้ดินก็หมดประสิทธิภาพในการผลิต  

                                           
๑ วันทนีย์ หมวดเหมือง, หนังสืออิเลคทรอนิกส์(e - Book) เรื่อง ความหลากหลายและโครงสร้างของ

ระบบนิเวศ, โรงเรียนกุฉินารายณ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔. 
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ทุกวันนี้ต้องสร้างปุ๋ยเคมี เพ่ิมความอุดมให้แก่ดินซึ่งผิดธรรมชาติที่เคยเป็นมายิ่งเพ่ิมปุ๋ยเคมีลงไปมาก
เท่าไรก็เป็นการท าลายมากเท่านั้น  คงต้องใช้เวลานานต่อการย่อยสลาย  ผลิตภัณฑ์สังเคราะห์ต่างๆ 
ที่ทับถมอยู่บนแผ่นดิน ในช่วงเวลาดังกล่าว ดินก็เสื่อมคุณภาพลงไปเรื่อยๆ  กว่าความอุดมสมบูรณ์จะ
กลับคืนมาก็คงจะใช้เวลานานทีเดียว ชีวิตมนุษย์ต้องการน้ าเพ่ือการด ารงชีวิตประจ าวัน ตั้งแต่ตื่นนอน
จนกระทั่งหลับตาลงแต่ละวัน มนุษย์ต้องใช้น้ าในการอุปโภค  บริโภคประจ าวัน เช่น อาบ ดื่ม ท า
ความสะอาดร่างกายและสิ่งต่างๆ ใช้ในการผลิตผลทางการเกษตรในไร่นา  ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 
ใช้ในทางการคมนาคม ยานพาหนะบรรทุกคน บรรทุกสิ่งของไปมา ติดต่อกันโดยไม่ต้องลงทุนอะไร ใช้
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ แต่เมื่อเกิดมลพิษทางน้ า ประโยชน์การใช้งานเหล่านี้ย่อมลดลงและหมดไปใน
ที่สุด แต่ความต้องการใช้ประโยชน์จากน้ า มิได้หมดไปด้วย เมื่อความต้องการมีมากปัจจัยตอบสนอง
ความต้องการมีน้อย 

ปัจจุบันในหลายประเทศทั่วโลก มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
ประชากรในเขตเมือง ท าให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นไม่สามารถดูแลหรือให้บริการขั้นพ้ืนฐานแก่
ประชาชนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง เช่น ที่อยู่อาศัย แหล่งน้ า การบริการด้านสุขาภิบาล ประกอบกับ
ความแออัดของอาคารส านักงานต่าง ๆ อาคารบ้านเรือน การสร้างถนนหนทางทั้งใต้ดินและลอยฟ้า 
ท าให้อากาศที่ปนเปื้อนด้วยฝุ่นละอองถ่ายเทไม่สะดวก สามารถมองเห็นกลุ่มหมอกควันเต็มท้องถนน  
อีกทั้งแหล่งน้ าตามธรรมชาติ ก็ไม่สามารถรองรับของเสียที่มาจากมนุษย์และโรงงานอุตสาหกรรมที่
ปล่อยสารมลพิษต่าง ๆ ลงไป จากสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ได้ส่งผลให้ประชาชนเกิดการเจ็บป่วยมาก
ขึ้นทั้งในเขตเมืองและชนบท 

จงัหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในหลายๆ พื้นที่ การ
อพยพย้ายถิ่นไปสู่เมืองใหญ่ โครงการขนาดใหญ่ของรัฐที่มุ่งเป้าหมายสู่เขตเมือง เป็นสาเหตุส่วนหนึ่ง
ท าให้มีการขยายพ้ืนที่ของเขตเมืองอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลพิษทางอากาศ 
ซึ่งเกิดจากการปล่อยสารมลพิษจากยานพาหนะ จากการท าเกษตรกรรมด้วยสารเคมี ส่งผลผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนทั้งสิ้น  และก าลังประสบปัญหาการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
ประโยชน์ โดยไม่มีการจัดการที่เหมาะสม ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง 
ระบบนิเวศน์ถูกท าลายส่งผลกระทบต่อทุกคน เพราะเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาติ ดังนั้นเราทุก
คนควรรู้และเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และควรให้ความร่วมมือในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือความสุขและความปลอดภัยในชีวิตเราทุกคน๒ 

                                           
๒ พรสวรรค์ อุทัยวงศ์, พมจ. ประชุมสัมมนาเครือข่าย ทสม., สวท. เพชรบูรณ์, ๒๕๖๒. 



๔ 

 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาระบบนิเวศในยุคปัจจุบันแล้วหาแนวทางการ

ป้องกันและแก้ปัญหาภาวะมลพิษตามระบบการจัดการระบบนิเวศของภาคีเครือข่ายให้ชัดเจนแล้ว
น าเสนอต่อสังคมเพ่ือให้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการแก้ปัญหาภาวะมลพิษอย่างถูกวิธีต่อไป 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑.๒.๑  เพ่ือศึกษาการจัดระบบนิเวศของภาคีเครือข่ายชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
๑.๒.๒  เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กับการเสริมสร้างความสมดุลในระบบ

นิเวศ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
๑.๒.๓  เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและเสนอองค์ประกอบการจัดการระบบนิเวศแบบ

พหุภาคี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

๑.๓  ปัญหาที่ต้องการทราบ 

๑.๓.๑  การจัดการระบบนิเวศวิทยาแบบพหุภาคีเครือข่าย ของชุมชนทั้ง ๕ ในอ าเภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นอย่างไร 

๑.๓.๒  การพัฒนาแหล่งน้ า  ที่ดิน การท าเกษตรอินทรีย์  การก าจัดขยะและมีกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์กับการเสริมสร้างความสมดุลในระบบนิเวศ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นอย่างไร 

๑.๓.๓  ปัญหา อุปสรรค และองค์ความรู้ในการจัดการระบบนิเวศแบบพหุภาคี ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ เป็นอย่างไร 

๑.๔  ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มุ่งที่จะศึกษาเรื่อง “การจัดการระบบนิเวศแบบพหุภาคีเครือข่าย
ในอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์” โดยมีขอบเขตในการวิจัยดังนี้ 

๑.๔.๑  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาการจัดการระบบนิเวศเกี่ยวกับการจัดการน้ า การปลูกพืช

บ ารุงดิน การท าเกษตรอินทรีย์ การจัดการขยะตามความเหมาะสมในบริบทของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

๑.๔.๒  ขอบเขตด้านพื้นที่  
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาพ้ืนที่ของ ๕ แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองหล่มสัก องค์การ

บริหารส่วนต าบลปากช่อง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง    
และองค์การบริหารส่วนต าบลช้างตะลูด 



๕ 

 

๑.๔.๓  ขอบเขตด้านประชากร 

ผู้ศึกษาได้ก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยมุ่งเน้นศึกษาวิจัยเชิงลึก และมุ่งเน้น
การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มเฉพาะ ร่วมกับองค์กร ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ระบบนิเวศ ในอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน ๓๕ คน 

 ๑.๔.๓  ขอบเขตด้านเวลา  
ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตด้านเวลาโดยเริ่มด าเนินการวิจัยตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑) 

๑.๕  นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 

การจัดการ หมายถึง การท าให้กลุ่มบุคคลในชุมชนเข้ามาท างานร่วมกันเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกันขอชุมชน การจัดการประกอบด้วยการวางแผน การจัดการองค์กร การสรร
บุคลากร การน า หรือการสั่งการ และการควบคุม หรือความพยายามที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์
ร่วมกัน การจัดการทรัพยากรประกอบด้วยการใช้งานและการจัดวางทรัพยากรบุคคล ทรัพยากร
การเงิน ทรัพยากรเทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติ และยังช่วยการบริหารให้กับองค์กรต่างๆให้
เจริญรุ่งเรือง 

ระบบนิเวศ หมายถึง ระบบที่มีความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต และ สิ่งไม่มีชีวิต ที่อาศัยอยู่
ร่วมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง โดยความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นพบได้ทั้งระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง 
และระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมของบรเิวณนั้น 

ภาคีเครือข่าย หมายถึง การเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจ ที่จะ
แลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด /วางแผน ร่วมท า 
ร่วมประเมินผล)  โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกัน
ภายใต้พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทร ซึ่งกันและกัน 

เครือข่ายชุมชน  หมายถึง  กลุ่มผู้ใช้ทรัพยากร  ท้องถิ่น  ผู้น า  กลุ่มองค์กรชุมชนที่ได้มี
การติดต่อประสานงานกัน  เพ่ือสร้างความเข้าใจในการตัดสินใจและสร้างกฎกติกาในการจัดก าร
ทรัพยากรร่วมกัน  เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของชุมชน 

๑.๖  ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 

๑.๖.๑  ได้ทราบการจัดการระบบนิเวศวิทยาของภาคีเครือข่ายชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
๑.๖.๒  ได้พัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กับการเสริมสร้างความสมดุลในระบบ

นิเวศ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 



๖ 

 
๑.๖.๓  ได้ทราบปัญหา อุปสรรค และองค์ความรู้ในการจัดการระบบนิเวศแบบพหุภาคี 

ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
๑.๖.๔  ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาการอนุรักษ์  ความร่วมมือการจัดการนิเวศวิทยา ใน

จังหวัดเพชรบูรณ์ 



๗ 

 

 

บทท่ี ๒ 

 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การจัดการระบบนิเวศแบบพหุภาคีในอ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  ผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าและรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุน เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการวิจัย
ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการ 
๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนิเวศวิทยา 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับภาคเีครือข่าย 
๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

๒.๑  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ 

๒.๑.๑ ความหมายเกี่ยวกับการจัดการ 

การจัดการ หมายถึงภารกิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน (ที่เรียกว่าผู้บริหาร) ที่
เข้ามาท าหน้าที่ประสานให้การท างานของบุคคลที่ต่างฝ่ายต่างท า ซึ่งไม่อาจประสบผลส าเร็จ จากการ
แยกกันท าให้สามารถบรรลุผลได้ด้วยดี 

ตามความนี้จะเห็นได้ทันทีว่า การจัดการจะเป็นงานที่ซึ่งใครก็ตามที่เป็นหัวหน้างานหรือ
นายคนจะต้องกระท าโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ทั้งนี้โดยไม่จ ากัดว่าหัวหน้างานคนนั้นจะเป็นเจ้าของ
กิจการหรือไม่ก็ตาม และหากหัวหน้างานที่ว่านี้หลีกเลี่ยงหรือละเลยมิได้ปฏิบัติงานบริหาร หรือการ
จัดการตามที่ควรจ าต้องท าแล้ว งานที่บุคคลฝ่ายต่างๆ ท าไปนั้นก็จะกระจัดกระจาย ไม่อาจรวบรวม
เป็นผลส าเร็จเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาได้ ด้วยเงื่อนไขดังกล่าวนี้เองจึงน่าจะหมายถึง กระบวนการท างาน
ของนักบริหารเพ่ือให้งานต่างๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยอาศัยบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท าตามที่กล่าวมาข้างต้น
จะเห็นว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการจัดการนั้นบทบาทหน้าที่ของนักบริหาร หรือหัวหน้างานทุก
คนต่างก็รับผิดชอบในภารกิจที่ส าคัญ ๓ ประการคือ 



๘ 

 
(๑) เขาจะต้องสามารถท าให้งานต่างๆ ของกลุ่มส าเร็จด้วยดี 
(๒) เขาจะท าโดยวิธีให้คนอ่ืนท าคือ ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ท า 
(๓) เขาจะเป็นผู้ที่ประสานการท างานของทุกฝ่ายให้เข้ากันได้ 

ถ้าหากการจัดการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นนี้ ก็ย่อมแสดงว่าผู้บริหารจะไม่เป็น
ผู้ปฏิบัติงานด้วยตนเอง แต่จะเป็นผู้ที่มีบทบาทคอยช่วยในการประสานงานและช่วยจัดให้บุคคลฝ่าย
ต่างๆ ทุกคนท างาน โดยผู้ท างานเหล่านั้นต่างก็จะสามารถท างานของตนได้อย่างสะดวกราบรื่นเป็น
ผลงานที่ดี และสามารถน าเอาผลประสานเข้ากันได้ตลอดเวลาอีกด้วยทั้งนี้ก็เพ่ือผู้บริหารผู้นั้นจะเกิด
ความมั่นใจได้ว่างานในความรับผิดชอบของตนจะสามารถเสร็จสมบูรณ์ไปได้อย่างดีนั่นเอง 

ความแตกต่างระหว่างการจัดการกับการบริหาร 

โดยทั่วไปค าว่า Management จะใช้ในภาษาไทยว่า การจัดการ ส่วน Administration
จะใช้ค าว่า การบริหาร แต่ระยะหลังๆ จะพบว่าใช้ค าทั้งสองนี้แทนกันได้ ฉะนั้นลองมาพิจารณาความ
คิดเห็นของนักวิชาการต่อค า ๒ ค านี้ 

ค าว่า Management และ Administration นี้ ได้มีการให้ความหมายใน ๓ แนวทาง
ด้วยกันคือ 

แนวทางที่ ๑ การบริหารเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย และการจัดการเป็นการน า
นโยบายไปปฏิบัติ (Administration is Concerned with the Determination of Policies and 
Management with Implementation of Policies) ซึ่ งมี นั ก วิ ช าก ารห ล ายคน ที่ ส นั บ สนุ น
ความหมายนี้  ได้แก่ โอลิเวอร์ เชลดอน (Oliver Sheldon) ฟลอเรนซ์ และทีด (Florence and 
Tead) รวมทั้ง สปรีเกล และแลนสเบิร์ก (Spriegel and Lansburgh) อ้างอิงใน (Kapoor and 
Narang, 1979) 

แนวทางที่  ๒  การจัดการเป็นความหมายทั่ ว ไปโดยรวมการบริหารเข้ าไปด้วย 
(Management is a Generic Term and includes Administration) แนวทางนี้มองว่า การจัดการ
เป็นกระบวนการที่ท าหน้าที่รับผิดชอบต่อการด าเนินการขององค์กรธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ ส่วนการบริหารก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการด้วยวิธีต่างๆ เพ่ือให้
เป้าหมายทีก่ าหนดในขั้นการจัดการบรรลุผล 

แนวทางที่ ๓ การบริหารและการจัดการมีความหมายไม่แตกต่างกัน (There is No 
Distinction Between the Terms Management and Administration) เป็นความหมายที่เป็นที่
ยอมรับกันในยุคปัจจุบันนี้ แต่การนิยมใช้จะแตกต่างกัน โดยค าว่า การจัดการ จะใช้ในหน้าที่การ
บริหารระดับสูงในด้านการก าหนดนโยบาย การวางแผน การจัดองค์กร การจัดบุคคลเข้าท างาน การ



๙ 

 
สั่งงาน และการควบคุมในองค์กรธุรกิจ ส่วนค าว่า การบริหาร จะใช้ในหน้าที่เช่นเดียวกับการจัดการ
แต่ใช้ในองค์กรรัฐบาล แต่อย่างไรก็ตาม ๒ ค านี้มักจะใช้แทนที่กันและกัน 

ศาสตร์หรือศิลปะของการจัดการ 

เป็นการยากล าบากอยู่ไม่น้อย ในการที่จะแยกศึกษาพิจารณาว่า การบริหารเป็นศาสตร์
หรือเป็นศิลปะ เพราะโดยแท้ของการบริหารนั้นทั้งศาสตร์และศิลปะก็มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาก 

ศาสตร์ (Science) หมายถึงแนวความคิดที่มุ่งหมายไว้ และมีลักษณะเจาะจงลงให้ได้ผล
ออกมา อาจแทนค่าในทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสามารถถอดสมการได้เป็นวิชาที่มีกฎเกณฑ์และหลักการที่
สามารถน าไปพิสจูน์ได้เสมอ 

ศิลปะ (Art) หมายถึงการใช้เทคนิคในการปฏิบัติเพ่ือให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดความพอใจแก่ทุกฝ่าย โดยอาศัยความสามารถพิเศษ และบุคลิกลักษณะส่วนตัว 
ประสบการณ์ ทักษะ และความรอบรู้ ซึ่งน าไปประยุกต์ใช้โดยเหมาะสมกับงานประเภทของบุคคล 
เวลา สถานที่ และกรณีแวดล้อม 

การจัดการเป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

จากที่กล่าวมา การจัดการเป็นวิทยาศาสตร์ (Management is a Science) ก็เพราะองค์
ความรู้ (Body of Knowledge) ที่ได้มามีลักษณะเป็นระบบและหลักการต่างๆ ได้ผ่านกระบวนการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผู้จัดการและนักวิจัยจ านวนมาก และความรู้เหล่านี้ยังได้มีการศึกษาพัฒนา
ปรับปรุงจากหลักการสังเกตและการทดลองอยู่เรื่อยมา แต่อย่างไรก็ตาม 

ความรู้ที่ได้มาไม่ได้มีลักษณะเที่ยงตรงเหมือนกับวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ เช่น เคมี และฟิสิกส์
และการที่กล่าวว่า การจัดการเป็นศิลปะด้วยกัน (Management is also an Art) เนื่องมาจากการ
จัดการเป็นวิธีการน าความรู้ที่ผู้เชี่ยวชาญศึกษาไปประยุกต์ให้องค์กรบรรลุผลดังที่ปรารถนาจนมีผู้
กล่าวว่า การจัดการเป็นศิลปะของศิลปะ (Management is the Art of Arts)ก็เพราะการจัดการ
จะต้องใช้เทคนิควิธีการจัดองค์กรและน าความสามารถพิเศษของสมาชิกในองค์กรใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่องค์กร ดังนั้นผู้จัดการจึงได้สมญาว่า นักศิลปะ (Artist) เพราะจะเป็นผู้น าความรู้ที่ได้รับจากศาสตร์
ของการจัดการมาด าเนินการจัดการทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรวัตถุ เพ่ือให้เอ้ืออ านวยประโยชน์
ต่อองค์กรให้มากที่สุดพัฒนาการของศาสตร์ทางด้านการจัดการจึงเป็นการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับ
หลักการของการจัดการ และวิธีการประยุกต์ความรู้เหล่านี้ ใช้กับองค์กรลักษณะต่างๆ ในการน า
หลักการของการจัดการบางหลักการไปประยุกต์ใช้อาจไม่เกิดผลดังที่ปรารถนา ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลที่
ส าคัญที่การจัดการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ มนุษย์มีความซับซ้อนและแปรเปลี่ยนไปตาม
สภาพแวดล้อมที่ตนอยู่ จึงเป็นการยากอย่างยิ่งที่จะท านายพฤติกรรมมนุษย์ได้อย่างเที่ยงตรง จึง
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จ าเป็นที่จะต้องท าการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับหลักการของการจัดการนั้นๆ เพ่ือให้ได้ซึ่งวิธีการ
และเทคนิคต่างๆ ที่ค้นพบระหว่างขณะที่ด าเนินการปฏิบัติผู้จัดการที่มีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของการ
จัดการจึงจ าเป็นต้องมีศิลปะในการประยุกต์ความรู้เหล่านั้น กล่าวในลักษณะง่ายๆ ก็คือ วิทยาศาสตร์
สอนให้เรามีความรู้มาก แต่อาจไม่ได้เป็นแพทย์ที่มีความสามารถในการรักษาโรคอย่างดีก็ได้ หรือบาง
คนมีความรู้ด้านการจัดการที่ดีเยี่ยม แต่เมื่อได้รับต าแหน่งเป็นผู้จัดการกลับด าเนินการกิจการไม่ได้ดี
เท่าที่ควร  ฉะนั้นวิทยาศาสตร์และศิลปะจึงเป็นสิ่งประกอบซึ่งกันและกันให้เกิดภาพที่สมบูรณ์ขึ้น
เปรียบเสมือนเหรียญที่มีด้านหัวและด้านก้อย แต่ต้องมีความสมดุลระหว่างด้าน ๒ ด้านจึงจะท าให้งาน
นั้นประสบความส าเร็จอย่างยิ่ง ดังนั้นบุคคลที่มีความรู้ด้านการจัดการและมีความสามารถในการ
จัดการ จะเป็นบุคคลที่น าให้องค์กรด าเนินไปในทิศทางที่ประสบความส าเร็จสูงสุด ผู้จัดการที่ประสบ
ความส าเร็จจึงต้องเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์และนักศิลปะ ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็เพราะมีความรู้และ
พัฒนาความรู้ใหม่ๆ หลักการต่างๆ อยู่เสมอ และที่เป็นนักศิลปะก็เพราะจะต้องรู้จักประยุกต์ความรู้ที่
ได้มาแก้ปัญหาในการจัดงานบุคคล วัสดุเครื่องจักร วิธีด าเนินการ และการเงินในองค์กรให้ด าเนินไปได้
ด้วยดี๑ 

สังคมไทยในยุคสมัยต่าง ๆ เมื่อมีองค์การเกิดขึ้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการจัด
กิจกรรมที่คนท างานร่วมกันจะได้ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กระบวนการการเข้าไปดูแล
งานในด้านต่าง ๆ จึงจ าเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัยใหม่ อันจะท าให้การ
จัดการงานนั้น ๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี๒  นิยามค าว่า การจัดการ คือ สั่งงาน ควบคุมงาน ด าเนินงาน๓ 
ส่ วนในภาษาอังกฤษตรงกับค าว่ า  Management มีค านิ ยามไว้ว่ า  management or being 
managed administration of business concerns or public undertakings persons engaged 
in this๔ นอกจากนี้ยังมีผู้นิยามค าว่า Management ไว้ใน Effective Management ว่า การจัดการ 

                                           
๑ สุธี ขวัญเงิน, หลักการจัดการ (Principles  of  Management), (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน, 

๒๕๕๙), หน้า ๑๓ – ๑๗. 
๒ สุรพล สุยะพรหม และคณะ, พ้ืนฐานทางการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๑. 
๓ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๒๙๘. 
๔ Allen R.E.  cd., The Ocford Dictionary of Current English, (Great Britain:  oxford 

University Press, 1985), p. 455. 
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คือ การประสมประสานทรัพยากรต่าง ๆ ที่ท าให้การด าเนินงานเป็นไปเพ่ือบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ๕ 

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการให้ความหมายของการจัดการ ดังนี้  การจัดการหมายถึง 
กระบวรการที่ก าหนดและบ ารุงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมของบุคคล เพ่ือให้มีการด าเนินงานในภารกิจ
นั้นบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด๖ การจัดการ คือ กระบวนการอย่างหนึ่ง
ภายในองค์การ ซึ่งมีล าดับการท างานเป็นขั้นตอน มีกลุ่มบุคคลเป็นกลไกลส าคัญในการบริหารงาน มี
ทรัพยากรอ่ืน ๆ ประกอบด้วยเงินทุน เครื่องจักร และวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบ๗ 
กระบวนการจัดการ คือ กระบวนการที่ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธต่าง ๆ ด าเนินตามขั้นตอนต่าง ๆ 
โดยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในองค์การ การตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด ความ
ต้องการ และความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่ไป
ด้วย องค์การจะสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้๘ 

การจัดการ (management) นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้ งเพ่ือมุ่ งแสวงหาก าไร (profits) หรือก าไรสู งสุด (maximum profits) นั กวิชาการได้ ให้
ความหมายของการจัดการหลายทัศนะแตกต่างกันดังนี้ 

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวว่า การบริหารจัดการ หมายถึง ศิลปะ
แห่งการท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน ซึ่งนักบริหารมีหน้าที่ในการวางแผน จัดองค์กร อ านวยการ
และควบคุมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ ให้ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ หน้าที่ของนักบริหารมีอยู่ ๕ ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ 
(Organizing) การแต่ งตั้ งบุ คลากร (Staffing) การอ า นวยการ (Directing) และการควบคุม 
(Controlling) แม้ว่าหน้าที่ของนักบริหารทั้ง ๕ ประการจะถูกก าหนดโดยวิชาการสมัยใหม่ก็ตาม แต่

                                           
๕ พิมลจรรย์ นามรัตน์ และเสน่ห์ จุ้ยโต, “แนวคิดเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ”, มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช, องค์การและการจัดการ, (นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑), หน้า 
๑๖-๑๗. 

๖ Harold Karold and Heing Weihrich, Management, ( Singapore:  Mc Graw-Hill Book 
Company, 1998), p. 4. 

๗ ธีรวุฒิ  บุญยภณ  และวีระพงษ์  เฉลิมจิ ระรัตน์ , พ้ื นฐานการบ ริหารงานอุตสาหกรรม , 
(กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า, ๒๕๕๔), หน้า ๑๒. 

๘ พะยอม วงษ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยครูสวนดุสิต , ม.ป.ป.), 
หน้า ๓๖. 



๑๒ 

 
เมื่อว่ากันทางปฏิบัติแล้วคนไทยเราก็บริหารแบบนี้มานานแล้วหน้าที่ของนักบริหารปรากฏชัดเจนใน
การปฏิบัติขององค์การตั้งแต่สมัยโบราณ การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน (Getting things doen 
through other people) เมื่อว่าตามค านิยามนี้ การบริหารในพระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นเป็นรูปธรรม
สองเดือนนับจากวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ นั่นคือในวันอาสาฬหบูชา เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระ
ธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่พระปัญจวัคคีย์ ซึ่งท าให้เกิดพระสังฆรัตนะขึ้น เมื่อมีพระสังฆรัตนะเป็น
สมาชิกใหม่เกิดข้ึนในพระพุทธศาสนาอย่างนี้ พระพุทธเจ้าก็ต้องบริหารคณะสงฆ์๙ 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) กล่าวว่า ผู้บริหารงานที่ดีจะต้องมีวิธีการ
บริหารงานที่จะท าให้ชนะใจลูกน้อง ธรรมะส าหรับผู้บริหารงาน คือ จะต้องมีความหนักแน่นมั่นคงและ
สามารถเป็นเสาหลักในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกน้องได้ มีความสามารถในการแบ่งงานให้ลูกน้อง
ท าตามความช านาญของแต่ละบุคคล และรู้จักกระจายอ านาจให้แก่ลูกน้องได้ช่วยแบ่งเบาภาระของ
ตนเอง ดังนั้นผู้บริหารงานที่ดีจึงเป็นผู้ที่คอยดูแลภาพรวมในการท างานของบุคคลในองค์การ๑๐ 

ธงชัย สันติวงษ์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การจัดการ” (Management) มีความหมาย
แตกต่างกันเล็กน้อย โดยการบริหารจะสนใจและสัมพันธ์กับการก าหนดนโยบายไปลงมือปฏิบัติ
นักวิชาการบางท่านให้ความเห็นว่าการบริหารใช้ในภาครัฐ ส่วนการจัดการใช้ในภาคเอกชน อย่างไรก็
ดี ในต าราหรือหนังสือส่วนใหญ่ทั้ง ๒ ค านี้มีความหมายไม่แตกต่างกัน สามารถใช้แทนกันได้และเป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไป จากความหมายต่าง ๆ ข้างต้น การบริหารจัดการจึงเป็นกระบวนการของกิจกรรมที่
ต่อเนื่องและประสานงานกัน ซึ่งผู้บริหารต้องเข้ามาช่วยเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร๑๑ 

สมพงษ์ เกษมสิน ได้กล่าวโดยสรุปไว้ว่า การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์
น าเอาทรัพยากรบริหาร มาประกอบเป็นกระบวนการบริหาร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งท าให้มองเห็นลักษณะของการบริหารได้ดังนี้ การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์ การ
บริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นส าคัญ การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน
การบริหารมีลักษณะการด าเนินการที่เป็นกระบวนการการบริหารเป็นการด าเนินงานร่วมกันของกลุ่ม

                                           
๙ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมและพุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

พุทธธรรมและโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า ๒-๕. 
๑๐ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี), คนส าราญงานส าเร็จ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๐), หน้า ๒๕-๓๒. 
๑๑ ธงชัย สันติวงษ์, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๑), หน้า ๑๙. 



๑๓ 

 
คน การบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคลและของกลุ่มคน และการบริหารมีลักษณะเป็นการ
ร่วมมือด าเนินการอย่างมีเหตุผล๑๒ 

สิรภพ  เหล่าลาภะ ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการบริหารไว้ ๒ นัย คือ ๑) ค าว่า บริหาร 
มาจากภาษาบาลีว่า ปริหาร มาจากศัพท์ว่า ปริ แปลว่า รอบ และ หร ธาตุในความน าไป ดังนั้น ค าว่า
บริหาร จึงแปลว่า น าไปโดยรอบ อีกส านวนหนึ่ง ค าว่า บริหาร แปลว่า อ้อมหนี, หลีกหนี, หลบหนี ดัง
ในประโยคภาษาบาลีว่า “ปญฺห ปริหริต สมตฺโถ” แปลว่า ผู้สามารถเพ่ือการอ้อมหนี หลีกหนี หลบซึ่ง
ปัญหา หรือแปลว่า ผู้สามารถบริหารปัญหา และน าปัญหาไปโดยรอบ หรือการจัดปัญหาให้หมดสิ้นไป  
๒) ค าว่า บริหาร แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า Administer และ Administration แปลความหมาย 
คือ การปกครอง ด าเนินการ อ านวยการ จัดการ จัดให้ วาง ส่งเสริม และบ ารุง๑๓ 

สมยศ นาวีการ ให้ความหมายว่า การบริหาร เป็นกระบวนการของการวางแผน การจัด
องค์การและสั่งการควบคุมก ากับ ความพยายามของสมาชิกขององค์การและใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือ
ความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การที่ก าหนดไว้ ลักษณะที่ส าคัญของการบริหารมีลักษณะส าคัญ ๘ 
ประการดังนี้๑๔ 

๑) การบริหารเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง มิใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ถ้าจะ
กล่าวถึงบุคคลผู้ท าหน้าที่บริหารนั้นก็เรียกว่าผู้บริหาร 

๒) การบริหารงานที่จุดหมายทั้งนี้หมายความว่า ในการบริหารงานนั้นจ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายไว้ก่อน ไม่ว่าจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ก็ตามส่วนการ
บริหารนั้นจะเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 

๓) การบริหารเป็นแนวทางส าคัญที่มีอิทธิพลต่อสังคมภายใน และภายนอกองค์กรดังเช่น
ถ้าผู้บริหารต้องการจะปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก็อาจได้โดยการจัดหาเครื่องจักร
เครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ จัดการฝึกอบรมคนงานให้มีความสามารถยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กร
และผู้ปฏิบัติงานด้วย ตัวอย่างผลกระทบต่อสังคมภายนอกเป็นต้นว่า ถ้าองค์กรนั้น ๆ มีนโยบายที่จะ
ท าประโยชน์ต่อสังคม เช่น ส่งเสริมการศึกษาในชุมชนโดยให้ทุนการศึกษาหรือบริจาคเงินก่อสร้าง
โรงเรียนก็นับว่าองค์กรนั้นมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมภายในองค์กรหรือองค์การบางแห่งอาจไม่น าพาต่อ

                                           
๑๒ สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ไพบูลย์ ส าราญภูติ , ๒๕๔๑),              

หน้า ๓. 
๑๓ สิรภพ เหล่าลาภะ, พุทธศาสตร์การเมือง, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๕), หน้า ๑๔๐. 
๑๔ สมยศ นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์บรรณกิจ, 

๒๕๔๔), หน้า ๗๘. 



๑๔ 

 
ความเดือดร้อนร าคาญ ซึ่งองค์กรของตนก่อขึ้นเช่น สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นผลของการบริหารอันมีอิทธิพล
ต่อชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

๔) การบริหารเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของกลุ่มคนธุรกิจก่อตั้งขึ้น เพ่ือด าเนินการ
ให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์โดยกลุ่มคน มิใช่เป็นความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพียง
บุคคลเดียวเท่านั้นทั้งนี้ เพราะว่าคนเราย่อมมีขอบเขตความสามารถก าจัด ทั้งด้านกาลังกาย ก าลัง
สมองและเวลา จึงจ าต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลมาช่วยกัน 

๕) การบริหารจะได้รับผลส าเร็จด้วยดี  ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของบุคคลอ่ืน ๆ 
นอกเหนือไปจากเจ้าของธุรกิจ ทั้ งนี้ เนื่องจากบรรดาเจ้าของ เช่น ผู้ถือหุ้นอาจไม่มีเวลาหรือ
ความสามารถในการบริหารจึงต้องจัดหาผู้อ่ืนที่มีความสามารถในการบริหารจึงต้องจัดหาผู้อ่ืนที่มี
ความสามารถในการบริหารให้มาบริหารในองค์กร 

๖) การบริหารจะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้โดยการใช้ความรู้ความช านาญและการ
ฝึกฝนอบรมทางด้านบริหารมาโดยเฉพาะจึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการบริหารเป็นวิชาชีพอย่าง
หนึ่งผู้บริหารโดยเฉพาะผู้บริหารสูงสุดไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคในการปฏิบัติโดยตรง แต่
ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความช านาญในการบริหาร อันได้แก่การวางแผน การจัดองค์การ ฯลฯ 

๗) การบริหารเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่สามารถมองเห็นได้ แต่สิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่า การ
บริหารด าเนินไปอย่างไร ได้ผลดีหรือไม่เพียงใดนั้น ก็คือผลงานเพราะว่าผลงานจะเป็นเครื่องวัด
ความสามารถทางการบริหาร 

๘) เจ้าของธุรกิจไม่จ าเป็นต้องท าหน้าที่ผู้บริหารเสียเองโดยทั่วไปแล้ว (ยกเว้นองค์กร
ขนาดเล็ก)คณะผู้บริหารมักจะเป็นกลุ่มบุคคลอ่ืน ๆ ที่มีความสามารถทางการบริหารท าหน้าที่ในนาม
ของเจ้าของธุรกิจ 

วิลเลี่ยมส์ (Williams) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารมีกิจกรรมหลัก ๓ ประการ ในการ
บริหาร คือ การด าเนินการให้ส าเร็จตามเป้าหมาย การบ ารุงรักษาองค์การให้อยู่รอดและป้องกัน
องค์การจากสิ่งแวดล้อมภายนอก๑๕ 

เฮดดี้ (Heady) ได้กล่าวว่า การบริหารเป็นเรื่องส าคัญที่ก าหนดการด าเนินการในการ
แสวงหาความรู้อย่างมีเป้าหมาย๑๖ 

                                           
๑๕ Williams J.D. , Public Administration :  The people’ s Business, (Boston :  Little, 

Brown and Company, ๑๘๘๐), p.๗. 
๑๖ Heady, Ferrel, Public Administration : A Comparative Perspective, ๒nd ed, (New 

York and Basel : Marcel Dekker, ๑๙๗๙), p.๒. 



๑๕ 

 
เฮนรี ฟาโยล์ (Henri Fayol) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เชื่อว่าเป็นไปได้ที่เราจะหาทาง

ศึกษาถึงศาสตร์ที่เกี่ยวกับการจัดการ ที่สามารถใช้ได้กับการจัดการทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการจัดการ
อุตสาหกรรม หรืองานรัฐบาล มีสาระดังนี้ 

๑) เกี่ ยวกับหน้ าที่ การจั ดการ (Management Functions) กระบวนการจัดการ
ประกอบด้วย หน้าที่ต่าง ๆ ๕ ประการ คือ 

 (๑.๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การคาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และก าหนดขึ้นเป็นแผนการปฏิบัติงาน หรือวิถีทางที่จะปฏิบัติขึ้นไว้เป็นแนว
ทางการท างานในอนาคต 

 (๑.๒) การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดให้มีโครงสร้างของงานต่าง ๆ 
และอ านาจหน้าที่ให้อยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสมที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ 

 (๑.๓) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง การสั่งงานต่าง ๆ แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดี และต้องเข้าใจผู้ที่ปฏิบัติงานด้วย 
ตลอดจนเข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนงาน และองค์การที่มีอยู่ รวมถึงการติดต่อสื่อสาร
ภายในองค์การด้วย 

 (๑.๔) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การเชื่อมโยงงานของทุกคนให้เข้า
กันได้และไปสู่เป้าหมายเดียวกันในท่ีสุด 

 (๑.๕) การควบคุม (Controlling) หมายถึงการที่จะต้องก ากับให้สามารถประกันได้
ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่วางไว้ 

๒) เกี่ยวกับหลักจัดการ (Management principles) Fayol ได้วางหลักทั่วไปที่ใช้ในการ
บริหารไว้ ๑๔ ข้อ ซึ่งใช้ส าหรับเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้บริหาร หลักท่ัวไปดังกล่าวมีดังนี้คือ 

 (๒.๑) หลักที่เก่ียวกับอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (authority responsibility) 
คือ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่แยกจากกันมิได้ ผู้ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ที่จะออกค าสั่งได้
นั้นต้องมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ตนท าไปนั้นด้วย 

 (๒.๒) หลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว (unity of command) คือ ในการ
กระท าใด ๆ คนงานควรได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวเท่านั้น ทั้งนี้เพ่ือป้องกันมิให้เกิด
ความสับสนในค าสั่งด้วยการปฏิบัติตามหลักข้อนี้ ย่อมจะช่วยให้สามารถขจัดสาเหตุแห่งการเกิดข้อ
ขัดแย้งระหว่างแผนกงาน และระหว่างบุคคลในองค์การให้หมดไป 

 (๒.๓) หลักของการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน (unity of direction) กิจกรรมของกลุ่มที่มี
เป้าหมายอันเดียวกันควรจะต้องด าเนินไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน เป็นไปตามแผนงาน
เพียงอันเดียวร่วมกัน 



๑๖ 

 
 (๒.๔) หลักของการธ ารงไว้ซึ่งสายงาน (scalar chain) สายงานอันนี้คือสายการ

บังคับบัญชาจากระดับสูงมายังระดับต่ าสุด ด้วยสายการบังคับบัญชาดังกล่าวจะอ านวยให้การบังคับ
บัญชาเป็นไปตามหลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว และช่วยให้เกิดระเบียบในการส่งทอด
ข่าวสารข้อมูลระหว่างกันอีกด้วย 

 (๒.๕) หลักของการแบ่งงานกันท า (division of work or specialization) คือ การ
แบ่งแยกงานกันท าตามความถนัด โดยไม่ค านึงถึงว่าจะเป็นงานด้านบริหารหรือด้านเทคนิค 

 (๒.๖) หลักเกี่ยวกับระเบียบวินัย (discipline) โดยถือว่าระเบียบวินัยในการท างาน
นั้น เกิดจากการปฏิบัติตามข้อตกลงในการท างาน ทั้งนี้โดยมุ่งที่จะก่อให้เกิดการเคารพเชื่อฟัง และ
ท างานตามหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เรื่องดังกล่าวนี้ จะท าได้ก็โดยที่ผู้บังคับบัญชาต้องมีความซื่อสัตย์
สุจริต และเป็นตัวอย่างที่ดี ข้อตกลงระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จะต้องเป็นไปอย่าง
ยุติธรรมมากที่สุด และจะต้องยึดถือเป็นหลักปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวา 

 (๒ .๗ ) หลักของการถือประโยชน์ ส่ วนบุ คคล เป็ น รองประโยชน์ ส่ วน รวม 
(subordination of individual to general interest) หลักข้อนี้ระบุว่า ส่วนรวมย่อมส าคัญกว่า
ส่วนย่อยต่าง ๆ เพ่ือที่จะให้ส าเร็จผลตามเป้าหมายของกลุ่ม (องค์การ) นั้น ผลประโยชน์ส่วนได้เสีย
ของกลุ่มย่อมต้องส าคัญเหนืออ่ืนใดทั้งหมด 

 (๒.๘) หลักของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน (remuneration) การให้และวิธีการ
จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนควรที่จะยุติธรรม และให้ความพอใจมากที่สุดแก่ท้ังฝ่ายลูกจ้างและนายจ้าง 

 (๒.๙) หลักของการรวมอ านาจไว้ส่วนกลาง (centralization) หมายถึง ว่าในการ
บริหารจะมีการรวมอ านาจไว้ที่จุดศูนย์กลาง เพ่ือให้ควบคุมส่วนต่าง ๆ ขององค์การไว้ได้เสมอ และ
การกระจายอ านาจจะมากน้อยเพียงใดก็ย่อมแล้วแต่กรณี 

 (๒.๑๐) หลักของความมีระเบียบเรียบร้อย (order) ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสิ่งของหรือ
คนต่างต้องมีระเบียบและรู้ว่าตนอยู่ในที่ใดของส่วนรวม หลักนี้ก็คือหลักมูลฐานที่ใช้ในการจัดสิ่งของ
และตัวคนในการจัดองค์การนั่นเอง 

 (๒.๑๑) หลักของความเสมอภาค (equity) ผู้บริหารต้องยึดถือความเอ้ืออารีและ
ความยุติธรรมเป็นหลักปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งความจงรักภักดี และการอุทิศ
ตนเพื่องาน 

 (๒.๑๒) หลักของความมีเสถียรภาพของการว่าจ้างท างาน (stability of tanure) 
กล่าวว่า ทั้งผู้บริหารและคนงานต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง เพ่ือเรียนรู้งานจนท างานได้ดี การที่คนเข้าออก
มากย่อมเป็นสาเหตุให้ต้องสิ้นเปลือง และเป็นผลของการบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ 



๑๗ 

 
 (๒.๑๓) หลักของความคิดริเริ่ม (initiative) เนื่องจากว่าคนฉลาดย่อมต้องการที่จะ

ได้รับความพอใจจากการที่ตนได้ท าอะไรด้วยตัวเอง ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาควรจะเปิดโอกาสให้ผู้น้อยได้
ใช้ความริเริ่มของตนบ้าง 

 (๒.๑๔) หลักการจัดการของ Fayol ข้างต้นนี้ ยังเป็นหลักเกณฑ์ที่ได้ใช้ปฏิบัติอยู่จน
ทุกวันนี้ เพราะไม่ว่าเราจะยกเอากิจการใดก็ตามขึ้นมาแยกแยะดู ก็จะเห็นว่างานบริหารขององค์การ
เหล่านี้ มีการจัดแบ่งหน้าที่ของผู้บริหารไว้ใกล้เคียงกับหลักเกณฑ์ที ่Fayol ได้แบ่งแยกเอาไว้๑๗ 

๒.๑.๒  หน้าที่ของการจัดการ 
การจัดการนั้นมีการก าหนดให้ผู้บริหารขององค์การจะต้องท าหน้าที่ของการจัดการ ซึ่งใน

ต้นศตวรรษท่ี ๒๐ อองรี ฟาโย (Henri Fayol) ชาวฝรั่งเศสเป็นคนแรกท่ีได้เสนอไว้ว่า ผู้บริหารจะต้อง
ท าหน้าที่  ๕ ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การสั่งการ 
(commanding) การประสานงาน (coordinating) และการควบคุม (controlling)๑๘ ปัจจุบัน
วิชาการทางด้านการจัดการหรือวิทยาการจัดการส่วนมากเห็นพร้อมต้องกันว่า หน้าที่ของการจัดการที่
ผู้บริหารจะต้องท าประกอบด้วยหน้าที่ ๔ ประการ ๑. การวางแผน (Planning) ๒. การจัดองค์การ 
(Organizing) ๓. การน า (leading) ๔. การควบคุม (controlling)๑๙ 

๒.๑.๓  ความส าคัญของการจัดการ 

ความส าคัญของการจัดการมีดังนี้ 

๑) การจัดการเป็นสมองขององค์กร การที่องค์กรจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้นั้น จ าเป็นต้องมีกระบวนการจัดการที่ดี เช่น มีการวางแผนและตัดสินใจโดยผ่านการ
กลั่นกรองจากฝ่ายจัดการที่ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ อย่างใช้ดุลพินิจและใช้สติปัญญาพิจารณา
ผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนต่อองค์การนั้น 

๒) การจัดการเป็นเทคนิควิธีการที่ท าให้สมาชิกในองค์กรเกิดจิตส านึกร่วมกันในการ
ปฏิบัติงาน มีความตั้งใจ เต็มใจช่วยเหลือให้องค์กรประสบความส าเร็จ ทั้งนี้เพราะมีกระบวนการสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการท างานน าทางให้องค์กรไปสู่ความส าเร็จ 

                                           
๑๗ Fayol, Henri. ,  Industrial and General Administration,  (New York:  Mc-Grew Hill, 

1930), [Online], /Available, 2547. p. 2 
๑๘ วิรัช สงวนวงษ์วาน, การจัดการและพฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทซีเอ็ตดูเคช่ัน 

จ ากดั (มหาชน), ๒๕๕๓), หน้า ๓. 
๑๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔. 



๑๘ 

 
๓) การจัดการเป็นการก าหนดขอบเขตในการท างานของสมาชิกในองค์กรไม่ให้ซ้ าซ้อนกัน 

ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
๔) การจัดการเป็นการแสวงหาวิธีการที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงานให้องค์กรเกิดประสิทธิผล

และประสิทธิภาพสูงสุด๒๐ 
๕) การจัดการได้รับการพัฒนามาควบคู่กับการด าเนินชีวิตของมนุษย์เป็นเวลาช้านาน และ

ช่วยให้มนุษย์สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
๖) จ านวนประชากรของโลกและของแต่ละประเทศเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลท าให้

องค์การต่าง ๆ ต้องให้ความส าคัญต่อการขยายงานด้านการจัดการให้กว่างขวางเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
๗) การจัดการเป็นเครื่องมือบ่งชี้ให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคม จะเห็นได้ว่า 

ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรม ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งนี้ก็เนื่องจากการจัดการนั่นเอง 

๘) การจัดการเป็นวิธีการที่ส าคัญที่จะน าสังคมและประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่ง เรือง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรหมแดนดังเช่นปัจจุบัน 

๙) การจัดการเป็นลักษณะของการให้บุคคลต่าง ๆ ในองค์กรได้มีโอกาสร่วมมือกันท างาน 
เป็นปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในหมู่ผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน 

๑๐) แม้แต่ชีวิตประจ าวันของมนุษย์เรา ไม่ว่าจะอยู่ในเรื่องครอบครัวหรือในที่ท างาน ก็
ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับการจัดการทั้งสิ้น 

ดังนั้น ชีวิตและการงานจะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการจัดการ
ทั้งสิ้น๒๑ การมีองค์กรเกิดขึ้นในโลกนั้นจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก ไม่ว่าจะเป็นองค์การที่เป็นทางการ
หรือไม่เป็นทางการ ก็ล้วนแต่ต้องอาศัยการจัดการเข้าไปด าเนินการให้องค์การเหล่านั้นบรรลุเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ การศึกษาเรียนรู้และการท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการจึงเป็นเรื่อง
ส าคัญและมีความจ าเป็นต่อแวดวงวิชาการและผู้ปฏิบัติงานทั้งหลาย เพราะการจัดการที่มีการศึกษา
องค์ความรู้แล้วจะท าให้น าไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การนั้น ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล๒๒ 

                                           
๒๐ สุธี ขวัญเงิน, หลักการจัดการ (Principles of  Management), (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน,  

๒๕๕๙)  หน้า ๑๓ – ๑๗. 
๒๑ สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์พิทักษ์อักษร, ๒๕๔๐), 

หน้า ๑๘. 
๒๒ สุรพล สุยะพรหม และคณะ, พ้ืนฐานทางการจัดการ, หน้า ๖. 



๑๙ 

 
๒.๑.๔  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กล่าวถึงการบริหารเป็นวิธีการท าให้งานส าเร็จ
โดยอาศัยผู้ อ่ืน (Getting things done through other people) และกล่าวว่าหน้าที่ของผู้บริหาร
เป็นกรอบในการพิจารณาของผู้บริหารให้ส าเร็จ มี ๕ ประการตามค าย่อภาษาอังกฤษว่า “POSDC” 
ดังนี้ คือ 

P คือ Planning หมายถึงการวางแผน เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือ
ความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพ่ือก าหนดทิศทางของ
องค์กร 

O คือ Organizing หมายถึงการจัดองค์กร เป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
สมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท าและการกระจายอ านาจ 

S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนาบุคลากร
และการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 

D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการ เป็นการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการด าเนินการตาม
แผน ผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและต้องมีภาวะผู้น า 

C คือ Controlling หมายถึง การก ากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของ การปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร 

ฟาโยล (Fayol) ได้ก าหนดหลักการในการบริหารจัดการขึ้น  ๑๔ ประการเป็น
ส่วนประกอบส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้๒๓ 

๑) การแบ่งงานกันท า (Division of Labor) ฟาโยล ได้เสนอว่า คนงานควรจะได้รับการ
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติมากขึ้น หรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบ ในผลลัพธ์ของงานมาก
ขึ้น ซึ่งหลักการนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้ 

๒) อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) แวปเบอร์ และ
ฟาย ได้ให้ความส าคัญของอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่แบบเป็นทาง การของแวป
เบอร์จะได้มาจากต าแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชา ส่วนอ านาจหน้าที่แบบไม่เป็น
ทางการจะได้รับจากความช านาญงานของบุคคล (Expertise) ความรู้ทางด้านเทคนิค (Technical 
Knowledge) ความมีคุณค่าทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการน า (Leading) 

                                           
๒๓ ฟาโยล, อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , ทฤษฎีองค์การ : ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, 

๒๕๔๕), หน้า ๖๘ - ๖๙. 



๒๐ 

 
และสร้างความผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนเน้นว่าอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบควรอยู่คู่
กัน 

๓. การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) ฟาโยล กล่าวว่าค าสั่งสองค าสั่ง 
(Dual Command) อาจก่อให้เกิดปัญหาในการท างาน เช่น การรายงานจะมีความเกี่ยวข้อง ในเมื่อผู้
ควบคุมสองคนได้ให้ค าสั่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ท าให้เกิดการสับสนในบางสถานการณ์
ค าสั่งสองค าสั่งนี้ท าให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้บังคับบัญชา และท าให้เกิดการสับสนในล าดับขั้นของ
อ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการ (Formal Hierarchy of Authority)การประเมินอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารในระบบผู้บังคับบัญชาสองคนจะเป็นการยาก และผู้บริหารจะไม่สนใจใน
ความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา มักจะโกรธและอาจไม่ให้ความร่วมมือในอนาคตถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่
เชื่อฟัง 

๔. สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าที่ (Line of Authority) เป็นสายการบังคับบัญชา
จากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ ความสัมพันธ์ของการจ ากัดความยาว
ของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุมจ านวนของระดับในล าดับขั้นของการบริหารจัดการ จ านวน
ที่ดีที่สุดในล าดับขั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือ ความยาวของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหาร
ระดับสูงและพนักงานระดับล่าง รวมถึงความล่าช้าใน การวางแผน (Planning) และการจัดการ 
(Organizing) ซึ่งการจ ากัดจ านวนของระดับขั้น การบังคับบัญชาให้น้อยลงจะท าให้ปัญหาในการ
ติดต่อสื่อสารลดลง และองค์การจะมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ภายใน
องค์การได้มีการแบ่งแยกแผนกต่าง ๆ ซึ่งแต่ละแผนกจะมีระดับขั้นการบังคับบัญชาโดยผู้บริหารใน
ระดับกลางและระดับต้นของสาย การบังคับบัญชาแต่ละแผนกต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดการในระดับ
เดียวกันในแผนกอ่ืนๆ ซึ่งปฏิสัมพันธ์นี้ช่วยในการตัดสินใจให้เร็วขึ้น เนื่องจากผู้บริหารจะรู้จักบุคคลอ่ืน 
และรู้วิธีการในการแก้ปัญหาเพ่ิมมากขึ้น ส าหรับการท างานข้ามแผนกหรือการท างานข้ามสายนั้นเป็น
การสร้างทีมงานข้ามสาย ซึ่งสามารถควบคุมโดยผู้น าของแต่ละทีม 

๕. การรวมอ านาจ (Centralization) เป็นการรวมอ านาจของการบังคับบัญชาไว้ที่
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ซึ่งอ านาจหน้าที่จะไม่ได้รวมไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงของสาย การบังคับ
บัญชา แต่เป็นการก าหนดว่า ควรมีการรวมอ านาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงเท่าไร อย่างไรและมีการ
กระจายอ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไร สิ่งนี้ถือว่ามีความส าคัญ
เนื่องจากว่าจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ 

๖. การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือก าหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและคนงานที่ใช้ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดที่ไม่มี การวางแผนจะท า
ให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรม ของกลุ่มหรือกิจกรรมของ



๒๑ 

 
บุคคล แต่การวางแผนจะเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงท างานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งจะต้องมี
การติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางที่มีส่วนในการตัดสินใจว่า จะใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างไร 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ หลักการในข้อนี้ ยึดหลักว่ากิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมี
จุดหมายและแผนเดียวกัน 

๗. หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาคคือ ความเป็นธรรม (Justice) ความ
ยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) ส าหรับสมาชิกทุกคนภายในองค์การซึ่งใน
ปัจจุบันพนักงานมีความต้องการความเสมอภาคมากขึ้นเป็นการจัดการที่ใช้หลักความเท่าเทียมกัน 

๘. การออกค าสั่ง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนั้นในการจัดหาเพ่ือให้องค์การ
ได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ (Organization Chart) 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงต าแหน่งและหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน และเป็นการชี้วัดว่าต าแหน่งของ
พนักงานแต่ละคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นได้ในอนาคต การวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได้รับความสนใจมาก
ขึ้นในองค์การยุคปัจจุบัน เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่า มีความจ าเป็นที่จะต้องให้การฝึกอบรม 
(Training) และการพัฒนาก าลังแรงงาน (Developing) โดยองค์การจะก าหนดต าแหน่งหน้าที่ส าหรับ
คนทุกคน และทุกคนจะเข้าใจต าแหน่งหน้าที่ ของตน 

๙. ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระท าสิ่ง ต่าง ๆ โดย
ปราศจากการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่มซึ่ง ความคิด
ริเริ่มนี้นับถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การ เนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ผู้บริหารมีความ
ต้องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การและความต้องการ
ของพนักงาน และความสามารถ (Ability) จะท าให้เกิดความสมดุล ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้วัดผู้บริหารระดับสูง
ในการพัฒนาและการบริหารงาน 

๑๐. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่อง การเชื่อฟัง 
(Obedience) อ านาจ (Energy) ค าขอร้อง (Application) และลักษณะของการแสดงความนับถือ
ออกมา ส าหรับอ านาจของผู้บังคับบัญชา ความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารหลาย ๆ คนที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด และท างานอย่าง
เข้มแข็งเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ภายในองค์การกับคุณสมบัติของผู้น าภายในองค์การ และเป็นความสามารถของผู้บริหารในการที่จะ
ปฏิบัติตามอย่างยุติธรรมอีกด้วย 

๑๑. ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วยโบนัสและ
แผนการแบ่งก าไร เป็นการช่วยกระตุ้นการท างานของพนักงานได้ การให้หรือการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์การ ระบบรางวัลที่มีประสิทธิภาพ



๒๒ 

 
สามารถให้ความยุติธรรมทั้งพนักงานและองค์การ รวมทั้งสามารถกระตุ้นผลผลิตเพ่ิมโดยการให้รางวัล
เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น โดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควรยุติธรรมและ
ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดทั้งนายจ้างและลูกจ้างเท่าท่ีจะท าได้ 

๑๒. ความมั่นคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความมั่นคงในงานมี
ความส าคัญต่อการจ้างงานระยะยาว เมื่อพนักงานอยู่ในองค์การซึ่งมีแนวโน้มจะท างานเป็นทีมเป็น
ระยะเวลานาน โดยพยายามพัฒนาทักษะ และปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรขององค์การ การจ้างงานระยะยาวเป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้อธิบายการประสบความส าเร็จของ
บริษัทขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น 

๑๓. ผลประโยชน์ส่วนตัวมีความส าคัญน้อยกว่าผลประโยชน์ขององค์การ (Subordina-
tion of individual interests to the common interest) ผลประโยชน์ขององค์การถือว่าเป็น
ประโยชน์ของทุก ๆ คน หรือของทุกกลุ่มในองค์การ ในขณะที่องค์การยังด าเนินกิจการอยู่จะต้องมีการ
ก าหนดผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การและสมาชิกภายในองค์การ 

๑๔. ความสามัคคี (Sprit de corps) เป็นความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การที่
ช่วยสนับสนุนการท างานของสมาชิกในกลุ่ม ในการออกแบบประยุกต์ของอ านาจหน้าที่ตามล าดับขั้น
ภายในองค์การ และสิทธิในการสั่งการ หรือการบริโภค และความร่วมมือกันถือว่าเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการที่ท าให้องค์การบรรลุผลส าเร็จและมีการพัฒนา ความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลส าเร็จ
ได้หากมีการติดต่อกันระหว่างผู้บริหารและคนงาน โดยการติดต่อเพ่ือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่
ส าคัญ เพราะความสามัคคีคือพลัง เมื่อสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะท าให้องค์การมีความแข็งแกร่ง 

วินเลี่ยม ไออูชิ (William Ouchi) ได้กล่าวทฤษฎีของการบริหารจัดการ คือ ทฤษฎี Z 
โดยหลังจากการศึกษาการบริหารของธุรกิจญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา และได้ท าการประสมประสานกัน
โดยมีแนวคิดด้านการบริหาร ดังนี้๒๔ 

๑) การจ้างงานระยะยาว 
๒) การตัดสินใจเป็นเอกฉันท์ 
๓) ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล 
๔) การประเมินผลและการเลื่อนต าแหน่งแบบค่อยเป็นค่อยไป 
๕) การควบคุมในตัวเองไม่เป็นทางการโดยมีการวัดผลอย่างชัดเจนและเป็นทางการ 

                                           
๒๔ William Ouchi, Organization and Management, ( Eaglewood Cliffs:  Prentice Hill, 

1971), p. 283. 



๒๓ 

 
๖) เส้นทางอาชีพแบบเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับปานกลาง 
๗) มีความเก่ียวข้องในลักษณะครอบครัว 

วิโรจน์ สารรัตนะ ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหาร ควรประกอบด้วย ๔ ประการ๒๕ คือ 
๑) การวางแผน หมายถึง หน้าที่ทางการบริหารในการก าหนดจุดหมายและการตัดสินใจ

เลือกวิธีการที่ดีท่ีสุดที่จะให้บรรลุจุดหมายนั้น 
๒) การจัดองค์การ หมายถึง ก าหนดอ านาจหน้าที่และต าแหน่งต่าง ๆ อย่างชัดเจน 
๓) การน า หมายถึง ความพยายามท าให้มีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุ

จุดมุ่งหมายขององค์การ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
๔) การควบคุม หมายถึง การมุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกในองค์การได้

ประพฤติปฏิบัติในทิศทางที่จะท าให้บรรลุผลตามมาตรฐานหรือจุดหมาย มุ่งเน้นให้เกิดพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลง 

สรุปได้ว่า กระบวนการในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายหรือบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการน าทรัพยากรทางการบริหารต่าง ๆ  อัน
ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของ และวิธีการจัดการ ผ่านกระบวนการทางการบริหาร คือ การวางแผน การ
จัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการบริหารจึงเป็นเรื่องที่
ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานขององค์การ เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญในอันจะชี้ให้เห็น
ถึงความส าเร็จ หรือล้มเหลว ความมีประสิทธิภาพ หรือความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงานหรือองค์กร 
ในงานวิจัยนี้คือ การจัดการนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของเครือข่ายวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

๒.๒  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนิเวศวิทยา 

๒.๒.๑  แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับนิเวศวิทยา 

ความหมายและขอบข่ายของนิเวศวิทยา 

ค าว่านิเวศวิทยา ปรากฏขึ้นในปี ค.ศ. ๑๘๕๘ เมื่อเฮนรี เดวิด ธอโร (Henry David 
horeau) ใช้ในการเขียนจดหมายติดต่อกับเพ่ือนนักวิชาการด้วยกัน ส่วนค าว่าระบบนิเวศ เอ จี ทานส์

                                           
๒๕ วิโรจน์ สารรัตนะ , การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา , พิมพ์ครั้งที่ ๓, 

(กรุงเทพมหานคร: ทิพย์วิสุทธ์ิ, ๒๕๔๕), หน้า ๑๑. 



๒๔ 

 
ลีย์ นักนิ เวศวิทยาชาวอังกฤษ เป็นผู้ เสนอคนแรกในปี  ค.ศ. ๑๙๓๕๒๖ นิ เวศวิทยามาจากค า
ภาษาอังกฤษว่า Ecology มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก ๒ ค า คือ Oikos ซึ่งแปลว่าบ้าน หรือ ที่อยู่
อาศัยกับค าว่า Logos แปลว่า การศึกษา รวมกันเป็น Ecology หมายความว่าการศึกษาเกี่ยวกับที่อยู่
อาศัยของสิ่งมีชีวิต 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของนิเวศวิทยาไว้ว่า วิชาที่ศึกษา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับถิ่นที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม๒๗ วิชานิเวศวิทยาเป็นวิชาที่มี
เนื้อหากว้างมากจึงเป็นการยากต่อการนิยามและการเข้าใจ ซ่ึงนักชีววิทยาที่สนใจทั้งพืชและสัตว์ได้ให้
ความหมายของนิเวศวิทยาไว้ว่า คือการศึกษาถึงโครงสร้างและหน้าที่ของระบบธรรมชาติ  มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของอินทรีย์ที่มีชีวิตได้แก่พืช สัตว์ และ สภาพแวดล้อมของมัน และระบบ
นิเวศหมายถึงระบบของความสัมพันธ์และกระทบกระทั่งกันระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดภายในบริ เวณที่
ก าหนดกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ ดังนั้นจากค านิยามจึงสามารถสรุปได้ว่า นิเวศวิทยาหมายถึง วิชาที่
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพืช สัตว์ และ มนุษย์ พร้อมทั้งสิ่งที่ไม่มีชีวิตต่างๆ ให้ด ารงชีวิตอยู่
ด้วยกันอย่างพ่ึงพาอาศัยกันอย่างมีระบบ๒๘ จึงเป็นที่มาของค าว่า ระบบนิเวศ ซึ่งค าว่าระบบนิเวศนี้มี
เรียกหลายชื่อ เช่น Ecological system, Microcosm, Biosystem, Biogeocoenoses บ้าง ทานส์
ลีย์ นักนิเวศวิทยาชาวอังกฤษ ได้เปลี่ยนมาเรียกว่า Ecosystem จากนั้นจึงเรียกกันมาตลอดเพราะ
เป็นค าที่กะทัดรัด และหมายถึงระบบที่มีความซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตที่อยู่รวมกัน มีบทบาทและกิจกรรม
ในการด าเนินชีวิตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือกับสิ่งไม่มีชีวิตในที่ใดที่หนึ่งและจะเป็นระบบ
เปิด ทั้งนี้เพราะในระบบนิเวศหนึ่งจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นหลายอย่างและมีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งภายใน
และภายนอกระบบ เป็นต้นว่ามีการถ่ายทอดและสะสมพลังงาน การหมุนเวียนของสารอาหารและแร่
ธาตุโดยผ่านกระบวนการของสิ่งมีชีวิตเพ่ือรักษาดุลยภาพของระบบเอาไว้ (วัฒนา, ๒๕๔๕: ๗) 

หากมองถึงขอบเขตของการศึกษาชีววิทยาแล้วจะศึกษาระดับการรวมตัวกันของสิ่งมีชีวิต
จากหน่วยที่เล็กที่สุดไปหาหน่วยที่ใหญ่ที่สุด โดยเริ่มจากโปรตอน นิวตรอน อีเลกตรอน (ปัจจุบันหน่วย
ที่เล็กที่สุด คือควากเกอร์) ไปสู่อะตอม โมเลกุล เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ สิ่งมีชีวิต ประชากรสังคม และ 

                                           
๒๖ จิราภรณ์ คชเสนี, หลักนิเวศวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน้า ๑. 
๒๗ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: นาน

มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖),หน้า ๔๕๑. 
๒๘ นิวัติ  เรืองพานิช, นิ เวศวิทยา : ทรัพยากรธรรมชาติ, พิมพ์ครั้งที่  ๓ , (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๖๖. 



๒๕ 

 
ระบบนิเวศ แต่ขอบข่ายที่นักนิเวศวิทยาสนใจเริ่มจากสิ่งมีชีวิตไปถึงระบบนิเวศเท่านั้น๒๙ ดังนั้นหากจะ
แยกการศึกษาประวัติศาสตร์ทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมแล้วสามารถศึกษาได้ใน ๓ ความหมายคือ 

๑) การศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมโดยตัวของมันเอง 

๒) ศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพลังอ านาจ 
หรือการกระท าของมนุษย์ 
๓) การศึกษาที่เน้นปฏิสัมพันธ์ระบบนิเวศกับสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ที่ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพล

และผลกระทบต่อกันและกันและปฏิสัมพันธ์นี้จะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละพ้ืนที่และแต่ละ
เวลา๓๐ และการศึกษานิเวศวิทยานั้นต้องเป็นการศึกษาโครงสร้างของธรรมชาติใน ๔ ระดับ คือ 

 (๑) สิ่งมีชีวิต: การด ารงชีวิตของสัตว์และพืชโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพว่ามี
ลักษณะเป็นอย่างไร 

 (๒) ประชากร: กลุ่มหรือจ านวนของพืชและสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณ
ใดบริเวณหนึ่ง 

 (๓) ชุมชน: ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรของพืชและสัตว์ในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง 
 (๔) ชีวบริเวณ: ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในทุกระบบนิเวศซึ่งต้องอาศัยทั้ง

สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆมาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนกันและกัน๓๑ 

ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็น นิเวศวิทยา ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม หรือธรรมชาติ เป็นเพียงชื่อที่ใช้
เรียกให้ต่างกันเท่านั้น ตามความเป็นจริงแล้วล้วนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและแยกกันไม่ออก 
หากเอ่ยถึงชื่อใดชื่อหนึ่งมักจะต้องเอ่ยถึงชื่ออ่ืนด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ความส าคัญของระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศ เป็นความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งเพ่ือช่วยให้สรรพสิ่งโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบนิเวศสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ ความส าคัญของระบบนิเวศสามารถแบ่งออกได้  ๓ 
ประการ คือ 

                                           
๒๙ นิวัติ  เรืองพานิช, นิ เวศวิทยา : ทรัพยากรธรรมชาติ, พิมพ์ครั้งที่  ๓ , (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๖๖. 
๓๐ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์,นิเวศประวัติศาสตร์ : พรมแดนความรู,้ (กรุงเทพมหานคร: คบไฟ, ๒๕๔๕), 

หน้า ๑๓๐. 
๓๑ วินัย วีระวัฒนานนท์ และบานช่ืน สีพันผ่อง, การศึกษาสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนส

โตร์, ๒๕๓๗), หน้า ๑๙-๒๐. 



๒๖ 

 
๑) การถ่ายทอดพลังงานภายในและระดับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศซึ่งเริ่มต้นจากการ

ถ่ายทอดพลังงานจากดวงอาทิตย์ในรูปแบบของพลังงานแสงไปยังพืชใบเขียวทุกชนิดและตรึงพลังงาน
จากแสงมาแปรสภาพเป็นแป้งและน้ าตาลสะสมอยู่ในรูปของมวลชีวภาพของพืชต่อจากนั้นพลังงานที่
อยู่ในรูปของแป้งและน้ าตาลในรูปมวลชีวภาพของพืชบางส่วนจะสูญเสียไปในกระบวนการหายใจ 
บางส่วนจะถ่ายทอดจากผู้บริโภคตลอดจนจุลินทรีย์ดิน จะพบว่าในทุกขั้นตอนที่มีการถ่ายทอด
พลังงานผ่านระดับชีวิตต่างๆจะเกิดการสูญเสียพลังงานไปจากระบบนิเวศ 

๒) การหมุนเวียนของสารและแร่ธาตุอาหารต่างๆ เมื่อระบบนิเวศอยู่ในดุลยภาพประมาณ
ของสารและแร่ธาตุอาหารต่างๆที่หมุนเวียนอยู่ในระบบจะคงที่แต่ปริมาณสารและแร่ธาตุอาหารที่
สะสมอยู่ในแต่ระดับชีวิตในระบบนิเวศ เช่น สะสมอยู่ในพืชและสัตว์ ย่อมแตกต่างกันออกไป หากสาร
และแร่ธาตุอาหารถูกเคลื่อนย้ายออกไปจากระบบนิเวศย่อมท าให้เกิดการขาดดุลในระบบนั้นๆ เช่น ไฟ
ไหม้ท าให้ไนโตรเจนกลับไปสู่บรรยากาศ ส่วนแร่ธาตุที่ละลายน้ าจะถูกพัดพาออกไป การเก็บพืชผล
ต่างๆก็จะเป็นการเคลื่อนย้ายสารแร่ธาตุอาหารต่างๆ และพลังงานออกจากระบบนิเวศหนึ่งไปสู่อีก
ระบบนิเวศหนึ่ง 

๓) กลไกการควบคุมกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยปัจจัยแวดล้อม กระบวนการทดแทนของ
สังคมพืชในธรรมชาติเป็นกระบวนการส าคัญอย่างหนึ่งที่เป็นผลมาจากสังคมชีวิตไปเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อม ท าให้สภาพแวดล้อมของสังคมต้องเปลี่ยนไป สังคมใหม่ที่เหมาะสมกว่าจึงเข้าไปแทนที่
สังคมชีวิตเดิมและจะเกิดการทดแทนเช่นนี้เรื่อยไปจนกว่าจะถึงสังคมยุคสุดท้ายที่เรียกว่าสังคมไคล
แมกซ๓์๒ 

แม้ว่าสิ่งแวดล้อมกับระบบนิเวศจะมีความหมายและความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกซึ่ง
ต่างจากทรัพยากรในฐานะที่เป็นตัวของปัจจัยที่เป็นส่วนส าคัญในการผลิตและการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
ในขณะที่สิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบเชิงคุณภาพของปัจจัยเหล่านั้นโดยมีระบบนิเวศเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมหรือองค์ประกอบเชิงคุณภาพดังกล่าว ดังนั้นนิเวศวิทยาจึงเป็นพ้ืน
ฐานความรู้ต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืนโดยท าให้เกิดความเข้าใจต่อองค์ประกอบพื้นฐาน
ดังนี้ 

๑) ท าให้เกิดความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
๒) ท าให้เกิดความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์ประกอบทางกายภาพและชีวภาพ 

                                           
๓๒ วัฒนา จูฑะพันธุ์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร: อักษรวิทยา, ๒๕๓๗), หน้า ๘-๙. 



๒๗ 

 
๓) ท าให้เกิดความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับหน้าที่ กิจกรรม หรือ กลไก ที่เกิดขึ้นในระบบ

นิเวศ 
๔) ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับความสมดุลหรือขีดความสามารถที่รับได้ของระบบนิเวศ 
๕) ความเข้าในพื้นฐานเกี่ยวกับความเก่ียวโยงและกลไกระหว่างระบบนิเวศด้วยกัน๓๓ 

ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ 

การด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตจ าเป็นต้องอาศัยอาหารและสภาพแวดล้อมอ่ืนๆที่พอเหมาะ
ความแตกต่างกันของสภาพแวดล้อมก็ท าให้การด าดงชีวิตของสิ่งมีชีวิตแตกต่างกันออกไป อันนี้ก็
เนื่องมาจากการกระท าร่วมกันระหว่างปัจจัยแวดล้อมต่างๆหลายปัจจัยในเวลาเดียวกัน ดังนั้น
ความสัมพันธ์กันในระบบนิเวศและปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพจึงมีความส าคัญและเป็นตัวบ่งชี้ถึง
อัตราการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตด้วย ปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพเหล่านั้น ได้แก่ 

๑) ลมฟ้าอากาศ: ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับลมฟ้าอากาศที่ส าคัญได้แก่ แสง อุณหภูมิ 
บรรยากาศกระแสน้ า และ ลม ปัจจัยเหล่านี้มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโต และการแพร่กระจาย
ของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตต่างๆ ได ้

 (๑ .๑ ) แสง คือส่ วนหนึ่ งจากรังสีของดวงอาทิตย์ซึ่ งส่องมายังโลกในรูปของ
แม่เหล็กไฟฟ้าอิทธิพลของแสงที่มีต่อสิ่งมีชีวิตอาจเป็นทั้งทางด้านความเข้มของแสง คุณภาพของแสง 
และช่วงของแสง อีกทั้งพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นต้นเหตุให้เกิดลมชนิดต่างๆบนพ้ืนผิวโลก 
ก่อให้เกิดการไหลเวียนของกระแสน้ าในมหาสมุทรไปยังส่วนต่างๆของโลกท าให้เกิดฤดูกาลและสภาพ
อุณหภูมิชนิดต่างๆ จนในที่สุดกลายเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกพลังงานชนิดต่างๆที่มนุษย์ใช้
อยู่ในโลกทุกวันนี้ส่วนใหญ่ได้มาจากพลังงานที่เกิดจากน้ าและแสงแดดตลอดจนส่วนที่เป็นผลมาจาก
พลังงานที่ได้มาจากดวงอาทิตย์ที่เปลี่ยนรูปและสะสมไว้ในโลกตั้งแต่อดีตกาล เช่น ถ่านหิน ก๊าซ
ธรรมชาติ และ น้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์จะด ารงชีวิตอยู่ได้โดยการท างาน การ
ท างานจึงจ าเป็นต้องใช้พลังงานและดวงอาทิตย์ก็เป็นส่วนก าเนิดของพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตของทุกชีวิต พืชเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวเท่านั้นที่สามารถปรุงอาหารได้เอง การปรุงอาหาร
จ าเป็นต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยเปลี่ยนจากพลังงานแสงมาเป็นพลังงานทางชีวเคมีในรูปของ

                                           
๓๓ โครงการวิชาบูรณาการ หมวดการศึกษาทั่วไป, สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๓), หน้า ๓๐. 



๒๘ 

 
คาร์โบไฮเดรตซึ่งใช้เป็นอาหารส าหรับพืชเองและแก่สัตว์กระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงมาเป็น
พลังงานทางชีวเคมีในรูปของแป้งและน้ าตาล นี้เรียกว่า การสังเคราะห์แสง๓๔ 

 (๑.๒) อุณหภูมิ เป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งต่อการเจริญเติบโตและการด ารงชีวิตของพืชและ
สัตว์ อุณหภูมิในดินนับว่ามีความส าคัญไม่น้อยโดยเฉพาะต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของ
กล้าไม้ มีปัจจัยหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่ออุณหภูมิในดิน เช่น สีของดิน ความชื้นในดิน สภาพของเรือน
ยอด ระดับความสูง ปริมาณและคุณภาพของแสงที่ส่องถึงพ้ืนดิน คุณลักษณะเหล่านี้มีส่วนช่วยอธิบาย
เกี่ยวกับการกระจายและการรวมกลุ่มของสังคมพืชได้ไม่น้อยเนื่องจากพืชแต่ละชนิดมีความต้องการ
อุณหภูมิที่พอเหมาะแตกต่างกันไป 

 (๑.๓) น้ า ปริมาณน้ าฝนเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งต่อการก าหนดชนิดของสังคมพืช ตลอดจน
ผลิตผลและการเจริญเติบโต รวมทั้งคุณภาพของพืช อาหาร และ การแทะเล็มของสัตว์ นอกจาก
ปริมาณของน้ าฝนแล้ว ความหนักเบา ระยะเวลาที่ฝนตก และการกระจายของฝนก็มีส่วนส าคัญ
ปริมาณของน้ าฝนที่ตกลงมาพ้ืนที่รองรับน้ าในประเทศไทยของแต่ละปีมีไม่เท่ากันและปริมาณของน้ า
ในแต่ละภาคก็แตกต่างกัน ปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ยในแต่ละภาคของประเทศไทยอยู่ระหว่าง ๑๒๐๐ – 
๒๕๐๐ มิลลิเมตรต่อปี การที่ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนที่มีแสงแดดตลอดปีและมีปริมาณน้ าฝนตกชุก
ในฤดูฝน อย่างไรก็ตามการมีปริมาณน้ าฝนตกมากในฤดูฝนท าให้แร่ธาตุในดินถูกชะล้างไปเป็นเหตุให้
คุณค่าของพืช อาหาร ต่ าไปด้วย จ าเป็นต้องมีการเลือกชนิดพันธุ์และการใส่ปุ๋ยบ ารุงดินอยู่เสมอ 

 (๑.๔) บรรยากาศ ชั้นของบรรยากาศมีความส าคัญในการสกัดกั้นรังสีที่เป็นอันตราย
ต่อสิ่งมีชีวิตให้เบาบางลงและท าหน้าที่ถ่ายเท ควบคุมความร้อนในโลกให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม
ส าหรับเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต โดยปกติในอากาศจะมีปริมาณ ชนิด และ สั ดส่วน ของก๊าซ
ค่อนข้างคงที่ โดยเฉพาะไนโตรเจนและออกซิเจนเมื่อรวมตัวกันแล้วจะมีถึงร้อยละ ๙๙ ของก๊าซที่มีอยู่
ในบรรยากาศ ส่วนประกอบของก๊าซในบรรยากาศเมื่อคิดเป็นร้อยละโดยปริมาตรมีดังนี้ 

  ไนโตรเจน ร้อยละ ๗๘.๐๙ 
  ออกซิเจน ร้อยละ ๒๐.๙๓ 
  อาร์กอน ร้อยละ ๐.๙๓ 
  คารบ์อนไดออกไซด์ ร้อยละ ๐.๐๓ 
  อ่ืนๆ (อีเลียม คลิปตอนฯลฯ) ร้อยละ ๐.๐๒ 

                                           
๓๔ นิวัติ  เรืองพานิช, นิ เวศวิทยา : ทรัพยากรธรรมชาติ , พิมพ์ครั้งที่  ๓, (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๖), หน้า ๓๘-๓๙. 



๒๙ 

 
 นอกจากก๊าซในบรรยากาศแล้วยังประกอบไปด้วย ไอน้ า ฝุ่นละออง และจุลินทรีย์

ต่างๆ บรรยากาศชั้นใกล้ผิวโลกที่มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตเรียกว่า สตาร์โพสเฟียร์ ซึ่งมีความหนาประมาณ 
๑๐-๑๕ กิโลเมตร จากพ้ืนโลก ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบส าคัญของโปรตีน ถึงแม้ไนโตรเจนจะมีอยู่
มากแต่จะเป็นประโยชน์ต่อพืชได้ต้องอยู่ในรูปของสารประกอบ เช่น ไนเตรทหรือไนไตรท์ เป็นต้น 
ส่วนคาร์บอนไดออกไซด์ถึงจะมีอยู่น้อยแต่ก็มีบทบาทส าคัญมากในฐานะที่เป็นวัตถุดิบในกระบวนการ
สังเคราะห์แสง หากปราศจากคาร์บอนไดออกไซด์แล้วกระบวนการสังเคราะห์แสงจะเกิดขึ้นไม่ได้ พืช
และสัตว์ก็จะอยู่ในโลกนี้ไม่ได้ สิ่งมีชีวิตได้ใช้ออกซิเจนในการหายใจ การสังเคราะห์แสงเกิดขึ้นตอนมี
แสงสว่างและมีผลพลอยได้คือ ออกซิเจน แต่การหายใจนั้นเกิดขึ้นตลอดเวลาและให้ผลพลอยได้เป็น
คาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสิ่งที่สิ่งมีชีวิตขาดไม่ได้นอกจากนั้น
ปริมาณไอน้ าในบรรยากาศนับว่ามีความส าคัญมาก การวัดปริมาณไอน้ าหรือความชื้นในอากาศนิยมวัด
เป็นความชื้นสัมพัทธ์ ซึ่งหมายถึงสัดส่วนของปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในบรรยากาศต่อปริมาณความชื้น
ที่สามารถมีได้สูงสุดในบรรยากาศนั้น ณ อุณหภูมิที่ก าหนดให้ผลิตผลสูงสุดของพืชในที่มีความชื้นจ ากัด
มักจะเกิดอยู่ในเขตที่มีอุณหภูมิต่ ามากกว่าเขตที่มีอุณหภูมิสูง เช่น เขตแห้งแล้งในแถบอบอุ่นจะท าให้
ผลิตผลสูงกว่าเขตแห้งแล้งในแถบร้อน ปกติอัตราการเจริญเติบโตและผลิตผลจะมีมากในที่มีอุณหภูมิ
สูงเมื่อเปรียบเทียบในที่มีอุณหภูมิต่ ากว่า แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีปัจจัย ความชื้นเป็นตัวก าหนด 

 (๑.๕) ลม เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญในการช่วยพัดพาเอากระแสอากาศทังร้อน
และเย็นตลอดจนเมฆหมอกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ท าให้ฝนตกกระจายไปยั งทิศทางที่ลมพัดผ่าน
และลมก็ยังเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ช่วยเพ่ิมอัตราการระเหยและพัดพาเอาหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย 
โดยเฉพาะในบริเวณที่มีอากาศแห้งแล้งลมจะท าให้อากาศแห้งยิ่งขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อผลิตผลและ
การเจริญเติบโตของพืชได้ อีกอย่างหนึ่งกระแสลมที่แรงก็ยังเป็นอุปสรรคต่อการปรุงอาหารและการ
เจริญของ ตา ใบ และกิ่งก้านของต้นไม้ นอกจากนั้นลมยังเป็นปัจจัยส าคัญต่อการกระจายพันธุ์ของพืช 
โดยการพัดพาเมล็ดและสปอร์ปลิวไปตามลมเป็นระยะทางไกลๆ 

๒) ดิน : ดินเป็นวัตถุที่เกิดจากการท าปฏิกิริยาร่วมกันระหว่างลมฟ้าอากาศและสิ่งมีชีวิต
โดยเฉพาะพืชต่อวัตถุต้นก าเนิดดิน ดินท าหน้าที่เป็นสื่อกลาง เชื่อมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตใน
ระบบธรรมชาติ ดินประกอบด้วยส่วนที่เป็นเนื้อดิน อินทรียวัตถุ น้ า อากาศ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใน
ดิน นักปฐพีวิทยาได้แบ่งดินที่พัฒนาอย่างสมบูรณ์แล้วออกเป็นประเภทต่างๆ โดยอาศัยปัจจัยของดิน
ฟ้าอากาศเป็นหลัก โดยแบ่งดินออกเป็น ๓ ประเภท คือ 

 (๒.๑) โพดโซล ซอยล (Podzol Soils) เป็นดินที่อยู่ในเขตอบอุ่นที่มีความชื้นสูง เป็นที่
อยู่ของป่าไม้จ าพวกไม้สนและไม้สนผสมใบไม้กว้าง พ้ืนป่ามีเศษเหลือของกิ่งไม้ใบไม้ทับถมอยู่มาก
เนื่องจากอัตราของการผุสลายเป็นไปอย่างเชื่องช้าท าให้ดินมีความเป็นกรด ค่า pH อยู่ระหว่าง ๓-๕ 



๓๐ 

 
กิจกรรมของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆในดินมีน้อยเมื่อเทียบกับดินในเขตร้อน ดินชั้น  A 

ตอนบนเป็นดินทรายผสมกับอินทรียวัตถุมีสีค่อนข้างเทา ตอนล่างของชั้นA มักมีสีนวลขาว อลูมินัม
และเหล็กมักจะถูกชะล้างลงไปสะสมไว้ในดินชั้น B นอกนั้นจะถึงดินชั้น C ที่มีหินผุที่ยังไม่สลาย 

 (๒.๒) เคอร์โนเซม ซอยล (Chernozem Soils) เป็นดินในทุ่งหญ้าที่ได้พัฒนาภายใต้
ลมฟ้าอากาศที่ค่อนข้างแห้งแล้ง มีปริมาณฝนตกน้อย อุณหภูมิสูง และมีไฟไหม้เกิดขึ้นอยู่ตลอด เป็น
ดินที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของหญ้า การชะล้างเกิดขึ้นน้อย ค่า pH อยู่ระหว่าง๗-๘ ลักษณะเด่น
ของดินนี้คือ มีอินทรียวัตถุในดินสูงชั้นของฮิวมัสลึก เนื่องจากหญ้ามีระบบรากแบบรากฝอยและสะสม
ไว้ในดินเป็นปริมาณมาก เมื่อสลายตัวก็จะเพ่ิมอินทรียวัตถุแก่ดิน ดินชั้น A ในทุ่งหญ้าจะมีอินทรียวัตถุ
อยู่ประมาณร้อยละ ๑๐ โดยน้ าหนักมีสีด าและความลึกไม่เกิน ๒ ฟุต ปกติจะมีชั้นของแคลเซียม
คาร์บอเนตสะสมอยู่ด้วย 

 (๒.๓) เลทเทอร์ไรท์ ซอยล (Laterite Soils) เป็นดินในเขตร้อนที่มีปริมาณฝนตกชุก 
เช่น ดินในป่าดงดิบแถบใกล้เส้นศูนย์สูตร การหมุนเวียนของธาตุอาหารเป็นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
การเจริญเติบโตของพืชและการผุสลายของซากพืชมีอัตราสูง ค่า pH ของดินอยู่ในสภาพใกล้ความเป็น
กลาง การตัดป่าออกโดยดินปราศจากสิ่งปกคลุมจะท าให้ดินพังทลายและเสื่อมคุณภาพได้ง่าย
เนื่องจากอัตราการชะล้างรวดเร็วกว่าอัตราการผุสลายของพืชที่จะไปทดแทนได้ทันการท าการเกษตร 
ในที่ดินเหล่านี้จ าเป็นจะต้องมีการใส่ปุ๋ยบ ารุงดิน 

๓) ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศที่ส าคัญได้แก่ ความสูงจากระดับน้ าทะเล ความลาด
ชันและด้านลาด ปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลต่อสังคมพืชและสัตว์ทางอ้อมโดยท าให้สภาพดินและลมฟ้า
อากาศเปลี่ยนแปลงไป เช่น ท าให้อุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่างและสภาพของดินแตกต่างกันไป พืช ที่
ขึ้นอยู่บนเขาสูงย่อมมีระยะเวลาของการงอก การเจริญเติบโตและการออกดอกออกผลแตกต่างไปจาก
พืชที่ขึ้นอยู่ในระดับต่ ากว่าหรือในที่ราบ ส าหรับการลาดชันนั้นก็มีอิทธิพลต่อผลิตผลและการ
เจริญเติบโตของพืชไม่น้อย ในที่เขาสูงดินมักง่ายต่อการพังทลาย ยิ่งชันมากยิ่งต้องเหลือพืชคลุมดิน
มาก ขณะเดียวกันในการใช้ประโยชน์จะถูกจ ากัดลง ด้านลาดก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อสังคม
สิ่งมีชีวิต ด้านลาดที่หันไปในทิศทางที่แตกต่างกัน ย่อมได้รับแสง อุณหภูมิและความชื้นและชนิดของ
สังคมพืชที่แตกต่างกันไปด้วยนอกจากนั้นแล้วต าแหน่งของเส้นรุ้งเส้นแวงก็ยังมีอิทธิพลต่อสังคมพืช
และสิ่งมีชีวิตอ่ืนเป็นอย่างมาก กล่าวคือ หากปัจจัยอื่นคงที่ ความเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมต่างๆ ของ
สิ่งมีชีวิตจะเกิดขึ้นในอัตราเฉลี่ยทุก ๔ วันต่อ ๑ องศาของเส้นรุ้งต่อ ๕ องศาของเส้นแวง และต่อ 
๔๐๐ ฟุตในระดับของความสูงโดยในฤดูใบไม้ผลิและต้นฤดูร้อนจะมีทิศทางของการเปลี่ยนแปลงไป



๓๑ 

 
ทางทิศเหนือตะวันออกและในระดับสูงขึ้นตามล าดับและการเปลี่ยนแปลงจะไปในทิศทางตรงกันข้าม
ในปลายฤดูร้อนและในฤดูใบไม้ร่วง๓๕ 

๔) สิ่งมีชีวิต: สิ่งมีชีวิตทั้ งพืชและสัตว์ต่างต้องอาศัยพ่ึงพาซึ่งกันละกัน รูปแบบของ
ความสัมพันธ์ก็มีลักษณะต่างกัน เช่น ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แข่งขันกัน หรือเป็นในรูปกาฝาก ดัง
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 การอยู่ร่วมกันแบบพ่ึงพาอาศัยช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน แบ่งออกเป็น ๒ แบบโดย
ยึดหลักการได้รบัผลประโยชน์จากอีกฝ่ายหนึ่งดังนี้ 

 ๑. การอยู่ร่วมกัน หมายถึง การอยู่ร่วมกันที่ท าให้ทั้งสองฝ่ายได้รับผลประโยชน์ แบ่ง
ออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ 

  ๑.๑ การอยู่ร่วมกันแบบถาวร เป็นการอยู่ร่วมกันตลอดชีวิตโดยต่างฝ่ายต่างได้รับ
ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันและถ้าขาดฝ่ายใดไปอาจจะท าให้การด ารงชีวิตต่อไปไม่ได้ดีเท่าที่ควร เช่น 
ปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเล สาหร่ายที่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อของปะการัง เป็นต้น 

  ๑.๒ การอยู่ร่วมกันแบบชั่วคราว เป็นการอยู่ร่วมกันเพียงช่วงใดช่วงหนึ่งซึ่งเป็น
ระยะเวลาอันสั้นแต่ท าให้ทั้งสองฝ่ายได้รับผลประโยชน์จากกัน เช่น นกเอ้ียงกับควาย ปลาผีเสื้อกับกุ้ง
พยาบาล มดกับเพลี้ย แมลงที่ช่วยผสมเกสรดอกไม้เป็นต้น 

 ๒. การเกื้อกูลต่อกัน หมายถึงการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ได้รับประโยชน์ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้เสียประโยชน์อันใดเลย นับเป็นการเกื้อกูลที่พบมากตาม
ธรรมชาติ แบ่งออกได้เป็น ๒ แบบ คือ 

  ๒.๑ การเกื้อกูลกันตลอดชีวิต พบมากในสิ่งมีชีวิตที่ด ารงชีวิตโดยการเกาะอยู่บน
สิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนทั้งพืชและสัตว์ ที่เห็นอยู่ทั่วไป เช่น กล้วยไม้และเฟิร์น ซึ่งชอบขึ้นตามต้นไม้ใหญ่ชนิด
อ่ืน เพ่ืออาศัยให้ได้รับแสงและสภาวะอ่ืนที่พอเหมาะแต่ไม่ได้แย่งอาหารจากต้นไม้ที่มันเกาะอยู่เพราะมี
การสังเคราะห์แสงด้วยตนเองอยู่แล้ว ส่วนสัตว์ที่ชอบเกาะอยู่บนสัตว์ใหญ่เพ่ืออาศัยโอกาสในการหา
อาหารไปตามแหล่งต่างๆ เช่น เพรียงหินที่เกาะอยู่บนปลาวาลสีเทา เป็นต้น 

  ๒.๒ การเกื้อกูลกันแบบชั่วคราว พบในสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งที่ต้องการให้
สิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนเป็นที่ก าบังศัตรูหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมทั้งเพ่ือให้หาอาหารได้สะดวกยิ่งขึ้น เช่น 
นกท ารังบนต้นไม้ เหาฉลามที่อาศัยเกาะอยู่บนปลาฉลาม เป็นต้น 

                                           
๓๕ นิวัติ  เรืองพานิช, นิ เวศวิทยา : ทรัพยากรธรรมชาติ , พิมพ์ครั้งที่  ๓, (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๖), หน้า ๗๗-๘๖. 



๓๒ 

 
 การอยู่ร่วมกันแบบเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน มีอยู่ด้วยกันหลายลักษณะ ดังนี้ 
 ๑. การแสวงหาผลประโยชน์เป็นการอยู่ร่วมกัน โดยฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์ อีกฝ่าย

หนึ่งเสียประโยชน์ แบ่งออกเป็น ๒ แบบ คือ 
  ๑.๑ การเข้าไปปาราสิต ประกอบด้วยฝ่ายที่เป็นปาราสิตและฝ่ายที่ถูกอาศัยซึ่ง

อาจจะเป็นแบบการเป็นปาราสิตบางส่วน โดยที่ปาราสิตอาจจะหากินได้เองบ้าง เช่น ต้นกาฝาก ปลิง
น ้าจืด เป็นต้น ส่วนการเป็นปาราสิตแบบถาวรโดยที่ปาราสิตมีการปรับตัวเพ่ือมีชีวิตอยู่โดยการพ่ึงผู้ถูก
อาศัยโดยเฉพาะการเป็นปาราสิตที่แท้ต้องไม่เป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้ถูกอาศัยตายลงได้ ได้แก่ พยาธิต่างๆ
ที ่อาศัยอยู่ในคนและสัตว์ เป็นต้น 

  ๑.๒ การพิฆาต ประกอบด้วยผู้ล่า และ เหยื่อ ผู้ล่าส่วนใหญ่เป็นสัตว์ยกเว้นพืชบาง
ชนิดที่กินแมลง 

 ๒. การต่อต้าน เป็นการอยู่รวมกันระหว่างสิ่งมีชีวิตที่ฝ่ายหนึ่งไม่ได้หรือไม่เสีย
ประโยชน์แต่อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ การต่อต้านในที่นี้หมายถึงการผลิตหรือสกัดสารบางอย่างที่ มี
ฤทธิ์ต่อต้านหรือมีผลต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 

 ๓. การแข่งขัน หมายถึงการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตที่ต่างฝ่ายต่างก็เสียประโยชน์
ด้วยกันเนื่องจากสาเหตุส าคัญ เช่น ความต้องการธาตุอาหาร ที่อยู่ รวมทั้งน้ าที่มีอยู่อย่างจ ากัด ใน
สภาวะเช่นนี้มักจะท าให้เกิดการแข่งขันจนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถอยู่ต่อไปได้ เช่นวัชพืชกับพืชปลูก 

 การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดในแต่ละช่วงของชีวิตอาจจะมีผลกระทบไม่
เหมือนกัน กล่าวคือ ในช่วงแรกอาจไม่มีฝ่ายใดได้ประโยชน์แต่ช่วงต่อมากลับเปลี่ยนแปลงไปในทางให้
โทษต่ออีกฝ่ายหนึ่งหรือให้โทษกันทั้งสองฝ่าย เช่น ต้นไทรหรือต้นโพธิ์ที่เริ่มชีวิตโดยการขึ้นเกาะอยู่บน
ต้นตาล เมื่อโตขึ้นจนรากหยั่งลงถึงพ้ืนดินท าให้สามารถดูดซับน้ าและธาตุอาหารได้ด้วยตนเอง 
ขณะเดียวกันเรือนยอดก็ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์และสังเคราะห์แสงได้ ในช่วงนี้มันจะเจริญหุ้ม
ล าต้นของต้นตาลไว้จนหมดด้วยรากพิเศษซึ่งมีลักษณะเป็นร่างแห จนในที่สุดเรือนยอดก็แผ่กว้าง
ออกไปและค่อยๆ ปิดบังแสงที่ต้นตาลเคยได้รับจนกระท่ังต้นตาลตายไปในที่สุด 

 ๔. ไฟ สาเหตุที่ท าให้เกิดไฟไหม้อาจเกิดจากไฟธรรมชาติหรือฝีมือของมนุษย์ นัก
นิเวศวิทยา เชื่อว่า ไฟเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในการควบคุมความคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของสังคมพืช 
หากมีการควบคุมการเผาให้ถูกต้องก็จะลดความเสียหายลงได้ ขณะเดียวกันก็จะใช้ไฟเป็นอุปกรณ์ใน
การควบคุมชนิดพืชที่เราไม่ต้องการ อีกทั้งสามารถลดปริมาณเศษเหลือตามพ้ืนดิน และเพ่ิมอัตราการ
งอกของเมล็ดได้อีกด้วย 

 ๕. ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนด ปัจจัยที่น้อยที่สุดและปัจจัยที่มากที่สุดล้วนแต่เป็นตัวจ ากัด
ผลิตผลและการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ เช่น ร้อนหรือหนาวมากเกินไป น้ าน้อยหรือมากเกินไป
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ล้วนแต่เป็นปัจจัยจ ากัดผลิตผลและการเจริญเติบโต กล่าวคือ ทุกชีวิตมีขอบขีดจ ากัดของความทนทาน
แตกต่างกันไป แต่ว่าเนื่องจากภายใต้สภาพการณ์ต่างๆ การกระท าปฏิกิริยาร่วมกันระหว่างปัจจัย
แวดล้อมจะมีผลท าให้เกิดมีปัจจัยขึ้นมาชดเชยได้ เช่น ทะเลทรายฝนมักตกน้อย แห้งแล้งและอุณหภูมิ
สูง พืชต่างๆจึงขึ้นน้อย แต่ในแถบหนาวทางตอนเหนือของทวีปต่างๆฝนก็ตกน้อยแต่กลับมีต้นไม้
จ าพวก coniferous ขึ้นอยู่มากมาย ทั้งนี้เนื่องจากอุณหภูมิต่ าการสูญเสียน้ าจากการระเหยและการ
คายน้ ามีน้อย ถึงฝนจะตกน้อยต้นไม้ก็ข้ึนได้ดีกว่าทะเลทราย กรณีนี้อุณหภูมิท าหน้าที่เป็นปัจจัยที่เป็น
ตัวชดเชย จากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตของพืชหรือสิ่งมีชีวิต ถึงจะถูกจ ากัดโดยปัจจัยที่มี
มากหรือน้อยเกินไปก็ตามก็ยังมีปัจจัยอ่ืนมาช่วยชดเชยท าให้การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตด าเนินต่อไป 
ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมทั้งหลายต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ปัจจัยหนึ่งอาจมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับอีกปัจจัยหนึ่งและอาจทดแทนหรือช่วยลดอิทธิพลของปัจจัยที่เป็นตัวจ ากัดที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
ให้น้อยลงได ้

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ 

สิ่งมีชีวิตทั้งหลายในระบบนิเวศ มีความสัมพันธ์และหน้าที่เฉพาะอย่างกล่าวคือต่างฝ่าย
ต่างก็มีหน้าที่เฉพาะตนสามารถแบ่งหน้าที่ตามลักษณะได้ดังนี้ 

๑. ผู้ผลิต เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถน าพลังงานจากแสงอาทิตย์มาสร้างอาหารขึ้นเองได้ มี
หน้าที่เป็นผู้ผลิตอาหาร ได้แก่พืชใบเขียวทุกชนิด พืชพวกนี้จะตรึงพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยผ่าน
กระบวนการสังเคราะห์แสงแล้วเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานทางชีวเคมีในรูปของแป้งและน้ าตาลที่
อยู่ในพืชซึ่งใช้ส าหรับการด ารงชีวิตในพืช และใช้เป็นอาหารส าหรับสัตว์ 

๒. ผู้บริโภค เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ซึ่งได้รับ
พลังงานจากการบริโภคสิ่งมีชีวิตอ่ืน จึงได้รับพลังงานในรูปของสารอินทรีย์โดยตรงไม่ต้องสร้างอาหาร
เอง เรียกว่า พวกเฮทเทอโรโทรฟิค พวกกินพืชโดยตรงเรียกว่า เฮอร์บีวอร์ หรือผู้บริโภคขั้นปฐมภูมิ
ได้แก่ ช้าง ม้า วัว ควาย แพะ แกะ กระต่าย เป็นต้น ส าหรับสัตว์ที่ไม่กินพืชโดยตรงแต่อาศัยพลังงาน
จากพืชทางอ้อมโดยการกินเนื้อของสัตว์ที่กินพืชอีกทอดหนึ่งเรียกว่า คาร์นิวอร์ หรือผู้บริโภคขั้นทุติย
ภูมิ ได้แก่ เสือ สิงโต สุนัขจิ้งจอก เป็นต้น ส าหรับสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่กว่าบริโภคสัตว์กินเนื้อที่มี
ขนาดเล็กกว่าอาจจัดสัตว์ที่บริโภคสัตว์กินเนื้อด้วยกันเองเป็นผู้บริโภคข้ันตติยภูมิ ส าหรับมนุษย์ซึ่งเป็น
ตัวการส าคัญในการควบคุมและเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนั้น เป็นผู้บริโภคได้ทั้งพืชและสัตว์ เรียกว่า 
โอมนิวอร์ 

๓. ผู้ย่อยสลาย เป็นสิ่งมีชีวิตพวกเดียวกับพวกเฮทเทอโรโทรฟิค แต่ได้รับพลังงานจาก
สารอาหารซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตอ่ืนที่ตายแล้ว ได้แก่ พวกเห็ดรา จุลินทรีย์ต่างๆ เป็นพวกท่ีด ารงชีวิตโดยการ
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ย่อยสลายโดยดูดซับอาหารจากซากพืชซากสัตว์ ช่วยให้ซากพืชซากสัตว์ผุสลายและปลดปล่อยธาตุ
ต่างๆกลับไปสู่ดินเป็นประโยชน์แก่พืชอีกครั้งหนึ่ง 

สิ่งมีชีวิตจ าเป็นต้องใช้พลังงานในการท าหน้าที่ต่างๆเพ่ือให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ พลังงานที่
สิ่งมีชีวิตน ามาใช้นี้อยู่ในอาหารซึ่งเป็นพวกสารอินทรีย์ต่างๆ โดยพืชได้รับพลังงานจากอาหารที่สร้าง
ขึ้นเอง ส่วนสัตว์ได้รับพลังงานจากพืชหรือสัตว์อ่ืนๆที่กินเข้าไป การถ่ายทอดพลังงานนี้จะเริ่มจากพืช 
ไปยังสัตว์ที่กินพืช แล้วไปยังสัตว์ที่กินสัตว์ต่อไปเป็นทอดๆ ลักษณะของการกินต่อกันเป็นทอดๆที่ท าให้
เกดิการถ่ายพลังงานในสิ่งมีชีวิตนี้ เรียกว่า โซ่อาหาร และระดับของโซ่อาหาร เรียกว่าโทรฟิค เช่น 

เมล็ดพืช               หนู               งู              เหยี่ยว เป็นต้น 

ในทุกล าดับของการถ่ายทอดพลังงานจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งจะมีการสูญ
หายพลังงานในรูปของความร้อนไปประมาณร้อยละ ๙๐ พลังงานที่ถูกถ่ายทอดไปจะเหลือเพียงร้อย
ละ ๑๐ ในแต่ละล าดับของการกิน และโครงสร้างส าคัญของสังคมชีวิตนั้น ท าให้เกิดโซ่อาหาร ๒
ประเภท คือ 

๑. โซ่อาหารแบบจับกิน เป็นโซ่อาหารที่เริ่มจากการถ่ายทอดพลังงานจากพืชสีเขียวที่สร้าง
อาหารเองได้ ไปยังสัตว์กินพืช และต่อไปยังสัตว์ที่กินสัตว์อีกทอดหนึ่ง เช่น 

 หญ้า               กระต่าย                 สุนัขจิ้งจอก 

๒. โซ่อาหารแบบกินเศษอินทรีย์ เป็นโซ่อาหารที่เริ่มจากสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อย
สลายซากของสิ่งมีชีวิตโดยจุลินทรีย์ไปยังสิ่งมีชีวิตที่กินเศษอินทรีย์และต่อไปยังผู้ล่า เช่น 

 ซากพืช             ลูกกุ้ง                ปลา                นก 

ภายในระบบนิเวศต่างๆ ประกอบด้วยหลายๆ โซ่อาหาร แต่ละโซ่อาหารไม่มีอยู่เป็น
เอกเทศแต่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแบบยึดโยงท าให้เกิดความสลับซับซ้อนในรูปแบบที่เรียกว่า
สายใยอาหาร ทั้งนี้เพราะในระดับโทรฟิคที่ต่ าลงมามีชนิดของสิ่งมีชีวิตมากกว่าในระดับที่สูงกว่าท าให้
ผู้บริโภคท่ีอยู่ในระดับโทรฟิคที่สูงกว่าสามารถเลือกกินอาหารได้หลายชนิดในเวลาเดียวกัน 

การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 

หน้าที่ของระบบนิเวศในการถ่ายทอดพลังงานเริ่มต้นจากการถ่ายทอดพลังงานจากดวง 
อาทิตย์ในรูปของพลังงานแสง ในขั้นแรกพืชสีเขียวจะรับไว้ก่อน แล้วจึงแปลงไปเก็บไว้ในสารอินทรีย์ที่
สร้างข้ึน พลังงานที่พืชสีเขียวดูดเก็บไว้ เทียบได้กับน้ าหนักสารอินทรีย์ที่พืชสร้างข้ึนไปประมาณ ๑๕๐-
๒๐๐ พันล้านตัน ส่วนหนึ่งของพลังงานดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เพ่ือการเจริญเติบโตและเพ่ือกิจกรรม
ต่างๆ ดังนั้นผลผลิตที่เป็นสารอินทรีย์จึงน้อยกว่าส่วนที่พืชรับไว้ได้จริงพลังงานที่พืชดูดเก็บไว้ในล าต้น
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จะถูกน าไปใช้ในการหายใจระดับเซลล์มากกว่าครึ่งของพลังงานทั้งหมด ส่วนที่เหลือบางส่วนจะสะสม
ไว้ในโมเลกุลของสารอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้น แล้วส่งไปเก็บไว้ตาม ล าต้น ผล ใบ ดอก ราก เมื่อสัตว์กิน
พืชพลังงานที่แฝงในเนื้อเยื่อพืชก็ถ่ายทอดไปยังสัตว์พร้อมกับอาหารนั้น เมื่อสัตว์อีกชนิดหนึ่งกินสัตว์
ชนิดนี้พลังงานก็ถ่ายทอดต่อไปในลักษณะเดียวกันเป็นทอดๆ ผ่านผู้บริโภค ตลอดจนจุลินทรีย์ที่อยู่ใน
ดิน จะพบว่าทุกข้ันตอนที่มีการถ่ายทอดพลังงานผ่านระดับชีวิตต่างๆจะเกิดการสูญเสียพลังงานไปจาก
ระบบนิเวศและถ่ายทอดพลังงานนี้จะเป็นไปในลักษณะวงจรเปิด 

อย่างไรก็ตาม โดยธรรมชาติผลิตผลสุทธิส่วนใหญ่จะไม่ถูกบริโภคจนหมด แต่จะคง
เหลืออยู่ในธรรมชาติและเหี่ยวแห้งตายไปในที่สุด เป็นเหตุให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานผ่านผู้ย่อยสลาย
อินทรียสารโดยตรง การถ่ายทอดพลังงานนิเวศในน้ าและบนบกก็ต่างกันกล่าวคือ ถ้าเป็นระบบนิเวศใน
น้ าการถ่ายทอดพลังงานมักจะเกิดขึ้นในชั้นของตะกอนใต้ท้องน้ า แต่ถ้าเป็นระบบนิเวศบนบกจะเกิด
ในชั้นของซากที่เหลือและในดิน 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่าในฐานะที่มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งในระบบนิเวศซึ่งสามารถที่จะ
ท าลายและรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ได้ จ าเป็นจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจสังคมชีวิตในโลกธรรมชาติให้
ดีว่าทุกสรรพชีวิตมีความเป็นอยู่ในลักษณะใดและมีความสัมพันธ์กับสิ่งใดบ้าง หากมนุษย์มุ่งเพียงแต่
จะเสพทรัพยากรต่างๆเพ่ือสนองกิเลสตัณหาของตนขาดการวางแผนที่ดีและมองไม่เห็นผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นตามมาในอนาคต ปัญหาต่างๆคงจะเกิดขึ้นอย่างทวีคูณ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เช่นการท าให้มนุษย์มีอายุสูงขึ้น การมียารักษาโรคที่ดี ก็เป็นสาเหตุส าคัญอีกสาเหตุ
หนึ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่มองข้าม กล่าวคือ เมื่อประชากรเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว อัตราการเกิดมาก อัตราการ
ตายลดลงเป็นเหตุท าให้โลกผลิตอาหารได้ไม่ทันกับความต้องการ ผนวกกับทรัพยากรธรรมชาติชนิดที่
ใช้แล้วหมดไปก็มีน้อยเต็มที จ าเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์ต้องกลับมาคิดให้ดีว่าสิ่งที่มนุษย์ก าลังท าอยู่ทุก
วันนี้มันเป็นประโยชน์หรือให้โทษกันแน่ เมื่อชาวตะวันตกสืบค้นดูอารยธรรมของตัวเองและยอมรับว่า
สาเหตุอันเป็นต้นตอของปัญหาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศนั้นมาจากอารยธรรมของพวกเขาเอง 
นับตั้งแต่ยุคทองของปรัชญากรีกอันยึดแนวคิดของโสเครตีส เพลโตและอริสโตเติลเป็นใหญ่ จนมาถึง
ยุคทองของวิทยาศาสตร์อันมีค าสอนที่มองมนุษย์แปลกแยกจากโลกธรรมชาติจนชาวตะวันตกเองเกิด
ความส านึกผิดพร้อมที่จะเปลี่ยนกระบวนทัศน์เสียใหม่อย่างถอนรากถอนโคน 

บ่อเกิดวิกฤติทางนิเวศ 

การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ในคริสตศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ ซึ่งมีฟิสิกซ์แบบเดิมหรือกลศาสตร์ของ
นิวตันเป็นแกนหรือเป็นรากฐานของกระบวนทัศน์ ท าให้วิทยาศาสตร์สาขาอ่ืนๆ รวมทั้งมนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนฟิสิกซ์แบบนิวตันนี้ขาดจิตวิญญาณและขัดแย้งกับสภาพความจริงของ



๓๖ 

 
ธรรมชาติที่ค้นพบใหม่โดยทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์และทฤษฎีควอนตัมของมาร์ก ฟลังก์ 
ในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่ ๒๐ เกี่ยวกับสสาร พลังงาน ลักษณะการด ารงอยู่ของอะตอม และ
องค์ประกอบซึ่งท าให้มนุษย์เข้าใจความเป็นไปและลักษณะการด ารงอยู่ของสรรพสิ่งและธรรมชาติมาก
ขึ้น รวมทั้งเกิดทัศนะใหม่ในการมองความจริงที่แตกต่างไปจากความเข้าใจของวิชาฟิสิกซ์แบบเดิมตาม
ทฤษฎีกลศาสตร์ของนิวตัน 

หลังการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลท าให้เกิดการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจมาโดยล าดับ และการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็ส่งผลให้เกิดระบบทุนนิยม มี
การแข่งขันกันเกินพอดี มีการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาแปรรูปเป็นสินค้าเพ่ือสนองความอยากของ
ตนเอง ในขณะเดียวกันก็ปล่อยสารพิษและของเสียต่างๆ ลงไปสู่สิ่งแวดล้อมท าให้เกิดความเสียหายต่อ
ระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิต ยิ่งไปกว่านั้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกธรรมชาติก็เป็นไปในลักษณะ
แปลกแยก คือ มนุษย์มองวัตถุทางธรรมชาติเป็นเพียงสิ่งที่น ามาสนองความต้องการของมนุษย์เท่านั้น
ท าให้เศรษฐกิจและนิเวศวิทยาต้องแยกทางกันโดยสิ้นเชิง และให้ความส าคัญกับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมากกว่าการด ารงไว้ซึ่งระบบนิเวศ พร้อมกันนั้นก็ยังยกเอาเทคโนโลยีต่างๆ ว่าเป็นสิ่งที่ช่วย
แก้ปัญหาต่างๆได้ ธรรมชาติเป็นเพียงทรัพยากรที่ควรพัฒนาขึ้นมาเพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์
และการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเพ่ือควบคุมการเปลี่ยนแปลงธรรมชาตินั่นเอง๓๖ ได้มีนักการศึกษาได้
เสนอแนวคิดเก่ียวกับนิเวศวิทยาไว้ ดังนี้ 

เอิร์น เฮกเกล (Ernst Haeckel, 1866) เป็นคนแรกที่ได้นิยามความหมายของนิเวศวิทยา 
ว่า "นิเวศวิทยาเป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สิ่งต่าง ๆ อย่างประหยัดของธรรมชาติ  คือ
การศึกษาสังเกตความสัมพันธ์ทั้งมวลของสัตว์กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นอินทรียวัตถุ และอนินทรียวัตถุ" จึง
ได้รับการยกยองเปน็ บิดาแห่งวิชานิเวศวิทยา 

oikos หมายถึง บ้าน หรือ ที่อยู่อาศัย (house, habitat) 

logos ที่หมายถึงการเรียน การศึกษา (study) 

ชาร์ลเอลตัน (Charles Elton, 1928) กล่าวว่า นิเวศวิทยาเป็นการศึกษาธรรมชาติ
(Natural history) ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

                                           
๓๖ Session George, Deep Ecology for the 21th Century, (New Jersey:  United State, 

1994), p. 126. 



๓๗ 

 
เฮท จี อังเดรวาร์ธา (H. G. Andrewartha) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า นิเวศวิทยาเป็น

การศึกษาการแพร่กระจาย (Distribution) และจ านวนมาก น้อย (Abundance) ของสิ่งมีชีวิตโดยใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

ชาร์ลเจ เครปส์ (Charles J. Krebs) นิยามศัพท์ค านี้ว่า นิเวศวิทยาเป็นการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ของปฏิสัมพันธ์ที่ก าหนดการแพรกระจายและจ านวนมากน้อยของสิ่งมีชีวิต 

โอดัม (Odum, 1963) ได้ให้ค านิยามไว้ว่า “ระบบนิเวศ (Ecosystem) หมายถึงหน่วย
พ้ืนทีห่นึ่ง ที่ประกอบด้วยสังคมของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมท าหน้าที่ร่วมกัน 

ราชบัณฑิตสถาน (๒๕๔๖) ได้ให้ความหมายว่านิเวศวิทยาหมายถึง วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกบัถิน่ที่อยู่และสิ่งแวดล้อม 

จากข้อความดังกล่าวประกอบด้วยประเด็นส าคัญ ๓ ประเด็น ดังนี้ 
๑. หน่วยพ้ืนที่ หมายถึง ระบบนิเวศจะถูกจ ากัดขอบเขตหรือขนาด ดังนั้นจะเล็กหรือใหญ่

อย่างไรก็ได้ แต่ต้องให้มีอาณาบริเวณอย่างเด่นชัด เช่น สระน้ า อ่างเก็บน้า ป่าไม้ ระบบเมือง ระบบ
ชนบท 

๒. สังคมของสิ่งมีชีวิต หมายถึงองค์ประกอบหรือโครงสร้างทั้งหมดที่อยู่ภายในหน่วยพ้ืนที่
หรือระบบนิเวศนั้นๆ อาจเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต ไม่มีชีวิต และอาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือ
สิ่งที่มนุษยส์ร้างข้ึนกไ็ด้ 

๓. การท าหน้าที่ร่วมกันขององค์ประกอบ หมายถึง องค์ประกอบทั้งหลายในระบบนิเวศ
ต่างก็มีบทบาทและหน้าที่ของตนเอง จึงสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่จะอยู่ร่วมกันกับสิ่งต่างๆ ได้ทั้ง
กลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ สุดท้ายก็จะแสดงเอกลักษณ์ของระบบนั้น ๆ เช่น ระบบนิเวศป่าชายเลน ระบบ
นิเวศป่าดิบชื้น ระบบนิเวศทะเล เป็นต้น๓๗ 

ดังนั้น จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปว่า นิเวศวิทยาคือ “การศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ (habitat) ทั้งทางด้านกายภาพและ
ชีวภาพในบริเวณขอบเขตที่ก าหนดขึ้น” 

                                           

 ๓๗ เกษม จันทร์แก้ว, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, โครงการสหวิทยาการพัฒนาบัณฑิตศึกษา สาขา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, (พิมพ์ครั้งท่ี ๔), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๐). 



๓๘ 

 

๒.๓  แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่าย 

๒.๓.๑ ความหมายของเครือข่าย 

เครือข่าย (Network) คือ การเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจ ที่จะ
แลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่าย
ด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทร ซึ่งกันและกัน 

ประเด็นส าคัญของนิยามข้างต้น คือ 

ความสัมพันธ์ต้องเป็นไปโดยสมัครใจ 

กิจกรรมที่ท าต้องมีลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 

การเป็นสมาชิก ต้องไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเองของคน
หรือองค์กรนั้น ๆ 

การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือข่าย จะต้องพัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือท ากิจกรรม
ร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วย ดังนั้น เครือข่ายต้องมีการจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กร
ที่เป็นสมาชิกด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน ซึ่งอาจเป็น
กิจกรรมเฉพาะกิจตามความจ าเป็น เมื่อภารกิจบรรลุเป้าหมายแล้ว เครือข่ายก็อาจยุบสลายไป แต่ถ้ามี
ความจ าเป็นหรือมีภารกิจใหม่อาจกลับมารวมตัวกันได้ใหม่ หรือจะเป็นเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องระยะยาวก็ได้ 

องค์ประกอบของเครือข่าย 

เครือข่ายเทียม (Pseudo network) หมายถึง เครือข่ายชนิดที่ เราหลงผิดคิดว่าเป็น
เครือข่าย แต่แท้จริงแล้วเป็นแค่การชุมนุมพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก โดยที่ต่างคนต่างก็ไม่ได้มี
เป้าหมายร่วมกัน และไม่ได้ตั้งใจที่จะท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นการรวมกลุ่มแบบเฮโลสาระพา หรื อ
รวมกันตามกระแสนิยมที่ไม่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ดังนั้น การท าความเข้าใจกับองค์ประกอบของ
เครือข่ายจึงมีความส าคัญ เพ่ือช่วยให้สมาชิกสามารถสร้างเครือข่ายแท้แทนการสร้างเครือข่ายเทียม 

เครือข่าย (แท้) มีองค์ประกอบส าคัญอยู่อย่างน้อย ๗ อย่างด้วยกัน คือ 
๑. มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน (common perception) 
๒. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision) 
๓. มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน (mutual interests/benefits) 
๔. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (stakeholders participation) 



๓๙ 

 
๕. มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (complementary relationship) 
๖. มีการเกื้อหนุนพ่ึงพากัน (interdependent) 
๗. มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction) 

๑. มีการรับรู้มุมมองท่ีเหมือนกัน (common perception) 
ต้องมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้เหมือนกันถึงเหตุผลในการเข้ามาร่วมกันเป็นเครือข่าย 

เช่น มีความเข้าใจในตัวปัญหาและมีจิตส านึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ประสบกับปัญหาอย่าง
เดียวกันหรือต้องการความช่วยเหลือในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน  ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกของเครือข่ายเกิด
ความรู้สึกผูกพันในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาหรือลดความเดือดร้อนที่เกิดข้ึน 

การรับรู้ร่วมกันถือเป็นหัวใจของเครือข่ายที่ท าให้เครือข่ายด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพราะ
ถ้าเริ่มต้นด้วยการรับรู้ที่ต่างกัน มีมุมมองหรือแนวคิดที่ไม่เหมือนกันแล้ว จะประสานงานและขอความ
ร่วมมือยาก เพราะแต่ละคนจะติดอยู่ในกรอบความคิดของตัวเอง มองปัญหาหรือความต้องการไปคน
ละทิศละทาง  แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าสมาชิกของเครือข่ายจะมีความเห็นที่ต่างกันไม่ได้ เพราะ
มุมมองที่แตกต่างช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ ในการท างาน แต่ความแตกต่างนั้นต้องอยู่ในส่วนของ
กระบวนการ (process) ภายใต้การรับรู้ถึงปัญหาที่สมาชิกทุกคนยอมรับแล้ว มิฉะนั้นความเห็นที่
ต่างกันจะน าไปสู่ความแตกแยกและแตกหักในที่สุด 

๒. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision) 

วิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึงการที่สมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตที่เป็นภาพเดียวกัน 
มีการรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และมีเป้าหมายที่จะเดินทางไปด้วยกัน   การมีวิสัยทัศน์
ร่วมกันจะท าให้กระบวนการขับเคลื่อนเกิดพลัง มีความเป็นเอกภาพ และช่วยผ่อนคลายความขัดแย้ง
อันเนื่องมาจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  ในทางตรงกันข้าม ถ้าวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของสมาชิก
บางกลุ่มขัดแย้งกับวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของเครือข่าย  พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มนั้นก็จะเริ่ม
แตกต่างจากแนวปฏิบัติที่สมาชิกเครือข่ายกระท าร่วมกัน ดังนั้น แม้ว่าจะต้องเสียเวลามากกับความ
พยายามในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน แต่ก็จ าเป็นจะต้องท าให้เกิดข้ึน หรือถ้าสมาชิกมีวิสัยทัศน์ส่วนตัว
อยู่แล้ว ก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเครือข่ายให้มากที่สุดแม้จะไม่ซ้อนทับกันแนบสนิทจน
เป็นภาพเดียวกัน แต่อย่างน้อยก็ควรสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน 

๓. มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน ( mutual interests/benefits) 

ค าว่าผลประโยชน์ในที่นี้ครอบคลุมทั้งผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์ไม่ใช่ตัว
เงิน ถ้าการเข้าร่วมในเครือข่ายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเขาหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
ก็จะเป็นแรงจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายมากข้ึน 



๔๐ 

 
ดังนั้น ในการที่จะดึงใครสักคนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเครือข่าย จ าเป็นต้อง

ค านึงถึงผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการเข้าร่วม ถ้าจะให้ดีต้องพิจารณาล่วงหน้าก่อนที่เขาจะร้อง
ขอ ลักษณะของผลประโยชน์ที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับอาจแตกต่างกัน แต่ควรต้องให้ทุกคนและต้อง
เพียงพอที่จะเป็นแรงจูงใจให้เขาเข้ามีส่วนร่วมในทางปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่เป็นเข้ามาเป็นเพียงไม้ประดับ
เนื่องจากมีต าแหน่งในเครือข่าย แต่ไม่ได้ร่วมปฏิบัติภาระกิจ เมื่อใดก็ตามที่สมาชิกเห็นว่าเขาเสีย
ประโยชน์มากกว่าได้ หรือเมื่อเขาได้ในสิ่งที่ต้องการเพียงพอแล้ว สมาชิกเหล่านั้นก็จะออกจาก
เครือข่ายไปในที่สุด 

๔. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (stakeholders participation) 

การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย เป็นกระบวนการที่ส าคัญมากในการพัฒนาความ
เข้มแข็งของเครือข่าย เป็นเงื่อนไขท่ีท าให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือกระท า
อย่างเข้มแข็ง ดังนั้น สถานะของสมาชิกในเครือข่ายควรมีความเท่าเทียมกัน ทุกคนอยู่ในฐานะ 
“หุ้นส่วน (partner)” ของเครือข่าย เป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ (horizontal relationship) คือ
ความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือน มากกว่าความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง (vertical relationship) ในลักษณะเจ้านาย
ลูกน้อง  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากในทางปฏิบัติเพราะต้องเปลี่ยนกรอบความคิดของสมาชิกในเครือข่าย
โดยการสร้างบริบทแวดล้อมอ่ืนๆ เข้ามาประกอบ แต่ถ้าท าได้จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย
มาก 

๕. มีการเสริมสร้างซ่ึงกันและกัน (complementary relationship) 

องค์ประกอบที่จะท าให้เครือข่ายด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง คือ การที่สมาชิกของเครือข่าย
ต่างก็สร้างความเข้มแข็งให้กันและกัน โดยน าจุดแข็งของฝ่ายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่ง 
แล้วท าให้ได้ผลลัพธ์เพ่ิมข้ึนในลักษณะพลังทวีคูณ (๑+๑ > ๒) มากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนเมื่อต่างคนต่าง
อยู่ 

๖. การเกื้อหนุนพึ่งพากัน (interdependence) 

เป็นองค์ประกอบที่ท าให้เครือข่ายด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน การที่สมาชิก
เครือข่ายตกอยู่ในสภาวะจ ากัดทั้งด้านทรัพยากร ความรู้  เงินทุน ก าลังคน ฯลฯ  ไม่สามารถท างานให้
บรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยตนเองโดยปราศจากเครือข่าย  จ าเป็นต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกัน
ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย การท าให้หุ้นส่วนของเครือข่ายยึดโยงกันอย่างเหนียวแน่น จ าเป็นต้องท า
ให้หุ้นส่วนแต่ละคนรู้สึกว่าหากเอาหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งออกไปจะท าให้เครือข่ายล้มลงได้ การด ารงอยู่
ของหุ้นส่วนแต่ละคนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด ารงอยู่ของเครือข่าย  การเกื้อหนุนพ่ึงพากัน ใน
ลักษณะนี้จะส่งผลให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยอัตโนมัติ 



๔๑ 

 
๗. มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction) 
หากสมาชิกในเครือข่ายไม่มีการปฏิสัมพันธ์กันแล้ว ก็ไม่ต่างอะไรกับก้อนหินแต่ละก้อนที่

รวมกันอยู่ในถุง แต่ละก้อนก็อยู่ในถุงอย่างเป็นอิสระ ดังนั้นสมาชิกในเครือข่ายต้องท ากิจกรรมร่วมกัน
เพ่ือก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น มีการติดต่อกันผ่านทางการเขียน การพบปะพูดคุย การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนาร่วมกัน โดยที่ผลของการ
ปฏสิัมพันธ์นี้ต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือข่ายตามมาด้วย 

ลักษณะของปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกควรเป็นการแลกเปลี่ยนกัน ( reciprocal 
exchange)  มากกว่าที่จะเป็นผู้ให้หรือเป็นผู้รับฝ่ายเดียว (unilateral exchange)  ยิ่งสมาชิกมี
ปฏิสัมพันธ์กันมากเท่าใดก็จะเกิดความผูกพันระหว่างกันมากขึ้นเท่านั้น ท าให้การเชื่อมโยงแน่น
แฟ้นมากยิ่งขึ้น มีการเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย 

องค์ประกอบข้างต้นไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ในการน าไปช่วยจ าแนกระหว่างเครือข่าย
แท้ กับเครือข่ายเทียมเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่จะมีผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายด้วย 

การก่อเกิดของเครือข่าย 

เครือข่ายแต่ละเครือข่าย ต่างมีจุดเริ่มต้น หรือถูกสร้างมาด้วยวิธีการต่างๆ กัน แบ่งชนิด
ของเครือข่ายออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ 

๑. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ 
เครือข่ายชนิดนี้มักเกิดจากการที่ผู้คนมีใจตรงกัน ท างานคล้ายคลึงกันหรือประสบกับ

สภาพปัญหาเดียวกันมาก่อน เข้ามารวมตัวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์  ร่วมกัน
แสวงหาทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า การด ารงอยู่ของกลุ่มสมาชิกในเครือข่ายเป็นแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้นภายใน
ตัวสมาชิกเอง (ฉันทะ) เครือข่ายเช่นนี้มักเกิดขึ้นในพ้ืนที่ อาศัยความเป็นเครือญาติ เป็นคนในชุมชน
หรือมาจากภูมิล าเนาเดียวกันที่มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่คล้ายคลึงกัน มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มโดยจัดตั้ง
เป็นชมรมที่มีกิจกรรมร่วมกันก่อน เมื่อมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นจึงขยายพ้ืนที่ด าเนินการออกไป หรือมีการ
ขยายเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ของกลุ่มมากขึ้น ในที่สุดก็พัฒนาขึ้นเป็นเครือข่ายเพ่ือให้ครอบคลุมต่อ
ความต้องการของสมาชิกได้กว้างขวางขึ้น 

เครือข่ายประเภทนี้ มักใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวที่ยาวนาน แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว มักจะเข้มแข็ง 
ยั่งยืน และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มข้ึน 

๒. เครือข่ายจัดตั้ง 
เครือข่ายจัดตั้งมักจะมีความเกี่ยวพันกับนโยบายหรือการด าเนินงานของภาครัฐเป็นส่วน

ใหญ่  การจัดตั้งอยู่ในกรอบความคิดเดิมที่ใช้กลไกของรัฐผลักดันให้เกิดงานที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว และ



๔๒ 

 
ส่วนมากภาคีหรือสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายมักจะไม่ได้มีพ้ืนฐาน ความต้องการ ความคิด ความเข้าใจ 
หรือมุมมองในการจัดตั้งเครือข่ายที่ตรงกันมาก่อนที่จะเข้ามารวมตัวกัน เป็นการท างานเฉพาะกิจ
ชั่วคราวที่ไม่มีความต่อเนื่อง และมักจะจางหายไปในที่สุด  เว้นแต่ว่าเครือข่ายจะได้รับการชี้แนะที่ดี 
ด าเนินงานเป็นขั้นตอนจนสามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดเป็นความผูกพันระหว่างสมาชิกจน
น าไปสู่การพัฒนาเป็นเครือข่ายที่แท้จริง  อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มสมาชิกจะยังคงรักษาสถานภาพของ
เครือข่ายไว้ได้ แต่มีแนวโน้มที่จะลดขนาดของเครือข่ายลงเมื่อเปรียบเทียบระยะก่อตั้ง 

๓. เครือข่ายวิวัฒนาการ 
เป็นการถือก าเนิดโดยไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติตั้งแต่แรก และไม่ได้เกิดจากการจัดตั้ง

โดยตรงแต่มีกระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู่ โดยเริ่มที่กลุ่มบุคคล/องค์กรมารวมกันด้วยวัตถุประสงค์
กว้างๆ ในการสนับสนุนกันและเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยยังไม่ได้สร้างเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เฉพาะที่
ชัดเจนนัก หรืออีกลักษณะหนึ่งคือถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการได้รับฟัง หรือ
การไปได้เห็นการด าเนินงานของเครือข่ายอ่ืนๆมา แล้วเกิดความคิดที่จะรวมตัวกัน สร้างพันธสัญญา
เป็นเครือข่ายช่วยเหลือและพัฒนาตนเอง เครือข่ายที่ว่านี้แม้จะไม่ได้เกิดจากแรงกระตุ้นภายในโดยตรง
ตั้งแต่แรก แต่ถ้าสมาชิกมีความตั้งใจจริงที่เกิดจากจิตส านึกที่ดี  เมื่อได้รับการกระตุ้นและสนับสนุน ก็
จะสามารถพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งท านองเดียวกันกับเครือข่ายที่เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติ  เครือข่ายในลักษณะนี้พบเห็นอยู่มากมาย เช่น เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายโรงเรียนสร้าง
เสริมสุขภาพ เป็นต้น 

การสร้างเครือข่าย  (Networking) 
การสร้างเครือข่าย หมายถึงการท าให้มีการติดต่อ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารและการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ  การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวก ให้สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพ่ือน ที่ต่างก็มีความเป็นอิสระมากกว่าสร้างการ
คบค้าสมาคมแบบพ่ึงพิง นอกจากนี้การสร้างเครือข่ายต้องไม่ใช่การสร้างระบบติดต่อด้วยการเผยแพร่
ข่าวสารแบบทางเดียว เช่นการส่งจดหมายข่าวไปให้สมาชิกตามรายชื่อ แต่จะต้องมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วย 

ความจ าเป็นที่ต้องมีเครือข่าย 
การพัฒนางานหรือการแก้ปัญหาใดๆที่ใช้วิธีด าเนินงานในรูปแบบที่สืบทอดกันเป็น

วัฒนธรรมภายในกลุ่มคน หน่วยงาน หรือองค์กรเดียวกัน จะมีลักษณะไม่ต่างจากการปิดประเทศที่ไม่
มีการติดต่อสื่อสารกับภายนอก การด าเนินงานภายใต้กรอบความคิดเดิม อาศัยข้อมูลข่าวสารที่
ไหลเวียนอยู่ภายใน ใช้ทรัพยากรหรือสิ่งอ านวยความสะดวกที่พอจะหาได้ใกล้มือ หรือถ้าจะออกแบบ
ใหม่ก็ต้องใช้เวลานานมาก จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางานอย่างยิ่งและไม่อาจแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ 



๔๓ 

 
การสร้าง “เครือข่าย” สามารถช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลและ

องค์กรได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทั้งบทเรียนและประสบการณ์กับบุคคลหรือองค์กรที่อยู่นอก
หน่วยงานของตน ลดความซ้ าซ้อนในการท างาน ให้ความร่วมมือและท างานในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์
ซึ่งกันและกัน เสมือนการเปิดประตูสู่โลกภายนอก 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือความยั่งยืน 
๑. สมาชิกที่เข้าร่วม ต้องเข้าใจเป้าหมายในการรวมตัวกันว่าจะก่อให้เกิดความส าเร็จใน

ภาพรวม 
๒. สร้างการยอมรับในความแตกต่างระหว่างสมาชิก ยอมรับในรูปแบบและวัฒนธรรม

องค์กรของสมาชิก 
๓. มีกิจกรรมสม่ าเสมอและมากพอที่จะท าให้สมาชิกได้ท างานร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่ต้อง

แน่ใจว่าท าได้ และกระจายงานได้ทั่วถึง ควรเลือกกิจกรรมที่ง่ายและมีแนวโน้มประสบผลส าเร็จ อย่า
ท ากิจกรรมที่ยากโดยเฉพาะครั้งแรกๆ เพราะถ้าท าไม่ส าเร็จอาจท าให้เครือข่ายที่เริ่มก่อตัวเกิดการแตก
สลายได ้

๔. จัดให้มีและกระตุ้นให้มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างทั่วถึง และสม่ าเสมอ 
๕. สนับสนุนสมาชิกทุกกลุ่ม และทุกด้านที่ต้องการความช่วยเหลือ เน้นการช่วยเหลือกลุ่ม

สมาชิกท่ียังอ่อนแอให้สามารถช่วยตนเองได้ 
๖. สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในเครือข่าย 
๗. สนับสนุนให้สมาชิกได้พัฒนางานอย่างเต็มก าลังตามศักยภาพและความช านาญที่มีอยู่ 

โดยร่วมกันตั้งเป้าหมายในการพัฒนางานให้กับสมาชิกแต่ละกลุ่ม  ส่งผลให้สมาชิกแต่ละกลุ่มมี
ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เป็นพื้นฐานในการสร้างความหลากหลายและเข้มแข็งให้กับเครือข่าย 

๘. สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ระหว่างบุคลากรทุกระดับของสมาชิกในเครือข่ายใน
ลักษณะความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือน 

๙. จัดกิจกรรมให้สมาชิกใหม่ของเครือข่าย เพ่ือเชื่อมต่อคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ในการสืบ
ทอดความเป็นเครือข่ายต่อไป 

๑๐. จัดให้มีเวทีระหว่างคนท างานเพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการท างานด้านต่างๆ อย่าง
สม่ าเสมอ รวมทั้งการให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 

๑๑. จัดให้มีช่องทางการท างานร่วมกัน การสื่อสารที่ง่ายต่อการเข้าถึงที่ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน  เช่น สร้างระบบการส่งต่องาน และสร้างเว็บไซต์เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายเข้าด้วยกัน 



๔๔ 

 
การรักษาเครือข่าย 
ตราบใดที่ภารกิจเครือข่ายยังไม่ส าเร็จย่อมมีความจ าเป็นที่จะต้องรักษาเครือข่ายไว้ 

ประคับประคองให้เครือข่ายสามารถด าเนินการต่อไปได้ และบางกรณีหลังจากเครือข่ายได้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายแล้ว ก็จ าเป็นต้องรักษาความส าเร็จของเครือข่ายไว้  หลักการรักษาความส าเร็จ
ของเครือข่าย มีดังนี้ 

๑. มีการจัดกิจกรรมร่วมที่ด าเนินอย่างต่อเนื่อง 
๒. มีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย 
๓. ก าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ 
๔. จัดหาทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ 
๕. ให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา 
๖. มีการสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 

๑. การจัดกิจกรรมร่วมที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
เครือข่ายจะก้าวไปสู่ช่วงชีวิตที่ถดถอยหากไม่มีกิจกรรมใดๆที่สมาชิกของเครือข่ายสามารถ

กระท าร่วมกัน ทั้งนี้เนื่องจาก เมื่อไม่มีกิจกรรมก็ไม่มีกลไกที่จะดึงสมาชิกเข้าหากัน สมาชิกของ
เครือข่ายก็จะไม่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กัน เมื่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิดลดลงก็ส่งผลให้เครือข่าย
เริ่มอ่อนแอ สมาชิกจะเริ่มสงสัยในการคงอยู่ของเครือข่าย บางคนอาจพาลคิดไปว่าเครือข่ายล้มเลิกไป
แล้ว 

ความยั่งยืนของเครือข่ายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้มีการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งกิจกรรมดังกล่าวกลายเป็นแบบแผน (pattern) ของการกระท าที่สมาชิกของเครือข่าย
ยอมรับโดยทั่วกัน ด้วยเหตุนี้ การที่จะรักษาเครือข่ายไว้ได้ต้องมีการก าหนดโครงสร้างและตาราง
กิจกรรมไว้ให้ชัดเจน ทั้งในแง่ของเวลา ความถี่ และต้องเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเพียงพอที่จะดึงดูด
สมาชิกให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว   ไม่จ าเป็นต้องเป็นกิจกรรมเดียวที่ใช้ส าหรับสมาชิกทุกคน ใน
ส ารวจดูความต้องการเฉพาะของสมาชิกในระดับย่อยลงไปในแต่ละคนและแต่ละกลุ่ม กล่าวคือควรจะ
มีกิจกรรมย่อยที่หลากหลายเพียงพอที่จะตอบสนองความสนใจของสมาชิกกลุ่มย่อยในเครือข่ายด้วย 
โดยที่กิจกรรมเหล่านี้ก็ยังต้องอยู่ในทิศทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายของเครือข่าย กิจกรรมเหล่านี้อาจ
จัดในรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น การวางแผนงานร่วมกัน การพบปะเพ่ือประเมินผลร่วมกันประจ าทุก
เดือน ฯลฯ หรือจัดในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ  เช่น จัดกีฬาสันทนาการระหว่างสมาชิก จัดงาน
ประเพณีท้องถิ่นร่วมกัน เป็นต้น ในกรณีที่เครือข่ายครอบคลุมพ้ืนที่ที่กว้างขวางมาก กิจกรรมไม่ควร
รวมศูนย์อยู่เฉพาะส่วนกลาง ควรกระจายจุดพบปะสังสรรค์หมุนเวียนกันไปเพ่ือให้สมาชิกเข้าร่วมได้
โดยสะดวก 



๔๕ 

 
๒. การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย 
สัมพันธภาพที่ดี เป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่ งในการรักษาเครือข่ายให้ยั่ งยืนต่อไป 

ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเสมือนน้ ามันที่คอยหล่อลื่นการท างานร่วมกันให้ด าเนินไปอย่างราบรื่น เมื่อใดที่
สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึกบาดหมางไม่เข้าใจกัน หรือเกิดความขัดแย้งระหว่างกันโดยหา
ข้อตกลงไม่ได้ สัมพันธ ภาพระหว่างสมาชิกก็จะเริ่มแตกร้าว ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขอย่างทันท่วงที ก็จะ
น าไปสู่ความเสื่อมถอยและความสิ้นสุดลงของเครือข่ายได้  ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมที่มีจุดประสงค์
เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกโดยเฉพาะ และควรจัดอย่างสม่ าเสมอไม่ใช่จัดในช่วงที่มี
ปัญหาเกิดขึ้นเท่านั้น 

นอกจากนี้สมาชิกของเครือข่ายพึงตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาสัมพันธภาพ เพ่ือ
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันที่อาจเกิดขึ้น สมาชิกควรแสดงความเป็นมิตรต่อกัน เมื่อ
เกิดความขัดแย้งต้องรีบแก้ไขและด าเนินการไกล่เกลี่ยให้เกิดความเข้าใจกันใหม่ นอกจากนี้ควรมี
มาตรการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างกัน  เช่น ในการจัดโครงสร้างองค์กรควร
แบ่งอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจน และไม่ซ้ าซ้อน การก าหนดเป้าหมายการท างานที่สมาชิกยอมรับร่วมกัน 
การจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ การก าหนดผู้น าที่เหมาะสม การก าหนดกติกาอันเป็นที่ยอมรับ
ร่วมกัน เป็นต้น 

๓. การก าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ 
สมาชิกจะยังเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายตราบเท่าที่ยังมีสิ่งจูงใจเพียงพอที่จะดึงดูดให้

เข้าไปมีส่วนร่วม ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดกลไกบางประการที่จะช่วยจูงใจให้สมาชิกเกิดความสนใจ
อยากเข้ามีส่วนร่วม ซึ่งตามทฤษฎีแรงจูงใจแล้ว ปัจเจกต่างก็มีสิ่งจูงใจที่ต่างกัน ดังนั้นควรท าการ
วิเคราะห์เพ่ือบ่งชี้ถึงแรงจูงใจที่แตกต่างหลากหลายในแต่ละบุคคล แล้วท าการจัดกลุ่มของสิ่งจูงใจที่
ใกล้เคียงกันออกเป็นกลุ่ม ๆ อาทิ ค่าตอบแทน เกียรติยศชื่อเสียง การยอมรับ ฯลฯ อันจะน าไปสู่
มาตรการในการสร้างแรงจูงใจส าหรับบุคคลในแต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง ถ้าจ าเป็นจะต้องให้
ค่าตอบแทนเพ่ือเป็นสิ่งจูงใจ ควรเป็นการแลกเปลี่ยนกับผลงานมากกว่าการให้ผลตอบแทนในลักษณะ
เหมาจ่าย กล่าวคือผู้ที่รับค่าตอบแทนต้องสร้างผลงานเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน โดยผลงานที่ได้ต้อง
สนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเครือข่าย และควรมีการท าสัญญาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ชัดเจน เพ่ือสร้างทักษะผูกพันระหว่างผู้รับทุนและผู้ใช้ทุน การให้ค่าตอบแทนก็ไม่ควร
ให้ทั้งหมดในงวดเดียว ทั้งนี้เพ่ือให้มีการปรับลดค่าตอบแทนได้หากผู้รับทุนไม่ด าเนินการตามสัญญา 

ในกรณีที่ต้องการให้เกียรติยศและชื่อเสียงเป็นสิ่งจูงใจโดยเฉพาะในงานพัฒนาสังคมที่
มักจะไม่มีค่าตอบแทนการด าเนินงาน จ าเป็นต้องหาสิ่งจูงใจอ่ืนมาชดเชยสิ่งตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ตาม
ทฤษฎีของ Maslow ความต้องการการยกย่องจากผู้อ่ืน (esteem needs) ที่อยู่ในรูปของอ านาจ



๔๖ 

 
เกียรติยศชื่อเสียง หรือสถานะทางสังคม เป็นสิ่งที่น ามาใช้จูงใจได้ อาจท าเป็นรูป “สัญลักษณ์” 
บางอย่าง ที่สื่อถึงการได้รับเกียรติยศ การยกย่องและมีคุณค่าทางสังคม เช่น การประกาศเกียรติยศ 
เข็มเชิดชูเกียรติ โล่เกียรติยศ เป็นต้น โดยสัญลักษณ์เหล่านี้ต้องมีคุณค่าเพียงพอให้เขาปรารถนาอยาก
ที่จะได้ และควรมีเกียรติยศหลายระดับที่จูงใจสมาชิกเครือข่ายให้ร่วมมือลงแรงเพ่ือไต่เต้าไปสู่ระดับที่
สูงขึ้นต่อไป ซึ่งจะช่วยให้เกิดความต่อเนื่อง และควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายชื่อคนกลุ่มนี้อย่าง
กว้างขวาง 

๔. การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ 
หลายเครือข่ายต้องหยุดด าเนินการไป เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรสนับสนุนการ

ด าเนินงานที่เพียงพอ ทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และบุคลากร  ที่ส าคัญคือเงินทุนในการ
ด าเนินงานซึ่งเปรียบเสมือนเลือดที่ไหลเวียนหล่อเลี้ยงเครือข่ายให้สามารถด าเนินการต่อไปได้ เมื่อขาด
เงินทุนเพียงพอที่จะจุนเจือ เครือข่ายอาจต้องปิดตัวลงในที่สุด  หากได้รับการสนับสนุนจะต้องมีระบบ
ตรวจสอบการใช้จ่ายอย่างรัดกุม และมีการรายงานผลเป็นระยะ หากการด าเนินงานไม่คืบหน้าอาจให้
ระงับทุนได ้

๕. การให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา 
เครือข่ายอาจเกิดปัญหาระหว่างการด าเนินงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายที่เพ่ิงเริ่ม

ด าเนินการใหม่ๆ การมีที่ปรึกษาที่ดีคอยให้ค าแนะน าและคอยช่วยเหลือจะช่วยให้เครือข่ายสามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ และช่วยหนุนเสริมให้ครือข่ายเกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ควรมีที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่
ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า เป็นแหล่งข้อมูลให้ศึกษาค้นคว้า และช่วยอบรมภาวะการเป็นผู้น าให้กับ
สมาชิกเครือข่าย 

๖. การสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 
องค์กรหรือเครือข่ายที่เคยประสบความส าเร็จกลับต้องประสบกับความล้มเหลวอย่าง

รุนแรงเมื่อเวลาผ่านไป เพราะไม่ได้“สร้างคน” ขึ้นมารับไม้ผลัดต่อจากคนรุ่นก่อนเพ่ือสานต่อภาระกิจ
ของเครือข่าย จ าเป็นต้องสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เครือข่ายต้องคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม ทั้งด้านความรู้ความสามารถ การมีประสบการณ์ร่วมกับเครือข่ายและที่ส าคัญ คือเป็นที่
ยอมรับนับถือและสามารถเป็นศูนย์รวมใจของคนในเครือข่ายได้ ด าเนินการให้คนเหล่านี้เข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการท าหน้าที่ เป็นสมาชิกแกนหลัก เพ่ือสืบสานหน้าที่ต่อไปเมื่อ
สมาชิกแกนหลักต้องหมดวาระไป 

แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่าย (Network)  ความหมายของเครือข่ายนั้นแม้ไม่ได้มีการนิยามไว้
อย่างชัดเจน แต่ก็มีผู้ให้ความหมายของ “เครือข่าย” ไว้อย่างมากมาย ดังต่อไปนี้ 



๔๗ 

 
กาญจนา แก้วเทพ ได้ให้ความหมายว่า “เครือข่าย” หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการ

ประสานงานของบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรหลายๆ องค์กรที่ต่างมีทรัพยากรของตนเอง มีเป้าหมาย มี
วิธีการท างาน และกลุ่มเป้าหมายของตนเอง บุคคลหรือกลุ่มเหล่านี้ได้มาประสานงานกันมีระยะ
เวลานานพอสมควร แม้อาจจะไม่มีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอก็ตาม แต่ก็มีการวางรากฐานเอาไว้
(เปรียบเสมือนมีการต่อสายโทรศัพท์เอาไว้) เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความต้องการที่จะขอความช่วยเหลือ
หรือขอความร่วมมือจากกลุ่มอ่ืนๆ เพ่ือแก้ปัญหา ก็สามารถติดต่อไปได้ในการเข้าร่วมเป็นองค์กร
เครือข่าย แม้ว่าองค์กรเหล่านี้จะมีบางอย่างร่วมกัน เช่น มีเป้าหมายร่วมกัน มีประโยชน์ร่วมกัน 
องค์กรเหล่านี้ก็ยังคงความเป็นเอกเทศอยู่ เพราะการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเป็นการเข้าร่วมเพียง
บางส่วนขององค์กรเท่านั้น๓๘ 

พรรณงาม  เง่าธรรมสาร ได้ให้ความหมายของเครือข่ายไว้ว่า “เครือข่าย” หมายถึง การ
เป็นพวกกันหลายๆ องค์กรชุมชน เพ่ือท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และมีเป้าหมายร่วมกันบางอย่าง
ร่วมกัน เช่น เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ เกิดจากการที่กลุ่มออมทรัพย์ในชุมชนต่างๆ มารวมกันเพ่ือ
แก้ปัญหาที่เกิดจากการท ากลุ่มออมทรัพย์ ฯลฯ๓๙ 

เสรี  พงษ์พิศ ให้ค านิยามของ “เครือข่าย” ไว้ว่า เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลในชุมชน
ระหว่างชุมชน กลุ่มกับกลุ่ม ชุมชนกับชุมชน โดยมีหลักยึดตามขอบเขตพ้ืนที่ ประเด็นเนื้อหาและ
กระบวนการเรียนรู้เป็นหนึ่งเดียว กระบวนการดังกล่าวเกิดจากท้องถิ่น เหมาะสมกับท้องถิ่นที่จะช่วย
ให้บุคคลและชุมชนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน การ
ปฏิบัติ แบบอย่างของผู้รู้ การอบรมสั่งสอนในบริบททางสังคม คมนาคม แบบการติดต่อที่สะดวกยิ่งขึ้น
ท าให้การไปมาหาสู่ดูงาน  การร่วมกันท า  ข้ามเขตแดนของชุมชน อ าเภอ จังหวัดและภาคเป็นไปได้
ง่าย๔๐ 

                                           
๓๘ กาญจนา แก้วเทพ, เคร่ืองมือการท างานแนววัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: สภาคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, ๒๕๓๘), หน้า ๓๕. 
๓๙ อคิน รพีพัฒน์, การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนในการวิจัยเชิงคุณภาพ, ในคู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพ

เพื่อการพัฒนา, (ขอนแก่น: หจก.โรงพิมพ์คลังนานานวิทยา), หน้า ๒๕๙. 
๔๐ ประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล, “เครือข่ายการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียนเพื่อการพึ่งพาตนเองของ

ชุมชน“, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๘), หน้า ๑๙. 



๔๘ 

 
จากความหมายและค านิยามที่มีผู้ให้ความหมาย พอจะสรุปได้ว่า “เครือข่าย” (Network) 

คือ๔๑ การเชื่อมโยงของกลุ่มคนหรือกลุ่มองค์กรเข้าด้วยกันด้วยความสมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ร่วมกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ 
เท่าเทียมกันภายใต้พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน 

จากค่านิยามของเครือข่ายประกอบไปด้วยสาระส าคัญ ๓ ประการ ดังนี้ 
(๑) ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็นไปโดยสมัครใจ 
(๒) กิจกรรมที่ท าในเครือข่ายต้องมีลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
(๓) การเป็นสมาชิก เครือข่ายต้องไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของ

ตัวเองของคนหรือองค์กรนั้น ๆ 

การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือข่าย ไม่ได้หมายถึงการจัดการให้คนมานั่ง“รวมกัน” เพ่ือ
พูดคุยสนทนากัน โดยไม่ได้ “ร่วมกัน” ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด เปรียบเหมือนการเอาก้อนอิฐมากองรวมกัน 
ย่อมไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด การเชื่อมโยงเข้าหากันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเอาอิฐแต่ละก้อนมาก่อกัน
เป็นก าแพงโดยการประสานอิฐแต่ละก้อนเข้ากันอย่างเป็นระบบ และก็ไม่ใช่เป็นแค่การรวมกลุ่มของ
สมาชิกที่มีความสนใจร่วมกันเพียงเพ่ือพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่านั้นแต่จะต้อง
พัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วย และไม่ใช่การ
รวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความสนใจเหมือนกันไว้ในมือเพ่ือสะดวกแก่การติดต่อ การมอบหมายให้
สมาชิกแต่ละคนหาสมาชิกเพ่ิมขึ้น ยิ่งได้รายชื่อมามากก็ยิ่งท าให้เครือข่ายใหญ่ขึ้น การกระท าเช่นนี้
เปรียบเสมือนการขยายถุงใส่อิฐให้โตขึ้นเพ่ือจะได้บรรจุอิฐได้มากขึ้น แต่กองอิฐในถุงก็ยังวาง
ระเกะระกะขาดการเชื่อมโยงประสานกันอย่างเป็นระบบ 

ดังนั้น เครือข่ายต้องมีการจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เป็นสมาชิกด าเนินกิจกรรม
บางอย่างร่วมกัน เพื่อน าไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจ าเป็น 
เมื่อภารกิจบรรลุเป้าหมายแล้ว เครือข่ายก็อาจยุบสลายไป แต่ถ้ามีความจ าเป็นหรือมีภารกิจใหม่อาจ
กลับมารวมตัวกันได้ใหม่ หรือจะเป็นเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องระยะยาวก็ได้การรวมตัว
เป็นเครือข่ายในลักษณะการแลกเปลี่ยน ต้องสกัดเอาส่วนดีหรือ จุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเรียนรู้และ
สนับสนุนกันและกัน เป็นการผนึกก าลัง (Synergy) ในลักษณะที่มากกว่า ๑+๑ = ๒ แต่ต้องเป็น ๑+๑ 

                                           
๔๑ งานส่งเสริมเครือข่าย, องค์ประกอบของเครือข่าย, การพัฒนาเครือข่ายสู่ความยั่งยืน กองส่งเสริม

และพัฒนาเครือข่าย ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์, [ออนไลน์], จาก: http://oppn.opp.go.th/research01.php 



๔๙ 

 
> ๒ เรียกว่าเป็น “พลังทวีคูณ” ผลลัพธ์ที่ได้จากการท างานเป็นเครือข่ายต้องดีกว่าผลรวมที่เกิดจาก
การปล่อยให้ต่างคนต่างท าแล้วนาผลลัพธ์ของแต่ละคนมารวมกัน 

องค์ประกอบของเครือข่าย 

เครือข่ายเทียม (Pseudo network) หมายถึง เครือข่ายชนิดที่ เราหลงผิดคิดว่าเป็น
เครือข่ายแต่แท้จริงแล้วเป็นแค่การชุมนุมพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก โดยที่ต่างคนต่างก็ไม่ได้มี
เป้าหมายร่วมกัน และไม่ได้ตั้งใจที่จะท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นการรวมกลุ่มแบบเฮโลสาระพา หรือ
รวมกันตามกระแสนิยมที่ไม่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ลักษณะของเครือข่ายลวงจะไม่มีการสานต่อระหว่าง
สมาชิก ดังนั้น การท าความเข้าใจกับองค์ประกอบของเครือข่ายจึงมีความส าคัญ เพ่ือช่วยให้สมาชิก
สามารถสร้างเครือข่ายแท้แทนการสร้างเครือข่ายเทียม 

เครือข่ายแท้มีองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างน้อย ๗ ประการ คือ 
(๑) มีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน (Common perception) 
สมาชิกในเครือข่าย ต้องมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้เหมือนกันถึงเหตุผลในการเข้า

มาร่วมกันเป็นเครือข่าย เช่น มีความเข้าใจในตัวปัญหาและมีจิตส านึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
ประสบกับปัญหาอย่างเดียวกัน หรือต้องการความช่วยเหลือในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น  ซึ่งจะ
ส่งผลให้สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึกผูกพันในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหาหรือลด
ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นการรับรู้ร่วมกันถือเป็นหัวใจของเครือข่ายที่ท าให้เครือข่ายด าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่องเพราะถ้าเริ่มต้นด้วยการรับรู้ที่ต่างกัน มีมุมมองหรือแนวคิดที่ ไม่ เหมือนกันแล้ว จะ
ประสานงานและขอความร่วมมือยาก เพราะแต่ละคนจะติดอยู่ในกรอบความคิดของตัวเอง มองปัญหา
หรือความต้องการไปคนละทิศละทาง แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าสมาชิกของเครือข่ายจะมีความเห็นที่
ต่างกันไม่ได้ เพราะมุมมองที่แตกต่างช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ในการท างาน แต่ความแตกต่างนั้นต้อง
อยู่ในส่วนของกระบวนการ (Process) ภายใต้การรับรู้ถึงปัญหาที่สมาชิกทุกคนยอมรับแล้ว มิฉะนั้น
ความเห็นที่ต่างกันจะน าไปสู่ความแตกแยกและแตกหักในที่สุด 

(๒) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common vision) 
วิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง การที่สมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตที่ เป็นภาพเดียวกัน 

มาการรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และมีเป้าหมายที่จะเดินทางไปด้วยกัน การมีวิสัยทัศน์
ร่วมกันจะท าให้กระบวนการขับเคลื่อนเกิดพลัง มีความเป็นเอกภาพ และช่วยผ่อนคลายความขัดแย้ง
อันเนื่องมาจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ในทางตรงกันข้าม ถ้าวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของสมาชิก
บางกลุ่มขัดแย้งกับวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของเครือข่าย พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มนั้นก็จะเริ่ม
แตกต่างจากแนวปฏิบัติที่สมาชิกเครือข่ายกระท าร่วมกัน ดังนั้น แม้ว่าจะต้องเสียเวลามากกับความ



๕๐ 

 
พยายามในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน แต่ก็จ าเป็นจะต้องท าให้เกิดข้ึน หรือถ้าสมาชิกมีวิสัยทัศน์ส่วนตัว
อยู่แล้ว ก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเครือข่ายให้มากที่สุดแม้จะไม่ซ้อนทับกันแนบสนิทจน
เป็นภาพเดียวกัน แต่อย่างน้อยก็ควรสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน 

(๓) มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual interests/benefits) 
ค าว่าผลประโยชน์ในที่นี้ครอบคลุมทั้งผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์ไม่ใช่ตัว

เงิน เป็นความต้องการ (Need) ของมนุษย์ในเชิงปัจเจก เช่น เกียรติยศ ชื่อเสียงการยอมรับ โอกาสใน
ความก้าวหน้า ความสุข ความพึงพอใจ เป็นต้นสมาชิกของเครือข่ายเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่ต่างก็มี
ความต้องการเป็นของตัวเอง (Human needs) ถ้าการเข้าร่วมในเครือข่ายสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของเขาหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน ก็จะเป็นแรงจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายมากขึ้น   
ดังนั้น ในการที่จะดึงใครสักคนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเครือข่าย จ าเป็นต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการเข้าร่วม ถ้าจะให้ดีต้องพิจารณาล่วงหน้าก่อนที่เขาจะร้องขอ 
ลักษณะของผลประโยชน์ที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับอาจแตกต่างกัน แต่ควรต้องให้ทุกคน และต้อง
เพียงพอที่จะเป็นแรงจูงใจให้เขาเข้ามีส่วนร่วมในทางปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่เป็นเข้ามาเป็นเพียงไม้ประดับ
เนื่องจากมีต าแหน่งในเครือข่าย แต่ไม่ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจ เมื่อใดก็ตามที่สมาชิกเห็นว่าเขาเสีย
ประโยชน์มากกว่าได้ หรือเมื่อเขาได้ในสิ่งที่ต้องการเพียงพอแล้ว สมาชิกเหล่านั้นก็จะออกจาก
เครือข่ายไปในที่สุด 

(๔) การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (Stakeholders participation) 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย เป็นกระบวนการที่ส าคัญมากในการพัฒนาความ

เข้มแข็งของเครือข่าย เป็นเงื่อนไขท่ีท าให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือกระท า
อย่างเข้มแข็ง ดังนั้น สถานะของสมาชิกในเครือข่ายควรมีความเท่าเทียมกัน ทุกคนอยู่ในฐานะ 
“หุ้นส่วน (Partner)” ของเครือข่าย เป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ (Horizontal relationship) คือ
ความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือนมากกว่าความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง (Vertical relationship) ในลักษณะเจ้านาย
ลูกน้อง ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากในทางปฏิบัติเพราะต้องเปลี่ยนกรอบความคิดของสมาชิกในเครือข่าย
โดยการสร้างบริบทแวดล้อมอ่ืนๆ เข้ามาประกอบ แต่ถ้าท าได้จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย
มาก 

(๕) มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (Complementary relationship) 
องค์ประกอบที่จะท าให้เครือข่ายด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง คือ การที่สมาชิกของเครือข่าย

ต่างก็สร้างความเข้มแข็งให้กันและกัน โดยน าจุดแข็งของฝ่ายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่ง 
แล้วท าให้ได้ผลลัพธ์เพ่ิมข้ึนในลักษณะพลังทวีคูณ (๑+๑ > ๒) มากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนเมื่อต่างคนต่าง
อยู่ 



๕๑ 

 
(๖) การเก้ือหนุนพ่ึงพากัน (Interdependence) 
เป็นองค์ประกอบที่ท าให้เครือข่ายด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันการที่สมาชิก

เครือข่ายตกอยู่ในสภาวะจ ากัดทั้งด้านทรัพยากร ความรู้ เงินทุน ก าลังคน ฯลฯ ไม่สามารถท างานให้
บรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยตนเองโดยปราศจากเครือข่าย จ า เป็นต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกัน
ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย การท าให้หุ้นส่วนของเครือข่ายยึดโยงกันอย่างเหนียวแน่นจ าเป็นต้องท า
ให้หุ้นส่วนแต่ละคนรู้สึกว่าหากเอาหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งออกไปจะท าให้เครือข่ายล้มลงได้ การด ารงอยู่
ของหุ้นส่วนแต่ละคนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด ารงอยู่ของเครือข่าย การเกื้อหนุนพ่ึงพากันใน
ลักษณะนี้จะส่งผลให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยอัตโนมัติ 

(๗) มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) 
หากสมาชิกในเครือข่ายไม่มีการปฏิสัมพันธ์กันแล้ว ก็ไม่ต่างอะไรกับก้อนหินแต่ละก้อนที่

รวมกันอยู่ในถุง แต่ละก้อนก็อยู่ในถุงอย่างเป็นอิสระ ดังนั้นสมาชิกในเครือข่ายต้องท ากิจกรรมร่วมกัน
เพ่ือก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น มีการติดต่อกันผ่านทางการเขียน การพบปะพูดคุย การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนาร่วมกันโดยที่ ผลของการ
ปฏิสัมพันธ์นี้ต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือข่ายตามมาด้วย ลักษณะของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกควรเป็นการแลกเปลี่ยนกัน (Reciprocal exchange) มากกว่าที่จะเป็นผู้ให้หรือเป็นผู้รับฝ่าย
เดียว (Unilateral exchange) ยิ่งสมาชิกมีปฏิสัมพันธ์กันมากเท่าใดก็จะเกิดความผูกพันระหว่างกัน
มากข้ึนเท่านั้น ท าให้การเชื่อมโยงแน่นแฟ้นมากขึ้น มีการเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้นสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเครือข่าย 

องค์ประกอบข้างต้นไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ในการน าไปช่วยจ าแนกระหว่างเครือข่าย
แท้ กับเครือข่ายเทียมเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่จะมีผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายด้วย และองค์ประกอบทั้งหลายข้อนั้นเป็นตัวที่จะช่วยให้เครือข่ายสามารถรวมตัวกัน และ
พัฒนาเครือข่ายจนกลายเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีพลัง 

แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย (Networking) 
การสร้างเครือข่าย หมายถึง การท าให้มีการติดต่อ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสาร และการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกให้สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพ่ือน ที่ต่างก็มีความเป็นอิสระมากกว่าสร้างการ
คบค้าสมาคมแบบพ่ึงพิง นอกจากนี้การสร้างเครือข่ายต้องไม่ใช่การสร้างระบบติดต่อด้วยการเผยแพร่
ข่าวสารแบบทางเดียว เช่น การส่งจดหมายข่าวไปให้สมาชิกตามรายชื่อ แต่จะต้องมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วย 



๕๒ 

 
- ความจ าเป็นที่ต้องมีเครือข่าย 
 การพัฒนางานหรือการแก้ปัญหาใดๆ ที่ใช้วิธีด าเนินงานในรูปแบบที่สืบทอดกันเป็น

วัฒนธรรมภายในกลุ่มคน หน่วยงาน หรือองค์กรเดียวกัน จะมีลักษณะไม่ต่างจากการปิดประเทศที่ไม่
มีการติดต่อสื่อสารกับภายนอก การด าเนินงานภายใต้กรอบความคิดเดิม อาศัยข้อมูลข่าวสารที่
ไหลเวียนอยู่ภายใน ใช้ทรัพยากรหรือสิ่งอ านวยความสะดวกที่พอจะหาได้ใกล้มือ หรือถ้าจะออกแบบ
ใหม่ก็ต้องใช้เวลานานมาก จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางานอย่างยิ่งและไม่อาจแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้
การสร้าง “เครือข่าย” สามารถช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลและองค์กรได้
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทั้งบทเรียน และประสบการณ์กับบุคคลหรือองค์กรที่อยู่นอกหน่วยงาน
ของตน ลดความซ้ าซ้อนในการท างาน ให้ความร่วมมือ และท างานในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ซึ่งกัน
และกัน เสมือนการเปิดประตูสู่โลกภายนอก 

- การก่อเกิดของเครือข่าย 
เครือข่ายแต่ละเครือข่าย ต่างมีจุดเริ่มต้น หรือถูกสร้างมาด้วยวิธีการต่างๆกัน  แบ่งชนิด

ของเครือข่ายออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ 

๑) เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ 
 เครือข่ายชนิดนี้มักเกิดจากการที่ผู้คนมีใจตรงกัน ท างานคล้ายคลึงกันหรือประสบกับ

สภาพปัญหาเดียวกันมาก่อน เข้ามารวมตัวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ร่วมกัน
แสวงหาทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า การด ารงอยู่ของกลุ่มสมาชิกในเครือข่ายเป็นแรงกระตุ้นที่เกิดข้ึน ภายใน
ตัวสมาชิกเอง (ฉันทะ) เครือข่ายเช่นนี้มักเกิดขึ้นในพ้ืนที่อาศัยความเป็นเครือญาติ เป็นคนในชุมชน
หรือมาจากภูมิล าเนาเดียวกันที่มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่คล้ายคลึงกัน มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มโดยจัดตั้ง
เป็นชมรมที่มีกิจกรรมร่วมกันก่อน เมื่อมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นจึงขยายพ้ืนที่ด าเนินการออกไป หรือมีการ
ขยายเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของกลุ่มมากขึ้น ในที่สุดก็พัฒนาขึ้นเป็นเครือข่ายเพ่ือให้ครอบคลุมต่อ
ความต้องการของสมาชิกได้กว้างขวางขึ้น เครือข่ายประเภทนี้ มักใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวที่ยาวนานแต่
เมื่อเกิดข้ึนแล้ว มักจะเข้มแข็ง ยั่งยืน และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

๒) เครือข่ายจัดตั้ง 
 เครือข่ายจัดตั้งมักจะมีความเกี่ยวพันกับนโยบายหรือการด าเนินงานของภาครัฐเป็น

ส่วนใหญ่ การจัดตั้งอยู่ในกรอบความคิดเดิมที่ใช้กลไกของรัฐผลักดันให้เกิดงานที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
และส่วนมากภาคีหรือสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายมักจะไม่ได้มีพ้ืนฐาน ความต้องการความคิด ความ
เข้าใจ หรือมุมมองในการจัดตั้งเครือข่ายที่ตรงกันมาก่อนที่จะเข้ามารวมตัวกัน เป็นการท างานเฉพาะ
กิจชั่วคราวที่ไม่มีความต่อเนื่อง และมักจะจางหายไปในที่สุด เว้นแต่ว่าเครือข่ายจะได้รับการชี้แนะที่ดี
ด าเนินงานเป็นขั้นตอนจนสามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดเป็นความผูกพันระหว่างสมาชิกจ



๕๓ 

 
น าไปสู่การพัฒนาเป็นเครือข่ายที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มสมาชิกจะยังคงรักษาสถานภาพของ
เครือข่ายไว้ได้ แต่มีแนวโน้มที่จะลดขนาดของเครือข่ายลงเมื่อเปรียบเทียบกับระยะก่อตั้ง 

๓) เครือข่ายวิวัฒนาการ 
 เป็นการถือก าเนิดโดยไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติตั้งแต่แรก และไม่ได้เกิดจากการจัดตั้ง

โดยตรง แต่มีกระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู่  โดยเริ่มที่กลุ่มบุคคล/องค์กรมารวมกันด้วย
วัตถุประสงค์กว้างๆ ในการสนับสนุนกันและเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยยังไม่ได้สร้างเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์เฉพาะที่ชัดเจนนัก หรืออีกลักษณะหนึ่งคือถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก ไม่ว่าจะ
เป็นการได้รับฟัง หรือการไปได้เห็นการด าเนินงานของเครือข่ายอ่ืนๆ มา แล้วเกิดความคิดที่จะรวมตัว
กัน สร้างพันธสัญญาเป็นเครือข่ายช่วยเหลือและพัฒนาตนเอง เครือข่ายที่ว่านี้แม้จะไม่ได้เกิดจากแรง
กระตุ้นภายในโดยตรงตั้งแต่แรก แต่ถ้าสมาชิกมีความตั้งใจจริงที่เกิดจากจิตส านึกที่ดี เมื่อได้รับการ
กระตุ้นและสนับสนุน ก็จะสามารถพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งท านองเดียวกันกับ
เครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเครือข่ายในลักษณะนี้พบเห็นอยู่มากมาย เช่น เครือข่ายผู้สูงอายุ
เครือข่ายโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น 

- การรักษาเครือข่าย 
ตราบใดที่ภารกิจเครือข่ายยังไม่ส าเร็จย่อมมีความจ าเป็นที่จะต้องรักษาเครือข่ายไว้ 

ประคับประคองให้เครือข่ายสามารถด าเนินการต่อไปได้ และบางกรณีหลังจากเครือข่ายได้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายแล้ว ก็จ าเป็นต้องรักษาความส าเร็จของเครือข่ายไว้ หลักการรักษาความส าเร็จ
ของเครือข่าย มีดังนี้ 

๑) มีการจัดกิจกรรมร่วมที่ด าเนินอย่างต่อเนื่องเครือข่ายจะก้าวไปสู่ช่วงชีวิตที่ถดถอยหาก
ไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่สมาชิกของเครือข่ายสามารถกระท าร่วมกัน เนื่องจากไม่มีกิจกรรมก็ไม่มีกลไกที่จะ
ดึงสมาชิกเข้าหากัน สมาชิกของเครือข่ายก็จะไม่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กัน เมื่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิดลดลงก็ส่งผลให้เครือข่ายเริ่มอ่อนแอ สมาชิกจะเริ่มสงสัยในการคงอยู่ของเครือข่าย บางคนอาจ
พาลคิดไปว่าเครือข่ายล้มเลิกไปแล้วความยั่งยืนของเครือข่ายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้มีการจัดกิจกรรมที่
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งกิจกรรมดังกล่าวกลายเป็นแบบแผน (pattern) ของการกระท าที่
สมาชิกของเครือข่ายยอมรับโดยทั่วกัน ด้วยเหตุนี้ การที่จะรักษาเครือข่ายไว้ได้ต้องมีการก าหนด
โครงสร้างและตารางกิจกรรมไว้ให้ชัดเจน ทั้งในแง่ของเวลา ความถี่ และต้องเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ
เพียงพอที่จะดึงดูดสมาชิกให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ไม่จ าเป็นต้องเป็นกิจกรรมเดียวที่ใช้ส าหรับ
สมาชิกทุกคน กล่าวคือ ควรจะมีกิจกรรมย่อยที่หลากหลายเพียงพอที่จะตอบสนองความสนใจของ
สมาชิกกลุ่มย่อยในเครือข่ายด้วย โดยที่กิจกรรมเหล่านี้ก็ยังต้องอยู่ในทิศทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ของเครือข่าย กิจกรรมเหล่านี้อาจจัดในรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น การวางแผนงานร่วมกัน การพบปะ



๕๔ 

 
เพ่ือประเมินผลร่วมกันประจ าทุกเดือน เป็นต้น หรือจัดในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น จัดกีฬา
สันทนาการระหว่างสมาชิก จัดงานประเพณีท้องถิ่นร่วมกัน เป็นต้น ในกรณีที่เครือข่ายครอบคลุมพ้ืนที่
ที่กว้างขวางมาก กิจกรรมไม่ควรรวมศูนย์อยู่เฉพาะส่วนกลาง ควรกระจายจุดพบปะสังสรรค์หมุนเวียน
กันไปเพื่อให้สมาชิกเข้าร่วมได้โดยสะดวก 

๒) การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย 
 สัมพันธภาพที่ดีเป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่งในการรักษาเครือข่ายให้ยั่งยืนต่อไป 

ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเสมือนน้ ามันที่คอยหล่อลื่นการท างานร่วมกันให้ด าเนินไปอย่างราบรื่นเมื่อใดที่
สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึกบาดหมางไม่เข้าใจกัน หรือเกิดความขัดแย้งระหว่างกันโดยหา
ข้อตกลงไม่ได้ สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกก็จะเริ่มแตกร้าว ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขอย่างทันท่วงที ก็จะ
น าไปสู่ความเสื่อมถอย และความสิ้นสุดลงของเครือข่ายได้ ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมที่มีจุดประสงค์
เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกโดยเฉพาะ และควรจัดอย่างสม่ าเสมอไม่ใช่จัดในช่วงที่มี
ปัญหาเกิดขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้สมาชิกของเครือข่ายพึงตระหนักถึงความส าคัญของการรักษา
สัมพันธภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันที่อาจเกิดขึ้น สมาชิกควรแสดงความเป็น
มิตรต่อกัน เมื่อเกิดความขัดแย้งต้องรีบแก้ไข และด าเนินการไกล่เกลี่ยให้เกิดความเข้าใจกันใหม่ และ
ควรมีมาตรการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างกัน เช่น ในการจัดโครงสร้างองค์กร
ควรแบ่งอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจน และไม่ซ้ าซ้อน การก าหนดเป้าหมายการท างานที่สมาชิกยอมรับ
ร่วมกัน การจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ การก าหนดผู้น าที่เหมาะสม การก าหนดกติกาอันเป็นที่
ยอมรับร่วมกัน เป็นต้น 

๓) การก าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ 
 สมาชิกจะยังเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายตราบเท่าที่ยังมีสิ่งจูงใจเพียงพอที่จะดึงดูด

ให้เข้าไปมีส่วนร่วม ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดกลไกบางประการที่จะช่วยจูงใจให้สมาชิกเกิดความ
สนใจอยากเข้ามีส่วนร่วม ซึ่งตามทฤษฎีแรงจูงใจแล้ว ปัจเจกต่างก็มีสิ่งจูงใจที่ต่างกันดังนั้น ควรท าการ
วิเคราะห์เพ่ือบ่งชี้ถึงแรงจูงใจที่แตกต่างหลากหลายในแต่ละบุคคล แล้วท าการจัดกลุ่มของสิ่งจูงใจที่
ใกล้เคียงกันออกเป็นกลุ่ม ๆ อาทิ ค่าตอบแทน เกียรติยศชื่อเสียง การยอมรับ ฯลฯ  อันจะน าไปสู่
มาตรการในการสร้างแรงจูงใจส าหรับบุคคลในแต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง ถ้าจ าเป็นจะต้องให้
ค่าตอบแทนเพ่ือเป็นสิ่งจูงใจ ควรเป็นการแลกเปลี่ยนกับผลงานมากกว่าการให้ผลตอบแทนในลักษณะ
เหมาจ่าย กล่าวคือ ผู้ที่รับค่าตอบแทนต้องสร้างผลงานเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน โดยผลงานที่ได้ต้อง
สนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเครือข่าย และควรมีการท าสัญญาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ชัดเจน เพ่ือสร้างทักษะผูกพันระหว่างผู้รับทุนและผู้ใช้ทุนการให้ค่าตอบแทนก็ไม่ควร
ให้ทั้งหมดในงวดเดียว เพื่อให้มีการปรับลดค่าตอบแทนได้หากผู้รับทุนไม่ด าเนินการตามสัญญาในกรณี



๕๕ 

 
ที่ต้องการให้เกียรติยศและชื่อเสียงเป็นสิ่งจูงใจโดยเฉพาะในงานพัฒนาสังคมที่มักจะไม่มีค่าตอบแทน
การด าเนินงาน จ าเป็นต้องหาสิ่งจูงใจอ่ืนมาชดเชยสิ่งตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ตามทฤษฎีของ Maslow 
ความต้องการการยกย่องจากผู้อ่ืน (esteem needs) ที่อยู่ในรูปของอ านาจเกียรติยศชื่อเสียง หรือ
สถานะทางสังคม เป็นสิ่งที่น ามาใช้จูงใจได้ อาจท าเป็นรูป“สัญลักษณ์” บางอย่าง ที่สื่อถึงการได้รับ
เกียรติยศ การยกย่องและมีคุณค่าทางสังคม เช่น การประกาศเกียรติยศ เข็มเชิดชูเกียรติโล่เกียรติยศ 
เป็นต้น โดยสัญลักษณ์เหล่านี้ต้องมีคุณค่าเพียงพอให้เขาปรารถนาอยากที่จะได้และควรมีเกียรติยศ
หลายระดับที่จูงใจสมาชิกเครือข่ายให้ร่วมมือลงแรงเพ่ือไต่เต้าไปสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งจะช่วยให้เกิด
ความต่อเนื่อง และควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายชื่อคนกลุ่มนี้อย่างกว้างขวาง 

๔) การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ 
 หลายเครือข่ายต้องหยุดด าเนินการไป เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรสนับสนุนการ

ด าเนินงานที่เพียงพอ ทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และบุคลากร ที่ส าคัญคือเงินทุนในการ
ด าเนินงานซึ่งเปรียบเสมือนเลือดที่ไหลเวียนหล่อเลี้ยงเครือข่ายให้สามารถด าเนินการต่อไปได้ เมื่อขาด
เงินทุนเพียงพอที่จะจุนเจือ เครือข่ายอาจต้องปิดตัวลงในที่สุด หากได้รับการสนับสนุนจะต้องมีระบบ
ตรวจสอบการใช้จ่ายอย่างรัดกุม และมีการรายงานผลเป็นระยะ หากการด าเนินงานไม่คืบหน้าอาจให้
ระงับทุนได ้

๕) การให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา 
 เครือข่ายอาจเกิดปัญหาระหว่างการด าเนินงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายที่เพ่ิง

เริ่มด าเนินการใหม่ๆ การมีที่ปรึกษาที่ดีคอยให้ค าแนะน าและคอยช่วยเหลือจะช่วยให้ เครือข่าย
สามารถด าเนินการต่อไปได้ และช่วยหนุนเสริมให้เครือข่ายเกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ควรมีที่ปรึกษาเพ่ือ
ท าหน้าที่ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า เป็นแหล่งข้อมูลให้ศึกษาค้นคว้า และช่วยอบรมภาวะความเป็นผู้น า
ให้กับสมาชิกเครือข่าย 

(๖) การสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 
 องค์กรหรือเครือข่ายที่เคยประสบความส าเร็จกลับต้องประสบกับความล้มเหลวอย่าง

รุนแรงเมื่อเวลาผ่านไป เพราะไม่ได้“สร้างคน” ขึ้นมาเพ่ือสานต่อภารกิจของเครือข่ายจ าเป็นต้องสร้าง
ผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เครือข่ายต้องคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งความรู้ความสามารถ 
การมีประสบการณ์ร่วมกับเครือข่ายและที่ส าคัญคือเป็นที่ยอมรับนับถือและสามารถเป็นศูนย์รวมใจ
ของคนในเครือข่ายได้ ด าเนินการให้คนเหล่านี้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการท าหน้าที่
เป็นสมาชิกแกนหลัก เพ่ือสืบสานหน้าที่ต่อไปเมื่อสมาชิกแกนหลักต้องหมดวาระไป 



๕๖ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคม (Social Network) 

ชนากิตติ์ ราชพิบูลย์ ได้อธิบายว่า การสร้างเครือข่ายการท างานเป็นวิธีการท างานที่ได้รับ
ความนิยมทั้งในภาคธุรกิจและในการท างานเชิงพัฒนาสังคม ซึ่งในโลกธุรกิจนั้นแนวความคิดของระบบ
เครือข่ายได้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยเริ่มจากธุรกิจของการจัดหางานท า และการสรรหาบุคคลที่
เหาะสม แต่ส าหรับในทางสังคมวิทยา เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม(Social-Network) 
อย่างหนึ่ง ที่แตกต่างไปจากกลุ่ม โดยที่กลุ่มจะมีขอบเขตที่ชัดเจนแน่นอน รู้ว่าใครเป็นสมาชิก และมี
ความเป็นรูปธรรมมองเห็นได้ แต่เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่มีขอบเขต การเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในเครือข่ายอาจจะมองเห็นเป็นรูปธรรม หรือมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมก็ได้ 
ซึ่งเครือข่ายที่มองเห็นเป็นรูปธรรมมี ๓ ลักษณะ คือ เครือข่ายการแลกเปลี่ยน เครือข่ายการ
ติดต่อสื่อสาร และเครือข่ายความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน แต่เครือข่ายไม่มีโครงสร้างแน่นอนตายตัว 
อาจมีการก าหนดหน้าที่ให้สัมพันธ์กัน แต่ในเครือข่ายไม่มีใครบังคับใครให้ท าอะไรได้ แต่ละคนหรือ
กลุ่มองค์กรต่างเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายได้พอๆ กัน บุญมาก  ศิริเนาวกุล กล่าวว่า เครือข่ายสังคม 
(Social Network) หมายถึง โครงสร้างทางสังคมซึ่งสามารถที่จะสร้างเป็นเครือข่ายอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ได้ โดยการใช้โหนด (Node) ซึ่งสัญลักษณ์เป็นวงกลม ซึ่งหมายถึง คน หรือกลุ่มคน หรือองค์กร และมี
เส้นเชื่อมระหว่างกันที่เรียกว่าTies เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันในลักษณะเฉพาะต่างๆ กันไป 
เช่น เพื่อน ญาติครอบครัวความเกลียด ความขัดแย้ง ความคิด คุณค่าทางสังคม วิสัยทัศน์ เราสามารถ
สร้างเครือข่ายนี้ในหลายระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับประเทศหรือระดั บโลก และ
เครือข่ายสังคมมีบทบาทส าคัญในการร่วมแก้ไขปัญหา ช่วยให้องค์กรสามารถท างานต่อไปได้และ
สามารถที่จะหาหนทางที่จะให้แต่ละคนหรือกลุ่มบุคคลสามารถไปสู่จุดหมายปลายทางได้ด้วยการ
ติดต่อสัมพันธ์กัน คุยกัน เพ่ือขยายความสัมพันธ์ตามจุดหมายที่เราอยากจะได้เท่าที่ท าได ้

สุเทพ  สุนทร์เภสัช  (๒๕๔๐: ๑๖) อธิบายว่าเครือข่ายเป็นรูปแบบทางด้านความสัมพันธ์
ของสมาชิกภายในสังคมทีมีแบบแผนสายสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้งในระดับจุลภาคและมหาภาค ในลักษณะ
ของการพ่ึงพาอาศัยกัน ซึ่งมีหลักการว่าสายสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้กระท าต่าง ๆ ปกติจะมีลักษณะควบ
คู่ขนานกัน ในด้านเนื้อหาความเข้มข้นสนองสิ่งต่างให้แก่กันและกัน  โดยมีความเข้มข้นมากน้อย
ต่างกันและมีลักษณะการทอดต่อกัน หรือน าไปสู่เครือข่ายชนิดต่าง ๆ ที่เกิดโดยความจูงใจ แต่มี
ข้อจ ากัดว่าแนวโน้มที่จะเกิดเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีพรมแดนชัดเจน จะแบ่งกลุ่มออกจากกัน และส่งผลให้
มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือน าไปสู่ความร่วมมือกัน 

พิมพ์วัลย์  ปรีดาสวัสดิ์ (๒๕๓๖ : ๓๔๖ – ๒๓๗) กล่าวถึงเครือข่ายสังคมว่าหมายถึง สาย
สัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมระหว่างบุคคลหนึ่งกับบุคคลอ่ืน ๆ อีกหลายคนในสังคม  โดยต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเครื่องใช้ไม้สอย การบริการระหว่างบุคคลทั้งที่เป็นกลุ่มไม่



๕๗ 

 
เป็นทางการ องค์การทางสังคมต่าง ๆ เปรียบเสมือนสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของบุคคลนั้น ๆ และขณะเดียวกันบุคคลนั้น ๆ ก็เปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมทางสังคมของ
บุคคลอื่น ๆ ในเครือข่ายสังคม ซึ่งมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน ๆ เช่นกัน 

เพ่ิมศักดิ์  มกราภิรมย์ (๒๕๔๕ : ๙) ได้อธิบายถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายว่า คือ
การที่ปัจเจกบุคคลหรือสถาบันมารวมกลุ่มเท่านั้น ยังไม่อาจเป็นเครือข่ายงานได้ หากจะให้เป็น
เครือข่ายต้องมีปัจจัยอีกข้อ คือ ความร่วมมือกันที่จะติดต่อสื่อสาร ความเต็มใจที่จะประสานงานกัน 
ข้อส าคัญสมาชิกต้องมีการยอมรับที่จะท ากิจกรรมร่วมกัน ไม่ใช่เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เท่านั้น 

นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับขั้นตอนของการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมภายใน
เครือข่ายเพราะจะสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่จะร่วมมือกันของเครือข่าย ส่วนหลักปฏิบัติในการ
สร้างเครือข่ายได้แก่ 

๑. ระบุกลุ่มหรือบุคคล ที่สามารถท าหน้าที่กระตุ้นหรือท าให้เครือช่ายด าเนินไปได้ 
๒. การจัดการเครือข่ายที่ดี ต้องมีศิลปะในการสานประโยชน์ ท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่

ละฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน 
๓. ในการพัฒนา การปฏิบัติและติดตามผลของกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ของ

เครือข่ายจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิด ระหว่างสมาชิดเครือข่ายผู้ได้รับผลประโยชน์และ
ผู้ให้ทุน 

๔. จ าเป็นต้องมีความสนใจร่วมกัน วัตถุประสงค์และทัศนะร่วมกันและมีวิธีการท างานที่
จะอ านวยให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิก 

Martin Kilduff  และ Senpin Tsai (๒๐๐๓:๓๖-๓๗) ได้จ าแนกกลุ่มงานวิจัยที่ใช้แนวคิด
และทฤษฎีซึ่งมีความสัมพันธ์กับแนวคิดเครือข่ายทางสังคมเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาวิจัย ซึ่งพบว่า
สามารถจ าแนกออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 

๑. กลุ่มงานวิจัยที่ใช้ทฤษฎีน าเข้า (Import Theories) เป็นทฤษฎีที่หยิบยืมมาจากศาสตร์
สาขาอ่ืน เช่น คณิตศาสตร์ และจิตวิทยาสังคม ทฤษฎีที่น ามาจากคณิตศาสตร์คือ ทฤษฎีกราฟ 
(Graph theory) ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการวิจัยในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง  ส่วนทฤษฎีที่น ามาจากศาสตร์
สาขาจิตวิทยาสังคมได้แก่ ทฤษฎีสมดุล (Balance Theory) และทฤษฎีการเปรียบเทียบทางสังคม 
(Social Comparison Theory) โดยทฤษฎีเหล่านี้ต่างมีคุณูปการต่อกระบวนการศึกษาเครือข่ายทาง
สังคมในกลุ่มสังคม ในรูปแบบขององค์กรต่าง ๆ 

๒. กลุ่มงานวิจัยที่ใช้ทฤษฎีเติบโตจากภายใน (Home – grown Theories) สามรถแบ่งได้
เป็น ๒ ทฤษฎีหลัก ได้แก่ 
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 (๑) ทฤษฎี Heterophily  Theoty ซึ่งกล่าวถึงแนวคิดด้านจุดแข็งของการเกาะเกี่ยว

กันอย่างหลวม ๆ (The Strength of Weak Ties) และหลุมของโครงสร้าง (Structure Hole)  
 (๒) ทฤษฎีบทบาทเชิงโครงสร้าง (Structural Role Theory) ซึ่งกล่าวถึงแนวคิดด้าน

ความเท่าเทียมกันโครงสร้าง ความเหนียวแน่น ในโครงสร้างและความเท่าเทียมกันในบทบาทซึ่งจะ
สามารถศึกษาให้รู้ได้ว่าผู้แสดง(Actors) ในเครือข่ายมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของคนอ่ืน
อย่างไร 

๓. กลุ่มงานวิจัยที่ส่งออก (Exportation) ได้แก่แนวคิดเรื่อง เครือข่าย (Network) ที่เป็น
ผลผลิตที่สร้างผลประโยชน์ทางความรู้ให้แก่กลุ่มทฤษฎีองค์กร โดยใช้ทฤษฎีองค์การ (Organization 
Theories) ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์การภายใต้มุมมองของเครือข่ายทางสังคมและมี
การศึกษาค้นคว้าก้าวไกลออกไปเพ่ือให้เห็นศักยภาพของความเกี่ยวพันอย่างส าคัญระหว่างทฤษฎี
องค์การและแนวคิดด้านเครือข่ายทางสังคม ซึ่งในภาคธุรกิจได้น ามาใช้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่
องค์การในเครือข่าย และการสร้างอ านาจต่อรองให้แก่องค์การของตนเพ่ือสามารถด าเนินธุรกิจอยู่ให้
ได้ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงมากในปัจจุบัน 

จะเห็นได้ว่ากลุ่มงานวิจัยที่ใช้ทฤษฎีทั้งสามกลุ่มดังกล่าว เป็นความพยายามที่จะอธิบายว่า
พ้ืนฐานทางทฤษฎีเหล่านั้น สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและระหว่างองค์การว่ามี
ลักษณะอย่างไร เช่น ในขณะที่ทฤษฎีน าเข้า ( Import Theories) จะกล่าวถึงความสัมพันธ์ ( 
Relation) หรือปฏิสัมพันธ์ ( Interaction) ในระดับจุลภาค ( Micro Level) ของปัจเจกบุคคลเป็น
หลักนั้น ทฤษฎีที่เติบโตขึ้นจากภายใน (Home – grown Theories) กลับมุ่งเน้นที่จะด าเนินการใน
งานวิจัยทั้งระดับจุลภาคและมหภาค (Macro Level) 

แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายจัดเป็นแนวคิดที่ส าคัญและถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในการ
อธิบายภาพการเคลื่อนตัวจากกลุ่มสู่การรวมตัวเป็นเครือข่าย เพ่ือสร้างพลังในการขับเคลื่อน
กระบวนการจัดการ หรือสร้างพลังในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ได้ จากแนวคิดและความหมายของ
เครือข่ายทางสังคมของนักวิชาการหลากหลาย สามารถสรุปได้ว่า เครือข่ายสังคมหมายถึง
ความสัมพันธ์ของบุคคลหนึ่งกับบุคคลอ่ืนๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในลักษณะความสัมพันธ์ที่มีความ
หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยน รวมตัวขององค์กรในชุมชนต่าง ๆ โดยมีความเท่าเทียมกัน เป็นการ
จัดการที่ เกิดการเรียนรู้และความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ เป็นการรวมกันเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ทรัพยากร เกิดความร่วมมือและความขัดแย้งกัน ก่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิด
ความเหมาะสมในสังคม ซึ่งแนวคิดเครือข่ายทางสังคมเป็นแนวคิดที่จะช่วยในการอธิบายภาพการ
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เคลื่อนไหวจากกลุ่มสู่การรวมตัวเป็นเครือข่าย เพ่ือสร้างอ านาจ ในการต่อรอง ในการจัดการหรือ
เปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ในชุมชน๔๒ 

๒.๔  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาจะต้องอยู่ในพ้ืนฐานหลักการที่เรี ยกว่า “ความ
ยุติธรรมระหว่างคน ๒ ยุค” หรือแนวคิดของ การพัฒนาที่ยั่งยืน มุมมองของมนุษย์จะต้องปรับเปลี่ยน 
ให้เปิดกว้างยอมรับความจริงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ที่จะติดตามมาจาก การกระท า ของตน 
มนุษย์จะต้องประสานแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ จริ ยศาสตร์ เข้า
ด้วยกัน เพ่ือสร้างเป็นข้อก าหนด ทั่วไปขึ้นโดยเริ่มต้นจากการปูพื้นฐานความรู้ทางด้านนิเวศวิทยา และ
ระบบนิเวศสร้างความ เข้าใจถึงปฏิสัมพันธ์ในระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง และปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ต่อจากนั้นจึงชี้ให้เห็นถึง หลักการ ถ่ายทอดพลังงาน โดยการกินต่อกันเป็น
ทอดๆ และวัฏจักรของสสาร ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญในการท าให้สสาร และพลังงาน สามารถ
หมุนเวียน ในระบบนิเวศ ก็จ าเป็นจะต้องสร้างให้เกิดเป็นความคิดรวบยอดขึ้น ในระบบความคิดพร้อม
จะน าไปเชื่อมโยงกับ ประสบการณ์ต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาที่ ยั่งยืน ประสบผลส าเร็จ
ความหมายของ การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยทั่วไปหมายถึง การพัฒนาเพ่ือบรรลุถึงความต้องการของ
มนุษยชาติในปัจจุบัน (โดยเฉพาะคนยากจน) ขณะเดียวกันก็ จะต้องไม่เป็นลดทอน หรือเบียดบัง
โอกาสที่จะบรรลุความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ในรุ่นต่อ ๆ ไปด้วย๔๓ 

การพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development) หมายถึง “การตอบสนองความ
ต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต” 

เนื่องจากทุกครั้งที่มีการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน ต้องมีการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบต่ออนาคต การพัฒนาที่ยั่งยืนจึง
เป็นแนวคิดในการแก้ปัญหานี้ โดยการพยายามอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ในลักษณะที่เป็นส่วนรวม หรือมห
ภาค คือ หากมีความจ าเป็นที่จะด าเนินการให้กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในที่ใดที่หนึ่ง ก็จะต้อง
เสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมในที่อ่ืนๆ เป็นการชดเชยเพ่ือให้ในแง่มหภาคของคุณภาพสิ่งแวดล้อมคง
อยู่ได้ดังเดิม 

                                           
๔๒ [ออนไลน์ ], จาก : http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABIWEBSITE/DRAWER01/GENERAL 

/DATA0000/00000130.PDF 
๔๓ [ออนไลน์ ], จาก : https://sites.google.com/site/narongrid411/kar-phathna-xyang-yang 

yun-sustainable-development 

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABIWEBSITE/DRAWER01/GENERAL/DATA0000/00000130.PDF
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABIWEBSITE/DRAWER01/GENERAL/DATA0000/00000130.PDF
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การพัฒนาที่ยั่งยืน: การพัฒนายุคโลกาภิวัตน์ 

กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และกลไก
การตลาด ก่อให้เกิดการเติบโต การผลิต การบริโภคที่เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ชีวิตมนุษย์ สัตว์ และ
พืชพรรณ ดังนั้น การที่มนุษย์ยังคงใช้แนวทางพัฒนาแบบเก่าซึ่งไม่ค านึงถึงข้อจ ากัดในการพัฒนา อัน
หมายถึง ข้อจ ากัดด้านสภาพ ความสามารถที่จะรองรับการบริโภค และการใช้ประโยชน์จากโลก และ
เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่จะน ามาบริโภค และใช้ประโยชน์หมดลง อีกไม่นานทุกชีวิตบนโลกจะต้องจบสิ้น 
เพราะมนุษย์จะไม่สามารถอาศัยอยู่บนโลกได้อีกต่อไป การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเป็นแนวคิดเพ่ือป้องกันมิ
ให้โลกต้องเดินไปสู่จุดจบ 

มาตรการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ความล้มเหลวของการพัฒนาแบบดั้งเดิมที่ผ่านมา นอกจากจะท าลายสิ่งแวดล้อม ชีวิ ต
มนุษย์ สัตว์ และพืชพรรณแล้ว ยังพบว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศ ได้สร้างปัญหาให้กับ
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างมหาศาล เนื่องจากรัฐบาลไม่รับผิดชอบ ไม่ฉับไว
ต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชน ระบบราชการมีคอร์รัปชันสูง ขาดประสิทธิภาพ ไม่มี
ความโปร่งใส ฯลฯ 

นานาชาติจึงได้ประชุมร่วมกันเพ่ือแสวงหาแนวคิดที่เป็นกลางที่สุดมาเยียวยา ภัยพิบัติที่
เกิดขึ้น ผลสรุปที่ได้คือ ทั่วโลกควรปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเสียใหม่ โดยจะต้องยกเลิกการ
พัฒนาซึ่งรัฐเป็นผู้ชี้น าและออกค าสั่งแต่เพียงฝ่ายเดียว ในลักษณะ รัฐประชาชาติ (Nation State) โดย
ปรับเปลี่ยนเป็น ประชารัฐ (Civil State) ซึ่งเป็น “ความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ระหว่างรัฐกับประชาชน
ในลักษณะที่เป็นประชาสังคม” 

ประชาสังคม หรือ Civil Society คือ การพัฒนาที่เกิดขึ้นจากความริเริ่มของประชาชน 
โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน โดยทุกฝ่ายในสังคมต่างให้ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน ค าว่า “ ประชารัฐ ” จึงหมายถึง รัฐซึ่งมีรัฐบาล เอกชน และประชาชน
ร่วมมือกันในทุกเรื่องที่เป็นสาธารณะ นั่นเอง 

ดังนั้น การที่แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนจะส าเร็จลงได้หรือไม่อย่างไรนั้น ทุกประเทศ
จะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด และที่ส าคัญ รัฐบาลในหลาย ๆ ประเทศจะต้องปรับเปลี่ยนมุมมองเสีย
ใหม่ จากที่เคยมองว่ารัฐบาลเป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตยแทนประชาชน รัฐบาลจึงสามารถควบคุมและ
ครอบง าประชาชนให้ปฏิบัติตามค าสั่งได้มาเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือชุมชนมีส่วนร่วม ทั้งใน
ระดับการร่วมรับรู้การตัดสินใจขององค์กรของรัฐ และในระดับการร่วมตัดสินใจ และจะต้องมีการตก
ลงกันให้ชัดเจนว่าสัดส่วนของบทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการพัฒนานั้นควรจะ
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เป็นลักษณะใด หรือที่เรียกว่า “ประชารัฐ” นั่นเอง  และเพ่ือให้การพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถแทรกเข้าไป
ในทุกส่วนของสังคมโลก เมื่อเริ่มต้นทศตวรรษที่ ๑๙๘๐ องค์การสหประชาชาติ จึงเสนอให้ประเทศ
ก าลังพัฒนาที่ประสบความล้มเหลวในการพัฒนาตามที่กล่าวมาข้างต้นเร่งปฏิรูประบบเศรษฐกิจควบคู่
ไปกับการปฏิรูปการเมือง การบริหาร การศึกษา การขจัดและลดความยากจน การส่งเสริมให้มีการบูร
ณาการทางการผลิต ทางการเกษตร การสร้างงาน ที่พอเพียงกับการเติบโตของประชากร การพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม และการลดอัตราการขยายตัวของประชากร ฯลฯ โดยน าระบบการจัดการที่ดี มาใช้เป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือให้การพัฒนามีภาพของอนาคตที่เป็นรูปธรรม วิธีการ ดังกล่าวนั้นเรียกว่า 
ธรรมาภิบาล  ธรรมรัฐ การสร้างระบบบริหารกิจการบ้ านเมืองและสั งคมที่ ดี หรือ  (Good  
Governance) 

โดยความหมายของ “ Good Governance ” นี้ แต่เดิมธนาคารโลก หรือ World Bank 
ได้ให้ค านิยามไว้ว่า หมายถึง “ลักษณะและวิถีทางของการใช้อ านาจรัฐในการจัดการทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือการพัฒนา” 

ส่วน Commission on Global Governance ได้ให้ค านิยามค าว่า “Governance” ไว้
ในเอกสารชื่อ Our Global Neighbourhood ว่า หมายถึง ผลลัพธ์ของการจัดการกิจกรรม ซึ่งบุคคล
และสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนมีผลประโยชน์ ได้กระท าลงในหลายทิศทาง โดยมีลักษณะเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะน าไปสู่การผสมผสานผลประโยชน์ที่หลากหลายและ
ขัดแย้งกันได้ ด้วยการร่วมมือกันจัดการในเรื่องนั้น 

วิธีการจัดการดังกล่าว UNDP ได้น าเสนอไว้ ๗ ประการ โดยกล่าวไว้ว่า องค์ประกอบทั้ง ๗ 
ประการต่อไปนี้ ควรถูกก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของประเทศโลกที่ ๓ ซึ่งได้แก่ 

๑. ประชาชนจะต้องยอมรับในความชอบธรรมของรัฐบาล (Legitimacy) และ รัฐบาล
จะต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนในกิจการที่ได้กระท าลงไป (Accountability) 

๒. ประชาชนจะต้องมีอิสระ เสรีภาพในการรวมกลุ่ม และในการมีส่วนร่วม (Freedom of 
Association and Participation) 

๓. จะต้องมีกรอบแห่งกฎหมายที่ชัดเจน และเป็นระบบที่ก่อให้เกิดสภาวะที่มั่นคง เป็น
หลักประกันต่อชีวิตและการท างานของพลเมือง รวมทั้งเป็นสภาพแวดล้อมที่ เอ้ืออ านวยต่อ
ผู้ประกอบการ และเกษตรกร นอกจากนี้ กฎหมายจะต้องปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเสมอหน้ากัน ทั้งนี้
โดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ จะต้องเปิดเผยเป็นที่รู้กันล่วงหน้า ต้องมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด มีวิธีการที่ประกันการบังคับใช้กฎหมาย การตัดสิน ข้อขัดแย้งต้องเป็นการ
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ตัดสินใจโดยฝ่ายตุลาการที่เป็นอิสระและเชื่อถือได้ รวมถึงจะต้องมีกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ได้ เมื่อหมดประโยชน์ ใช้สอย 

๔ .ระบบราชการจะต้ องรับผิ ดชอบต่ อการด าเนิ นกิจการต่ างๆ  (Bureaucratic 
Accountability) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการงบประมาณของรัฐซึ่งจะต้องมีการควบคุม ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งของรัฐและบุคลากร เพ่ือป้องกันมิให้ใช้ทรัพยากรโดยมิชอบ ทั้งนี้จะต้องมี
ความโปร่งใส (Transparency) ในการปฏิบัติราชการทุกระดับ 

๕. จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ โดยรัฐบาลจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร เช่น ด้านรายได้ประชาชาติ ดุลการช าระเงิน สภาพการจ้างงาน และดัชนีค่าครองชีพ
เป็นต้น 

๖. จะต้องมีการบริหารงานภาครับอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
๗. จะต้องมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลกับองค์กรของประชาสังคม ซึ่ง

หมายถึง องค์กรประชาชน (People's organization) และองค์กรอาสาสมัครเอกชน (NGOs) 

องค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้นเป็นมิติใหม่ของการจัดการพัฒนาโดยเน้นคนเป็นศูนย์กลาง 
เป็นแนวทางที่ทุกส่วนในโลกจะต้องผนึกก าลังให้เป็นกระแสหลัก โดยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านโลกทัศน์ของผู้น าทุกระดับ (ทั้งภูมิภาค ชาติ ชุมชน) ไปเป็น แบบพหุนิยมองค์รวม (Holistic 
Pluralism) ด้วย มิใช่เอกนิยมองค์รวม 

ส าหรับประเทศไทย นักคิด นักวิชาการ ได้ร่วมกันเปิดเวทีความคิด แถลง และตีความ
แนวคิดเรื่องธรรมรัฐ จนกระทั่งถูกน าไปก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชารัฐ ได้อาศัยหลักคิดดังกล่าวเป็น
แนวทางส าคัญในการประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์ส าคัญ ในการพัฒนาสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งมากกว่า
ที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะการเน้นสิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาประสิทธิภาพของ
รัฐ และระบบราชการ ให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และหากพิจารณาประกอบกับโครงสร้าง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี ๒๕๔๐ แล้ว จะพบว่า “หลักธรรมรัฐ” ได้ถูกบรรจุไว้
อย่างชัดเจนในเรื่องต่างๆ เช่น การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการให้อ านาจรัฐเพ่ิมขึ้น ตลอดทั้งปรับปรุงโครงสร้างทาง
การเมืองให้มี เสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้รัฐบาลยังได้มอบให้สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาในการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีตามแนวทางธรรมรั ฐ (Good 
Governance)  จนกระทั่งส านักงาน ก.พ. ได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ 
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ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุม เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ลงมติเห็นชอบวาระแห่งชาติ ส าหรับการ
สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ และออกเป็นระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง จัดท าแผน และโครงการในการปรับปรุงงานที่รับผิดชอบให้
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง หลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ ตามแนวทางของส านักงาน ก.พ. 
ได้แก่  

- หลักนิติธรรม  
- หลักคุณธรรม  
- หลักความโปร่งใส  
- หลักการมีส่วนร่วม  
- หลักความรับผิดชอบ  
- และหลักความคุ้มค่า 

และให้ส านักงาน ก.พ. รวบรวมและประเมินผลเพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

ในปี ค.ศ. ๑๙๘๗ เมื่อคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาของ
สหประชาชาติ (United Nation’s World Commission on Environment and Development) 
โดยคณะกรรมาธิการบรันท์แลนด์ (The Brundtland Commission) ได้ตีพิมพ์รายงานที่ชื่อ “Our 
Common Future” ที่ได้ให้แนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) ไว้เป็นครั้ง
แรก โดยได้ให้นิยามของการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ว่า “Development that meets the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet their own 
needs” หรือ “การพัฒนาที่ยั่งยืนคือการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน
โดยไม่ท าให้ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นต่อไปต้องลดลง” 

นิยามค าว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” มีการน ามาใช้อย่างกว้างขวาง ภายหลังจากเกิดรายงาน
ที่ชื่อว่า “Our Common Future” หรือ Brundtland Report ได้ให้ค านิยามไว้ แม้ว่าจะได้มีการ
ยอมรับในแนวคิดส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นก็จะวางอยู่บนพื้นฐานของนิยามนี้ 

ส่วนประกอบของการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกๆ นิยามของ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” มีจุดเน้น
ร่วมกันว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์ภายใต้ศักยภาพของระบบ
นิเวศน์วิทยาของโลก 

การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงมีส่วนประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญ ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วนประกอบทั้งสามนี้จะเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน วัตถุประสงค์
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ของการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  ตามแนวคิดของ Edward Barbier  คือ การบรรลุ เป้ าหมายทั้ งสาม
องค์ประกอบนี้ให้ได้ดีที่สุด และโดยที่สังคมไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่สูงสุดในทุกส่วนประกอบได้ จึง
จ าเป็นต้องยอมลดเป้าหมายในบางองค์ประกอบ เพ่ือให้เป้าหมายในองค์ประกอบอ่ืนเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการจัดล าดับความส าคัญระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ว่าจะให้องค์ประกอบใดมีล าดับ
ความส าคัญที่สูงกว่าองค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น ถ้าให้ล าดับความส าคัญทางด้านการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในอันดับแรก ก็อาจต้องชดเชยด้วยการให้เป้าหมายทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมลดลง 

ส่วนประกอบของความยั่งยืนทางเศรษฐกิจนั้น สังคมต้องสร้างความเจริญเติบโตที่ท าให้
เกิดกระแสรายได้ที่เหมาะสม ในขณะที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งสต็อกของทุนที่มนุษย์สร้างขึ้น ทุนมนุษย์และ
ทุนธรรมชาติเป้าหมายพื้นฐาน ๓ ประการของระบบเศรษฐกิจ คือ 

๑. การเพ่ิมข้ึนในการผลิตสินค้าและบริการ 
๒. การตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน หรือการลดปัญหาความยากจน 
๓. ท าให้เกิดการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมเพิ่มข้ึน 

เป้าหมายพ้ืนฐาน ๓ ประการนี้จะต้องด าเนินการในแนวทางที่ยั่งยืนตามที่กล่าวมาแล้ว ใน
ส่วนประกอบทางด้านสังคมของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นจะต้องวางอยู่บนรากฐานของ ๒ หลัก คือ 
หลักการความยุติธรรม และหลักการความเท่าเทียมกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในระยะยาว การเข้าถึง
ทรัพยากรและโอกาสของคนในสังคมจะต้องมีความเท่าเทียมกัน สิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์อ่ืนๆ 
เช่น อาหาร สาธารณสุข การศึกษา ที่อยู่อาศัยและโอกาสในการพัฒนาตนเอง ความเป็นธรรมในสังคม
นี้มีนัยยะถึงโอกาสที่เท่าเทียมกันของประชาชนทุกคนในด้านการศึกษาและการมีส่วนในการเสริมสร้าง
ผลิตภาพให้แก่สังคม สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะท าให้เป้าหมายทางสังคมทั้งด้านของความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ความเป็นธรรมในสังคม ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประสบความส าเร็จ 

ในส่วนประกอบด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การรักษาไว้ซึ่ง
สต็อกของทุนธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ แม่น้ า ภูเขา แร่ธาตุอันเป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่ควร
จะด ารงอยู่ที่ท าให้ส่วนประกอบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ความมี
เสถียรภาพของระบบนิเวศน์ของโลกจะไม่ถูกกระทบกระเทือน 



๖๕ 

 

 
 

จากภาพแสดงส่วนประกอบของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะต้องประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก อัน
ได้แก่ ส่วนของระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม และระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสัมพันธ์และพ่ึงพา
ซึ่งกันและกัน การพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นในส่วนที่ทับซ้อนกันของ ๓ องค์ประกอบหรือพ้ืนที่แรเงาใน
ภาพ กล่าวคือ มีการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและมีการปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยใน
ขณะเดียวกัน๔๔ 

กล่าวโดยสรุปแล้ว ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน จะมีแนวคิดมาจาก ๓  แนวทาง
ใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ 

๑) แนวทางด้านนิเวศวิทยา การพัฒนาที่ยั่งยืนให้ความส าคัญล าดับสูงกับคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นเรื่องความยั่งยืนของการท างานและประสิทธิภาพของระบบนิเวศ เพ่ือ
ก่อให้เกิดความยั่งยืนทางนิเวศในระยะยาว ทั้งนี้ เพ่ือส่งมอบทุนทางธรรมชาติ ได้แก่ ทรัพยากร 
ธรรมชาติต่าง ๆ และทุนที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่ ปัจจัยการผลิตและสินค้าต่างๆ ให้คนรุ่นอนาคตได้ใช้
ประโยชน์ย่างยั่งยืน 

๒)  แนวทาง สังคม การพัฒนาที่ยั่งยืน จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน
ของมนุษย์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงความเป็นธรรมทางสังคมและกลุ่มชนระดับต่างๆ เพ่ือมุ่งสู่
เป้าหมายที่ส าคัญคอื การรกัษาคุณภาพชีวิตของประชากรใหม ่ให้มรีะดับสูงขึน้อย่างยาวนาน 

                                           
๔๔ [ออนไลน์], จาก: https://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom12/04-02.html 



๖๖ 

 
๓) แนวทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่าง

ยั่งยืนยาวนานบนพ้ืนฐานการสงวนรักษาทุนธรรมชาติไว้ใช้ประโยชน์ส าหรับคนรุ่นปัจจุบันละรุ่น
อนาคต ทั้งนี้ จ าเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างการผลิตและการบริโภค และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ ไม่
เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

ฉะนั้น หากยึดแนวทางการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น สังคมโลกก็จะด าเนินไปด้วยกันได้
ระหว่างมนุษย์และสรรพสิ่งที่เกี่ยวข้องรอบตัวมนุษย์ได้อย่างยั่งยืนและยาวนาน๔๕ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainabledevelopment) นี้ ก็ไปเน้นเป้าหมายอย่างเก่าอันเดิม
คือเป้าหมายทางเศรษฐกิจแต่ตั้งเงื่อนไขขึ้นโดยเอาสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นตัวคุมความเจริญทาง
เศรษฐกิจอีกทีหนึ่งหมายความว่าให้ความเจริญทางเศรษฐกิจอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมคือมีปัจจัยอีกตัวหนึ่งเสริมเข้ามา ได้แก่ สภาพแวดล้อมจึงมีการพัฒนา (develop-
ment) คู่กับสิ่งแวดล้อม (environment) ต้องให้การพัฒนาหรือความเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น อยู่ใน
ภาวะที่สิ่งแวดล้อมรองรับไหวด้วย หรือพูดอีกภาษาหนึ่งว่าเจริญไปโดยไม่รังแกธรรมชาติ 

เพราะฉะนั้นจึงมีอีกศัพท์หนึ่งเข้ามาคูกัน คือ ให้เศรษฐกิจคูกับธรรมชาติแวดลอมหรือ
ระบบนิเวศ ได้ค าที่มาเข้าคู่กันอีกคูหนึ่ง ซึ่งในรายงานนี้ใช้ค าพูดว่า ให้ทั้ง ๒ อย่างมาแต่งงานกัน ศัพท
ทั้ง ๒ ทีแ่ต่งงานกัน คือค าวา economy (เศรษฐกิจ) กับ ecology (นิเวศวิทย) 

อีกค า คือ environment (สิ่งแวดลอม) กับ development (การพัฒนา) เป็น ๒ “-
ment”  การพัฒนาที่ ยั่ งยืน  (sustainable development) ไมหนี ไปไหน อยู่ที่ สิ่ งแวดล้อม  -
environment กับ การพัฒนา -development 

ตอนนี้มีอีกคูหนึ่งซึ่งอาจจ าง่ายกว่า คือค าว่า เศรษฐกิจ (economy) คูกับนิเวศวิทย 
(ecology) ถ้าเศรษฐกิจ -economy คูกับนิเวศวิทย์ -ecology ไปกันไดตราบใดก็ยังเป็นการพัฒนาที่
ยั่งยืน (sustainable development) อยู่ตราบนั้น ถึงตอนนี้ ถ้าสังเกตดูจากค า  ๒ คูนี้ จะยิ่งเห็นชัด
ว่าแนวคิดใหม่นี้ก็เน้นการพัฒนาในความหมายว่าพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดิม เพียงแต่เอาธรรมชาติ
แวดล้อมมาเป็นตัวคุม เพราะค า  ๒ คูนั้น เมื่อเอามาจับประสานกัน  environment (สิ่งแวดล้อม) คือ 
ecology (นิเวศวิทย) และ development (การพัฒนา) ก็มุงที่ economy (เศรษฐกิจ) เป็นอันว่า สิ่ง
ที่ต้องเข้าใจ คือ การพัฒนาซึ่งแต่เดิมคือการพัฒนาเศรษฐกิจ ตอนนี้ เติมปัจจัยเคียงคูเข้ามาคุม คือ
สิ่งแวดล้อม ได ๒ คูอย่างที่พูดไปแลว นี้คือหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable develop-

                                           
๔๕ การพัฒนาที่ย่ังยืน, เอกสารประกอบการประชุมประจ าปี ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี, วันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖. 



๖๗ 

 
ment) เมื่อพูดอย่างนี้ ก็ต้องมาคิดกันต่อไปว่า  เพียงแค ๒ คูนี้คือ เพียงให้เศรษฐกิจ (economy) กับ
นิเวศวิทย (ecology) มาคูกัน หรือการพัฒนา (development) กับสิ่งแวดล้อม (environment) มา
คูกัน มันจะยั่งยืน (sustainable) 

มีค าจ ากัดความอีกอย่างหนึ่งว่า “สังคมที่ยั่งยืน (sustainable society) ได้แก่สังคมที่
กิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์เกิดขึ้นและด าเนินสืบทอดต่อไปได้ ภายในขีดจ ากัดที่สภาพแวดล้อม
ก าหนดให้” (Chiras, end leaf) ขีดจ ากัดที่สภาพแวดล้อมก าหนดให้คืออะไร คือ ความสามารถของ
สภาพแวดล้อมที่จะดูดกลืนของเสียหรือขยะแล้วช่วยอ านวยอาหาร  ตลอดจนแหล่งทรัพยากร
ทั้งหลายให้ คือขีดจ ากัดของธรรมชาติ 

จะเห็นว่า ความหมายเหล่านี้มีลักษณะที่จะให้มนุษย์ทั้งหลายไมเห็นแกตัวมากนัก โดยให้รู
จักค านึงถึงคนรุ่นหลังบ้าง ตลอดจนให้ค านึงสัตว์ทั้งหลายอ่ืนที่ร่วมโลกกับเราด้วย แต่ที่จริงก็เพ่ือ
ประโยชน์ของตนเองนั่นแหละ เพราะที่จริงนั้น มนุษย์คิดถึงตัวเอง ที่ก าลังประสบภัยจะเอาตัวไปไม
รอด ถูกความจ าเป็นบีบคั้น ก็จึงคิดหาทางแก้ไข  ค าศัพท์ส าคัญในที่นี้ก็คือ ค าว่า compromise ที่
แปลว่าประนีประนอม ซึ่งต่อไปจะต้องพูดถึงอีก  ในแงของรากฐานทางความคิด จะขอพูดถึงลักษณะ
ของการพัฒนาที่เรียกว่าเป็นแบบยั่งยืน หรือ sustainable เล็กน้อยการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ มีลักษณะ
เป็นการพัฒนาที่เป็นบูรณาการ (integrated) คือท าให้เกิดเป็นองค์รวม (holistic) หมายความว่า 
องค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะต้องมาประสานกันครบองค์ และมีลักษณะอีกอยางหนึ่งคือ มีดุลย
ภาพ (balanced) 

ลักษณะที่ว่าเป็นบูรณาการ หรืท าให้เกิดองค์รวม เช่น เอาภารกิจในการคุ้มครองแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ มาบูรณาการเข้ากับภารกิจในการแกไขบรรเทาปัญหาความยากจน  ถาสองอย่าง
มาบูรณาการกันไดก็ถือว่าเป็นลักษณะของการพัฒนาที่ยั่งยืน นี่หมายความว่า ภารกิจหนึ่งไดแกการ
พิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและภารกิจอีกอย่างหนึ่งคือการแกไขก าจัดความยากจน เราก็ท าการ
พัฒนากันไปโดยที่ให้ทั้งสองอย่างนี้ไป ด้วยกันไดไมใช่อย่างหนึ่งได้อย่างหนึ่งเสีย ถ้าเราแกปัญหาโดย
ก าจัดความยากจนได้แต่ธรรมชาติแวดล้อมเสีย ก็ใช้ไมได หรือธรรมชาติแวดล้อมอยู่ แต่ความยากจน
อยู่อย่างเกา ก็ใช้ไมไ่ด้ เหมือนคูอย่างนี้เรียกว่าบูรณาการ เรียกว่าเกิดเป็นองค์รวม 

เพราะฉะนั้น ธรรมชาติแวดล้อมกับเศรษฐกิจจะต้องถูกบูรณาการเข้าด้วยกัน  อันนี้ก็คือ
การบูรณาการธรรมชาติแวดล้อมกับเศรษฐกิจแลว ก็จะท าให้เกิดสภาพที่เรียกว่าเป็นภาวะยั่งยืนทั้ง
ในทางเศรษฐกิจและในทางสภาพแวดล้อม การคุ้มครองธรรมชาติแวดล้อม ควบคูกันไปกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ ก็คือการผูกสิ่งแวดล้อม (environment) กับการพัฒนา (development) เข้าด้วยกัน 



๖๘ 

 
พูดอีกความหมายหนึ่ง หรือใช้ค าพูดอีกแบบหนึ่งก็คือ การท าให้กิจกรรมของมนุษย์สอด

คลองกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอันนี้เป็นความหมายที่ซ่อนลึกลงไป ซึ่งเป็นตัวรากฐานของการพัฒนา
แบบที่ยั่งยืน๔๖ 

๒.๕  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาการจัดการระบบนิเวศวิทยาแบบพหุภาคีเครือข่ายในอ าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ ผู้ศึกษาได้ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการนิเวศวิทยา 

นายสาโรจน์  วัฒนสุขสกุล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ การ
สะสมคาร์บอนและธาตุ อาหารในระบบนิเวศป่าเต็งรังที่มีไฟป่าและไม่มีไฟป่าบริเวณ สถานีวนวัฒน
วิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า ป่าเต็งรังที่มีไฟป่ามีพันธุ์ไม้ทั้งหมดหมด ๔๒ ชนิด ใน 
๓๖  สกุล ๒๒ วงศ์ พันธุ์ไม้เด่นที่สุด คือ ไม้พลวง รองลงมา ได้แก่ เต็ง รักใหญ่ เหียง เหมือดหลวงและ
มะเกิ้ม มีดัชนีความหลากชนิด เท่ากับ  ๓.๒๔  ส าหรับป่าเต็งรังที่ไม่มีไฟป่า  มีพันธุ์ไม้ทั้งหมด  ๔๖  
ชนิด ใน ๓๘ สกุล ๒๕ วงศ์ มีไม้พลวงเป็นพันธุ์ไม้เด่นที่สุด รองลงมาคือ เต็ง รักใหญ่ เหมือดหลวงและ
มะเกิ้ม โดยดัชนีความหลากชนิด เท่ากับ ๓.๒๐ 

ป่าเต็งรังที่มีไฟป่ามีมวลชีวภาพป่าไม้ ๑๐๖.๖ ตันต่อเฮกแตร์ แยกเป็นมวลชีวภาพล าต้น 
กิ่ง ใบและราก ๖๘.๖, ๒๒.๙, ๑.๙ และ ๑๓.๑ ตันต่อเฮกแตร์ ตามล าดับ ปริมาณคาร์บอนสะสมใน
มวล ชีวภาพทั้งหมด ๕๒.๖ ตันต่อเฮกแตร์ แยกเป็นส่วนของล าต้น กิ่ง ใบและราก ๓๔.๓, ๑๑.๑, ๐.๙ 
และ ๖.๓ ตันต่อเฮกแตร์ ตามล าดับป่าเต็งรังที่ไม่มีไฟป่ามีมวลชีวภาพป่าไม้ ๑๒๘.๓ ตันต่อเฮกแตร์ 
แยกเป็น มวลชีวภาพล าต้น กิ่ง ใบและราก ๘๒.๑, ๒๙.๓, ๒.๐ และ ๑๕.๐ ตันต่อเฮกแตร์ ตามล าดับ 
โดยมีปริมาณ คาร์บอนในมวลชีวภาพทั้งหมด ๖๓.๔ ตันต่อเฮกแตร์ แยกเป็นส่วนของล าต้น กิ่ง ใบ
และราก ๔๑.๐, ๑๔.๒, ๑.๐ และ ๗.๒ ตันต่อเฮกแตร์ ตามล าดับ ปริมาณมวลชีวภาพและคาร์บอนที่
สะสมในป่าเต็งรังที่ ไม่มีไฟป่ามีมากกกวาป่าเต็งรังที่มีไฟป่า 

ผลกระทบของไฟป่าต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพ-เคมีและปริมาณธาตุอาหาร 
สะสมในดินป่าเต็งรัง พบว่า อาจเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยในดินชั้นบน ความหนาแน่นรวมของดินชั้น บน
ลดลงเล็กน้อย เนื้อดินของดินชั้นบนในป่าที่มีไฟป่าเป็นดินทรายปนร่วน ขณะที่ในป่าที่ไม่มีไฟ ป่าเป็น

                                           

                  ๔๖ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน, พิมพ์ครั้งที่ ๒๑ , วัด
ญาณเวศกวัน  นครปฐม,  ๒๕๖๑. 



๖๙ 

 
ดินร่วนปนทราย ซึ่งมีเนื้อละเอียดขึ้น ท าให้ร้อยละของอนุภาคทรายลดลงและอนุภาคทราย ละเอียด
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่ส่งผลต่อปริมาณกรวด ส าหรับสมบัติทางเคมีของดิน ปฏิกิริยาในดินชั้นบนของ
ป่าที่มีและไม่มีไฟป่าเป็นกรด รุนแรง (pH: 5.1, 5.5) ค่า pH ที่เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยน่าจะเป็นผลจากการ
ปลดปล่อยเบสจากการย่อย สลายของซากพืชที่ร่วงหล่นของไม้ใบกว้าง ความเข้มข้นของอินทรียวัตุ
และธาตุอาหารต่างๆ มี ความแตกต่างกน คือ อินทรียวัตถุ = 25.0, 32.1 g.kg-1 คาร์บอน = 14.5, 
18.6 g kg-1 ไนโตรเจน = 0.8, 1.2 g kg-1 ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ = 13.6, 34.9 mg kg-1 
โพแทสเซียมที่สกัดได้ = 282.8, 359.8 mg.kg-1แคลเซียมที่สกัดได้ = 385.2, 621.9 mg.kg-1
แมกนีเซียมที่สกัดได้ = 154.7, 271.5 mg. kg-1 และโซเดียม = 10.6, 18.9 mg.kg-1 ในป่าที่มีและ
ไม่มีไฟป่า ตามล าดับ ป่าที่มีไฟป่ามีปริมาณอินทรียวัตถุ คาร์บอนและไนโตรเจนทั้งหมดในดินลึก ๒๐๐ 
ซม. เฉลี่ย 124, 72 และ 7.9 Mg.ha-1 ตามล าดับ ขณะที่ป่าที่ไม่มีไฟป่ามีปริมาณสูงกว่า (212, 123 
และ 8.0 Mg.ha-1 ตามล าดับ) ป่าที่มีไฟป่ามีปริมาณของฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม 
แมกนี เซียมและ โซเดียมในดินที่สกัดได้ เฉลี่ย 50 ; 6 ,421 ; 3 , 827 ; 2,912 และ 493 kg.ha-1 
ตามล าดับ ขณะที่ป่าที่ไม่มี ไฟป่ามีค่า 156; 6,227; 4,287; 3,921 และ 412 kg.ha-1 ตามล าดับ 
ปริมาณการสูญเสียคาร์บอนในซาก พืชที่ร่วงหล่นบนดินไปกบการเกิดไฟป่ารายปี มีค่าเท่ากับ 
1,425.18 kg.ha-1 และเหลือเพียง 48.82 kg.ha-1 ที่หมุนเวียนลงสู่ดิน ส าหรับป่าเต็งรังที่ไม่มีไฟป่า
นั้นปริมาณคาร์บอนในซากพืชที่ร่วงหล่น บนดินทั้งหมด 1,957 kg.ha-1 .yr -1 มีการหมุนเวียนลงสู่
พ้ืนป่าและดิน๔๗ 

แสงชัย วสุนธรา  และสมาน งามสนิท ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ใต้ท้องทะเลอย่างยั่งยืนของจังหวัดกระบี่ตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการวิจัยพบว่า ๑. ข้อค้นพบสภาพทั่วไปของการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเล
ของจังหวัดกระบี่ ในปัจจุบัน พบวา สภาพทั่วไปที่ เป็นองค์ประกอบส าคัญ คือ (๑) รัฐบาลให้
ความส าคัญกับพ้ืนที่จังหวัดกระบี่และได้รับ การสนับสนุนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลอยาง
ยั่งยืน (๒) ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการ พัฒนาสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลอยางยั่งยืน (๓) 
จังหวัด กระบี่มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลในรูปแบบต่าง 
ๆ อย่างต่อเนื่อง (๔) ทุกภาคส่วนไม่กระท าการใดที่ก่อให้เกิดมลภาวะ และท าลายสิ่งแวดล้อมใต้ท้อง

                                           
๔๗ นายสาโรจน์ วัฒนสุขสกุล, “ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ การสะสมคาร์บอนและธาตุ อาหาร

ในระบบนิเวศป่าเต็งรังที่มีไฟป่าและไม่มีไฟป่าบริเวณ สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
๒๕๕๕). 



๗๐ 

 
ทะเลรวมทั้งร่วมกันตรวจตราเฝ้าระวังและ (๕) ประชาชนมีส่วนร่วมในการวาง ระบบ การบริหาร
จัดการเพ่ือสร้างความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมีชายฝั่งทะเล เป็น
ระยะทางยาว ประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ ตร.กม. เขตพ้ืนที่ ทางทะเลที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ ได้แก่ 
อ่าวไทย ทะเลอันดามัน และช่องแคบมะละกาตอนเหนือ ท้อง ทะเลจึงเป็นแหล่งทรัพยากรที่ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ต่อ ประเทศชาติอย่างมหาศาล นิยามของผลประโยชน์ แห่งชาติทางทะเลยังคงมีการ
โต้เถียงกันอยู่ว่าจะ ครอบคลุมประเด็นใดบ้าง แต่น่าจะหมายถึง คุณค่าของ ผลประโยชน์จากทะเลใน
ทุกมิติที่สามารถประเมิน ออกมาได้ทั้งในรูปตัวเงินและที่ไม่ใช่การจัดการ ผลประโยชน์แห่งชาติทาง
ทะเลจากทรัพยากรมีชีวิตมี ความส าคัญ หากบริหารจัดการเป็นก็จะท าให้เรามี ทรัพยากรใช้อยู่เรื่อย 
ๆ ซึ่งต่างจากทรัพยากรที่ไม่มีชีวิตที่ ใช้แล้วหมดไป ซึ่งใช้เวลานานกว่าธรรมชาติจะสร้างทรัพยากร
ดังกล่าวกลับคืนมา ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์พบว่า สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่
ส าคัญ ของไทยล่าสุด ที่เห็นได้เด่นชัด คือ ทรัพยากรธรรมชาติ ทางทะเลมีแนวโน้มที่จะลดลงในทุก
พ้ืนที่ ปัจจุบัน ประเทศไทยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการ ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลอยูใน
แต่ละกระทรวงแต่ ยังขาดการประสานความร่วมมือกันท าให้ขณะนี้ประเทศ ไทยยังไม่มีหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการวางนโยบาย เพ่ือดูแลผลประโยชน์ที่ครอบคลุม ที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากร -
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีบทบาทส าคัญในการวาง 
นโยบายด้านทรัพยากรทางทะเลกล่าวโดย เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ (Jarayapan, 2003)  สถานการณ์
ปัจจุบันจึงมี ความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่เราทุกคนจะต้องร่วมมือกนในการ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใต้ท้อง ทะเลให้มีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
เป็นทรัพยากรหนึ่งที่มี คุณค่ามหาศาล ต่อการด ารงอยู่ของมนุษย์ การตระหนัก ถึงความส าคัญของ
ปัญหาดังกล่าว ซึ่งนับวันจะยิ่งทวีคูณ ความรุ่นแรงมากยิ่งขึ้น ส านักงานคณะกรรมการพิเศษ เพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชด าริ ทั้งนี้สภาพแวดล้อมชายฝั่งและระบบนิเวศใต้ทะเล
ของ โลกมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบให้เห็นได้ ชัดเจน เช่น ในช่ วงทศวรรษที่ผ่านมา 
ระบบนิเวศปะการัง ทั่วโลกเสื่อมโทรมลงในอัตราเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อน การ รบกวนที่มีผลกระทบต่อ
แนวปะการัง ทั้งเป็นผลมาจาก ฝี มือมนุษย์และมาจากเหตุการณ์ธรรมชาติแนวปะการังที่ เสื่อมโทรมอ
ยางรวดเร็วในช่วงปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่แล้ว เป็นผลมาจากฝี มือมนุษย์รวมทั้งเหตุการณ์ธรรมชาติที่ท า
ให้แนวปะการังเสื่อมโทรม ซึ่งจะต้องมีการวางแผนสร้าง ระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมตลอดจน
เป็นการ พัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเลอยางยั่งยืน 

๒. ข้อค้นพบปัญหาและอุปสรรคการบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลอย่างยั่งยืน
ของจังหวัด กระบี่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบัน พบว่าเป็นปัญหาสภาพทั่วไปทาง
ธรรมชาติและสิ่งที่ เกิด จากมนุษย์ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์ พบว่าทรัพยากรธรรมชาติและ



๗๑ 

 
สภาพแวดล้อมมีการ เปลี่ยนแปลง เนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจเช่น การ ท่องเที่ยวเป็นต้น 
รวมถึงภัยธรรมชาติ การขาดการ บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และตัวบทกฎหมาย ดังนั้นการ
บริหารจัดการที่ดีในการแกปัญหาและการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรใต้ท้องทะเลไทยคือการมีส่วน ร่วม 
การบูรณาการ การสร้างความตระหนัก และการ วางแผนงานระยะยาวร่วมกันทั้งทางด้านของ
ทรัพยากร บุคคล งบประมาณ เวลา และกลยุทธ์วิธีที่มีประสิทธิภาพ 

๓. ข้อค้นพบแนวทางการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลอย่างยั่งยืนของจังหวัด
กระบี่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลอย่างยั่งยืน
ของจังหวัดกระบี่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ผู้วิจัยได้น าหลักการ บริหารจัดการกระบวนการ
บริหารจัดการการบริหาร แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวคิดของกระบวนการบริหาร จัดการ POCCC ของ 
Fayol (1949) ซึ่งหน้าที่ของการ บริหารประกอบด้วยกิจกรรมพ้ืนฐาน ๔ ประการ คือ (๑) การ
วางแผน (๒) การจัดการองค์กร (๓) การน าหรือการสั่ง การ และ (๔) การควบคุม ทั้งนี้เพ่ือให้การ
บริหารจัดการ ด าเนินไปและประสบความส าเร็จบนพ้ืนฐาน  ๔  ประการ ดังกล่าวคือ (๑) การวางแผน 
เป็นการบริหารจัดการโดย การน านวัตกรรมใหม่ ๆ มาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใต้ ท้องทะเลอย่าง
ยั่งยืนของจังหวัดกระบี่ตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (๒) การจัดการองค์กรโดยการพิจารณา ถึง
สิ่งที่ต้องกระท า เพ่ือให้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ใต้ท้องทะเลอยางยั่งยืนของจังหวัดกระบี่ตาม
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงประสบความส าเร็จ (๓) การน าหรือการสั่งการ เพ่ือจูงใจให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลอยางยั่งยืนของจังหวัดกระบี่ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง น าไปก าหนด ทิศทางหรือเป็นกลไก ในการสนับสนุนการบริหาร 

๔. ข้อค้นพบรูปแบบการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลอย่างยั่งยืนของจังหวัด
กระบี่ตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า รูปแบบการบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเล
อย่างยั่งยืนของจังหวัด  กระบี่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อมใต้ท้อง
ทะเลอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ ในกระบวนการหลัก ดังนี้  (๑) การบริหาร จัดการ 
ประกอบด้วยการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ กระบวนการบริหารจัดการ พอคค์ (POCCC) Fayol (1949) 
ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับ บัญชาหรือสังการ  การประสานงาน การควบคุม (๒) 
แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ได้แก่กลยุทธ์ที่ ๕ อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมช าติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการ จัดการท่องเที่ยว ภารกิจบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์  (๓) การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และผลกระทบกบสิ่งแวดล้อมในทะเล ประกอบด้วย การ 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือ เสริมสร้างธรรมาภิบาลการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้กบประชาชนในทุกระดับ จัดการ



๗๒ 

 
เตรียมความพร้อมเพ่ือ รับมือกบความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ
การพัฒนาคนและสังคมให้มีส านึก รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (๔) การมีส่วนร่วมของภาค ส่วนต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลอย่างยั่งยืนของ
จังหวัดกระบี่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้อ ค้นพบจากการสัมภาษณ์ พบว่าหลักการบริหาร
จัดการ สิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติให้ ยังยืน การควบคุมการใช้ประโยชน์จาก
สิ่งแวดล้อมใต้ ท้องทะเลที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ประสานกลมกลืน กบธรรมชาติ เปิดโอกาสให้
กลไกของธรรมชาติด าเนิน ไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถรักษาความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศนั้นให้ด ารงอยู่  ในการใช้ ทรัพยากรอย่างยังยืน จะต้องค านึงถึงการย่อยสลายใน ระบบ
นิเวศด้วยเพราะกระบวนการย่อยสลายจะเป็น กระบวนการส าคัญในการท าให้ทรัพยากรเหล่านั้น
ได้รับ การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่จึงเป็นเรื่องจ าเป็นที่รัฐบาล จะต้องก าหนดแนวทางในการจัดการ    
สิ่งแวดล้อมใต้ท้อง ทะเลที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติให้ชัดเจน โดยจ าแนก ทรัพยากรตามศักยภาพการ
ใช้ประโยชน์และคุณค่าทาง นิเวศวิทยา ทั้งหากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใต้ ท้องทะเลอยางยั่งยืน
ของจังหวัดกระบี่ตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนวิถีชีวิ ติของ
ประชาชนในจังหวัดกระบี่สามารถมีชีวิตอยู่ ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ  ได้อย่างยั่งยืนกระทั่งยังเป็นการ
พัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ด ารงอยู่อย่างเป็นสุขและมีจิตใต้ส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรใต้
ท้องทะเลไทย ตลอดไป๔๘ 

กมล บุญเขต ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้ทุนทางภาษาและวัฒนธรรมกับการ
สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์” ผลการวิจัยพบว่า หลังจากการ
จัดการความรู้ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดยการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้จัดท าชุดความรู้ความหลากหลาย
ทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มชาติพันธุ์
ต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มชาติพันธ์ต่าง ๆ ท า 
ให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ มีการจัดการความรู้อย่ างเป็นระบบ โดยการจัดท าฐานข้อมูลภาษาและ

                                           
๔๘ แสงชัย วสุนธรา และสมาน งามสนิท, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  ฉบับ

สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙). 



๗๓ 

 
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ 
ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเองอย่างมีประสิทธิผล๔๙ 

อมฤต หมวดทอง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “นิเวศวิทยาวัฒนธรรมซึ่งสัมพันธ์กับภูมิทัศน์
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นในชุมชนริมคลองรางจระเข้ อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัย
พบว่า สภาพแวดล้อมอันเนื่องจากคูคลองและฤดูน้ าหลากที่สัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ส่งผล
เป็นปัจจัยหลักในการด ารงชีวิต ได้แก่ การท านา การประมง และพืชผักน้ า โดยท าการผสมผสานความ
เชื่อทางศาสนาของแต่ละกลุ่มเข้ากับวิถีชีวิต วิถีดังกล่าวส่งผลต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นในการใช้
พ้ืนที่ท ากิจกรรมการด ารงชีพต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่สัมพันธ์เป็นกลุ่มเรือนเครือญาติ การยกใต้ถุนเรือน 
และรายละเอียดระบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมสื่อถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลเหนือความเชื่อและความแตกต่างทางศาสนา
อย่างสิ้นเชิง และสามารถเป็นทุนทางสังคมที่ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นและผู้มาเยี่ยมเยือนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกับเพื่อความรักและความเข้าใจกัน๕๐ 

อนุกูล ตันสุพล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “นิเวศวิทยาวัฒนธรรม : กุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ผลการศึกษาพบว่า พื้นฐานของแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่าง ๓ ปัจจัย 
คือ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยการพิจารณาถึงความยั่งยืนมักมีที่มาจากปัญหาสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิดทุนนิยม ดังนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงมีมุมมองในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เชื่อว่าเมื่อแก้ปัญหาได้ก็สามารถน าไปสู่ความยั่งยืนได้ แต่มนุษย์ที่เป็นสาเหตุหลัก 
ที่ท าให้เกิดปัญหากลับไม่มีการด าเนินการอย่างจริงจัง เช่น การเปลี่ยนวิธีคิด การปรับเปลี่ยนการ
ปฏิบัติก็ยากท่ีจะให้กลไกของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้น ดังนั้นควรที่จะย้อนมองกลับมาท่ีวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญท่ีผูกติดอยู่กับมนุษย์นอกเหนือไปจากการพิจารณาด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
อย่างไรก็ตามการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็นอยู่ขณะนี้ มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านวัฒนธรรมน้อยมาก 
ดังนั้นจึงควรผสานวัฒนธรรมที่เป็นกรอบที่ดีส าหรับการด ารงชีวิตเข้าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
สามารถน าไปสู่สังคมที่ยั่งยืนที่อยู่บนพ้ืนฐานของทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นเป็นหลัก

                                           
๔๙ กมล บุญเขต, “การจัดการความรู้ทุนทางภาษาและวัฒนธรรมกับการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์”, รายงานการวิจัย, สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๕๘). 

๕๐ อมฤต หมวดทอง, “นิเวศวิทยาวัฒนธรรมซึ่งสัมพันธ์กับภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในชุมชนริม
คลองรางจระเข้ อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘). 



๗๔ 

 
ถึงแม้ว่าได้น าวัฒนธรรมเข้ามาเป็นส่วนประกอบของความยั่งยืนแล้วกลับพบว่ายังไม่คลอบคลุม
เนื่องจากวัฒนธรรมยึดโยงอยู่กับคน และในขณะที่คนผูกติดอยู่กับพ้ืนที่ ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้อง
พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมที่ก าหนดความเป็นพ้ืนที่  นั่นคือ แนวทางหนึ่งที่มิติของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนควรด าเนินไป ได้แก่ แนวทางการพัฒนาที่อยู่บนพ้ืนฐานของนิเวศวิทยาวัฒนธรรม ซึ่งได้ให้
ความส าคัญกับระบบวัฒนธรรมควบคู่ไปกับระบบนิเวศของพ้ืนที่ โดยมุ่งเน้นที่ระบบนิเวศ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มนุษย์ใช้ในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์และแตกต่างกันในแต่ละ
พ้ืนที่ นั่นคือการอยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อม ดังนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนควรอยู่บนพ้ืนฐานของระบบนิเวศ
วัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยังยืนได้๕๑ 

รณิดา ปิงเมือง, เพ็ญศรี มลิทอง, สุทธิ มลิทอง, สวิง ขันทะสา และ ระวี ถาวร ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและ การจัดการป่าชุมชนบ้านร่องบอน ต าบลม่วงค า 
อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ได้ค้นพบความเปลี่ยนแปลงของ ระบบนิเวศ 
ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความแตกต่างไป จากปี พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้งการพ่ึงพิงและการใช้
ประโยชน์จากป่า รูปแบบและแนวทางการจัดการป่าชุมชนโดยชุมชนที่เป็นผลจาก การวิจัย มี
รายละเอียดดังนี้  ๑) การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศป่าชุมชนบ้านร่องบอน จากประเด็นความ
หลากหลายทางชีวภาพของพรรณ พืชและสัตว์ ความเปลี่ยนแปลงของสภาพป่า และการพึ่งพิง และใช้
ประโยชน์จากป่าทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ร่วมกับชุมชน ก าหนดขึ้น เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศของป่าชุมชน บ้านร่องบอน ได้ข้อสรุปดังนี้ ๑.๑) ความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณ
พืช ๑.๒) ความหลากหลายของสัตว์ ๑.๓) การเปลี่ยนแปลงสภาพป่า ๑.๔) การพ่ึงพิงและใช้ประโยชน์
จากป่าชุมชนบ้าน ร่องบอน ๒) รูปแบบการจัดการป่าชุมชนบ้านร่องบอน รูปแบบการจัดการป่าชุมชน
บ้านร่องบอน เกิดขึ้นจาก วิกฤติความแห้งแล้ง ขาดแคนน้ าในการท าการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพ หลักของ
คนในชุมชน จึงเกิดการรวมตัวของชาวบ้านโดยการน าของผู้ใหญ่บ้านที่เห็นความส าคัญของการ
อนุรักษ์ป่า ดังนั้น การจัดการป่าชุมชนบ้านร่องบอนจึงเกิดขึ้นโดยอาศัยการผสม ผสานการจัดการ
ระหว่างการจัดการแบบดั้งเดิม คือ ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ที่ชาวบ้านยึดถือและปฏิบัติสืบทอด
กันมา จากรุ่นสู่รุ่น กับรูปแบบประยุกต์ที่เปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม องค์ความรู้ และ
แนวนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการ จัดการที่สามารถสื่อสารถึงการอนุรักษ์ป่าของชาวบ้านกับ
หน่วย งานภาคีต่างๆ ได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงในสังคม รูปแบบ

                                           
๕๑ อนุกูล ตันสุพล, “นิเวศวิทยาวัฒนธรรม : กุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”, วารสารวิชาการ, คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี , (ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม–
มิถุนายน ๒๕๕๙). 



๗๕ 

 
การจัดการมีดังนี้ ๒.๑) การอนุรักษ์ป่า เริ่มต้นโดยผู้ใหญ่บ้านร่วมกับ ชุมชนปรึกษาหารือถึงแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ๒.๒) การก าหนดแนวเขตป่าร่วมกัน หลังจากขอคืน พื้นที่ป่าบางส่วนได้ 
จึงได้จัดท าแนวเขตป่าชุมชนของหมู่บ้าน ร่องบอน และประกาศให้ผู้น าและประชาชนในระดับต าบล
รับทราบ ๒.๓) การฟ้ืนฟูและดูแลป่า มีการวางเวรยามเพ่ือไม่ให้มี การตัดไม้ท าลายป่า โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดเครือข่ายการท างานกับภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ สื่อสาร
ไปยังทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ป่า และจัดกิจกรรม ๒.๔) การตั้งคณะกรรมการป่า สร้างกฎระเบียบ
การใช้ ประโยชน์จากป่า เรียกว่ากฎระเบียบของป่าชุมชนบ้านร่องบอน นอกจากกฎระเบียบที่เป็นข้อ
ห้ามในการใช้ประโยชน์จาก ป่าชุมชนแล้ว ยังมีข้ออนุโลมให้สามารถเข้าใช้ประโยชน์จากป่า ชุมชน 
โดยข้อห้ามและข้ออนุโลมเหมาะสมกับบริบทของชุมชน นอกจากจะให้คนในชุมชนเข้าไปใช้ประโยชน์
แล้ว ยังเปิดให้ชุมชน อ่ืนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ด้วย เช่น ทุกหมู่บ้านสามารถเข้ามาเก็บ เห็ดและหน่อไม้
ได้ ๒.๕) การเข้าร่วมโครงการป่าชุมชนของกรมป่าไม้หรือ การจดทะเบียนป่าชุมชน ชุมชนจะได้รับ
ความรู้ มีความเข้าใจ เรื่องการบริหารจัดการป่าชุมชนในเชิงวิชาการจากกรมป่าไม้ ซึ่ง สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้และเกิดเครือข่ายการท างาน ๒.๖) การพัฒนาป่าชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง ธรรมชาติ 
ท าให้ป่าชุมชนบ้านร่องบอนเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็ก และเยาวชนในชุมชน ตลอดจนผู้ที่สนใจทั้งใน
และนอกพ้ืนที่ เพ่ือ เป็นการสานต่อแนวทางการรักษาชุมชนโดยคนรุ่นหลังต่อไป ๒.๗) การเชื่อมโยง
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการป่า ชุมชน 
และเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนผ่าน ทรัพยากรของชุมชน  ๓) แนวทางการจัดการ
ป่าชุมชนบ้านร่องบอนใน อนาคต ผลการศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน ร่วม ท าให้
ชุมชนเกิดการเรียนรู้ จึงได้ร่วมกันก าหนดแนวทาง การจัดการป่าชุมชน ดังนี้ ๓.๑) การจัดการ
กฎระเบียบให้ทันสมัย สอดคล้องกับ กฎหมาย หลักประชาธิปไตย ๓.๒) การจัดการงานวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับป่า ควรมี การติดตามความเปลี่ยนแปลงของป่าโดยชุมชน ๓.๓) การจัดการกับกลุ่มชุมชน 
โดยพยายามดึงคนรุ่นใหม่ ในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการ ๓.๔) การหาแนวทางการจัดการไผ่ซาง 
เนื่องจากปัจจุบัน มีความหนาแน่นมาก มีจ านวนล าตาย และมีหน่อขึ้นมาน้อยมาก ซึ่งอาจจะต้องหา
วิธีการน าไผ่มาใช้ ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ ๓.๕) การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ 
เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าชุมชน ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บนฐานทรัพยากรที่มีในป่าชุมชน เพ่ือ
น ามาเป็นแนวทางในการ จัดการป่าชุมชนต่อไป๕๒ 

                                           
๕๒ รณิดา ปิงเมือง และคณะ, “การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและ การจัดการป่าชุมชนบ้านร่องบอน  

ต าบลม่วงค า อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย”, วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่, ปีท่ี ๙ ฉบับท่ี ๕ : ๓๗๕-๓๘๙. 



๗๖ 

 
วิลาศ เทพทา, อรศิริ ปาณินท์, วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง นิเวศวิทยาทางน้ าใน

ระบบเหมืองฝายของพ้ืนที่เกษตรกรรมในแหล่งต้นน้ าและแหล่งต้นน้ าล าธาร พบว่า ระบบเหมืองฝาย
เป็นสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ด้านการจัดการน้ าในรูปแบบของนิเวศวิทยาทางน้ า นับเป็นข้อเท็จจริงที่
สอดคล้องกับแนวคิดนิเวศวิทยาทางน้ า โดยยูเนสโก ( International Hydrological Programme, 
IHP) อธิบายถึงลักษณะของนิเวศวิทยาทางน้ าเป็น การจัดการน้ าแบบบูรณาการด้วยกระบวนทางอุทก
ศาสตร์ให้มีปฏิสัมพันธ์กับระบบนิเวศหรือชีวชาติ (Biota) ในระดับพ้ืนที่หรือลุ่มน้ า โดยสร้างโอกาส
และยกระดับกระบวนการทางอุทกศาสตร์ให้ท างานร่วมกับกระบวนการ ทางนิเวศ รวมถึงการน าแนว
ทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ มาผสมผสานให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรน้ า 
(UNESCO, 2018a) เพ่ือสร้างผลิตภาพด้านทรัพยากรน้ า ลดการสูญเสียทรัพยากรน้ า สร้างความ 
หลากหลายทางชีวภาพ การให้บริการทางนิเวศของพ้ืนที่ธรรมชาติแก่สังคม (Ecology Service) 
ตลอดจนการ ยกระดับความสามารถในการฟ้ืนฟูตนเองของสภาพแวดล้อม (Resilience) (UNESCO, 
๒๐๑๖) อีกทั้งยังมีลักษณะ ส าคัญที่สอดคล้องกับโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตัวอย่าง ด้านนิเวศวิทยาทางน้ า
ใน พ้ื นที่ ต่ า ง  ๆ   ทั่ ว โล ก ใน ความดู แลของ  UNESCO, Ecohydrology Demonstration Site 
(UNESCO, 2018b) จึงอาจกล่าวได้ว่าระบบเหมืองฝายเป็น สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างที่มีแนวคิดและ
แนวทางในรูปแบบของนิเวศวิทยาทางน้ าอย่างชัดเจน๕๓ 

กุศล เรืองประเทืองสุข และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ชีววิทยาและนิเวศวิทยาบางประการของปูแสมภูเขา พบว่า คาพารามิเตอรต่าง ๆ ไดแก คา pH ของ
ดิน ไมมีผลต่อการกระจายของปูชนิดนี้และพบเฉลี่ย ๗ ตัว/ตารางเมตร การกระจายของปูที่มีขนาด
เล็กจะอยู่ใกล้กับแหล่งน้ ามากกกว่าขนาดใหญ่ ขนาดความกว้างของกระดองเฉลี่ยต่ าสุด คือเดือน
กุมภาพันธ์  ขนาดความกว้างของกระดองเฉลี่ยสูงสุด คือเดือนมิถุนายน ตัวผู้มีความกว้างกระดอง
ระหว่าง ๔.๐๘ - ๑๓.๑๙ มิลลิเมตร ตัวเมียมีขนาดความกว้างกระดองระหว่าง ๔.๙๘ - ๑๓.๔๖ 
มิลลิเมตร โดยที่ตัวเมียมีความกว้างกระดองเล็กที่สุดที่มีไขคือ ๑๐.๐๖ มิลลิเมตร ชวงเวลาที่พบไข่ คือ 
ชวงเดือนมกราคม - เดือนเมษายน และจะพบลูกปูฟักเป็นตัวอยู่บนจับปิ้งของแม่ปูในเดือนเมษายน  

                                           
๕๓ วิลาศ เทพทา และคณะ, “นิเวศวิทยาทางน้ าในระบบเหมืองฝายของพื้นที่เกษตรกรรมในแหล่งต้น

น้ าและแหล่งต้นน้ าล าธาร”, วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, ปีท่ี ๑๓  ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม–สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑). 



๗๗ 

 
การพัฒนาเป็นตัวอ่อนใช้เวลา ๒-๓ เดือน การพัฒนาแบบนี้เป็นลักษณะของปูป่า โดยภายในกระเพาะ
ปูพบ เศษดิน, เศษไม, เศษใบไมฯลฯ๕๔ 

สุภารักษ์ พงษ์เรืองฤทธิ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “นิเวศบริการของนาข้าวในอีสาน กรณีศึกษา 
: บ้านโพนงาม ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม พบว่า โครงสร้างภูมินิเวศนาข้าวให้ประโยชน์
กับชาวบ้านในการด ารงชีวิต ซึ่งการท านาน้ าฝนนั้น ให้ประโยชน์จากพลวัตของภูมินิเวศใน ๑๒ เดือน 
แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลต่อกระบวนการท านาที่ไม่
สอดคล้องกับพลวัตของภูมินิ เวศเดิม โดยการท านาชลประทาน ๒ ครั้งใน ๑ ปี  ผลจากการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการท านา ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่จากโครงสร้างภูมินิเวศนา
ข้าวที่เปลี่ยนไป ท าให้นาข้าวไม่สามารถให้ประโยชน์ได้เหมือนเดิม ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านและ
ชุมชน๕๕ 

พงศ์เทพ สุวรรณวาร และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความเสียหายต่อระบบนิเวศและ
พืชผลทางการเกษตรโดยหมูป่า (Sus scrofa) ในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชและพ้ืนที่โดยรอบ 
พบว่า จากการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์สามารถบันทึกภาพของสัตว์ป่าได้ทั้งสิ้น ๒๑ ชนิด 
ประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม ๑๕ ชนิด นก ๔ ชนิด และสัตว์เลื้อยคลาน ๒ ชนิด โดยพบหมูป่า
แพร่กระจายอยู่ทั่วไปในป่าปลูก ป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง จากการเดินส ารวจพบความหนาแน่นของ
ร่องรอยหมูป่าเท่ากับ ๒๔๑ ร่องรอยต่อตารางกิโลเมตร ปัจจัยทางสิ่งแวดลอมที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
เลือกใช้พ้ืนที่อยู่อาศัยของหมูป่ามากที่สุด คือ ระยะทางถึงแหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น (ร้อยละ ๔๐.๓) 
รองลงมา คือ ประเภทป่า (ร้อยละ ๒๔.๗) และการปรากฏของมนุษย์ (ร้อยละ ๑๖.๒) ระบบนิเวศป่าที่
มีความเสี่ยงต่อการถูกท าลายมากที่สุด คือ ป่าปลูก คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของพ้ืนที่ทั้งหมด รองลงมาคือ 
ป่าดิบแล้ง (ร้อยละ ๑๑) และป่าเต็งรัง (ร้อยละ ๕) จากข้อมูลการสัมภาษณ์พบพื้นที่การเกษตรที่ได้รับ
ความเสียหายจากหมูป่ารวม ๔๕ ไร่ ๒ งาน พืชที่ถูกท าลายมากที่สุด คือ มันส าปะหลัง และเกษตรกร
ต้องสูญเสียรายได้ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖ ของรายได้โดยรวมตลอดทั้งปี
ดังนั้น สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ควรมีมาตรการในการจัดการสัตว์ป่าและพ้ืนที่เพ่ือป้องกันการ

                                           
๕๔ กุศล เรืองประเทืองสุข และคณะ , การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการชีววิทยาและนิเวศวิทยาบาง

ประการของปูแสมภูเขา, (คณะวิทยาศาสตร์: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๘). 
๕๕ สุภารักษ์ พงษ์เรืองฤทธิ์, “นิเวศบริการของนาข้าวในอีสาน กรณีศึกษา : บ้านโพนงาม  ต.โพนงาม  

อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม”, วิทยานิพนธ์ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, (บัณฑิต
วิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 



๗๘ 

 
สูญเสียรายได้ของเกษตรกรที่อยู่โดยรอบ และเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าใน
อนาคต๕๖ 

๒.๕.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเครือข่าย 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิจัยแบบมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนในการบริหารจัดการวัฒนธรรม : กรณีศึกษา การถ่ายทอดดนตรี
พ้ืนบ้าน “มโหรีบ้านปางลาง” ต าบลตาพระยา อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว” กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักดนตรีของวงดนตรีพื้นบ้าน “มโหรีบ้านปางลาง” จ านวน ๑๐ คน และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเครือข่าย
วัฒนธรรม จ านวน ๓๐ คน ผลการวิจัยพบว่า 

๑. สภาวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าไปมี
บทบาทในการบริหารและจัดการงานด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น ด้วยวิธีการสร้างเครือข่ายการ
ด าเนินงานด้านวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนและท้องถิ่น นอกจากนี้ยังให้ชุมชนและท้องถิ่น ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในฐานะเจ้าของวัฒนธรรม มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจและร่วม
รับผิดชอบในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น และผลจากการ
ด าเนินงาน ท าให้สภา-วัฒนธรรมจังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้รับการยอมรับจากเครือข่าย
วัฒนธรรม ชุมชนและท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒. สภาวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าไป
ด าเนินการสืบค้น สัมภาษณ์พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และบทบาทหน้าที่ของ
ดนตรีพ้ืนบ้าน “มโหรีบ้านปางลาง” หมู่ ๒ ต าบลตาพะยา อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ที่มีต่อ
ชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และผลการด าเนินงานในครั้งนี้ ท าให้ประชาชน เด็ก และเยาวชนใน
ชุมชน “บ้านปางลาง” เกิดความรู้ และมีความเข้าใจในคุณค่าและความส าคัญของศิลปะการแสดง
ดนตรี พ้ืนบ้ าน ในท้องถิ่นของตนเอง ท าให้ เกิดความรัก ความหวงแหน และภาคภูมิ ใจใน
ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นตนเอง และสามารถน ามาสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังได้จัดท าเอกสารรายงานการสืบค้น
ประวัติความเป็นมา และบทบาทหน้าที่ของศิลปะการแสดงดนตรีพ้ืนบ้าน “มโหรีบ้านปางลาง” เพ่ือ

                                           
๕๖ พงศ์เทพ สุวรรณวาร และคณะ, ความเสียหายต่อระบบนิเวศและพืชผลทางการเกษตรโดยหมูป่า 

(Sus scrofa) ในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชและพ้ืนที่โดยรอบ, สาขาวิชาชีววิทยา, (ส านักวิชาวิทยาศาสตร์: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ๒๕๕๗). 



๗๙ 

 
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สระแก้ว (www.intranet.m-culture.go.th/sakaeo) และเอกสารรายงานที่เป็นรูปเล่ม ซึ่งจะท าให้ 
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว ได้มีโอกาสรับทราบประวัติความเป็นมา และ
บทบาทหน้าที่ของศิลปะดนตรีพื้นบ้าน “มโหรีบ้านปางลาง” ที่มีต่อชุมชน 

๓. สภาวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว และเครือข่าย
วัฒนธรรม ได้ประชุมร่วมกัน และจัดเวที เสวนา เพ่ือแสวงหารูปแบบ และวิธีการถ่ายทอด
ศิลปะการแสดง ดนตรีพ้ืนบ้าน “มโหรีบ้านปางลาง” ให้สามารถอยู่คู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ด้วย
วิธีการจัดท าเป็นหลักสูตรท้องถิ่น เพ่ือใช้ถ่ายทอดให้กับเด็ก และเยาวชนของสถานศึกษาในต าบลตา
พระยา และต าบลใกล้เคียง ในพ้ืนที่อ าเภอตาพระยา 

๔. สภาวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วและส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว มีกระบวนการ
ท างานร่วมกัน ด้วยการน าแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการท างานวัฒนธรรมเชิงรุก และการสื่อสารแบบมี
ส่วนร่วม เข้ามาเป็นหลักในการด าเนินกิจกรรมการถ่ายทอดศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้าน “มโหรีบ้าน
ปางลาง”๕๗ 

จีระศักดิ์ เจริญพันธ์ และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาภาคีเครือข่ายการพัฒนา
หมู่บ้านต้นแบบตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข พบว่า นักวิจัยและ
แกนน า ชุมชนสามารถพัฒนาภาคีเครือข่ายการพัฒนารวมกลุ่มประชาชนจัดตั้ง เป็นเครือข่ายชื่อว่า 
เครือข่ายมะกอกสามัคคีสร้างสุข นักวิจัยได้อาศัยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลักของ
การพัฒนาโดยการพัฒนาศักยภาพแกนน า และประชาชน การวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาหมู่บ้าน
ต้นแบบตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนากลวิธีการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมในชุมชน การพัฒนาแหล่งอาหารชุมชน การพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมของประชาชน การส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความสามัคคีในชุมชน ผลการประเมิน
ความส าเร็จของโครงการโดยอาศัยแบบประเมินความพึงพอใจของการพัฒนา โดยภาพรวมประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๓๓ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๕๖) 
และมีข้อเสนอแนะให้ด า เนินโครงการนี้ให้ต่อเนื่องตลอดไป ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาน า เอาผลการศึกษาไปปรับใช้ในการพัฒนาความเข้มแข็งของ

                                           
๕๗ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว, “การวิจัยแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนใน

การบริหารจัดการวัฒนธรรม : กรณีศึกษา การถ่ายทอดดนตรีพื้นบ้าน “มโหรีบ้านปางลาง” ต าบลตาพระยา อ าเภอ
ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว”, รายงานการวิจัย, (ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ: กระทรวงวัฒนธรรม,  
๒๕๕๑). 



๘๐ 

 
ชุมชนเพ่ือให้เกิดสังคมเข้มแข็งและเกิดสังคมอยู่เย็นเป็นสุขและประชาชนน า แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต๕์๘ 

สุรินธร ชาญสมร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความร่วมมือในแบบเครือข่ายกับโครงการสร้างชุมชน
แห่งการอยู่ร่วมกันและเข้าถึงได้ในอาเซียน กรณีศึกษา ชุมชนต้นแบบเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า 
ภายใต้การด าเนินโครงการสร้างชุมชนฯ มีปัจจัยความส าเร็จและความยั่งยืนของกลไกความร่วมมือใน
การด าเนินโครงการของคนในพื้นที่ ที่สามารถเห็นได้ชัดและอธิบายได้ดังนี้ 

๑) ปัจจัยการมีสายสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เข้ามาร่วมกันในการด าเนิน
โครงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันและเข้าถึงได้ในอาเซียน กรณีศึกษา ชุมชนต้นแบบเกาะ
เกร็ดจังหวัดนนทบุรี ดังเช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด องค์กรด้านคนพิการ ภาคประชาชนเป็น
ความสัมพันธ์ที่มีความแนบแน่นค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันที่ดี มีความ
สม่ าเสมอ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการได้มีการท างาน ติดต่อประสานงานด้านคนพิการร่วมกันในระดับ
จงัหวัดอยู่แล้ว หลังจากที่มีการด าเนินโครงการสร้างชุมชนฯ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นั้นมีการนัดประชุม
คณะท างานในระดับจังหวัดค่อนข้างถี่ มีการจัดประชุมในระดับพ้ืนที่ การเปิดเวทีประชาคมการจัด
ประชุมเสนอผลการด าเนินงานร่วมกัน การลงพ้ืนที่ตรวจสอบการด าเนินโครงการหลังด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จ และระหว่างการด าเนินโครงการฯ โดยองค์กรคนพิการ และคณะกรรมการจากหน่วยงาน
ส่วนกลาง เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันวางแผนในการด าเนินโครงการเป็นระยะ ๆ เป็นต้น 
ทั้งนี้รวมถึงความถี่ในการติดต่อประสานการท างานร่วมกันถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้สายสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานที่เข้ามาร่วมกันเป็นเครือข่ายมีความแนบแน่นมากยิ่งขึ้น 

๒) ปัจจัยการจัดโครงสร้างเครือข่ายที่มีรูปแบบสายสัมพันธ์ที่ชัดเจน เป็นปัจจัยที่มีส่วนส า 
คัญต่อมาที่มีผลต่อความส าเร็จในการขับเคลื่อนโครงการสร้างชุมชนฯ เมื่อเราสร้างสายสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงาน องค์กร ไว้เป็นอย่างดีแล้ว ความเสถียรภาพของเครือข่ายก็จะอยู่ในระดับดี ส่งผลให้
การประสานงานความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น ดังที่เราเห็นได้จาก
การที่ในการด าเนินโครงการครั้งนี้มีการจัดโครงสร้างเครือข่ายที่เข้ามาร่วมไว้อย่างเป็นขั้นตอน ให้

                                           
๕๘ จีระศักดิ์ เจริญพันธ์ และคณะ, “การพัฒนาภาคีเครือข่ายการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข”, การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี ๒๕๕๔, 
“การพัฒนาอนาคตชนบทไทย : ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”, วันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม 
๒๕๕๔, (คณะสาธารณสุขศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๔). 



๘๑ 

 
ความส าคัญกับทุกเครือข่ายที่เข้ามาร่วมด าเนินโครงการ มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน ท าให้
เครือข่ายสามารถแสดงบทบาทหน้าที่ท่ีมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันได้อย่างชัดเจน 

๓) ปัจจัยการท าหน้าที่ของผู้ประสานเชื่อมโยงภาคีและสร้างเครือข่าย ในการด าเนิน
โครงการสร้างชุมชนฯ มีส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้มี
บทบาทหลักในการเป็นผู้ประสานเชื่อมโยงภาคีและสร้างเครือข่ายในการด าเนินโครงการฯ นับตั้งแต่
การได้รับนโยบายจากส่วนกลาง คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็เริ่มมีการ
ประสานกลุ่มต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรีที่คิดว่าต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการให้เข้ามาร่วมเป็น
เครือข่ายคณะท างาน และระหว่างนั้นก็มีการท าหน้าที่เป็นผู้เอ้ืออ านวยความสะดวก จัดหาสืบหา
ข้อมูลที่จ าเป็นต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินโครงการสามารถด าเนินการไปได้อย่างราบรื่น อีกทั้งยังเป็น
ตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรด้านคนพิการ ภาคประชาชน  กับ
หน่วยงานส่วนกลาง และภูมิภาค โดยต้องอาศัยทักษะการบริหารจัดการองค์กร ทักษะการเป็น
ตัวกลางในการไกล่เกลี่ยหาทางออกที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน ในขณะเดียวกันต้องแสดงบทบาทฐานะ
“ผู้น า” ในพ้ืนที่ของภาคีความร่วมมือผ่านการให้วิสัยทัศน์ และการบริหารโครงการฯ 

๔) ปัจจัยการมีผู้จัดการเครือข่ายที่ดี ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเข้าใจในกระบวนการด าเนิน
โครงการในภาพรวมทั้งหมด เป็นผู้ที่ต้องคอบก ากับดูแลการท างานของเครือข่าย ให้มุ่งไปสู่เป้าหมาย
ร่วมกัน ทั้งนี้นอกจากหน่วยงานส่วนกลางที่มีหน้าที่เป็นผู้จัดการเครือข่ายในระดับกระทรวงแล้ว ใน
ระดับภูมิภาคก็ยังมีส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ที่คอยท าหน้าที่
เป็นผู้จัดการเครือข่าย และเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในหลักและแนวทางการจัดการภารกิจ แผนการ
ด าเนินงานทั้งหมด พร้อมทั้งเป็นผู้ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายให้แสดงบทบาท ไม่ว่าจะเป็นก าร
ประสานทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรความรู้ การร่วมตัดสินใจร่วมกัน โดยมุ่งให้การด าเนินโครงการ
ประสบผลส าเร็จในทุกข้ันตอน 

๕) ปัจจัยความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรภาคีสมาชิก ในการด าเนินโครงการ
สร้างชุมชนฯ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมเป็นคณะท างานต้องมีความไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน อาจเกิดจากการยึดมั่นในกฎเกณฑ์ ข้อตกลงที่ได้วางไว้ร่วมกัน หรือข้อตกลงในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้ทุกฝ่ายที่เข้ามาร่วมมือกันในการด าเนินโครงการรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนโครงการร่วมกัน ซึ่งเห็นได้จากการจัดตั้งคณะท างานในการด าเนินโครงการสร้างชุมชนฯที่มี



๘๒ 

 
การก าหนดบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานร่วมกัน ทุกคนที่เป็นคณะท างานจะเคารพต่อบทบาท
หน้าที่ที่ได้ร่วมกันตกลงไว้ เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งที่มีการจัดขึ้น๕๙ 

สรัญญา จุฑานิล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารเครือข่ายของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ส านักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ๑) กระบวนการบริหารงานในรูปแบบเครือข่าย
ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ส านักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย (๑) ด้าน
ยุทธศาสตร์มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เครือข่ายเป็นไปตามแผนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และ
สอดคล้องตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กร (๒) ด้านการออกแบบเครือข่าย พบว่า มีโครงสร้าง
การบริ หารงานภายในเป็นไปตามพระราชบัญญัติของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนก าหนด และ
โครงสร้างการท างานระหว่างหน่วยงานมีประเภทและรูปแบบเครือข่ายที่คล้ายกัน คือเน้นการท างาน
เชิงพ้ืนที่เชิงประเด็นงานหรือประเด็นกิจกรรม และเชิงโครงสร้าง (๓) ด้านการเชื่อมโยงเครือข่าย 
พบว่า ให้ความส าคัญในการประสานความร่วมมือกบทุกภาคส่วน ทั้งในระดับนโยบายหน่วยงาน
พัฒนาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุน
ให้องค์กรชุมชนและท้องถิ่น สามารถเป็นแกนหลักในการท างานพัฒนา โดยการประสานงานมีการ
เชื่อมโยงกับเครือข่ายต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ประชาชน ท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และสถาบัน 
การศกึษา (๔) ด้านการสร้างความน่าเชื่อถือ พบว่า มีการสร้างแรงจูงใจ โดยอาศัยสภาพปัญหาของแต่
ละชุมชนเป็นพลังผลักดันให้เกิดความต้องการ และตระหนักที่จะรวมตัวเป็นเครือข่าย การวัดผลผล
การด าเนินงานเป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติงานตามข้อก าหนดของคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ และมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือการตรวจสอบและพัฒนากระบวนการ
ด าเนินงานต่อไป มีการสร้างความไว้วางใจโดยอาศัยกิจกรรมที่สามารถสร้างให้สมาชิกในเครือข่ายได้
เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน และมีการแบ่งปันความเสี่ยงโดยประเมินความเสี่ยงทีจ่ะเกิดข้ึน เพ่ือให้เกิด
การรับรู้ และหาวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และ (๕) 
ด้านการปฏิรูปทรัพยากรมนุษย์ พบว่ามีการพัฒนาทักษะทีเ่หมาะสมให้กบัเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่จะมสี่วน 

 

 

                                           
๕๙ สุรินธร ชาญสมร, “ความร่วมมือในแบบเครือข่ายกับโครงการสร้างชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกันและ

เข้าถึงได้ในอาเซียน กรณีศึกษา ชุมชนต้นแบบเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”, การค้นคว้าอิสระหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ส าหรับนักบริหาร,  (คณะรัฐศาสตร์: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙). 



๘๓ 

 
เกีย่วข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการด าเนินงานในรูปแบบเครือข่ายให้ดียิ่งขึ้น๖๐ 

ทิพย์วิมล แสงสุวรรณ และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของเครือข่ายในการจัด
การพลังงานชุมชน กรณีศึกษา:กลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี  พบว่า กลุ่มอาสาสมัคร
พลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีมีวิสัยทัศน์ที่ดีด้านพลังงาน โดยมีจุดมุ่งหมายคือการส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนในชุมชน ซึ่งสมาชิกในกลุ่มมีความสนใจและผลประโยชน์ร่วมกัน คือการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ส าหรับให้แสงสว่างในครัวเรือน และสูบน้ าบาดาลส าหรับท าเกษตรกรรม เพ่ือ
ช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่าย ผ่านการด าเนินการของสมาชิกในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การ
วางแผนไปจนถึงการติดตั้งและดูแลรักษา โดยพ่ึงพาอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่มในด้านของ
โครงสร้างเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบไปด้วยสมาชิกจ านวน ๓๕ 
คน จากทะเบียนของกลุ่ม โดยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้น าชุมชน และเป็นผู้น าในการชักชวนหรือ
ประชาสัมพันธ์ประชาชนในพ้ืนที่ของตนให้เกิดความสนใจเข้าร่วมเครือข่าย และมีการติดต่อสื่อสาร
เพ่ือและเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของสมาชิกเป็นประจ าทุกเดือนจึงท าให้เครือข่ายมีสัมพันธ์อันดีในกลุ่ม 
การจัดการเครือข่ายเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีการจัดผังกลุ่มเครือข่ายและปรับปรุงข้อมูลอย่าง
สม่ าเสมอ การจัดบทบาทหน้าที่นั้นเป็นไปตามศักยภาพและความสนใจของสมาชิก มีการจัดระบบ
ติดต่อสื่อสารผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) เพ่ือแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล แพร่กระจายความรู้นัด
หมายการประชุม นอกจากนี้ส านักงานพลังงานจังหวัดยังได้ให้การสนับสนุนเครือข่ายโดยการท า
หน้าที่จัดระบบฐานข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็น เช่น ข้อมูลของเครือข่าย รายงานการประชุม ผล
การด าเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเครือข่าย เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลหลักใน
การท างาน และยังเป็นผู้จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

บทบาทของเครือข่ายในการจัดการพลังงานชุมชนพบว่า รูปแบบการท างานของเครือข่าย
กลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ทั้งในระดับกิจกรรม / การท างาน (ทีมน า) เป็น
เครือข่ายที่เน้นกระบวนการท างานในระดับพื้นที่เป็นส าคัญ โดยมีการลงมือปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ เช่น 
การส่งเสริมและติดตั้งการใช้เทคโนโลยีพลังงานชุมชนอย่างง่าย ได้แก่เครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เตาเผาถ่านไร้ควัน ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ในระดั บการ

                                           
๖๐ สรัญญา จุฑานิล, “การบริหารเครือข่ายของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนส านักงานปฏิบัติการภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ”, วิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๖). 



๘๔ 

 
สนับสนุนและประสานงาน (ทีมน า) เครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีที่ท าหน้าที่ 
ประสานงานระหว่างเครือข่ายและภาคีต่าง ๆ มีบทบาทในการส่งเสริมการท ากิจกรรมของเครือข่าย
ย่อยในพ้ืนที่ เช่น การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานตามชุมชนและศูนย์
การเรียนรู้ในชุมชน การผลักดันให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านพลังงาน เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านพลังงาน
ในท้องถิ่น และได้รับรางวัลด้านพลังงานชุมชนต่าง ๆ เช่น รางวัลยอดคนพลังงานจากกระทรวง
พลังงาน  และได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการพลังงานชุมชนให้กับเครือข่ายหรือ
ภาคีในพื้นที่อ่ืน ๆ๖๑ 

๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ

ระบบนิเวศวิทยาแบบพหุภาคีเครือข่ายในอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นกรอบแนวคิด ใน
ส่วนที่เป็นตัวแปรต้นและตัวแปรตามในการศึกษา โดยสรุปเป็นกรอบแนวคิดในวิจัย ดังนี้ 

 

 
 

 

                                           
๖๑ ทิพย์วิมล แสงสุวรรณ และคณะ, “บทบาทของเครือข่ายในการจัดการพลังงานชุมชน กรณีศึกษา : 

กลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี”, รายงานวิจัย, (คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม : สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๖๐). 

การจัดระบบนิเวศ 

ด้านน้ า 

ด้านดิน 

ด้านเกษตรอินทรีย์ 

ด้านการจัดการขยะ 

ภาคีเครือข่าย 
-เทศบาล/องค์การบริหารส่วน
ต าบล 
-ภาครัฐ 
-ภาคเอกชน 
-สถาบันสงฆ ์
-สถาบันการศึกษา 
-จิตอาสา 
-ปราชญ์ชาวบ้าน 

แผนภาพที่ ๒.๑  กรอบแนวคิดในการวิจัย 



๘๕ 

 

 

บทท่ี ๓ 

 

วิธดี าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การจัดการระบบนิเวศแบบพหุภาคีเครือข่ายในอ าเภอหล่มสัก  จังหวัด
เพชรบูรณ์” ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาการจัดระบบนิเวศของภาคีเครือข่ายชุมชนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ๒) เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กับการเสริมสร้างความสมดุลในระบบนิเวศ 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และ ๓) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและเสนอองค์ประกอบการจัดการระบบ
นิเวศแบบพหุภาคี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง / ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
๓.๖ การน าเสนอผลการวิจัย 

๓.๑  รูปแบบการวิจัย 

๓.๑.๑ รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนามโดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม ดังนี้ 

๑) การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ หนังสือ ต ารา รายงานการวิจัย รายงานการประชุม 
ภาพถ่าย และเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด หลักการ  โดยมีกระบวนการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑) ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้ง
หนังสือ รายงานการวิจัย และเอกสารอ่ืน ๆ โดยอาศัยแนวคิด หลักการเกี่ยวกับการจัดการระบบ
นิเวศวิทยาแบบพหุภาคี 



๘๖ 

 
 ๑.๒) ท าการศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลต่อความยั่งยืนทาง

นิเวศวิทยา 
 ๑.๓) ท าการศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศวิทยาที่มีผลต่อความยั่งยืน

ทางระบบนิเวศวิทยาในอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๑.๔) สรุปผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงการจัดการระบบนิเวศแบบพหุภาคีในอ าเภอ

หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๒) การศึกษาในภาคสนาม (Field Study) เพ่ือทราบถึงแนวคิด หลักการ ความเป็นมา 

การจัดการระบบนิเวศวิทยาแบบพหุภาคี  ทั้ งในระดับนโยบาย ประชาชน ชุมชน องค์กร/
สถาบันการศึกษา ในพ้ืนที่ที่เป็นกรณีศึกษาโดยมีขั้นตอนการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 

 ๒.๑) ท าการศึกษาและคัดเลือกองค์กร ชุมชน องค์กรนโยบายการจัดการระบบนิเวศ
แบบพหุภาคี ได้แก่ องค์กร ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการนิเวศวิทยาในอ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์  ประกอบด้วย เทศบาลเมืองหล่มสัก  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง    องค์การบริหารส่วนต าบลช้าง
ตะลูด 

 ๒.๒)  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การการสนทนากลุ่มเฉพาะ ร่วมกับ
องค์กร ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการนิเวศวิทยาในอ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  
ประกอบด้วย 

  (๑) เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล 
  (๒) หน่วยงานภาครัฐ 
  (๓) ภาคเอกชน 
  (๔) สถาบันสงฆ ์
  (๕) สถาบันการศึกษา 
  (๖) จิตอาสา 
  (๗) ปราชญ์ชาวบ้าน 
๓) ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลักการ การจัดการระบบนิเวศวิทยาแบบพหุภาคี 

ที่มีผลต่อความยั่งยืนทางนิเวศวิทยาในอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาศัยเครือข่ายและกลุ่ม
ชุมชนที่มีการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ระบบนเวศวิทยาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อนุรักษ์ในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มภาคีเครือข่ายอ่ืน ๆ  ในลักษณะ
ของการวิเคราะห์เชิงลึก โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการศึกษาวิจัย 



๘๗ 

 
๔) สรุปและน าเสนอผลการศึกษาที่ได้ทั้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนามโดย

น ามาวิเคราะห์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางสังคมและชุมชนที่มีผลต่อความยั่งยืนการจัดการระบบ
นิเวศวิทยาในอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

๕) สรุปผลการศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะ 

๓.๒  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยในเชิงลึกมุ่งเน้นการสัมภาษณ์ และการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ร่วมกับองค์กร ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ระบบนิเวศวิทยา ในอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือให้เห็นแนวคิด หลักการ ความสัมพันธ์ทาง
สังคม ชุมชนที่มีผลต่อความยั่งยืนทางระบบนิเวศวิทยา 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีผลต่อความ
ยั่งยืนทางนิเวศวิทยาในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมุ่งเน้นองค์กร ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดการนิเวศวิทยาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งตัวแทนภาคีจาก ๕ ชุมชน ประกอบด้วย เทศบาลเมืองหล่ม
สัก องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลช้างตะลูด มีตัวแทนแห่งละ ๗ คน ดังนี้ 

๓.๒.๑ ตัวแทนในชุมชน ได้แก่ 
 ๑. นายไสว  ค าพุฒ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างตะลูด อ าเภอหล่มสัก 
     จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๒. นายคมวาส  ศรีสม  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้างตะลูด อ าเภอหล่มสัก 
     จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๓. นางสาวดอกแก้ว  ไพรทอง  นักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนต าบล 
     ช้างตะลูด อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๔. พระครูสังฆรักษ์อภิสิทธิ์  อภิสิทฺโธ  รักษาการเจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง ต าบลช้าง  
     ตะลูด อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๕. นางสาวอรณิชา  พวงแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วน 
     ต าบลช้างตะลูด อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๖. นางเจนจิรา  นามนาย  นักทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลช้าง 
     ตะลูด อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๗. จ่าเอกวิชชา  ฉัตรวิโรจน์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
 ๘. นายอนนท ์ อุดพ้วย  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  



๘๘ 

 
 ๙. สิบเอกชัยวัฒน์  ปัญจิต  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
 ๑๐. พระสมุห์บุญทัน  นรินโท  เจ้าอาวาสวัดศรีทอง ต าบลปากช่อง อ าเภอหล่ม  
       สัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๑๑. นายบรรจง  ทองเวียง  พ่อค้าขายมะขาม ต าบลปากช่อง 
 ๑๒. นายจรูญ  อริยะดิฐ  ผอ. โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล ต าบลปากช่อง 
 ๑๓. นายนันทศักดิ์  ค าด ี โกโก้เพชรบูรณ์ ๒๐๑๙  ต าบลปากช่อง 
 ๑๔. นายฉลอง  ค ามา  ประธานเกษตรแปลงใหญ่ต าบลปากช่อง 
 ๑๕. พระครูโพธิพัชรบวร  เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีธรรมาราม ต าบลบ้างกลาง   
       อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๑๖. นางรัตตินันท์  ประไพรเพชร  จิตอาสา ต าบลบ้านกลาง อ าเภอหล่มสัก  
       จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๑๗. นางเดือนเพ็ง  พิมพ์ยา  อสม. ต าบลบ้านกลาง อ าเภอหล่มสัก  
       จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๑๘. นางสาวลัดดาวัลย์  ค าอาบ  เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 
 ๑๙. นายธีระยุทธ  ชัยสา  เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 
 ๒๐. นางกาญจนา  อินช่างค า  อสม. ต าบลบ้านกลาง อ าเภอหล่มสัก  
       จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๒๑. นางละเมียด  พิมพ์ยา  อสม.ต าบลบ้านกลาง  อ าเภอหล่มสัก  
       จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๒๒. นางเอมอร  แก่นนาค  เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 
 ๒๓. นายธีรวุฒิ  ราชแก้ว  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสัก  
       จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๒๔. นายวัชรพงศ์  อารีย์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่ม

       สัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๒๕. พระครูพัชรปุญญเขต เจ้าอาวาสวัดโพธิศรีสามัคคี  ต าบลท่าอิบุญ อ าเภอ  
       หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๒๖. พระครูสุพัชราภรณ์  เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง เจ้าคณะต าบลหล่มสัก เขต  
       ๒ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๒๗. นายสิงหเดช  รักษาสัตย์  เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 



๘๙ 

 

๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การด าเนินการตามโครงการวิจัยดังกล่าว เน้นการศึกษาวิเคราะห์และการมีส่วนร่วม  ทั้ง
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) เกี่ยวกับการจัดการนิเวศวิทยาในอ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยด าเนินการและ
ใช้เครื่องมือที่ส าคัญ คือ การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในการ
ด าเนินการสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยปล่อยให้บรรยากาศของการสัมภาษณ์เป็นไปอย่างเรียบง่ายไม่มี
พิธีรีตอง ไม่เคร่งครัด ในเรื่องของขั้นตอนและล าดับของค าถาม คณะผู้วิจัยได้ก าหนดแนวค าถามน าที่
จะท าการสัมภาษณ์ไว้อย่างกว้าง ๆ แล้วเป็นการล่วงหน้า (Interview Guideline) ซึ่งมีลักษณะเป็น
ค าถามปลายเปิดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยศึกษาจากกรอบแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การตั้งค าถามใน
การสัมภาษณ์นั้น จะซักถามอย่างละเอียดโดยใช้ค าถามน าอย่างกว้าง ๆ  ถ้าได้ค าตอบที่ไม่ชัดเจน 
คณะผู้วิจัยก็จะอธิบายความหมายหรือซักถามเพ่ิมเติม  จะไม่ยึดติดกับเวลาหรือขั้นตอนในการ
ด าเนินการ แต่จะขึ้นอยู่กับสภาพความเหมาะสม ช่วงเวลาและสิ่งแวดล้อมโดยพยายามท าให้เป็น
ธรรมชาติมากที่สุด ในระหว่างการสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยได้สังเกตบริบทต่าง ๆ รอบ ๆ ข้าง  เพ่ือเป็น
การตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาระดับหนึ่งก่อนพร้อมกับมีการจดบันทึกรายละเอียดที่ได้รับจากการ
สัมภาษณ์และการสังเกตในประเด็นต่าง ๆ ไว้อย่างละเอียดในภายหลัง ต่อจากนั้นจึงน ามาเรียบเรียง
หรือจัดหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบอีกครั้ง ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ 

๑) การสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews)  องค์กร 
ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการนิเวศวิทยาในอ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยเป็น
แบบสัมภาษณ์ที่พัฒนาจากเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือค้นหาแนวคิด หลักการ ความเป็นมา 
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีผลต่อความยั่งยืนทางนิเวศวิทยา  คณะผู้วิจัยได้วางแผนและด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

 ๑.๑) การเตรียมการเพ่ือสัมภาษณ์ โดยจ าแนกรายชื่อ ที่อยู่และลักษณะแหล่งข้อมูล 
สอบถามประชากรกลุ่มเป้าหมายเพ่ือหาผู้ให้ข้อมูลหลัก  หลังจากนั้น ติดต่อผู้ให้สัมภาษณ์เพ่ือ
ก าหนดเวลาการสัมภาษณ์และเตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก 

 ๑.๒) ก่อนการสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยสร้างบรรยากาศให้เป็นกันเองโดยการพูดคุยเรื่อง
ทั่วไปในชีวิตประจ าวันของผู้ให้สัมภาษณ์ ในบางครั้ง ถ้าผู้ให้สัมภาษณ์ อยู่กันเป็นกลุ่ม  คณะผู้วิจัยก็
ขอเข้าร่วมสนทนาด้วยก่อน แล้วจึงค่อยพูดในประเด็นค าถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  แต่ถ้า
ผู้วิจัยพบว่า การให้ข้อมูลบางอย่างของผู้ให้ข้อมูลจะท าให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดในกลุ่มสนทนา
และอาจน าไปสู่การประนีประนอมทางความคิดได้ ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่แท้จริง คณะผู้วิจัยก็จะใช้



๙๐ 

 
วิธีการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลต่อไป และตรวจสอบข้อมูลนี้ โดยการสัมภาษณ์ซ้ า ในประเด็นเดียวกัน 
รวมทั้ง ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย 

๒) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยจัดประชุมร่วมกับองค์กร 
ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการนิเวศวิทยาในจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยเป็นแบบสัมภาษณ์ที่
พัฒนาจากเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือค้นหาแนวคิด หลักการ ความเป็นมา การจัดการ
นิเวศวิทยาเครือข่ายที่มีผลต่อความยั่งยืนทางนิเวศวิทยา 

๓) การสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของฝ่ายต่าง ๆ ที่จะท าควบคู่
กับการสัมภาษณ์องค์กร ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการนิเวศวิทยาในจังหวัดเพชรบูรณ์  
เพ่ือให้สามารถมองเห็นถึงการจัดการนิเวศวิทยาเครือข่ายในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

๔) แบบประเมินการจัดการระบบนิเวศแบบพหุภาคีในอ าเภอหล่มสัก 

๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะผู้วิจัยเข้าไปสังเกตความเป็นอยู่ของชุมชนเพ่ือสอบถามความเป็นอยู่และบริบทของ
องค์กร ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการนิเวศวิทยาในอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ การจดบันทึก บันทึกเทป และการถ่ายภาพ โดยวิธีการการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Observation) คณะผู้วิจัยเข้าไปสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ขององค์กร ชุมชน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการนิเวศวิทยาในจังหวัดเพชรบูรณ์  เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลเบื้องต้น หลังจาก
คณะผู้วิจัยเข้าไปสังเกตการณ์แล้ว  ได้มีการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลที่ส าคัญ  (Key Information 
Interview) แบบไม่เป็นทางการ ท าให้ทราบถึงวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ขั้นสุดท้าย สัมภาษณ์เจาะลึก 
(In depth Interview and Probe) สอบถามเกี่ยวกับการจัดการระบบนิเวศ โดยวิธีการสนทนา
พูดคุย เพ่ือสร้างบรรยากาศในการสัมภาษณ์อย่างกันเองเพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างไม่ปิดบัง 

คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษา โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

๑) การลงพ้ืนที่ โดยสังเกตองค์กร ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการนิเวศวิทยา
ในจังหวัดเพชรบูรณ์  เพ่ือสังเกตการจัดการนิเวศวิทยาเครือข่าย ที่มีผลต่อความยั่งยืนทางนิเวศวิทยา
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

๒) การสังเกตแบบที่มีส่วนร่วม (Observations Participant) ซึ่งเป็นการสังเกต
พฤติกรรมและการแสดงออกของฝ่ายต่าง ๆ ที่จะท าควบคู่กับการสัมภาษณ์องค์กร ชุมชน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการระบบนิเวศในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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๓) การสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interviews) ส าหรับ

องค์กร ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการระบบนิเวศในจังหวัดเพชรบูรณ์  เพ่ือให้เห็นถึงการ
จัดการนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของเครือข่าย ที่มีผลต่อความยั่งยืนทางนิเวศวิทยาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

๔) การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับการจัดการระบบนิเวศแบบพหุภาคีเครือข่าย ที่
มีผลต่อความยั่งยืนทางนิเวศวิทยาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

๕) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ร่วมกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือ
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการนิเวศวิทยาของเครือข่าย ที่มีผลต่อความยั่งยืนทางนิเวศวิทยาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจัยทั้งในเชิงเอกสาร (Documentary Research) และข้อมูลเชิงประจักษ์ จาก
การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มเฉพาะ การแจกแบบสอบถาม เป็นกระบวนศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยคณะผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์โดยการ
สรุปตามสาระส าคัญด้านเนื้อหาที่ก าหนดไว้ 

คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลภาคสนาม ระยะแรกของการศึกษาจะเป็นการส ารวจ
องค์กร ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการระบบนิเวศวิทยาในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยทั่ว ๆ ไป 
และหาช่องทางที่จะเข้าถึงข้อมูลพร้อมทั้งสร้างความคุ้นเคยกับองค์กร ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๑ และเริ่มด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่
เดือนเมษายน ๒๕๖๑ - กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชน ได้แก่ กลุ่ม 
อ าเภอหล่มสัก  โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ตามประเด็นหัวข้อดังนี้ 

๑) การวิเคราะห์แนวคิดและหลักการทางสังคมและวัฒนธรรมจากเอกสารและหลักฐานที่
เกี่ยวข้องทั้งหนังสือ รายงานการวิจัย และเอกสารอื่น ๆ 

๒) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสังคม ในระดับต่างๆ ขององค์กร ชุมชน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการนิเวศวิทยาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

๓) น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
จัดการนิเวศวิทยาของเครือข่าย ที่มีผลต่อความยั่งยืนทางนิเวศวิทยาในจังหวัดเพชรบูรณ ์

๔) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลโดยการเชื่อมโยงแนวทฤษฎีที่ได้กล่าวแล้ว เพ่ือให้เห็น
ชุดความรู้ กระบวนการ การจัดการนิเวศวิทยาเครือข่าย ที่มีผลต่อความยั่งยืนทางนิเวศวิทยาเพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ในระดับนโยบาย องค์กร ชุมชน และปัจเจกบุคคล 
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บทท่ี ๔ 

 

ผลการวิจัย 
 
การวิจัยเรื่อง “การจัดการระบบนิเวศแบบพหุภาคีในอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์” 

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) ซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

๔.๑  การจัดระบบนิเวศแบบภาคีเครือข่ายของชุมชนในอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๔.๒  พัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กับการเสริมสร้างความสมดุลในระบบนิเวศ 

ในอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๔.๓  วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและเสนอองค์ประกอบการจัดการระบบนิเวศแบบพหุภาคี 

ในอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

๔.๑ การจัดระบบนิเวศแบบพหุภาคีเครือข่ายของชุมชนในอ าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

การจัดระบบนิเวศ ด้านน้ า ด้านดิน ด้านเกษตรอินทรีย์ และด้านการจัดการขยะ ในแต่ละ
พ้ืนที่ ดังนี้ 

สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองหล่มสัก มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้  ทิศเหนือ
ติดกับ ต าบลวัดป่า ทิศใต้ ติดกับ ต าบลตาลเดี่ยว ทิศตะวันออกติดกับ ต าบลตาลเดี่ยว ทิศตะวันตก 
ติดกับ ต าบลตาลเดี่ยว ในเขตเทศบาล แบ่งเป็น ๑๑ ชุมชน คือ ชุมชนบ้านไร่  ชุมชนท่ากกโพธิ์  
ชุมชนวัดทุ่งจันทร์สมุทร  ชุมชนสักงอย  ชุมชนวัดไพรสณฑ์ศักดาราม  ชุมชนศรีบุญเรือง  ชุมชนใน
เมือง  ชุมชนหยกฟ้า  ชุมชนเมตตา  ชุมชนน้ าพุง  ชุมชนวัดศรีมงคล และกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหล่มสัก 

ตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางเทศบาลเมือง
หล่มสักได้บริหารจัดการขับเคลื่อนชุมชนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสังคมเมืองเป็นสังคมคาร์บอน
ต่ า และมีแผนการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  เนื่องจากจากเทศบาลเมืองหล่มสักใช้
น้ าประปาเป็นหลักการจัดการก็เลยขึ้นอยู่กับการประปา  การจัดการน้ าจะมุ่งไปที่น้ าเสียตามคลอง 
และท่อระบาย  ต้องมีการจัดการกับระบบน้ าเสียที่ใช้แล้ว โดยการขุดลอกคูคลอง และท่อระบาย ซึ่ง
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ได้รับความร่วมมือจากเรือนจ าอ าเภอหล่มสัก  จึงได้จัดโครงการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมหาแนวทาง
ในการพัฒนาเมือง ด้วยการท าโครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด โครงการทอดผ้าป่า
ขยะรีไซเคิล รวมถึงร่วมมือกับภาคเอกชนในการบริหารขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน  อีกทั้งได้ตระหนักถึงความส าคัญของการลด
มลพิษทางอากาศ ลดการใช้ทรัพยากร เช่น โครงการ car free day โดยการรณรงค์ให้ประชาชนปั่น
จักรยานทุกวันพุธ  โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ า และพัฒนาท าความสะอาดเมือง  โครงการปลูก
ต้นไม้และปล่อยปลา เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับเมือง 

การจัดการขยะ ภายในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองหล่มสัก แบ่งเป็น  ๑๑  ชุมชน  คือ  ชุมชน
บ้านไร่  ชุมชนท่ากกโพธิ์  ชุมชนวัดทุ่งจันทร์สมุทร  ชุมชนสักงอย  ชุมชนวัดไพรสณฑ์ศักดาราม  
ชุมชนศรีบุญเรือง  ชุมชนในเมือง  ชุมชนหยกฟ้า  ชุมชนเมตตา  ชุมชนน้ าพุง  ชุมชนวัดศรีมงคล  
และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหล่มสัก ได้ด าเนินการตั้งวางถังขยะแยกประเภท 
ส าหรับรองรับขยะมูลฝอย จาก ประชาชนและครัวเรือนที่ได้คัดแยกขยะ โดยขอความร่วมมือทุกท่าน
ทิ้งขยะลงถังขยะตามประเภทที่ก าหนด ได้แก่ ขยะทั่วไป (ถังสีน้ าเงิน) ขยะเปียก (ถังสีเขียว) ขยะรี
ไซเคิล (ถังสีเหลือง)  และมีการก าจัดขยะมูลฝอยจากหน่วยงานของเทศบาล โดยการร่วมไม้ร่วมมือกัน
รักษาความสะอาดอย่างดี สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขของชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้าและคนเก็บ
ขยะมูลในชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่เข้ามาท าหน้าที่ในการจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอย  
ความส าคัญของการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยมีความส าคัญและจ าเป็น 
เนื่องจากการเผาขยะกลางแจ้งในหมูบ้านส่งกลิ่นเหม็นไหมรบกวน  รวมทั้งละอองควันจากการเผา
ไหมปลิวไปติดเสื้อผ้าตากอยูนอกบ้าน ขยะมูลฝอยที่กองรวมกันในปริมาณมากส่งกลิ่นเหม็นรบกวนคน
ทีส่ัญจรผ่านไปมา เจ้าของพ้ืนที่ต้องมารับผิดชอบกับขยะกองโตของคนในหมูบ้านน ามาลักลอบทิ้งและ
เมื่อถึงฤดูแล้งลมจะพัดขยะปลิวไปทั่วบริเวณท าให้เกิดทัศนียภาพไม่สะอาดแก่หมูบ้าน  การปรับปรุง
ของเกาเหลือใช้ภายในครัวเรือนให้สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกรอบ  มีการน าของเกาเหลือ
ใช้มาปรับปรุงเพ่ือการใช้งานบ้าง เช่น น าตะกราเสื้อผ้าเกา่มาท าถังขยะน ากะละมังแตกมาท ากระถาง
ดอกไม เป็นต้น และส่วนของเก่าอ่ืน ๆ จะขายให้กับร้านรับซื้อของเกบ้างเป็นบางครั้ง  ส่วนภาค
ครัวเรือนมีคุณลักษณะที่ส่งผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนด้วย อีกทั้งความรูเกี่ยวกับการ
จัดการใช้เทคโนโลยีและความตระหนัก วัฒนธรรมและสังคม เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ ถึง
ประสิทธิภาพการจัดการเช่นกัน ดังนั้น หากทางหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาผลักดันนโยบาย 
สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณ การให้ความรู ความเข้าใจ กับชาวบ้านในชุมชนเพ่ือหาแนวทางแก
ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนร่วมกันจะท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง เนื่องจากกระบวนการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการมูลฝอยท าให้ส่งผลให้มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างลดลงสอดคล
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องกับแนวคิด การจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ที่เน้นความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในแกไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่การเกิดและการ
คัดแยกขยะ ไปจนถึงการก าจัดขั้นสุดท้าย  เทศบาลควรให้ความส าคัญกับแผนและนโยบายรองรับการ
จัดการขยะมูลฝอยในชนบทในอนาคต  ผู้ที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาให้ความรูและทักษะในการจัดการขยะ
มูลฝอยด้านต่างๆ แกประชาชนภายในชุมชน เช่น ส่งเสริมการคัดแยกและการน าขยะไปแปรรูปและ
ใช้ประโยชนให้มากข้ึน เป็นต้น   หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอยควรพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรูความสามารถในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้น าชุมชนควรมีกิจกรรมเพ่ือดึง
ชาวบ้านในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยมากขึ้น  ควรเร่งพัฒนาความรูทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการขยะในพ้ืนที่ชนบท เช่น กาใช้เทคโนโลยีพ้ืนบ้าน
กับการใช้ประโยชนจากของเสียต่าง ที่เกิดขึ้นในชุมชน เป็นต้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง มีระยะทางห่างจากอ าเภอหล่มสักประมาณ ๑๐ 
กิโลเมตร และมีอาณาเขต ดังนี้   ทิศเหนือติดต่อกับต าบลบ้านหวาย  ทิศใต้ ติดต่อกับ  ต าบลบ้าน
กลาง ทิศตะวันออก เขตติดต่อกับอ าเภอน้ าหนาว  ทิศตะวันตก เขตติดต่อกับ ต าบลปากดุก  ต าบล
ปากช่องมีพ้ืนที่ทั้งหมด จ านวน  ๒๑๒  ตารางกิโลเมตร  ต าบลปากช่อง มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นราบเชิง
ภูเขา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ติดป่าสงวน  เป็นที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ท าการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์  วิสัยทัศน์ คือ 
การเกษตรปลอดสารพิษ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ก้าวหน้า โปร่งใสการพัฒนาร่วมต้านยาเสพติด และ 
ค าขวัญ “ตะวันออกสุดของเมืองหล่มสัก สวนพืชผักผลไม้งามเป็นเลิศ ที่ก าเนิดคลองน้ าดุก ถิ่นแสนสุข
ของเจ้าพ่อผาแดง สะพานโค้งแข็งแรงชื่อ พ่อขุนผาเมือง” 

การจัดการระบบนิเวศด้านน้ า  ด้านดิน ด้านเกษตรอินทรีย์ และด้านการจัดการขยะ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  มีการสร้างอ่างเก็บน้ า ต้องผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์  คือ
จะมีใครมาขัดแย้งไม่ได้ ถ้าเป็นเช่นนั้นโครงการก็จะไม่ผ่าน  มีการสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน เพ่ือบรรเทา
น้ าท่วมขัง ไม่สามารถระบายได้ทันยามฝนตก  และยังเป็นการเติมน้ าเข้าสู่ใต้น้ า หรือเพ่ิมระดับบาดาล 
เพราะในยามแล้งจะมีปัญหาน้ าใต้ดินหมด    การจัดการน้ าตามล าห้วยน้ าดุก ซึ่งต่อก่อนนั้น ในล าห้วย
น้ าจะไม่มี ฤดูแล้งน้ าแห้งหมดก่อน จึงจ าเป็นต้องหาวิธีการจัดการน้ า โดยขุดล่องน้ าให้ลึกกว่าที่เป็นอยู่ 
เพราะมีตะกอนที่ถูกน้ าพลัดพามา เป็นเวลานาน ท าให้ตื้นเขิน อนึ่งต้นน้ าก็ได้เปลี่ยนทิศทางการไหล
ของน้ า และตามธรณีวิทยา พ้ืนดินบริเวณเขา จะมีร่องรอยแยกของเปลือกโลกท าให้น้ าที่ไหลลงมา
ตามช่องภูเขาลงสู่ใต้พ้ืนดินหมดก่อนจะไหลลงมาถึงด้านล่าง  และการจัดการน้ าประปาภูเขา ซึ่งเป็น
แนวคิดใหม่ ที่จะช่วยระบบการจัดการน้ าในบริเวณหมู่บ้านปากออก ของต าบลปากช่อง  จะช่วยให้
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ชาวบ้านมาน้ าใช้ ไม่ขาดแคลนน้ า๑   ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง มีล าน้ าไหลจาก
เทือกเขาเพชรบูรณ์ ฝั่งตะวันออก ซึ่งล าน้ าดังกล่าวมีชื่อว่า น้ าดุก   มีปัญหาอยู่น้ าในล าห้วยหรือน้ าดุก 
พอถึงฤดูแล้ว น้ าจะแห้งหายหมด แต่บนเขามีน้ า  ซึ่งน้ าได้ไหลลงสู่ใต้พ้ืนดิน ท าให้น้ าไม่สามารถไหล
ลงมาสู่ด้านล่างได้ ท าให้ขาดน้ า  ทั้งชาวบ้านและพระสงฆ์  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จะพัฒนาล าน้ า โดยขุดเป็นบ่อน้ าในล าห้วยหรือล าน้ าดุก เป็นขั้นบันไดทอดลงไปสู่ด้านล่าง๒   การ
จัดการดินให้เหมาะแก่การเพาะปลูก มีสารอาหาร ปลูกพืชก็งามไม่ต้องใช้สารเคมี  โดยใช้น้ าหมักจุริ
นทรีย์ท าจากพืชสด น าต้นกล้วย ผสมกับเชื้อจุลินทรีย์ หมักให้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด และใช้แสง
ล าไรตอนเช้า ถึงมีคุณภาพ อยากได้พืชที่เขียวงาม  ล าต้นสมบูรณ์  ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยยูเรีย  แต่
ใช้น้ าหมักจากพืชธรรมชาติแทนได้๓   ท าให้มีการส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ในชุมชน ปลูกพืชผักปลอด
สารพิษ จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร เพ่ือจัดหาตลาดรองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์  การท าเกษตรอินทรีย์ของ
ชุมชน แต่เดิมนั้นเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย มีกระบวนการเกษตรอินทรีย์เป็นการผสมผสานของ ๓ 
กระแสหลัก๔  กระแสแรก คือกระแสความตื่นตัวในการหาทางเลือกใหม่ทางการเกษตรเพื่อหลีกให้พ้น
จากวัฏจักรเกษตรที่เคยมีโดยมีผู้น าส าคัญคือเครือข่ายเกษตรทางเลือกซึ่งประกอบไปด้วยองค์กร
พัฒนาเอกชนนักวิชาการและผู้น าเกษตรกรต่าง ๆ ที่พยายามน าเสนอแนวทางการเกษตรใหม่โดยเรียก
ขานภายใต้ชื่อที่ต่างกัน เช่นเกษตรธรรมชาติ  เกษตรปลอดสารเคมี   เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น  กระแส
ที่สอง คือกระแสความตื่นตัวด้านสุขภาพของผู้บริโภคที่ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทัศนะต่อสุขภาพ
แบบเดิมมาเป็นแนวคิดที่เรื่องสุขภาพองค์รวมที่ให้ความส าคัญกับกิจวัตรประจ าวันในการด าเนินชีวิต
โดยเฉพาะการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ  ความตื่นตัวเรื่องอาหารสุขภาพนี่เองที่ท าให้ผู้บริโภคหันมา
ให้ความสนใจกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยมากที่สุด  
จากความต้องการของผู้บริโภคในจุดนี้จึงท าให้เกิดตลาดส าหรับผลผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยเป็นการ
ยกระดับสถานะเกษตรอินทรีย์จากเพียงแค่ทางเลือกของเทคนิคการผลิตมาเป็นทางเลือกใหม่ของการ

                                           
๑ สัมภาษณ์ สิบเอกชัยวัฒน์ ปัญจิต, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง, เมื่อวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๓. 
๒ สัมภาษณ์ พระสมุห์บุญทัน นรินโท, เจ้าอาวาสวัดศรีทอง ต าบลปากช่อง, เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน 

๒๕๖๓. 
๓ สัมภาษณ์ สิบเอกชัยวัฒน์ ปัญจิต, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง, เมื่อวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๓. 
๔ สัมภาษณ์ นายฉลอง ค ามา, ประธานเกษตรแปลงใหญ่ต าบลปากช่อง, เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๓. 



๙๖ 

 
พัฒนาการเกษตรและสังคม  กระแสที่ สาม คือความตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เริ่มต้นจากความ
พยายามในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่อมาได้ขยายสู่ความสนใจในเรื่องผลกระทบของ
เกษตรเคมีที่มีต่อการใช้ที่ดินความหลากหลายทางชีวภาพและมลพิษสารเคมี   ซึ่งผู้น ากระแสนี้ก็คือ
องค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างานในเรื่องสิ่งแวดล้อม มีนักวิชาการและสื่อมวลชน  การบรรจบพบกันของ
กระแสทั้งสามนี้เองท าให้เกษตรอินทรีย์ได้เริ่มก่อตัวขึ้นในสังคมไทย  ประมาณสิบกว่าปีที่ผ่านมา
ประเทศไทยเริ่มให้ความส าคัญในเรื่องเกษตรอินทรีย์   ตลาดอินทรีย์ได้เริ่มด าเนินการโดยเกษตรกร
และการผลักดันขององค์กรพัฒนาเอกชนแต่ยังไม่เป็นเกษตรอินทรีย์เต็มที่ในขณะนั้นมีหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้การสนับสนุนคือกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรและกรม
ส่งเสริมสหกรณ์สินค้า  เป็นที่ทราบกันดีว่าเกษตรกรรมธรรมชาติหรือเกษตรกรรมอินทรีย์เข้าสู่ยุค
อุตสาหกรรมได้ส่งผลมาสู่เกษตรที่มุ่งผลิตอาหารให้เพียงพอต่อการบริโภคของชาวโลกเคมีและสารเคมี
ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นแล้วน ามาใช้ในภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตเกษตรเคมีจึงได้เกิดขึ้นและท าลาย
สิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมให้เสียไปเมื่อสภาพแวดล้อมเสียหายการปลูกพืชก็ได้ผลลดลงท าให้มี
การใช้สารเคมีที่รุนแรงขึ้น และเป็นพิษต่อผู้บริโภคจนหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะการใช้ทรัพยากรดินโดยไม่
ค านึงถึงผลเสียของปุ๋ยเคมีเป็นพิษต่อผู้บริโภคจนหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะการใช้ทรัพยากรดินโดยไม่
ค านึงถึงผลเสียของปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ได้ก่อให้เกิดความไม่สมดุลในและธาตุและกายภาพของดินท าให้
สิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ในดินนั้นสูญหายและไร้สมรรถภาพ  เป็นผลท าให้เกิดการขาดแคลนธาตุอาหาร
ของพืชพืชจะอ่อนแอ  ขาดภูมิต้านทานของโรค  ท าให้การคุกคามของแมลงเชื้อโรคเกิดขึ้นได้ง่ายจึง
น าไปสู่การใช้สารเคมีสังเคราะห์ เพ่ือก าจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืชก่อให้เกิดปัญหาทางการเกษตร
มากมายซึ่งได้แก่ความอุดมสมบูรณ์ในดินลดลงต้องใช้เคมีในปริมาณที่ มากขึ้นทุกปีทุกปีจึงส่ งผลเสีย
ต่อการผลิตเกิดปัญหาโรคและแมลงระบาดท าให้เกิดความยุ่งยากในการป้องกันและการก าจัดแม่น้ า
หรือน้ าตามล าห้วยต่างๆปนเปื้อนไปด้วยสารเคมีและความเสื่อมโทรมของดินพบสารเคมีปนเปื้อนเกิน
ปริมาณที่ก าหนดท าให้เกิดพิษภัยต่อผู้บริโภคสภาพแวดล้อมถูกท าลายเสียหายยากที่จะเยียวยาให้
กลับคืนมาดังเดิมได้  จากปัญหาดังกล่าวนั้นเองเกษตรอินทรีย์จึงเป็นหนทางของการแก้ไขปัญหา
เหล่านั้นได้  เพราะการเกษตรอินทรีย์มีหลักพ้ืนฐานที่ส าคัญคือ  ห้ามใช้สารเคมีสังเคราะห์ทางการ
เกษตรเน้นการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ  ป้องกันมิให้มีการปนเปื้อนของสารเคมี  การป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชให้ใช้สมุนไพรก าจัดศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  รักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพโดยการรักษาไว้ซึ่งพันธุ์พืชและสัตว์  ตลอดจนสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่มีอยู่ในท้องถิ่น  ตลอดจน
ปลูกพืชหรือเพาะเลี้ยงขึ้นมาใหม่รวมถึงการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปให้ใช้วิธีธรรมชาติ
และประหยัดพลังงาน  กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ก็ให้นิยามเกษตรอินทรีย์เอาไว้ว่าเป็นสินค้าเกษตรที่
ผลิตขึ้นโดยยึดหลักชีววิธีดังนี้  การผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยจากอันตรายของ



๙๗ 

 
สารพิษไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช วัชพืช  ไม่ใช้สารเคมีกระตุ้นความ
เจริญเติบโตของพืชและสัตว์  ตลอดจนไม่ใช้พืชที่เกิดจากการตัดต่อยีนการรักษาระดับความอุดม
สมบูรณ์และคุณภาพของดินในสภาพธรรมชาติรวมถึงการรักษาความปลอดภัยรักษาสภาพแวดล้อม
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพส่งเสริมระบบการเกษตรที่ยั่งยืนค านึงถึงความเป็นอยู่และ
สุขอนามัยของเกษตรกรในการด ารงชีวิตและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมของการท างานเกษตร
อินทรีย์ในประเทศไทย  ได้เริ่มขึ้นมาเป็นเวลาค่อนข้างนานแล้วแต่ข้อมูลเกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์
ไม่ได้มีการบันทึกไว้อย่างเป็นระบบท าให้ยากต่อการที่จะประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลากหลายของการเรียกชื่อและความไม่ชัดเจนของมาตรฐานท าให้
เป็นการยากที่จะแยกแยะเกษตรอินทรีย์ออกจากแนวทางเกษตรยั่งยืนอ่ืนๆ ได้ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกเป็นเกษตรอินทรีย์แบบพ่ึงพาตนเอง  เกษตรอินทรีย์แบบพ่ึงพาตนเอง สนใจแล้วเป็นการเกษตร
แบบพ้ืนบ้านที่ไม่ได้มีการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานอิสระเกษตรกลุ่มนี้ท าการผลิตเพ่ือการบริโภค
ในครอบครัวเป็นหลักและอาจเป็นมีผลผลิตส่วนเกินที่ส าคัญจ าหน่ายในตลาดท้องถิ่น  ประเภทต่อมา
เกษตรอินทรีย์ที่มีการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มนี้มีการท าเกษตรที่มีผลผลิตหรือส าหรับ
การขายโดยอาจจ าหน่ายผลผลิตทั้งในระบบการตลาดทั่วไปและการตลาดทางเลือกเกษตรคนนี้
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะมีแรงจูงใจทางด้านเศรษฐกิจมาช่วยเสริมกับแนวคิดและเทคนิค
การผลิต  ประกอบกับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ผลผลิตจากเกษตรกรในกลุ่มนี้จึงสามารถ
จ าหน่ายออกไปยังต่างประเทศได้ซึ่งผู้ผลิตเกือบทั้งหมดจะเป็นเกษตรกรรายย่อยซึ่งเข้าร่วมใน
โครงการเกษตรอินทรีย์ที่ด าเนินการโดยภาคเอกชนทั้งนี้เกษตรกรจะต้องจัดการผลิตให้เป็นไปตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และมีการรับประกันการรับซื้ออีกด้วย๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างตะลูด อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ยกฐานะจากสภา
ต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  
๑๑๓ ตอนที่ ๙ง ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙  มี “ช้าง” เป็นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ท าไร่ ท านา ร้อยละ ๙๐ มีอาณาเขต ดังนี้  ทิศเหนือติดกับ 
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์   ทิศใต้ติดกับ ต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์  ทิศตะวันออกติดกับ เขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์ป่าภูเขียว  ทิศตะวันตก ติดกับ ต าบลบ้านไร่ 
อ าเภอหล่มสัก  ต าบลท่าพล อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

                                           
๕ สัมภาษณ์ นายนันทศักดิ์ ค าดี, ผูป้ลูกโกโกเ้พชรบูรณ์, เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 



๙๘ 

 
ต าบลช้างตะลูดมีอ่างเก็บน้ าที่หมู่ ๗ บ้านช้างตะลูด เป็นอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กที่เก็บน้ าได้

ตลอดทั้งปี มีป่าเขาล้อมรอบอย่างเป็นธรรมชาติ มีตาดหินที่เป็นธรรมชาติ จ าเป็นต้องมีการปลูกป่า
เพ่ือรักษาต้นน้ าเอาไว้  ส่วนน้ าเพ่ือการเกษตร มีการเจาะบ่อบาดาลมาใช้  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง 
อาชีพหลักท าการเกษตร มีทั้งท าไร่ ท าสวน ท านา ซึ่งจ าเป็นต้องมีความรู้เรื่องดิน และการจัดการดิน 
ลักษณะของดินแถบนี้ เป็นดินร่วนปนทรายส่วนใหญ่ บางที่ก็เป็นดินทราย ดินแดง  การจัดการดินโดย
การเพ่ิมอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ท าได้โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งมีหลายชนิดด้วยกัน เช่น การใช้ปุ๋ยคอก 
ปุ๋ยหมัก เป็นต้น อีกวิธีหนึ่งคือการเพ่ิม อินทรียวัตถุ ให้แก่ดินอีกวิธีหนึ่ง ที่มีวิธีการปฏิบัติง่ายก็คือ การ
ใช้ปุ๋ยพืชสด  ปุ๋ยพืชสด คือ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ที่ได้จากการไถกลบ ต้น ใบ และส่วนต่างๆของพืช 
โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว ในระยะช่วงออกดอก ซึ่งเป็นช่วงที่มีธาตุอาหารสูงสุด แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เน่า
เปื่อยผุพัง ย่อยสลายเป็นอาหารแก่พืชที่จะปลูกตามมา พืชที่ใช้ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด ได้แก่ โสนอินเดีย 
ปอเทือง อัญชัน ไมยราพไร้หนาม พืชตระกูลถั่วต่าง ๆ เป็นต้น   พืชที่ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด สิ่งที่
เกษตรกรคุ้นเคยมากในการเพ่ิมผลผลิตพืชก็คือ การใช้ปุ๋ยเคมี แต่การใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว โดยไม่
มีการเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน จะท าให้ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ไปอย่างรวดเร็ว ดินจะแข็งไม่ร่วน
ซุย ดูดซับน้ า และแร่ธาตุอาหารพืช ได้น้อยลงท าให้การปลูกพืชไม่ได้ผลหรือได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร เมื่อ
ดินดี ก็มีการส่งเสริมให้เกษตรกรท าเกษตรอินทรีย์ต่อ ลดปริมาณการใช้สารเคมี 

การจัดการขยะมีกระบวนการร่วมกันคิด วางแผน ร่วมท าร่วมรับผลประโยชน์ เพ่ือต าบล
ช้างตะลูดได้สะอาด  สิ่งแวดล้อมปลอดภัย ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ภายใต้กิจกรรม 
ด้วยวิธีการตั้งกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลต าบลช้างตะลูด  ผ่านกระบวนการ จัดเวทีประชาคมทุก
หมู่บ้านเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่ต าบลช้างตะลูด ในรูปแบบกองทุน
ธนาคารวัสดุรีไซเคิลต าบลช้างตะลูด จ านวนทั้งสิ้น ๑๓ หมู่บ้าน  มีการจัดเวทีประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น ากลุ่มองค์กรในชุมชนบ้านช้างตะลูด เพ่ือระดมความคิดเห็นในการ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยภายในต าบลช้างตะลูด พร้อมทั้งก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
และด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน  ประชุมจัดท าระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน
ธนาคารวัสดุรีไซเคิลต าบลช้างตะลูด ว่าด้วย การจัดตั้งกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลต าบลช้างตะลูด 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศใช้การจัดตั้งกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลต าบลช้างตะลูด ก็เพ่ือเป็นการ
บริหารจัดการขยะทุกประเภทตั้งแต่ครัวเรือน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนธนาคาร
วัสดุรีไซเคิลต าบลช้างตะลูด และคณะท างานระดับต าบลและระดับหมู่บ้าน ที่มาจากภาคประชาชน 
ร่วมถึงประชาชนจิตอาสาเข้ามามีบทบาทในการด าเนินงาน ประชาชนในต าบลช้างตะลูดสมัครเข้าเป็น
สมาชิกกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลต าบลช้างตะลูด  ประชาชนในต าบลช้างตะลูดคัดแยกขยะ ๔ 
ประเภท  และจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของตนเองได้อย่างถูกต้อง  สนับสนุนงบประมาณในการ



๙๙ 

 
จัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ เพ่ือน ามาด าเนินงานภายในกองทุนธนาคารวัสดุรี
ไซเคิล๖ 

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของต าบลช้างตะลูดโดยใช้หลัก 3Rs  มีรูปแบบ วิธีการ 
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของต าบลช้างตะลูด  ใช้กิจกรรมตามหลัก 3Rs  ดังนี้๗ 

- Reduce  การรณรงค์ให้ใช้ตะกร้าจากวัสดุรีไซเคิลใส่อาหารไปวัด และไปตลาด  การใช้
ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก หรือกระเป๋าแบนแนม 

- Reuse  กิจกรรมมรณรงค์ให้หน่วยงานต่างๆ และประชาชนในต าบลช้างตะลูด ใช้
ทรัพยากรที่มีให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด เช่น การใช้กระดาษในส านักงานให้คุ้มค่า ก่อนน าไปรีไซเคิล
การน าขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้น ามาท าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ สามารถน าไปใช้สอยได้
จริง เช่น ที่นอน/หมอนจากหลอดกาแฟ  หมวกจากกล่องสุรา กระเป๋าจากซองกาแฟ และโครมไฟ
จากขวดน้ าอัดลม  การน าขยะอินทรีย์มาใช้ท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ และแก๊สชีวภาพใช้ในครัวเรือน
ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 

- Recycle  กิจกรรมธนาคารวัสดุรีไซเคิลต าบลช้างตะลูด  รับฝากขยะรีไซเคิลจากการคัด
แยกมาจากครัวเรือนของสมาชิกกองทุนธนาคารรีไซเคิลต าบลช้างตะลูดเพ่ือเป็นเงินออม และการจัด
สวัสดิการให้กับประชาชนในชุมชน 

การจัดการขยะของต าบลช้างตะลูด  ด าเนินงานภายใต้กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลต าบล
ช้างตะลูด ซึ่งได้ใช้กองทุนฯ ดังกล่าวในการขับเคลื่อนการจัดการขยะทุกประเภท และท าให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์จากขยะ และมีเงินออมจากขยะ ได้รับสวัสดิการจากขยะ สร้างอาชีพเสริมจากการท า
ผลิตภัณฑ์จากขยะ จนในปัจจุบันนี้ประชาชนชุมชนต าบลช้างตะลูดได้ตระหนัก สร้างจิตส านึกและมี
นิสัยในการคัดแยกขยะ และจัดการขยะในครัวเรือนของตนเองได้อย่างถูกต้องโดยการเข้าร่วมอบรม
กับโครงการต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลช้างตะลูดจัดขึ้น ในทุกระดับของประชาชนในต าบลช้าง
ตะลูด การมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคเอกชน ส่วนราชการ/องค์กร  มีการจัดตั้งตัวแทนชุมชน เอกชน
หน่วยงานภาครัฐเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาด าเนินการ  ทั้งก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  สถานศึกษา  วัด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  มีชุมชน หรือผู้ปกครอง หรือ
หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนกิจกรรมหนึ่งภาคีร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิล ณ 

                                           
๖ สัมภาษณ์ นางสาวอรณิชา พวงแก้ว, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลช้าง

ตะลูด, เมื่อวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๗ สัมภาษณ์ นายคมวาส ศรีสม, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้างตะลูด, เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน 

๒๕๖๓. 



๑๐๐ 

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  มีร้านรับซื้อของเก่าเข้าร่วมกิจกรรมร้านตลาดกลางรีไซเคิล 
ต าบลบ้านโตก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รับซื้อของเก่า (ขยะรีไซเคิล) เข้าร่วมกิจกรรมการรับ
ฝากขยะของกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลต าบลช้างตะลูดตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน๘ 

ส าหรับกระบวนการจัดการกับขยะประเภทพลาสติก มีกระบวนการอัดหลอมให้เป็นก้อน 
แล้วเข้าสู่กระบวนการละลายด้วยความร้อนสูง มาเป็นไอเย็น ระเหยเป็นน้ ามัน น าไปใช้กับเครื่องยนต์
ได้ เช่น เครื่องคูโบต้า  ซึ่งวิธีการนี้ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ  มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนลดความ
เสี่ยงเกิดโรค โดยมีการแยกขยะและจ าหน่ายเป็นเงินออมทรัพย์ครอบครัวและเป็นกองทุนฌาปนกิจ
ชุมชน  เริ่มด าเนินการในปี ๒๕๕๘  เดือนแรกสามารถเก็บขยะได้ ๓๐ ตัน  ส่วนใหญ่เป็นขวดเหล้า 
ขวดเบียร์  แนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ต่อมาลดเหลือเดือนละประมาณ ๑๗ – ๑๘  ตัน ส่วนใหญ่เป็นขวด
เครื่องดื่มบรรจุขวด เช่นน้ าผลไม้  ผลจากความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐ ชุมชน ประชาชนในชุมชน  
ท าให้ทั้งต าบลไม่มีถังขยะตั้งหน้าบ้าน เป็นตัวอย่างการด าเนินงานของพ้ืนที่ที่น่าชื่นชมมาก 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างตะลูดได้ลงนามออกข้อบัญญัติของ  อบต. ๓ ฉบับ 
และจัดการขยะเปลี่ยนเป็นรายได้ในชุมชน บ้านทุกหลังไม่มีถังขยะตั้งอยู่หน้าบ้าน มีผลดีต่อสุขภาพ
ประชาชน สัตว์น าโรคส าคัญ ๔ ชนิดได้แก่หนู แมลงสาบ แมลงวัน และยุง  ลดลงมาก  การเจ็บป่วย
ของประชาชนลดลงอย่างชัดเจน เช่น โรคไข้เลือดออกปีนี้ไม่พบผู้ป่วยเลย เพราะยุงไม่มีแหล่งวางไข๙่ 

การจัดรูปแบบและสถานที่ตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล  โดยการจัดรูปแบบธนาคารขยะให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของชุมชน  สถานที่ปฏิบัติงานคณะท างานรับฝากขยะของกองทุนธนาคาร
วัสดุรีไซเคิล ตามหมู่บ้าน  สถานที่ตั้งธนาคารสะอาด เป็นระเบียบ  สถานที่พัก – คัดแยก ขยะรีไซเคิล 
ของกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลต าบลช้างตะลูด  มีการจัดรูปแบบที่สามารถเข้าถึงการบริการได้
สะดวก  มีแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการและผู้รับผิดชอบ 

การจัดระบบเอกสารข้อมูลการด าเนินงาน  มีระบบจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่และเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  มีการบันทึกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  มีประชาชนร่วมเป็น
คณะท างานของธนาคารขยะ มีความต่อเนื่องยั่งยืนของโครงการธนาคารขยะ 

                                           
๘ สัมภาษณ์ นางเจนจิรา นามนาย, นักทรัพยากรบุคคล  องค์การบริหารส่วนต าบลช้างตะลูด, เมื่อ

วันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๙ สัมภาษณ์ นายไสว ค าพุฒ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างตะลูด, เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน  

๒๕๖๓. 



๑๐๑ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๕ หมู่ที่ ๕ ต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่ม

สัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตามประกาสกระทรวง
มหาดไทยเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๙  โดยในปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  มี
อาณาเขตติดต่อดังนี้คือ  ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลหินฮาว  ต าบลตาดกลอย อ าเภอหล่มเก่า ,  ต าบล
หลักด่าน  อ าเภอน้ าหนาว  ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลห้วยไร่ และต าบลสักหลง อ า เภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ทิศตะวันออก  ติดต่อติดต่อกับต าบลห้วยไร่  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  ทิศ
ตะวันตก  ติดต่อกับต าบลนาแซง  อ าเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์   เนื้อที่และภูมิประเทศ มี
ลักษณะเป็นพ้ืนที่ภูเขาและป่าไม้ โดยพื้นที่ป่าไม้บางส่วนเป็นสวนป่าอนุรักษ์  ส่วนพ้ืนที่ที่เหลือนั้นเป็น
ที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ท าการเกษตรของประชาชนในต าบล  จ านวนหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญมีจ านวน ๑๒ หมู่บ้าน 

การบริหารจัดการน้ าตามแผนยุทธศาสตร์ ต้องมีส่วนร่วมในระดับพ้ืนที่ขององค์กร 
ท้องถิ่น และภาคประชาชน   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญซึ่งถือว่าเป็นพ้ืนที่แรกที่น้ าป่า
สักไหลเข้าสู่เขตอ าเภอหล่มสัก  ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าป่าสัก  การใช้ประโยชน์ ได้แก่ เพื่อการเกษตร เพ่ือการ
บริโภค และเพ่ืออุปโภค ส่วนการจัดการทรัพยากรน้ า เพ่ือการเกษตร มีการขุดบ่อ สร้างคลอง
ชลประทานเพ่ิม  สร้างฝาย และอ่างกักเก็บน้ า๑๐  เครือข่ายการจัดการลุ่มน้ าแบบมีส่วนร่วมที่ยั่งยืน
ของภาคีทุกภาคส่วน ที่ก าลังด าเนินการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ โดยชุมชนเป็นศูนย์กลางตามแผน
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  การจัดท าร่วมกับโรงเรียน เรื่อง การจัดการทรัพยากร (ดิน น้ า ป่า) ในพ้ืนที่
ต้นน้ า โดยพหุภาคี   สถาบันการเรียนรู้ภาคประชาสังคม  สมัชชาลุ่มน้ า  สถาบันการศึกษา ประชาชน
ในพ้ืนที่  น าองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มน้ าขนาดเล็กโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ที่ประสบผลส าเร็จมาด าเนินการจัดการความรู้ เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาไป
พร้อมกัน๑๑ 

ด้านดิน ส่วนมากในพ้ืนที่ สภาพเป็นดินร่วน  ดินตะกอนที่น้ าพัดพามา บางที่เป็นดินภูเขา   
ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ ท านา ท าไร่ ท าสวน จ าเป็นต้องมีการรักษาดินให้มีคุณภาพ  โดยมีการปลูกพืช
บ ารุงดิน ท าปุ๋ยอินทรีย์เสริมแร่ธาตุ เป็นผลให้มีการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชปลอดสารพิษกัน หรือท า

                                           
๑๐ สัมภาษณ์ นายธีรวุฒ ิราชแก้ว, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ, เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน 

๒๕๖๓. 
๑๑ การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งท่ี ๔, เมื่อวันท่ี ๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๕. 



๑๐๒ 

 
เกษตรอินทรีย์ ซึ่งก าลังได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลให้
ความส าคัญกับสุขภาพของประชาชนจึงรณรงค์การท าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น  ชาวบ้านท าเกษตร
อินทรีย์แล้ว น าสินค้าออกไปขายตามตลาดนัดก็มี๑๒ 

เมื่อมีการใช้วัสดุอุปกรณ์มากขึ้น ย่อมมีสิ่งที่เหลือกิน เหลือใช้ และเป็นเศษอาหาร เศษ
วัสดุ จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง ทางองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้บริหารจัดการ
ด้วยวิธีจัดหาถังขยะมาไว้ตามชุมชน อีกท้ังให้คัดแยกขยะทิ้ง มีการรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกก่อนทิ้ง
ทุกครั้งสิ่งไหนสามารถเอาไปท าปุ๋ยได้ก็แยกไว้ เป็นต้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  เลขที่ ๒๒๒  หมู่ที่ ๑๐ ต าบลบ้างกลาง  อ าเภอหล่ม
สัก จังหวัดเพชรบูรณ์  อยู่ฝั่งซ้ายแม่น้ าป่าสัก  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าป่าสัก  สลับเนินเขา ท าไร่
ยาสูบ  นาข้าว ไร่ข้าวโพด  ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  ทิศใต้ ติดกับ ต.ช้าง
ตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  ทิศตะวันออก ติดกับ จ.ชัยภูมิ  ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านไร่ อ.หล่ม
สัก จ.เพชรบูรณ์  อาชีพหลัก ท านา อาชีพเสริม ยาสูบ และผัก  การเดินทาง ถนนลาดยาง บ้านกลาง 
– บุ้งน้ าเต้า   ถนนลาดยาง บ้านกลาง ปากช่อง – หล่มสัก 

น้ าในบริเวณนี้ ส่วนมากจะใช้น้ าบาดาล ในยามฤดูร้อน น้ าไม่ขาดมีน้ าใช้ตลอดปี  ส่วนน้ า
ในล าคลองจะมีช่วงฤดูฝน   มีการขุดบ่อเพ่ิม หรือขุดลอกคลองต่าง ๆ เพื่อกักเก็บน้ าได้มากขึ้น  สภาพ
ดินนั้น เป็นดินร่วน และมีที่ราบเชิงเขา เป็นดินลูกรัง ดินแดง ก่อนจะท าการปลูกพืชต้องมีการบ ารุงดิน
เสียก่อน  ซึ่งจะมีการปลูกพืชบ ารุงดิน ท าให้ดินมีธาตุอาหารมายิ่งขึ้น ปลูกอะไรก็งาม ได้ผล  ก่อนท า
การเพาะปลูกจะมีการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ก่อน ซึ่งท าให้พืชเจริญเติบโตผลผลิตออกก็มีคุณภาพ  
ส่งผลให้มีการท าเกษตรอินทรีย์ต่อเนื่อง  ชาวบ้านหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น มีการปลูกผักปลอด
สารพิษเพ่ือบริโภคเอง เหลือก็น าไปขาย  ปลูกพืชอินทรีย์ปลอดภัยไว้บริโภค ลดค่าใช้จ่าย  พืชผัก  
ปลา ไข่ เหลือกิน อาจได้เงินมาใช้จ่าย หรือออม  และอาจหมายความตามแนวคิดที่ว่าปลูกพืชผักไว้
บริโภคลดค่าใช้จ่าย หรือขายสร้างรายได้๑๓  เป็นการด าเนินกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

                                           
๑๒ สัมภาษณ์ นายวัชรพงศ์ อารีย์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ, เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน 

๒๕๖๓. 
๑๓ สัมภาษณ์ นายธีระยุทธ ชัยสา, เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง, เมื่อวันที่  ๙ 

มิถุนายน ๒๕๖๓. 



๑๐๓ 

 
ดังนั้นการจัดการระบบนิเวศทั้ง ด้านน้ า  ด้านดิน  ด้านเกษตรอินทรีย์  ด้านการจัดการ

ขยะ ทุกพ้ืนที่จะคล้ายกัน  มีการท าความเข้าใจกับชุมชนให้มีความรู้ในเรื่องดิน  น้ า มากข้ึน โดยการมี
ส่วนร่วมของพหุภาคี ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพ่ือการจัดการทรัพยากรน้ าที่ยั่งยืน  เรื่อง การจัดการ
ทรัพยากร (ดิน น้ า ป่า) ในพ้ืนที่ต้นน้ า โดยพหุภาคี   สถาบันการเรียนรู้ภาคประชาสังคม  สมัชชาลุ่ม
น้ า   สถาบันการศึกษา ประชาชนในพ้ืนที่  น าองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มน้ า
ขนาดเล็กในแต่ละท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่ประสบผลส าเร็จมาด าเนินการ
จัดการความรู้ เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาไปพร้อมกัน๑๔  ท าให้ชุมมองเห็นความส าคัญ
ดังกล่าว  สามารถอยู่กับระบบนิเวศได้อย่างมีความสุข มีความพอเพียงกับการด ารงชีวิต  สุขภาพ
แข็งแรงด้วยการท าเกษตรอินทรีย์ไว้บริโภคในครัวเรือนบ้าง น าไปขายบ้าง  และการจัดการขยะอย่าง
เป็นระบบระเบียบ ไม่ให้มีมลภาวะซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ  จึงหันมาให้ความสนใจในการที่จะดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในสภาพที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมีหลักการพัฒนาที่จะน าไปสู่ความยั่งยืน คือ การรักษา
สิ่งแวดล้อมโดยค านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรควบคุมการปล่อยของเสียสู่ธรรมชาติ  การใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นคุณค่าควบคุมจ านวนประชากร เพ่ือลดความต้องการการใช้ทรัพยากร
ของมนุษย์ ลดการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช โดยใช้วิธีทางธรรมชาติในการก าจัดศัตรูพืชแทน 

๔.๒ พัฒนาพื้นที่และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กับการเสริมสร้างความสมดุลในระบบ
นิเวศ ในอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

น้ าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากส าหรับมนุษย์ จึงต้องมีการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าใหม่และ
ระบบกระจายน้ า ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่จังหวัด  ซึ่งมีวิสัยทัศน์แผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ าว่า “ทุกหมู่บ้านมีน้ าสะอาดอุปโภค  บริโภค น้ าเพ่ือการผลิตมั่นคง 
ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน 
ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุลโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน” ความเชื่อมโยงกับทิศทางการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด  การป้องกันแก้ไขและบรรเทาความ
เสียหายจากอุทกภัย ภัยแล้ง  แหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าบาดาลได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  และบริหาร
จัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในแต่ละที่มีกิจกรรมที่ท าร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น  การปลูกป่าต้นน้ า เพ่ือรักษาความ
สมดุลของธรรมชาติ ทั้งฝั่งซ้าย ขวา ของลุ่มน้ าป่าสัก  การขุดลอกคลอง  การขุดบ่อเพ่ือเก็บน้ า การ
สร้างธนาคารน้ าใต้ดิน 

                                           
๑๔ ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครงั้ท่ี ๔, เมื่อวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕. 



๑๐๔ 

 
ด้านดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในการด ารงชีพของมนุษย์ ซึ่งทุกที่ เป็นที่

เกษตรกรรม  ที่ต้องใช้ที่ดินเป็นปัจจัยหลัก เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะแก่การเกษตรกรรม พืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียวผิวมัน ยาสูบ และพืชผักต่างๆ ส าหรับพืชไร่ที่
ปลูกมากที่สุด คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รองลงมาได้แก่ ถั่วเขียวผิวมัน  นอกจากนี้ยังมีไม้ผลเศรษฐกิจที่
ส าคัญ คือ มะขามหวาน มะม่วง และพืชผัก ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งปลูกพืชผักที่ส าคัญ พร้อมกับการเป็น
ศูนย์กลางการกระจายสินค้าประเภทนี้ไปยังภูมิภาคอ่ืนๆ  การใช้ทรัพยากรดินและที่ดินในพ้ืนที่ลุ่ม
น้ าป่าสัก พบว่า มีการใช้ประโยชน์ที่ดินมากที่สุดสามอันดับแรกคือ การปลูกพืชไร่ ท านาข้าว และ
ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น โดยคิดเป็นร้อยละเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรทั้งหมด โดย
บริเวณลุ่มน้ าป่าสักตอนบนซึ่งครอบคลุม เช่น ข้าวโพด ขิง และผลไม้ เช่น มะขามหวาน กิจกรรมที่ท า
เกี่ยวกับดิน การปลูกพืชคลุมดิน  การปลูกปุ๋ยพืชสด   การท าปุ๋ยหมัก  การท าปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้
สารเคมีที่ไปก่อให้ดินเสื่อมคุณภาพลง 

ด้านเกษตรอินทรีย์ทางชุมชนได้ร่วมกันปลูกพืชปลอดสารพิษ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์ ออกบูธแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์การเกษตรอินทรีย์  จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 
จัดให้มีการตรวจหาสารพิษตกค้างในร่างกายของสมาชิก จึงได้มีการรณรงค์ให้ลด ละ เลิก การใช้
สารเคมี๑๕  นอกจากนี้ ยังมีการอบรมเกษตรกร มีเป้าหมายให้ชุมชนสามารถผลิตอาหาร พึ่งพาตนเอง
ได้ในการยังชีพและยังช่วยให้มีวิธีการด าเนินชีวิตและอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย  เนื่องจาก
เกษตรอินทรีย์เป็นการเกษตรที่ให้ความส าคัญกับการ ท าฟาร์มเชิงสร้างสรรค์  ดังนั้น  เกษตรกรที่หัน
มาท าเกษตรอินทรีย์จึงจ าเป็นต้องพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยว กับธรรมชาติและการบริหารจัดการฟาร์ม
ของตนเพ่ิมขึ้นด้วย ผลที่ตามมาก็คือเกษตรอินทรีย์จึงเป็นแนวทางการเกษตรที่ตั้งอยู่บนกระบวนการ 
แห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา เพราะเกษตรกรต้องสังเกต , ศึกษา, วิเคราะห์-สังเคราะห์ และสรุป
บทเรียนเกี่ยวกับการท าการเกษตรของฟาร์มตนเอง ซึ่งจะมีเงื่อนไขทั้งทางกายภาพ รวมถึงเศรษฐกิจ-
สังคมที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน เพ่ือคัดสรรและพัฒนาแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่เฉพาะและเหมาะสมกับ
ฟาร์มของ ตัวเองอย่างแท้จริง  นี่คือแนวทางการพัฒนาพัฒนาการผลิตและสร้างเครือข่ายสู่การ
พ่ึงตนเอง เพ่ือพัฒนาการผลิตสู่เกษตรอินทรีย์ให้สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน และแก้ไขปัญหา
ความยากจน รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรสร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายในการพึ่งพากัน
และกัน และยังเป็นการพัฒนาช่องทางการตลาดรองรับผลผลิตส่วนเกิน เพ่ือเชื่อมโยงแบบพ่ึงตนเองที่
มีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะน าผลผลิตส่วนเกินมาจ าหน่าย รวมทั้งสามารถเข้าถึงตลาดได้มากข้ึน 

                                           
๑๕ สัมภาษณ์ นางกาญจนา อินช่างค า, อสม. ต าบลบ้านกลาง,  เมื่อวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓. 



๑๐๕ 

 
ด้านการจัดการขยะ ทุกชุมชนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบระเบียบ บางแห่งมี

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล เช่น “ต าบลสะอาด สิ่งแวดล้อมปลอดภัย 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ” ของ อบต.ช้างตะลูด  ภายใต้กิจกรรมการตั้งกองทุนธนาคาร
วัสดุรีไซเคิลต าบลช้างตะลูด  ผ่านกระบวนการ จัดเวทีประชาคมทุกหมู่บ้านเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อ
การบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่ต าบลช้างตะลูด ในรูปแบบกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลต าบลช้างตะลูด 
จ านวนทั้งสิ้น ๑๓ หมู่บ้าน  มีการจัดเวทีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น ากลุ่ม
องค์กรในชุมชนบ้านช้างตะลูด เพื่อระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยภายในต าบลช้าง
ตะลูด พร้อมทั้งก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการ
ชุมชน  ประชุมจัดท าระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลต าบลช้างตะลูด ว่า
ด้วย การจัดตั้งกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลต าบลช้างตะลูด พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศใช้  การจัดตั้ง
กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลต าบลช้างตะลูด ก็เพ่ือเป็นการบริหารจัดการขยะทุกประเภทตั้งแต่
ครัวเรือน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลต าบลช้างตะลูด และ
คณะท างานระดับต าบลและระดับหมู่บ้าน ที่มาจากภาคประชาชน ร่วมถึงประชาชนจิตอาสาเข้ามามี
บทบาทในการด าเนินงาน ประชาชนในต าบลช้างตะลูด สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนธนาคารวัสดุรี
ไซเคิลต าบลช้างตะลูด  ประชาชนในต าบลช้างตะลูดคัดแยกขยะ ๔ ประเภท  และจัดการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนของตนเองได้อย่างถูกต้อง  สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น 
กระดาษ หมึกพิมพ์ เพ่ือน ามาด าเนินงานภายในกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิล  มีการมอบหมายแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ด าเนินงานตามนโยบายชัดแจน  จัดให้มีโครงสร้างการบริหารงานกองทุนธนาคาร
วัสดุรีไซเคิล  และแต่งตั้งคณะท างานระดับต าบล โดยจัดท าประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการ
กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลต าบลช้างตะลูด เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลของ
ชุมชน  แต่งตั้งคณะท างานระดับหมู่บ้าน  โดยจัดท าประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุน
ธนาคารวัสดุรีไซเคิลต าบล เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลต าบล  ซึ่งคณะแรกมี
หน้าที่  อนุมัติการรับเงิน การจ่ายเงิน ตรวจสอบบัญชี และสรุปผลการด าเนินงานของธนาคารวัสดุรี
ไซเคิลเสนอต่อคณะท างานฝ่ายบริหารงานทั่วไปทราบทุกเดือน  และมีหน้าที่ ให้บริการแก่สมาชิกของ
ธนาคารในการฝากวัสดุรีไซเคิล หรือถอนเงินจากบัญชี สรุปผลการประกอบการของธนาคารประจ าวัน 
และประจ าเดือน ส่งให้ผู้จัดการธนาคารทราบ  มีหน้าที่  ในการตั้งราคาซื้อ ขายประจ าเดือน โดยการ
ตั้งราคาอ้างอิงตามราคาตลาด นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุรีไซเคิล และชั่ง
น้ าหนักวัสดุรีไซเคิลที่สมาชิกน ามาฝาก รวมถึงติดต่อร้านรับซื้อของเก่า เพ่ือตกลงการซื้อขายวัสดุรี
ไซเคิลในแต่ละเดือน  ส่วนคณะที่สองให้คณะท างานมีหน้าที่ ดังนี้ ให้ค าแนะน าในการด าเนินงาน
กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลต าบลช้างตะลูด รวมถึงการด าเนินงานด้านต่างๆ เช่น การจัดท าข้อมูล 



๑๐๖ 

 
รวบรวมวัสดุรีไซเคิลจากสมาชิกในพ้ืนที่ ชั่งน้ าหนัก จดบันทึก เป็นต้น  ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
ที่เกี่ยวกับกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิล และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิล
ต าบลช้างตะลูด ทุกด้าน  ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้กับสมาชิก และประชาชนในพ้ืนที่  
ควบคุมและก ากับดูแลการจัดท าบัญชีเงิน หรือทรัพย์สินในกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลให้เป็นไปตาม
แนวทางที่คณะกรรมการบริหารก าหนด  พิจารณาให้ความเห็นชอบ จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน
รายงาน ทุกรายไตยมาส และทุกสิ้นปีงบประมาณให้คณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนธนาคารวัสดุ
รีไซเคิลต าบลช้างตะลูดทราบ  มีการสร้างรับรู้ ให้แก่ประชาชนด้วยกาจัดเวทีประชาคมเรื่องการจัดตั้ง
กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิล๑๖  มีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริง  ได้ก าหนดให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบูรณ์ ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีกิจกรรมโครงการบูรณาการ
จัดการขยะมูลฝอย  โครงการส่งเสริมจัดการขยะต้นทางเพ่ือต าบลสะอาด  โครงการประกวดชุมชนน่า
อยู่ปลอดขยะ  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน   สามารถปฏิบัติงานได้
สอดคล้องตามแผนที่ก าหนด การมอบหมายงานการลงพ้ืนที่ให้บริการประชาชนในการรับฝากวัสดุรี
ไซเคิล เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน  โดยเฉพาะการประชุมพิจารณาร่างระเบียบคณะ
กรรมการบริหารกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิล 

๔.๓  วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและเสนอองค์ประกอบการจัดการระบบนิเวศแบบพหุ
ภาคี ในอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นแต่ละแห่งจะคล้ายๆ กัน ประชาชนไม่เข้าใจในระบบการ
จัดการนิเวศมากนัก  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ า  ดิน  เพราะ จะเห็นได้จากการที่น้ าขาดแคลนในยามแล้ง 
แม้ว่าจะมีการสูบน้ าบาดาลขึ้นมาใช้เป็นอย่างมากก็ตาม ซึ่งในปัจจุบัน น้ าใต้ดินก็ได้ลดไปอย่างมาก 
เพราะฉะนั้นจะต้องหาวิธีการเติมน้ าเข้าสู่ใต้ดินให้มากที่สุด โดยการสร้างธนาคารน้ า ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่
แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าใต้ดินหรือน้ าบาดาลได้ระดับหนึ่ง จึงจ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจ และให้
ความรู้กับประชาชนให้มาก 

                                           
๑๖ สัมภาษณ์ นางสาวอรณิชา พวงแก้ว,  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลช้าง

ตะลูด, เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓. 



๑๐๗ 

 
ปัญหาและการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ า พบปัญหาทรัพยากรน้ า  ได้แก่ ปัญหาการขาด

แคลนน้ า และภัยแล้ง  และปัญหาป่าต้นน้ าเสื่อมโทรม ปัญหาการกัดเซาะหน้าดิน ดินถล่ม น้ าป่าไหล
หลาก  และปัญหาน้ าท่วม  ปัญหาคุณภาพน้ า  เมื่อแยกเป็นก็จะมีปัญหาน้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรมใน
การด ารงชีวิตในชุมชน  น้ าเสียทีเกิดจากอุตสาหกรรมและเหมืองแร่  น้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรมการ
เพาะปลูก  และน้ าเสียที่เกิดจากการท าฟาร์มปศุสัตว์  ปัญหาด้านนิเวศและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ า ใน
ภาพรวม เมื่อแยกเป็นปัญหาทุกปัญหาอยู่ที่ปัญหาการสร้างเขื่อนที่ท าให้สูญเสียความอุดม สมบูรณ์ ใน
ระบบนิเวศ และท าให้เกิดการสะสมของสารพิษในลุ่มน้ า ปัญหาการสร้างเขื่อนและ ประตูกั้นน้ าท าให้
เกิดน้ าท่วม  และปัญหาระบบการไหลของน้ า ท าให้ทะลักเข้าพ้ืนที่เกษตร ปัญหาการบริหารจัดการน้ า 
ในภาพรวมมีน้อย  ปัญหาในระดับกลางได้แก่ ปัญหาการบูรณาการร่วมกันในการแก้ปัญหา ปัญหา
การถ่ายโอนงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาด้ านสถานภาพของ
องค์กรผู้ใช้น้ าในชุมชน  และปัญหาเกี่ยวกับงานองค์กรระดับลุ่มน้ า  ส่วนปัญหาอ่ืนๆ  เมื่อแยกเป็น
ปัญหา ได้แก่ การตื้นเขินของล าน้ า สิ่งกีดขวางล าน้ า เช่น วัชพืช การรุกล้ า ถมล าราง คู คลอง 

เห็นได้ว่าประเด็นปัญหาจากทรัพยากรน้ า ปัญหาการขาดแคลนน้ า และภัยแล้ ง  ปัญหา
ป่าต้นน้ าเสื่อมโทรม  ปัญหาการกัดเซาะหน้าดิน ดินถล่ม น้ าป่าไหลหลาก  ปัญหาน้ าท่วม ปัญหา
คุณภาพน้ า  น้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรมในการด ารงชีวิตในชุมชน น้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรมจากการ
เพาะปลูก น้ าเสียที่เกิดจากการท าฟาร์มปศุสัตว์  ปัญหาด้านนิเวศและสิ่งแวดล้อมลุ่ มน้ า ปัญหาการ
สร้างเขื่อนท าให้สูญเสียความอุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศ และท าให้เกิดการสะสมของสารพิษในลุ่มน้ า  
ปัญหาการสร้างเขื่อน  ปัญหาการบริหารจัดการน้ า ปัญหาการบูรณาการร่วมกันในการแก้ปัญหาถ่าย
โอนงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปัญหาด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
ปัญหาด้านสถานภาพขององค์กรผู้ใช้น้ าในชุมชน  ปัญหาเกี่ยวกับงานองค์กรระดับลุ่มน้ า  ให้ความรู้
กับประชาชนเรื่องข้อมูลของสถานการณ์น้ า ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อย ช่วยกันดูแลป่าต้นน้ า 
ให้ความรู้เรื่องกฎหมายน้ าแก่ชาวบ้าน ช่วยกันรักษาป่าชุมชน ช่วยกันดูแลแม่น้ าคูคลองไม่ปล่อยของ
เสียลงแม่น้ า ให้ชุมชนมีส่วนร่วมวางแผนการจัดการน้ าในชุมชน ชาวบ้านควรมีส่วนร่วมจัดการน้ า 
หน้าแล้งขาดน้ าท าการเกษตร ให้เกษตรกรมีน้ าใช้ตลอดปี ให้ร่วมกันปลูกป่า ท าฝาย ต้องเข้าร่วมรับรู้
กับผู้น าหมู่บ้าน ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์น้ าในหมู่บ้าน ต้องรับฟังความคิดเห็นก่อนด าเนิน
โครงการ ให้เกษตรกรมีน้ าใช้เพียงพอตลอดฤดูกาล ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดการน้ าในชุมชน ให้
มีอ่างเก็บน้ ากระจายพ้ืนที่การเกษตรหลาย ๆ ที่ มีระเบียบการใช้น้ าร่วมกัน และมีคณะกรรมการดูแล 
ต้องการให้มีการชี้แจงกับชาวบ้านถึงโครงการน้ าให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม ขอให้ภาครัฐสนับสนุน
งบประมาณลงมาช่วยเหลือราษฎร ควรมีการเข้มงวดและสร้างวินัยต่อตัวเองเรื่องเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรน้ า ให้รัฐบาลสร้างอ่างเก็บน้ าใหญ่ให้เร็วที่สุด เพราะขาดแคลนน้ ามาก  ร่วมอนุรักษ์ป่าต้น



๑๐๘ 

 
น้ า ปลูกต้นไม้เพ่ิมในเขตป่าต้นน้ า งดท าลายป่าต้นน้ า ขอให้ใช้น้ าอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ มี
ระบบ และให้ส านึกถึงคุณค่าของน้ า ต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน ประชาชนภาคเกษตรรับทราบ
ข่าวสารน้อย ไม่ทั่วถึง ประชาชนทั่วไปขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต้องท าความ
เข้าใจกับประชาชนเรื่องการปลูกพืช สภาพความต้องการพืชที่ใช้น้ า มากน้อยต่างกันอย่างไร ต้องมี
แผนและข้อก าหนดอย่างจริงจังในการจัดการทรัพยากรน้ าให้ประชาชนใน พ้ืนที่เข้าใจถึงปัญหาที่
แท้จริง ผลกระทบและความเสียหาย ร่วมเสนอแนะข้อมูลตามความต้องการด้านแหล่งน้ า รวมกลุ่ม
ผู้ใช้น้ า ให้ความร่วมมือต่อรัฐ ปฏิบัติตามกฎ ควรมีข้อบังคับใช้น้ าให้เคร่งครัด ต้องการให้มีการปล่อย
น้ าเพ่ือเกษตรอย่างพอเพียง และพัฒนาคูคลองล าเหมือง เก่าเสื่อมโทรมให้ดีขึ้น เพ่ือให้มีน้ า เข้าถึง
พ้ืนที่ทางการเกษตรมากขึ้น ปัจจุบันประชาชนยังไม่ตระหนักถึงปัญหาเรื่องทรัพยากรน้ าอย่างแท้จริง 
หวังแต่จะให้รัฐช่วยเหลือ ไม่ประหยัดน้ า ท าลายป่าต้นน้ าเพื่อท าการเกษตร ควรมีฝายกั้นน้ าส าหรับใช้
ในหน้าแล้ง เพราะตลอดมาน้ าไหลไปโดยไม่มีที่จัดเก็บน้ าให้ ท าให้เสียประโยชน์เปล่า ช่วยกันรักษา
แม่น้ าล าคลองในพ้ืนที่ของตนเอง มีระบบน้ าให้กับประชาชนที่ท า การเกษตรไม่ให้น้ าขาดแคลน ขุด
สระหรือหลุมตามล าห้วยเป็นระยะๆ ให้ท าแก้มลิงตามล าคลอง ล าห้วย หรือป้องกันน้ าท่วมเมื่อน้ ามา
มาก หน้าแล้งก็เป็นที่เก็บน้ า ประชาชนควรช่วยกันรักษาความสะอาดของแม่น้ าล าคลองกันอย่าง
จริงจัง ให้คณะกรรมการในหมู่บ้านก าหนดกฎ กติกา ระเบียบเกี่ ยวกับการจัดการน้ า ใช้น้ าอย่าง
ประหยัดและจ าเป็น ให้ความรู้กับประชาชนด้านการใช้ประโยชน์และการรับรู้ปัญหาเรื่องน้ า  จัดตั้ง
กฎระเบียบในการใช้น้ าในฤดูแล้ง  การบริหารจัดการต้องมีระบบแบบแผนเพ่ือจัดท าระบบที่ถูกต้อง 
เป็นธรรม มีคณะกรรมการบริหารที่เข้าใจพ้ืนที่เป็นอย่างดี ให้ประชาชนในพ้ืนที่เห็นประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตัว เวลาน้ ามาอยากให้ถึง ปลายน้ าก่อนถึงค่อยสูบ ควรใช้น้ าอย่างประหยัด ขุดลอกคลอง
น้ าเก่าที่มีแล้วให้ดีขึ้น ขุดลอกคลองน้ าให้เชื่อมต่อกัน  ต้องท าความสะอาดไม่ให้คลองตื้นเขิน ร่วมมือ
กันใช้น้ าอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ การขุดลอกคลองหรือให้ประหยัดการใช้น้ า ประชาชนทุก
คนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการบริการอย่างทั่วถึง อยู่นอกเขตการให้บริการไม่สามารถปล่อยน้ าให้ใช้ได้ตลอด 
ให้มีการพัฒนาแหล่งเพ่ือการเกษตร เช่น เจาะบ่อบาดาล ขุดสระ ลอกคลอง ให้มี การแก้ปัญหาภัย
แล้ง 2) ข้อเสนอแนะต่อผู้น าชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีส่วนร่วมกับการท าแผนการจัด
น้ าให้ชัดเจน มีแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ าที่ชัดเจน ให้กั้นน้ าในล าน้ าไว้ใช้หน้าแล้ง พัฒนาโครงการ
อ่างเก็บน้ าห้วยเมี่ยง เพ่ือกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร มีกฎ ระเบียบการ
ใช้น้ าร่วมกันอย่างชัดเจน ขุดลอกหน้าฝายร่องหิน ตะกอนทับถม  ให้ผู้น าเสนอโครงการสร้างอ่างเก็บ
น้ า ท้องถิ่นควรจะเสนอแผนให้ทุกหมู่บ้านให้มีแหล่งน้ าใช้  น้ าตื้นเขิน ควรจะมีโครงการขุดลอก 
ผู้บริหารท้องถิ่นควรลงพ้ืนที่ส ารวจแหล่งน้ าและหางบประมาณมาช่วยกั้นน้ า ท้องถิ่นควรมีบทบาทใน
การจัดการทรัพยากรน้ า ผู้น าควรเสนอแผนการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้หาที่เก็บน้ าเพ่ือการเกษตร 



๑๐๙ 

 
หน่วยงานหรือผู้น าที่ให้ข้อมูลและเป็นผู้น าในการบริหารจัดการน้ า สนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพของ
ผู้น า ให้หน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องท าการประชาสัมพันธ์ชี้แจงปัญหาน้ าแล้ง น้ าท่วม  
การฟ้ืนฟูแหล่งน้ าต้องใช้งบประมาณมากถึงจะส าเร็จ หน่วยงานท้องถิ่นต้องท างานร่วมกัน เพ่ือร้องขอ
งบประมาณจากภาครัฐ ผู้น าควรใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ เพ่ือน าความรู้มาแก้ไขปัญหาในชุมชน ติดตั้ง
โครงการสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ตั้งคณะกรรมการบริหารงานน้ าแต่ละพ้ืนที่ ต้องสามารถประสานกันได้ทุก
ฝ่ายเพ่ือผลส าเร็จร่วมกัน การจัดท าแผน การตั้งงบประมาณ ประสานงบประมาณด าเนินการเกี่ยวกับ
แหล่ง น้ า และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีมาตรการและกฎระเบียบอย่างชัดเจน ล าห้วยของ
ประชาชนในหมู่บ้านต้องให้ความส าคัญเรื่องการบริหารจัดการน้ าอย่างจริงจัง ให้ อปท.เห็น
ความส าคัญกับวิธีจัดเก็บน้ า การจ่ายน้ าให้เป็นระบบ การควบคุมดูแลในระหว่างเปิดจ่ายน้ า ควร
แต่งตั้งในรูปแบคณะกรรมการ อยากให้ช่วยจัดการเกี่ยวกับการรุกล้ าตามล าธาร และการตื้นเขินของ
ล าน้ าและสิ่ง กีดขวางล าน้ า ควรสร้างแหล่งเก็บกักน้ าไว้ให้มากท่ีสุด ให้อนุรักษ์ป่าต้นน้ าให้สมบูรณ์ ท า
ฝายชะลอน้ าเพ่ือเก็บไว้ใช้หน้าแล้ง พยายามหางบประมาณมาขุดลอกล าคลอง ให้ผู้น าชุมชนท า
โครงการเพ่ือบ ารุงซ่อมแซมเสนอ อบต.หรือกระทรวงทรัพยากรน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าขาดแคลน 
จัดการประชุม อบรม และบอกข่าวสารกับชุมชน โครงการบริหารจัดการน้ าให้ด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ ท้องถิ่นที่ดีต้องมองเห็นปากท้องของประชาชนก่อน  ช่วยประชาสัมพันธ์การใช้น้ าทุกๆ หมู่บ้าน 
ให้ชลประทานรับกลุ่มผู้ใช้น้ าที่อยู่นอกชลประทานเข้าอยู่ในเขตชลประทานทั้งหมด เพื่อให้การจัดสรร
น้ าสะดวกขึ้น  ผู้น าต้องท างานอย่างจริงจังและท าเพ่ือส่วนรวมมากกว่านี้ จัดหางบประมาณการ
จัดการยุทธศาสตร์เรื่องน้ าให้เป็นประโยชน์แท้จริงของพ้ืนที่ จัดเวทีให้ชาวบ้านได้รับรู้บ่อยๆ ให้ขุด
ลอกคลองทุกคลองเพ่ือกักเก็บน้ า ให้สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือภัยแล้ง๑๗ 

ผู้น าชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความรู้กับชุมชนในเรื่องกฎหมายทรัพยากรน้ า 
สร้างอ่างเก็บน้ าและท าท่อส่งน้ าเข้าพ้ืนที่การเกษตร ให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยแทน เพราะตื้นเขินมาก  
ส ารวจแหล่งกักเก็บน้ า สร้างหรือขุดแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร มีการท าฝายกั้นน้ าตามล าห้วยเพ่ือใช้ใน
การเกษตร อยากให้มีการสร้างอ่างเก็บน้ า เจ้าหน้าที่ต้องลงพ้ืนที่ส ารวจจริง ควรแก้ไขปัญหาอย่าง
จริงจัง หน้าแล้งน้ าในล าห้วยที่น ามาท าประปาแห้ง ให้การประสานงานการด าเนินงานเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ต้องการแหล่งน้ าที่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ให้ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน
เรื่องทรัพยากรน้ าให้มากกว่าเดิม ให้ความส าคัญและข้อมูลต่อประชาชน มีงบประมาณสนับสนุนให้
มาก ให้หน่วยงานระดับปฏิบัติการลงไปประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลกับพ้ืนที่ให้มากๆ และ ต่อเนื่อง  

                                           
๑๗ สัมภาษณ์ นางรัตตินันท์ ประไพรเพชร, จิตอาสา ต าบลบ้านกลาง, เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓. 



๑๑๐ 

 
ส ารวจข้อมูลเพ่ือด าเนินการอย่างถูกต้องและเป็นจริงกับสภาพพ้ืนที่ น้ าจะต้องมีท่ีกักเก็บสะสมไว้ จาก
ต้นลงสู่ล่าง มีสถานที่เก็บน้ าบริเวณต้นน้ า ก็ย่อมต้องมีน้ าใต้ดิน ซึ่งสามารถน ามาใช้ได้ตลอดจนล าห้วย
สาขาก็ย่อมมีน้ าไหลผ่าน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ า ควรมีแผนปฏิบัติการในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้ประชาชน หรือไม่ก็ลงพ้ืนที่ด้วยตัวเอง  สร้างฝายชะลอน้ า ท าแก้ มลิง
เพ่ือเก็บน้ า ให้หน่วยงานลงพ้ืนที่ส ารวจความเป็นจริงของหมู่บ้านหรือต าบลนั้นๆ เพ่ือจะได้ ปฏิบัติการ
ถูกต้องและตรงกับความต้องการของประชาชน ให้ภาครัฐด าเนินการตรวจสอบโครงการต่างๆเพ่ือ
ป้องกันผู้รับเหมาเอาเปรียบ มีเอกสารประจ าเดือนให้ทราบความเคลื่อนไหว ดูแลให้ทั่ วถึงโดยไม่แบ่ง
พรรคแบ่งพวก ต้องมีกฎที่เข้มแข็งเด็ดขาด ผู้ปฏิบัติต้องท างานอย่าเอาแต่เปอร์เซ็นต์  ให้บริหาร
จัดการน้ า ให้ปลายน้ ามีน้ าท าการเกษตรเพียงพอ  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มีโครงสร้างการบริหาร
จัดการน้ าที่ชัดเจน ให้รัฐบาลสร้างอ่างเก็บกักน้ ากระจายให้ทั่วทุกพ้ืนที่ เพ่ิมงบประมาณในการใช้น้ า
ให้กับท้องถิ่นมากขึ้น ควรมีการปลูกป่าทดแทน ป่าที่ถูกบุกรุก ให้มีการปราบปรามคนที่ลักลอบบุกรุก
ป่าต้นน้ า อยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ าอย่างจริงจังและเพ่ิมงบประมาณด้านน้ าให้ มากขึ้น 
การสร้างอ่างเก็บน้ า ให้รัฐมีนโยบายจัดสรรงบประมาณสร้างอ่างเก็บน้ าในระดับต าบล มีนโยบายที่
เข้มแข็งสามารถให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือประโยชน์ของ เกษตรกร มีนโยบายเรื่องการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ ามากกว่าเดิมและเข้าถึงตัวเกษตรกร ให้มากข้ึน มีเจ้าหน้าที่มาให้ข้อมูลและความรู้
อย่างต่อเนื่อง  มีความจริงจังในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า สร้างแหล่งกักเก็บน้ าขนาดใหญ่ ต้องการอ่างเก็บ
น้ า  น้ าของเกษตรกรในพ้ืนที่ พัฒนาและบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ก าหนดนโยบายให้
สอดคล้องกับปัญหาแต่ละพ้ืนที่  ให้มีนโยบายน าน้ าที่มีการไหลมากมาสมทบกับแหล่งน้ าที่มีการท า
ฝาย หรืออ่าง เก็บน้ าไว้อยู่แล้วเพ่ือความรวดเร็วและประหยัดงบประมาณ  ให้มีนโยบายลอกคลอง 
หนองน้ า อ่างเก็บน้ า อย่างทั่วถึง  นโยบายของรัฐควรดูความต้องการที่แท้จริงของคนในท้องถิ่น 
นโยบายต้องไม่ซับซ้อน นโยบายต้องครอบคลุมแหล่งน้ าผู้ใช้น้ าทุกกลุ่ม ให้หน่วยงานทุกกรมกระทรวง
ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลก าหนดนโยบาย ผ่อนปรนด้านกฎหมาย การถ่ายโอนสิ่งก่อสร้างให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดสรรงบประมาณค่า ซ่อมบ ารุงให้ด้วย และควรใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ควรมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องงบประมาณโดยตรง เพราะเป็นปัญหาที่เรื้อรังมา ตลอดทุกวันนี้ ควรมี
การเลือกตัวแทนจากประชาชนเพ่ือประสานงานในการจัดการทรัพยากรน้ า ในพ้ืนที่และให้ความรู้
เกี่ยวกับระบบการจัดการน้ าในพ้ืนที่นั้นๆ นโยบายแต่ละปีต้องต่อเนื่องเพ่ือแก้ปัญหาได้ถูกต้อง ให้มี
นโยบายน้ าเป็นอันดับแรกของประเทศ ให้รัฐบาลลงมาดูแลในพ้ืนที่ พร้อมมีนโยบายช่วยเหลือในทุก
พ้ืนที่ โครงการทุกโครงการควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้บริหารจัดการอย่างต่อเนื่องเพ่ือจะได้มีน้ า
อุปโภคบริโภคตลอดไป ผู้มีอ านาจต้องลงมาตรวจสอบอย่างจริงจัง ให้ลงตรวจสอบพ้ืนที่ก่อน เพราะ
พ้ืนที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันก่อนจะก าหนดนโยบาย ให้เน้นเรื่องนโยบายน้ า เพราะขาดแคลนน้ าจะท า



๑๑๑ 

 
มาหากินไม่ได้  ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้ที่ดิน ได้แก่ การน าพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการเกษตรมาใช้ใน
การเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ท าให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ดิน ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเกษตรกร ชุมชนและประเทศชาติ ประชากรส่วนใหญ่ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เนื่องจากพ้ืนที่ที่ท าการเกษตรกรรมมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
เกษตรกรจึงท าให้เกิดการบุกรุกที่ท ากินเข้าไปยังพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวส่วนใหญ่มี
ความลาดชัน เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลาย รวมถึงการท ากิจกรรมทางการเกษตรในพ้ืนที่ที่ต้องใช้
ปุ๋ยเคมีเป็นส่วยใหญ่ ท าให้เกิดดินเสื่อมโทรม จากสภาพปัญหาการชะล้างพังทลายของดินและดิน
เสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เช่น สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรจังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดท า
แผนงาน /โครงการกิจกรรมต่าง ๆ เช่นโครงการปรับปรุงดิน โครงการส่งเสริมการเกษตรอนุรักษ์ 
โครงการขยายพันธุ์หญ้าแฝก/ ปลูกหญ้าแฝก  โครงการปรับโครงสร้างภาคเกษตร เพ่ือรณรงค์ 
ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ดินอย่างถูกวิธี เพ่ือบ ารุงดินและ
มีการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี เพ่ือลดต้นทุนการผลิตรวมทั้ง 
รัฐบาลต้องด าเนินการจัดการปฏิรูปที่ดินให้กับผู้ที่ยังไม่มีที่ท ากิน๑๘  ปัญหาการใช้ที่ดิน จากภูมิ
ประเทศเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ประกอบด้วย เนินเขา ป่า และที่ราบเป็นตอนๆสลับกันไป พ้ืนที่มีลักษณะ
ลาดชันจากทิศเหนือลงไปทางใต้ มีแม่น้ าป่าสักซึ่งเป็นแม่น้ าสายส าคัญที่สุดของจังหวัดไหลผ่าน
ตอนกลาง จากทิศเหนือลงไปทิศใต้ ต้นน้ าเกิดจากภูเขาผาลาในจังหวัดเลย มีล าห้วย ล าธารหลายสาย
เกิดจากภูเขาเพชรบูรณ์  การไหลบ่าของน้ าผิวดินและพัดพาดินไปตามกระแสน้ าผลกระทบคือ ท าให้
ความสมบูรณ์ของดินลดลง อ่างเก็บน้ าและแหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขิน การชะล้างพังทลายที่รุนแรง
ก่อให้เกิดอันตรายต่อคน และสัตว์เลี้ยงรวมทั้งสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและพ้ืนที่เกษตรกรรม
ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงในการชะล้างพังทลายของดิน ได้แก่ สภาพลมฟ้า อากาศ ปริมาณน้ าฝน 
สภาพภูมิประเทศ เช่น ความสูงของพ้ืนที่ ความลาดชันและ ความยาวของความลาดชัน ที่ยิ่งมีค่ามาก
ยิ่งส่งผลให้เกิดการชะล้างพังทลายรุนแรงมากขึ้น ลักษณะพืชพรรณหรือสิ่งที่ปกคลุมดิน พ้ืนที่ที่เปิด
โล่งท าให้เกิดการสูญเสียหน้าดินอย่างมากในฤดูฝน การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับสมรรถนะ
ของดิน  ปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดจากการปลูกพืชชนิด
เดียวกันเป็นเวลานานโดยปราศจากการบ ารุงรักษาดิน ท าให้แร่ธาตุบางชนิดขาดแคลน การปลูกพืช
เศรษฐกิจซ้ าซาก การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร การใช้ปุ๋ยเคมีและยาก าจัดศัตรูพืชติดต่อกันเป็น

                                           
๑๘ แผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – 

๒๕๖๔, (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์, ๒๕๕๘). 



๑๑๒ 

 
เวลานาน โดยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ท าให้เกิดสารตกค้างในดิน แหล่งน้ า และผลผลิตทางการ
เกษตร ซึ่งจะพบมาก เนื่องจากเป็นแหล่งปลูกผัก/ผลไม้ ที่ส าคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ และปัญหาดิน
ที่เกิดจากสภาพธรรมชาติของดินร่วมกับการกระท าของมนุษย์ เช่น ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินอินทรีย์(พรุ) 
ดินทรายจัดและดินตื้น 

ปัญหาด้านเกษตรอินทรีย์ ทางชุมชนขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดความตระหนักใน
สุขภาพของตัวเอง เมื่อปลูกพืชปลอดสารพิษแล้ว หาตลาดยาก การรณรงค์ให้ ลด ละ เลิก การใช้
สารเคมี ชาวประชาก็ให้ความร่วมมือน้อย แต่มีเป้าหมายให้ชุมชนสามารถผลิตอาหาร พึ่งพาตนเองได้
ในการยังชีพและยังช่วยให้มีวิธีการด าเนินชีวิตและอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ขาดแรงสนับสนุน
การรวมกลุ่มเกษตรกรสร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายในการพ่ึงพากันและกัน  และช่องทางการตลาด
รองรับผลผลิตส่วนเกิน เพื่อเชื่อมโยงแบบพ่ึงตนเองที่มีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะน าผลผลิตส่วนเกิน
มาจ าหน่าย  

ปัญหาการจัดการขยะในปัจจุบันจะเห็นว่า ประชาชนได้ตระหนัก มีจิตส านึกในการรักษา
ความสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อมมาก  จึงได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะ 
ให้ง่ายต่อการเก็บ หรือขจัดได้ง่ายขึ้น และยังสร้างรายได้จากการขายขยะอีกด้วย 



๑๑๓ 

 

 

 

บทท่ี ๕ 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเรื่อง “การจัดการระบบนิเวศแบบพหุภาคีในอ าเภอ
หล่มสัก จั งหวัดเพชรบูรณ์ ” ซึ่ งเป็นการวิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative  Research) ผู้ วิจัยมี
วัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาการจัดระบบนิเวศของภาคีเครือข่ายชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ๒) เพ่ือ
พัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กับการเสริมสร้างความสมดุลในระบบนิเวศ ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ และ ๓) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและเสนอองค์ประกอบการจัดการระบบนิเวศแบบ
พหุภาค ีในจังหวัดเพชรบูรณ์ สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

๕.๑  สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์  ๓ ข้อดังนี้ 

๕.๑.๑ การจัดการนิเวศวิทยาแบบพหุภาคีเครือข่าย ในอ าเภอหล่มสัก  จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

การจัดการระบบนิเวศทั้ง ด้านน้ า  ด้านดิน  ด้านเกษตรอินทรีย์  ด้านการจัดการขยะ ทุก
พ้ืนที่จะคล้ายกัน  ต้องมีการท าความเข้าใจกับชุมชนให้มีความรู้ในเรื่องดิน  น้ า มากขึ้น โดยการมีส่วน
ร่วมของพหุภาคี ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพ่ือการจัดการทรัพยากรน้ าที่ยั่งยืน  เรื่อง การจัดการ
ทรัพยากร (ดิน น้ า ป่ า) ใน พ้ืนที่ ต้นน้ า โดยพหุภาคี   สถาบันการเรียนรู้ภาคประชาสังคม  
สถาบันการศึกษา ประชาชนในพ้ืนที่  น าองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มน้ าขนาด
เล็กในแต่ละท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่ประสบผลส าเร็จมาด าเนินการจัดการ
ความรู้ เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาไปพร้อมกัน องค์การบริหารส่วนต าบล มีแนวคิดจะพัฒนา
ล าน้ า โดยขุดเป็นบ่อน้ าในล าห้วย เป็นขั้นบันไดทอดลงไปสู่ด้านล่าง  และมีแนวคิดท าธนาคารน้ าใต้
ดิน เพ่ือเพ่ิมระดับน้ าบาดาล ซึ่งจะท าให้มีน้ าใช้ตลอดฤดูแล้ง หรือตลอดไป  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีทุกภาคส่วน   ทรัพยากร
ลุ่มน้ าเป็นสมบัติร่วมของสังคมที่มีค่า และส่งผลต่อคุณภาพชีวิต กลุ่มหรือองค์กร ชุมชน และเครือข่าย



๑๑๔ 

 
ผู้ใช้น้ า มีส่วนเป็นเจ้าของ มีสิทธิและหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  ท าให้ชุมมองเห็น
ความส าคัญดังกล่าว 

ระบบนิเวศดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในการด ารงชีพของมนุษย์ การท า
เกษตรกรรมที่ต้องใช้ที่ดินเป็นปัจจัยหลัก ดังนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ การน า
พ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการเกษตรมาใช้ในการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ท าให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
เกษตรกร ชุมชนและประเทศชาติ ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดเพชรบูรณ์  ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะแก่การเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญได้แก่ ข้าว 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน ถั่วเขียวผิวมัน ยาสูบ และพืชผักต่างๆ ส าหรับพืชไร่ที่ปลูกมากท่ีสุด คือ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รองลงมาได้แก่ ถั่วเขียวผิวมันนอกจากนี้ยังมีไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ มะขาม
หวาน มะม่วง และพืชผัก ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ถือว่าเป็นแหล่งปลูกพืชผักที่ส าคัญจังหวัดหนึ่งใน
ภาคเหนือ พร้อมกับการเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าประเภทนี้ไปยังภูมิภาคอ่ืนๆ เช่น กรุงเทพฯ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนการจัดการดินเป็นการเพ่ิมอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ท าได้โดยการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ ซึ่งมีหลายชนิดด้วยกันเช่น การใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เป็นต้น แต่มีข้อจ ากัด คือ ต้องใช้ใน
ปริมาณมากต่อไร่ ไม่สะดวกแก่การขนย้ายปุ๋ย และหาได้ไม่เพียงพอ ดังนั้นวิธีการเพ่ิม อินทรียวัตถุ 
ให้แก่ดินอีกวิธีหนึ่ง ที่มีวิธีการปฏิบัติง่ายก็คือ การใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยพืชสด คือ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ที่ได้
จากการไถกลบ ต้น ใบ และส่วนต่างๆของพืช โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว ในระยะช่วงออกดอก ซึ่งเป็น
ช่วงที่มีธาตุอาหารสูงสุด แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เน่าเปื่อยผุพัง ย่อยสลายเป็นอาหารแก่พืชที่จะปลูกตามมา 
พืชที่ใช้ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด ได้แก่ โสนอินเดีย ปอเทือง อัญชัน ไมยราพไร้หนาม พืชตระกูลถั่วต่างๆ 
เป็นต้น  สิ่งที่เกษตรกรคุ้นเคยมากในการเพ่ิมผลผลิตพืชก็คือ การใช้ปุ๋ยเคมี แต่การใช้ปุ๋ยเคมีเพียง
อย่างเดียว โดยไม่มีการเพ่ิมอินทรียวัตถุให้แก่ดิน จะท าให้ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ไปอย่าง
รวดเร็ว ดินจะแข็งไม่ร่วนซุย ดูดซับน้ า และแร่ธาตุอาหารพืช ได้น้อยลงท าให้การปลูกพืชไม่ได้ผลหรือ
ได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร  การปลูกพืชปุ๋ยสด  ต้องศึกษาเรื่องลักษณะของดิน ก่อนปลูกควรปรับปรุงสภาพ
ของดินให้เหมาะสม เช่น ถ้าเป็นดินเปรี้ยวควรใส่ปูนลงไปก่อน จะช่วยให้พืชสดเจริญเติบโตและให้น้า
หนักพืชสดสูงด้วย  เวลาและฤดูกาลที่ปลูก  เวลาที่เหมาะสมที่สุดคือปลูกช่วงต้นฤดูฝน หรือปลูก
หลังจากเก็บเกี่ยวพืช ซึ่งความชื้นในดินยังคงมีอยู่หรือปลูกก่อนการปลูกพืชหลัก ประมาณ ๓ เดือน  
การตัดสับและไถกลบพืชสด  การตัดสับและการไถกลบพืชสดนั้น จ าเป็นต้องพิจารณาถึงอายุของพืช
สดเป็นส าคัญ ระยะเวลาที่เหมาะสม ในการตัดสับ และไถกลบ ควรท าขณะที่ต้นถั่วเริ่มออกดอกไป
จนถึงระยะดอกบานเต็มที่ เนื่องจากในระยะนี้ต้นถั่วเจริญงอกงามสูงสุด เมื่อไถกลบแล้วจะท าให้
ปริมาณอินทรียวัตถุและธาตุไนโตรเจนสะสมอยู่ในดินสูงด้วย การใช้ปุ๋ยพืชสด เพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง



๑๑๕ 

 
ของดินไปพร้อมๆกับการเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน นอกจากจะท าให้ดินร่วนซุยแล้วยังเพ่ิมธาตุ
อาหารให้แก่พืชด้วย พืชที่นิยมปลูกเพ่ือท าปุ๋ยพืชสด เช่น ปอเทือง ถั่วพร้า สามารถอยู่กับระบบนิเวศ
ได้อย่างมีความสุข มีความพอเพียงกับการด ารงชีวิต สุขภาพแข็งแรงด้วยการท าเกษตรอินทรีย์ไว้
บริโภคในครัวเรือนบ้าง น าไปขายบ้าง   ลดการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช โดยใช้วิธีทางธรรมชาติในการ
ก าจัดศัตรูพืชแทน  และการจัดการขยะชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะอย่างเป็น
ระบบระเบียบ ไม่ให้มีมลภาวะซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ  จึงหันมาให้ความสนใจในการที่จะดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในสภาพที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมีหลักการพัฒนาที่จะน าไปสู่ความยั่งยืน คือ การรักษา
สิ่งแวดล้อมโดยค านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรควบคุมการปล่อยของเสียสู่ธรรมชาติ  การใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นคุณค่าควบคุมจ านวนประชากร เพ่ือลดความต้องการการใช้ทรัพยากร
ของมนุษย์ นอกจากนี้ยังมีการคัดแยก ณ แหล่งก าเนิดและแยกประเภทเก็บขน โดยการจัดถังแยก
ประเภทเพ่ือให้ประชาชนแยกประเภทขยะทิ้ง โดยแยกออกเป็นขยะรีไซเคิล ขยะที่รีไซเคิลไม่ได้ และ
ขยะอันตรายก็ตาม แต่การจัดเก็บยังไม่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ ท าให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน 
และส่วนจัดเก็บสัปดาห์ละครั้ง ท าให้ขยะเน่าเสียและมีกลิ่นรุนแรง จึงท าให้กระบวนการคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ต้นทางไม่เกิดขึ้น การด าเนินการสร้างวินัยในการจัดการขยะ จึงจัดท าโครงการชุมชนปลอดขยะ 
(Zero Waste) ปี ๒๕๖๒ ขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
โดยน าแนวคิด “Zero Waste” หรือ “การจัดการขยะเหลือศูนย์” ตามหลัก 3Rs คือ Reduce หรือ 
การลดปริมาณขยะ Reuse หรือ การใช้ซ้ า และ Recycle หรือ การน ากลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมให้
ชุมชนมีการจัดการขยะจากต้นทางแหล่งก าเนิดขยะ การจัดการกลางทางโดยผ่านระบบการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดการปลายทางคือการก าจัดที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

๕.๑.๒ พัฒนาพื้นที่และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กับการเสริมสร้างความสมดุลในระบบ
นิเวศ ในอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

น้ าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากส าหรับมนุษย์ จึงต้องมีการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าใหม่และ
ระบบกระจายน้ า ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่จังหวัด  ซึ่งมีวิสัยทัศน์แผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ าว่า “ทุกหมู่บ้านมีน้ าสะอาดอุปโภค  บริโภค น้ าเพ่ือการผลิตมั่นคง 
ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน 
ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุลโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”  ความเชื่อมโยงกับทิศทางการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด  การป้องกันแก้ไขและบรรเทาความ
เสียหายจากอุทกภัย/ ภัยแล้ง  แหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าบาดาลได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  และบริหาร



๑๑๖ 

 
จัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของจังหวัด   ในแต่ละที่มีกิจกรรมที่ท าร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น  การปลูกป่าต้นน้ า เพื่อ
รักษาความสมดุลของธรรมชาติ ทั้งฝั่งซ้าย ขวา ของลุ่มน้ าป่าสัก  การขุดลอกคลอง  การขุดบ่อเพ่ือ
เก็บน้ า การสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน  ก่อให้ความเกิดความสมดุลทางธรรมชาติต่อไป 

 ทรัพยากรดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในการด ารงชีพของมนุษย์ ประเทศ
ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ต้องใช้ที่ดินเป็นปัจจัยหลัก จึงต้องมีการพัฒนาดิน ให้เหมาะสมต่อ
การเกษตร  การใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร และการใช้ประโยชน์ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ท าให้เกิด
ปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเกษตรกร ชุมชน  
ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณร้อยละ ๗๕ ของ
ประชากรทั้งจังหวัด สภาพดินเหมาะแก่การเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญได้แก่ ข้าว ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน ถั่วเขียวผิวมัน ยาสูบ และพืชผักต่างๆ ส าหรับพืชไร่ที่ปลูกมากท่ีสุด คือข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ รองลงมาได้แก่ ถั่วเขียวผิวมัน  นอกจากนี้ยังมีไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ มะขามหวาน 
มะม่วง และพืชผัก การใช้ทรัพยากรดินและที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ าป่าสัก พบว่า มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
มากที่สุดสามอันดับแรกคือ การปลูกพืชไร่ ท านาข้าว และปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น เมื่อเทียบกับพ้ืนที่
ถือครองทางการเกษตรทั้งหมด โดยบริเวณลุ่มน้ าป่าสักตอนบนซึ่งครอบคลุม เช่น ข้าวโพด ขิง และ
ผลไม้ เช่น มะขามหวาน กิจกรรมที่ท าเกี่ยวกับดิน การปลูกพืชคลุมดิน  การปลูกปุ๋ยพืชสด   การท า
ปุ๋ยหมัก  การท าปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีที่ไปก่อให้ดินเสื่อมคุณภาพลง 

ด้านเกษตรอินทรีย์ทางชุมชนได้ร่วมกันปลูกพืชปลอดสารพิษ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์ ออกแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์การเกษตรอินทรีย์  จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จัด
ให้มีการตรวจหาสารพิษตกค้างในร่างกายของสมาชิก จึงได้มีการรณรงค์ให้ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี  
นอกจากนี้ ยังมีการอบรมเกษตรกร มีเป้าหมายให้ชุมชนสามารถผลิตอาหาร พ่ึงพาตนเองได้ในการยัง
ชีพและยังช่วยให้มีวิธีการด าเนินชีวิตและอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย  เนื่องจากเกษ ตร
อินทรีย์เป็นการเกษตรที่ให้ความส าคัญกับการ ท าฟาร์มเชิงสร้างสรรค์  ดังนั้น เกษตรกรที่หันมาท า
เกษตรอินทรีย์จึงจ าเป็นต้องพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยว กับธรรมชาติและการบริหารจัดการฟาร์มของตน
เพ่ิมขึ้นด้วย ผลที่ตามมาก็คือเกษตรอินทรีย์จึงเป็นแนวทางการเกษตรที่ตั้งอยู่บนกระบวนการ แห่ง
การเรียนรู้และภูมิปัญญา เพราะเกษตรกรต้องสังเกต, ศึกษา, วิเคราะห์-สังเคราะห์ และสรุปบทเรียน
เกี่ยวกับการท าการเกษตรของฟาร์มตนเอง เพื่อคัดสรรและพัฒนาแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่เฉพาะและ
เหมาะสมกับฟาร์มของ ตัวเองอย่างแท้จริง  นี่คือแนวทางการพัฒนาพัฒนาการผลิตและสร้าง
เครือข่ายสู่การพ่ึงตนเอง เพ่ือพัฒนาการผลิตสู่เกษตรอินทรีย์ให้สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน และ
แก้ไขปัญหาความยากจน รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรสร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายใน



๑๑๗ 

 
การพ่ึงพากันและกัน และยังเป็นการพัฒนาช่องทางการตลาดรองรับผลผลิตส่วนเกิน เพ่ือเชื่อมโยง
แบบพ่ึงตนเองที่มีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะน าผลผลิตส่วนเกินมาจ าหน่าย รวมทั้งสามารถเข้าถึง
ตลาดได้มากขึ้น 

ด้านการจัดการขยะ ทุกชุมชนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบระเบียบ ซึ่งมีนโยบาย
การพัฒนา   ภายใต้กิจกรรมการตั้งกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิล ผ่านกระบวนการจัดเวทีประชาคมทุก
หมู่บ้านเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่ ในรูปแบบกองทุนธนาคารวัสดุรี
ไซเคิล มีการจัดเวทีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น ากลุ่มองค์กรในชุมชน เพ่ือ
ระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยภายในชุมชน พร้อมทั้งก าหนดแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน และด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน  ประชุมจัดท าระเบียบคณะ
กรรมการบริหารกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิล โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนธนาคาร
วัสดุรีไซเคิล   และคณะท างานระดับต าบลและระดับหมู่บ้าน ที่มาจากภาคประชาชน ร่วมถึง
ประชาชนจิตอาสาเข้ามามีบทบาทในการด าเนินงาน ประชาชนคัดแยกขยะ ๔ ประเภท  และจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของตนเองได้อย่างถูกต้อง  สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ เพ่ือน ามาด าเนินงานภายในกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิล  มีการมอบหมาย
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหรือผู้ด าเนินงานตามนโยบายชัดแจน  จัดให้มีโครงสร้างการบริหารงานกองทุน
ธนาคารวัสดุรีไซเคิล  และแต่งตั้งคณะท างานระดับต าบล โดยจัดท าประกาศคณะกรรมการบริหาร
จัดการกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิล  สรุปผลการประกอบการของธนาคารประจ าวัน และประจ าเดือน 
ส่งให้ผู้จัดการธนาคารทราบ  มีหน้าที่  ในการตั้งราคาซื้อ ขายประจ าเดือน โดยการตั้งราคาอ้างอิง
ตามราคาตลาด นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุรีไซเคิล และชั่งน้ าหนักวัสดุรี
ไซเคิลที่สมาชิกน ามาฝาก รวมถึงติดต่อร้านรับซื้อของเก่า เพ่ือตกลงการซื้อขายวัสดุ รีไซเคิลในแต่ละ
เดือน  มีการสร้างรับรู้ ให้แก่ประชาชนด้วยกาจัดเวทีประชาคมเรื่องการจัดตั้งกองทุนธนาคารวัสดุรี
ไซเคิล  มีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริง  ได้ก าหนดให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
จังหวัดเพชรบูรณ์ ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีกิจกรรมโครงการบูรณาการจัดการขยะมูลฝอย  โครงการ
ส่งเสริมจัดการขยะต้นทางเพ่ือต าบลสะอาด   โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ปลอดขยะ   โครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน   สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามแผนที่ก าหนด 
การมอบหมายงานการลงพ้ืนที่ให้บริการประชาชนในการรับฝากวัสดุรีไซเคิล เพ่ือก าหนดแนวทางใน
การพัฒนาร่วมกัน  โดยเฉพาะการประชุมพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนธนาคาร
วัสดุรีไซเคิล 



๑๑๘ 

 
๕.๑.๓ วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและเสนอองค์ประกอบการจัดการระบบนิเวศแบบพหุ

ภาคี ในอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

๑. ปัญหาอุปสรรค 
พบปัญหาทรัพยากรน้ า  ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนน้ า และภัยแล้ง  และปัญหาป่าต้นน้ า

เสื่อมโทรม ปัญหาการกัดเซาะหน้าดิน ดินถล่ม น้ าป่าไหลหลาก  และปัญหาน้ าท่วม  ปัญหาคุณภาพ
น้ า  เมื่อแยกเป็นก็จะมีปัญหาน้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรมในการด ารงชีวิตในชุมชน  น้ าเสียทีเกิดจาก
อุตสาหกรรมและเหมืองแร่  น้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรมการเพาะปลูก  และน้ าเสียที่เกิดจากการท า
ฟาร์มปศุสัตว์  ปัญหาด้านนิเวศและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ า ในภาพรวม เมื่อแยกเป็นปัญหาทุกปัญหาอยู่ที่
ปัญหาการสร้างเขื่อนที่ท าให้สูญเสียความอุดม สมบูรณ์ ในระบบนิเวศ และท าให้เกิดการสะสมของ
สารพิษในลุ่มน้ า ปัญหาการสร้างเขื่อน  และปัญหาระบบการไหลของน้ า ท าให้ทะลักเข้าพ้ืนที่เกษตร 
ปัญหาการบริหารจัดการน้ า ปัญหาการบูรณาการร่วมกันในการแก้ปัญหา ปัญหาการถ่ายโอนงานที่
ก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปัญหาที่มีน้อย ได้แก่ ปัญหา ด้านกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับ ปัญหาด้านสถานภาพขององค์กรผู้ใช้น้ าในชุมชน  และปัญหาเกี่ยวกับงาน
องค์กรระดับลุ่มน้ า  ส่วนปัญหาอ่ืนๆ  เมื่อแยกเป็นปัญหา ได้แก่ การตื้นเขินของล าน้ า สิ่งกีดขวางล า
น้ า เช่น วัชพืช การรุกล้ า ถมคู คลอง 

เห็นได้ว่าประเด็นปัญหาจากทรัพยากรน้ า ปัญหาการขาดแคลนน้ า และภัยแล้ง  ปัญหา
ป่าต้นน้ าเสื่อมโทรม  ปัญหาการกัดเซาะหน้าดิน ดินถล่ม น้ าป่าไหลหลาก  ปัญหาน้ าท่ วม ปัญหา
คุณภาพน้ า  น้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรมในการด ารงชีวิตในชุมชน น้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรมจากการ
เพาะปลูก น้ าเสียที่เกิดจากการท าฟาร์มปศุสัตว์  ปัญหาด้านนิเวศและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ า ปัญหาการ
สร้างเขื่อนท าให้สูญเสียความอุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศ และท าให้เกิดการสะสมของสารพิษในลุ่มน้ า  
ปัญหาการสร้างเขื่อน ปัญหาการบริหารจัดการน้ า ปัญหาการบูรณาการร่วมกันในการแก้ปัญหาถ่าย
โอนงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปัญหาด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
ปัญหาด้านสถานภาพขององค์กรผู้ใช้น้ าในชุมชน  ปัญหาเกี่ยวกับงานองค์กรระดับลุ่มน้ า  ให้ความรู้
กับประชาชนเรื่องข้อมูลของสถานการณ์น้ า ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อย ช่วยกันดูแลป่าต้นน้ า 
ให้ความรู้เรื่องกฎหมายน้ าแก่ชาวบ้าน ช่วยกันรักษาป่าชุมชน ช่วยกันดูแลแม่น้ าคูคลองไม่ปล่อยของ
เสียลงแม่น้ า ให้ชุมชนมีส่วนร่วมวางแผนการจัดการน้ าในชุมชน ชาวบ้านควรมีส่วนร่วมจัดการน้ า 
หน้าแล้งขาดน้ าท าการเกษตร ให้เกษตรกรมีน้ าใช้ตลอดปี ให้ร่วมกันปลูกป่า ท าฝาย ต้องเข้าร่วมรับรู้
กับผู้น าหมู่บ้าน ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์น้ าในหมู่บ้าน ต้องรับฟังความคิดเห็นก่อนด าเนิน
โครงการ ให้เกษตรกรมีน้ าใช้เพียงพอตลอดฤดูกาล ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดการน้ าในชุมชน ให้
มีอ่างเก็บน้ ากระจายพ้ืนที่การเกษตรหลาย ๆ ที่ มีระเบียบการใช้น้ าร่วมกัน และมีคณะกรรมการดูแล 
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ต้องการให้มีการชี้แจงกับชาวบ้านถึงโครงการน้ าให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม ขอให้ภาครัฐสนับสนุน
งบประมาณลงมาช่วยเหลือราษฎร ควรมีการเข้มงวดและสร้างวินัยต่อตัวเองเรื่องเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรน้ า ให้รัฐบาลสร้างอ่างเก็บน้ าใหญ่ให้เร็วที่สุด เพราะขาดแคลนน้ ามาก  ร่วมอนุรักษ์ป่าต้น
น้ า ปลูกต้นไม้เพ่ิมในเขตป่าต้นน้ า งดท าลายป่าต้นน้ า ขอให้ใช้น้ าอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ มี
ระบบ และให้ส านึกถึงคุณค่าของน้ า ต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน ประชาชนภาคเกษตรรับทราบ
ข่าวสารน้อย ไม่ทั่วถึง ประชาชนทั่วไปขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต้องท าความ
เข้าใจกับประชาชนเรื่องการปลูกพืช สภาพความต้องการพืชที่ใช้น้ า มากน้อยต่างกันอย่างไร ต้องมี
แผนและข้อก าหนดอย่างจริงจังในการจัดการทรัพยากรน้ าให้ประชาชนใน พ้ืนที่เข้าใจถึงปัญหาที่
แท้จริง ผลกระทบและความเสียหาย ร่วมเสนอแนะข้อมูลตามความต้องการด้านแหล่งน้ า รวมกลุ่ม
ผู้ใช้น้ า ให้ความร่วมมือต่อรัฐ ปฏิบัติตามกฎ ควรมีข้อบังคับใช้น้ าให้เคร่งครัด ต้องการให้มีการปล่อย
น้ าเพ่ือเกษตรอย่างพอเพียง และพัฒนาคูคลองล าเหมือง เก่าเสื่อมโทรมให้ดีขึ้น เพ่ือให้มีน้ า เข้าถึง
พ้ืนที่ทางการเกษตรมากขึ้น ปัจจุบันประชาชนยังไม่ตระหนักถึงปัญหาเรื่องทรัพยากรน้ าอย่างแท้จริง 
หวังแต่จะให้รัฐช่วยเหลือ ไม่ประหยัดน้ า ท าลายป่าต้นน้ าเพื่อท าการเกษตร ควรมีฝายกั้นน้ าส าหรับใช้
ในหน้าแล้ง เพราะตลอดมาน้ าไหลไปโดยไม่มีที่จัดเก็บน้ าให้ ท าให้เสียประโยชน์เปล่า ช่วยกันรักษา
แม่น้ าล าคลองในพ้ืนที่ของตนเอง มีระบบน้ าให้กับประชาชนที่ท า การเกษตรไม่ให้น้ าขาดแคลน ขุด
สระหรือหลุมตามล าห้วยเป็นระยะๆ ให้ท าแก้มลิงตามล าคลอง ล าห้วย หรือป้องกันน้ าท่วมเมื่อน้ ามา
มาก หน้าแล้งก็เป็นที่เก็บน้ า ประชาชนควรช่วยกันรักษาความสะอาดของแม่น้ าล าคลองกันอย่าง
จริงจัง ให้คณะกรรมการในหมู่บ้านก าหนดกฎ กติกา ระเบียบเกี่ยวกับการจัดการน้ า ใช้น้ าอย่าง
ประหยัดและจ าเป็น ให้ความรู้กับประชาชนด้านการใช้ประโยชน์และการรับรู้ปัญหาเรื่องน้ า  จัดตั้ง
กฎระเบียบในการใช้น้ าในฤดูแล้ง  การบริหารจัดการต้องมีระบบแบบแผนเพ่ือจัดท าระบบที่ถูกต้อง 
เป็นธรรม มี คณะกรรมการบริหารที่เข้าใจพ้ืนที่เป็นอย่างดี ให้ประชาชนในพ้ืนที่เห็นประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว เวลาน้ ามาอยากให้ถึง ปลายน้ าก่อนถึงค่อยสูบ ควรใช้น้ าอย่างประหยัด ขุด
ลอกคลองน้ าเก่าที่มีแล้วให้ดีขึ้น ขุดลอกคลองน้ าให้เชื่อมต่อกัน  ต้องท าความสะอาดไม่ให้คลองตื้น
เขิน ร่วมมือกันใช้น้ าอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ การขุดลอกคลองหรือให้ประหยัดการใช้น้ า 
ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการบริการอย่างทั่วถึง อยู่นอกเขตการให้บริการไม่สามารถปล่อยน้ า
ให้ใช้ได้ตลอด ให้มีการพัฒนาแหล่งเพ่ือการเกษตร เช่น เจาะบ่อบาดาล ขุดสระ ลอกคลอง ให้มี การ
แก้ปัญหาภัยแล้ง ๒) ข้อเสนอแนะต่อผู้น าชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีส่วนร่วมกับการ
ท าแผนการจัดน้ าให้ชัดเจน มีแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ าที่ชัดเจน ให้กั้นน้ าในล าน้ าไว้ใช้หน้าแล้ง 
พัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยเมี่ยง เพ่ือกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร มี
กฎ ระเบียบการใช้น้ าร่วมกันอย่างชัดเจน ขุดลอกหน้าฝายร่องหิน ตะกอนทับถม  ให้ผู้น าเสนอ
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โครงการสร้างอ่างเก็บน้ า ท้องถิ่นควรจะเสนอแผนให้ทุกหมู่บ้านให้มีแหล่งน้ าใช้  น้ าตื้นเขิน ควรจะมี
โครงการขุดลอก ผู้บริหารท้องถิ่นควรลงพ้ืนที่ส ารวจแหล่งน้ าและหางบประมาณมาช่วยกั้นน้ า ท้องถิ่น
ควรมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรน้ า ผู้น าควรเสนอแผนการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้หาที่เก็บน้ า
เพ่ือการเกษตร หน่วยงานหรือผู้น าที่ให้ข้อมูลและเป็นผู้น าในการบริหารจัดการน้ า สนับสนุนและเพ่ิม
ศักยภาพของผู้น า ให้หน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องท าการประชาสัมพันธ์ชี้แจงปัญหาน้ า
แล้ง น้ าท่วม  การฟ้ืนฟูแหล่งน้ าต้องใช้งบประมาณมากถึงจะส าเร็จ หน่วยงานท้องถิ่นต้องท างาน
ร่วมกัน เพ่ือร้องของบประมาณจากภาครัฐ ผู้น าควรใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ เพ่ือน าความรู้มาแก้ไข
ปัญหาในชุมชน ติดตั้งโครงการสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ตั้งคณะกรรมการบริหารงานน้ าแต่ละพ้ืนที่ ต้อง
สามารถประสานกันได้ทุกฝ่ายเพ่ือผลส าเร็จร่วมกัน การจัดท าแผน การตั้ง งบประมาณ ประสาน
งบประมาณด าเนินการเกี่ยวกับแหล่ง น้ า และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีมาตรการและ
กฎระเบียบอย่างชัดเจน ล าห้วยของประชาชนในหมู่บ้านต้องให้ความส าคัญเรื่องการบริหารจัดการน้ า
อย่างจริงจัง ให้ อปท. เห็นความส าคัญกับวิธีจัดเก็บน้ า การจ่ายน้ าให้เป็นระบบ การควบคุมดูแลใน
ระหว่างเปิดจ่ายน้ า ควรแต่งตั้งในรูปแบคณะกรรมการ อยากให้ช่วยจัดการเกี่ยวกับการรุกล้ าตามล า
ธาร และการตื้นเขินของล าน้ าและสิ่ง กีดขวางล าน้ า ควรสร้างแหล่งเก็บกักน้ าไว้ให้มากที่สุด ให้
อนุรักษ์ป่าต้นน้ าให้สมบูรณ์ ท าฝายชะลอน้ าเพ่ือเก็บไว้ใช้หน้าแล้ง พยายามหางบประมาณมาขุดลอก
ล าคลอง ให้ผู้น าชุมชนท าโครงการเพ่ือบ ารุงซ่อมแซมเสนอ อบต.หรือกระทรวงทรัพยากรน้ าเพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ าขาดแคลน จัดการประชุม อบรม และบอกข่าวสารกับชุมชน โครงการบริหารจัดการน้ าให้
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ ท้องถิ่นที่ดีต้องมองเห็นปากท้องของประชาชนก่อน  ช่วยประชาสัมพันธ์
การใช้น้ าทุกๆ หมู่บ้าน ให้ชลประทานรับกลุ่มผู้ใช้น้ าที่อยู่นอกชลประทานเข้าอยู่ในเขตชลประทาน
ทั้งหมด เพ่ือให้การจัดสรรน้ าสะดวกขึ้น  ผู้น าต้องท างานอย่างจริงจังและท าเพ่ือส่วนรวมมากกว่านี้ 
จัดหางบประมาณการจัดการยุทธศาสตร์เรื่องน้ าให้เป็นประโยชน์แท้จริงของพ้ืนที่ จัดเวทีให้ชาวบ้าน
ได้รับรู้บ่อยๆ ให้ขุดลอกคลองทุกคลองเพ่ือกักเก็บน้ า ให้สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือภัยแล้ง 

๒. ข้อเสนอแนะ 
ผู้น าชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความรู้กับชุมชนในน้ า สร้างอ่างเก็บน้ าและท า

ท่อส่งน้ าเข้าพ้ืนที่การเกษตร ให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยแทน เพราะตื้นเขินมาก  ส ารวจแหล่งกักเก็บ
น้ า สร้างหรือขุดแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร มีการท าฝายกั้นน้ าตามล าห้วยเพ่ือใช้ในการเกษตร อยากให้
มีการสร้างอ่างเก็บน้ า เจ้าหน้าที่ต้องลงพ้ืนที่ส ารวจจริง ควรแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง หน้าแล้งน้ าในล า
ห้วยที่น ามาท าประปาแห้ง ให้การประสานงานการด าเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ต้องการแหล่งน้ าที่
เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ให้ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนเรื่องทรัพยากรน้ าให้
มากกว่าเดิม ให้ความส าคัญและข้อมูลต่อประชาชน มีงบประมาณสนับสนุนให้มาก ให้หน่วยงาน
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ระดับปฏิบัติการลงไปประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลกับพ้ืนที่ให้มากๆ และ ต่อเนื่อง  ส ารวจข้อมูลเพ่ือ
ด าเนินการอย่างถูกต้องและเป็นจริงกับสภาพพ้ืนที่ น้ าจะต้องมีที่ กักเก็บสะสมไว้  มีสถานที่เก็บน้ า
บริเวณต้นน้ า ก็ย่อมต้องมีน้ าใต้ดิน ซึ่งสามารถน ามาใช้ได้ตลอดจนล าห้วยสาขาก็ย่อมมีน้ าไหลผ่าน ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ า ควรมีแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้
ประชาชน หรือไม่ก็ลงพ้ืนที่ด้วยตัวเอง  สร้างฝายชะลอน้ า ท าแก้มลิงเพ่ือเก็บน้ า ให้หน่วยงานลงพ้ืนที่
ส ารวจความเป็นจริงของหมู่บ้านหรือต าบลนั้นๆ เพ่ือจะได้ ปฏิบัติการถูกต้องและตรงกับความ
ต้องการของประชาชน ให้ภาครัฐด าเนินการตรวจสอบโครงการต่างๆเพ่ือป้องกันผู้รับเหมาเอาเปรียบ 
มีเอกสารประจ าเดือนให้ทราบความเคลื่อนไหว ดูแลให้ทั่วถึงโดยไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก ต้องมีกฎที่
เข้มแข็งเด็ดขาด ผู้ปฏิบัติต้องท างานอย่าเอาแต่เปอร์เซ็นต์  ให้บริหารจัดการน้ า ให้ปลายน้ ามีน้ าท า
การเกษตรเพียงพอ  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มีโครงสร้างการบริหารจัดการน้ าที่ชัดเจน ให้รัฐบาล
สร้างอ่างเก็บกักน้ ากระจายให้ทั่วทุกพ้ืนที่ เพิ่มงบประมาณในการใช้น้ าให้กับท้องถิ่นมากขึ้น ควรมีการ
ปลูกป่าทดแทน ป่าที่ถูกบุกรุก ให้มีการปราบปรามคนที่ลักลอบบุกรุกป่าต้นน้ า อยากให้รัฐบาลแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรน้ าอย่างจริงจังและเพ่ิมงบประมาณด้านน้ าให้ มากขึ้น การสร้างอ่างเก็บน้ า ให้รัฐมี
นโยบายจัดสรรงบประมาณสร้างอ่างเก็บน้ าในระดับต าบล มีนโยบายที่เข้มแข็งสามารถให้เข้าใจไปใน
ทิศทางเดียวกันเพ่ือประโยชน์ของ เกษตรกร มีนโยบายเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ ามาก
กว่าเดิมและเข้าถึงตัวเกษตรกร ให้มากขึ้น มีเจ้าหน้าที่มาให้ข้อมูลและความรู้อย่างต่อเนื่อง  มีความ
จริงจังในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า สร้างแหล่งกักเก็บน้ าขนาดใหญ่ ต้องการอ่างเก็บน้ า  น้ าของเกษตรกร
ในพ้ืนที่ พัฒนาและบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับปัญหาแต่
ละพ้ืนที่  ให้มีนโยบายน าน้ าที่มีการไหลมากมาสมทบกับแหล่งน้ าที่มีการท าฝาย หรืออ่าง เก็บน้ าไว้อยู่
แล้ว เพ่ือความรวดเร็วและประหยัดงบประมาณ  ให้มีนโยบายลอกคลอง หนองน้ า อ่างเก็บน้ า อย่าง
ทั่วถึง  นโยบายของรัฐควรดูความต้องการที่แท้จริงของคนในท้องถิ่น นโยบายต้องไม่ซับซ้อน นโยบาย
ต้องครอบคลุมแหล่งน้ าผู้ใช้น้ าทุกกลุ่ม  ควรจัดสรรงบประมาณค่า ซ่อมบ ารุงให้ด้วย  ควรมีการเลือก
ตัวแทนจากประชาชนเพ่ือประสานงานในการจัดการทรัพยากรน้ า ในพ้ืนที่และให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบการจัดการน้ าในพ้ืนที่นั้นๆ นโยบายแต่ละปีต้องต่อเนื่องเพ่ือแก้ปัญหาได้ถูกต้อง ให้มีนโยบายน้ า
เป็นอันดับแรกของประเทศ ให้รัฐบาลลงมาดูแลในพ้ืนที่ พร้อมมีนโยบายช่วยเหลือในทุกพ้ืนที่ ให้ลง
ตรวจสอบพ้ืนที่ก่อน เพราะพ้ืนที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันก่อนจะก าหนดนโยบาย ให้เน้นเรื่องนโยบายน้ า 
เพราะขาดแคลนน้ าจะท ามาหากินไม่ได้  ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้ที่ดิน ได้แก่ การน าพ้ืนที่ที่ไม่
เหมาะสมต่อการเกษตรมาใช้ในการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ท า
ให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เนื่องจากพ้ืนที่
ที่ท าการเกษตรกรรมมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรจึงท าให้เกิดการบุกรุกที่ท ากินเข้าไป
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ยังพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวส่วนใหญ่มีความลาดชัน เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลาย รวมถึง
การท ากิจกรรมทางการเกษตรในพ้ืนที่ที่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเป็นส่วนใหญ่ ท าให้เกิดดินเสื่อมโทรม จาก
สภาพปัญหาการชะล้างพังทลายของดินและดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ ท าให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในจังหวัด เช่น สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด  ส านักงานเกษตรจังหวัด  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้จัดท าแผนงาน /โครงการกิจกรรมต่าง ๆ เช่นโครงการปรับปรุงดิน โครงการส่งเสริม
การเกษตรอนุรักษ์ โครงการขยายพันธุ์หญ้าแฝก/ ปลูกหญ้าแฝก  โครงการปรับโครงสร้างภาคเกษตร 
เพ่ือรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ดินและน้ าอย่างถูก
วิธี เพ่ือบ ารุงดินและมีการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี เพ่ือลดต้นทุน
การผลิตรวมทั้ง รัฐบาลต้องด าเนินการจัดการปฏิรูปที่ดินให้กับผู้ที่ยังไม่มีที่ท ากิน  ให้ปลูกพืช
หมุนเวียนเป็นการบ ารุงรักษาดิน ท าให้แร่ธาตุเพ่ิมขึ้น ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาก าจัดศัตรูพืชติดต่อกัน
เป็นเวลานาน โดยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับสารตกค้างในดิน แหล่งน้ า และผลผลิต
ทางการเกษตร 

การจัดการขยะในปัจจุบันต้องสร้างจิตส านึกในการรักษาความสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อมให้
มาก  และให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะ เพ่ือจะได้ให้ง่าย
ต่อการเก็บ หรือขจัดได้ง่ายขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างรายได้จากการขายขยะอีกด้วย 

๕.๒ อภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการระบบนิเวศแบบพหุภาคีในอ าเภอหล่มสัก  จังหวัด
เพชรบูรณ์   ซึ่งเป็นการศึกษาการจัดการระบบนิเวศเกี่ยวกับการจัดการน้ า  การปลูกพืชบ ารุงดิน  
การท าเกษตรอินทรีย์   การจัดการขยะ  ตามความเหมาะสมในบริบทของจังหวัดเพชรบูรณ์  การให้
ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องส าคัญในการด ารงชีวิต เพราะการจัดการ
ระบบนิเวศ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตทุกประเภท 

ในปัจจุบันองค์กร ชุมชนในท้องถิ่นด ารงชีวิตอยู่กับการใช้น้ า  การใช้ดินเพ่ือการเกษตร ก็
เลยต้องหาวิธีการบ ารุงดินให้มีคุณภาพมากขึ้น เหมาะแก่การปลูกพืชชนิดต่าง ๆ  โดยการปลูกพืช
บ ารุงดิน ท าปุ๋ยอินทรีย์  ไม่ใช้สารเคมี  และหันมาส่งเสริมให้ชุมชนท าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นการปลูก
พืชปลอดสารพิษ ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น  รวมทั้งให้ตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการช่วยกัน
รณรงค์คัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง หรือทิ้งขยะให้ถูกที่ ก็เป็นการช่วยสังคมให้น่าอยู่ ช่วยให้ชุมชนดูแล้ว
สะอาดตา สะอาดใจ ยิ่งขึ้น 
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เครือข่ายภาคประชาชนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมไม่ว่า

จะเป็นกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ า กิจกรรมฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลอง กิจกรรมการปลูกพืชบ ารุงดิน  ซึ่งเหมาะ
แก่การท าเกษตรอินทรีย์ในชุมชนของตน 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง“การจัดการระบบนิเวศแบบพหุภาคีเครือข่ายในอ าเภอหล่มสัก  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 

เนื่องจากกระบวนการจัดการนิเวศวิทยาเป็นหน้าที่โดยตรงของหน่วยงานภาครัฐ แม้
ชุมชนจะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย แต่ก็ไม่สามารถด าเนินการเองได้หากไม่มีภาครัฐเข้ามามีส่วนในการบริหาร
จัดการ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะด้านนโยบายดังนี้ 

๑) ภาครัฐควรก าหนดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู อย่างเป็นรูปแบบและสนับสนับ
ส่งเสริมงบประมาณในการด าเนินงานทุกข้ันตอน 

๒) หน่วยงานภาครัฐหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ควรก าหนดนโยบายในการ
ส่งเสริม ท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

๓) ควรสร้างจิตส านึกที่ดีแก่ชุมชนหรือทุกภาคส่วนในอันที่จะหันมาใส่ใจในการรักษา
สิ่งแวดล้อมของตนเอง ไม่ให้เกิดมลภาวะ โดยร่วมจัดกิจกรรมการอบรม การให้ความรู้ 

๔) องค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะมีนโยบายในการ
เสริมสร้างองค์ความรู้แก่ประชาชน และเยาวชนให้มากกว่าที่เป็นอยู่ 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

๑) ควรมีการศึกษาแบบเจาะลึกเกี่ยวกับน้ า  ดิน  เกษตรอินทรีย์ และขยะ  เพ่ือให้ทราบ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 

๒) ควรมีการศึกษา เรื่องระบบนิเวศน้ า ดิน เกษตรอินทรีย์  และ วิธีการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

๓) ควรศึกษา เพ่ือให้ทราบและสามารถถอดบทเรียนได้อย่างชัดเจน น าสู่สาธารณชน
อย่างเป็นรูปธรรม 
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พุทธธรรมและโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี). คนส าราญงานส าเร็จ. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: บริษัท
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๐. 

พะยอม วงษ์สารศรี. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยครูสวนดุสิต, ม.ป.ป. 



๑๒๕ 

 
พิมลจรรย์ นามรัตน์ และเสน่ห์ จุ้ยโต. “แนวคิดเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ”. องค์การและการ

จัดการ. นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑. 

ภัททิรา นวลปลอด. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางโบราณสถานโบราณวัตถุ : กรณีศึกษาความ
คิดเห็นของเยาวชนในจังหวัดปราจีนบุรี. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
๒๕๕๓. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: บริษัทนาน
มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จ ากัด, ๒๕๔๖. 

วัฒนา จูฑะพันธุ์. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: อักษรวิทยา, ๒๕๓๗. 

วันทนีย์ หมวดเหมือง. หนังสืออิเลคทรอนิกส์(e - Book) เรื่อง ความหลากหลายและโครงสร้างของ
ระบบนิเวศ. โรงเรียนกุฉินารายณ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔. 

วินัย วีระวัฒนานนท์ และบานชื่น สีพันผ่อง. การศึกษาสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 
๒๕๓๗. 

วิรัช สงวนวงษ์วาน. การจัดการและพฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ซีเอ็ตดูเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน), ๒๕๕๓. 

วิโรจน์ สารรัตนะ. การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา.  พิมพ์ครั้งที่  ๓. 
กรุงเทพมหานคร: ทิพย์วิสุทธิ์, ๒๕๔๕. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. ทฤษฎีองค์การ : ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๔๕. 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต). การพัฒนาที่ยั่งยืน. พิมพ์ครั้งที่ ๒๑. วัดญาณเวศกวัน: 
นครปฐม,  ๒๕๖๑. 

สมพงษ์ เกษมสิน. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ไพบูลย์ ส าราญภูติ, ๒๕๔๑. 

สมยศ นาวีการ. การบริหารเชิงกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์บรรณกิจ , 
๒๕๔๔. 

สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์พิทักษ์อักษร, ๒๕๔๐. 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม . แผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม: จังหวัดเพชรบูรณ์, ๒๕๕๘. 

สิรภพ เหล่าลาภะ. พุทธศาสตร์การเมือง. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๕. 

สุธี ขวัญเงิน. หลักการจัดการ (Principles of  Management). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน, ๒๕๕๙. 



๑๒๖ 

 
สุรพล สุยะพรหม และคณะ. พื้นฐานทางการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. นิเวศประวัติศาสตร์ : พรมแดนความรู้. กรุงเทพมหานคร: คบไฟ, ๒๕๔๕. 

(๒) วารสาร: 

รณิดา ปิงเมือง และคณะ. “การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและ การจัดการป่าชุมชนบ้านร่องบอน 
ต าบลม่วงค าอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย”. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. ปีที่ ๙ 
ฉบับที่ ๕ (กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๐): ๓๗๕-๓๘๙. 

วิลาศ เทพทา และคณะ. “นิเวศวิทยาทางน้ าในระบบเหมืองฝายของพ้ืนที่เกษตรกรรมในแหล่งต้นน้ า
และแหล่งต้นน้ าล าธาร”. วารสารวิจัยและพัฒนา. วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑). 

สุณีย์ บริสุทธิ์. “การส่งเสริมความตระหนักของชุมชนเชียงแสนต่อคุณค่าด้านโบราณสถานเมืองเชียง
แสน”. วารสาร FEU ACADEMIC REVIEW มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทร์น. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ 
(ธันวาคม ๒๕๕๑ - พฤษภาคม ๒๕๕๒): ๕๗. 

แสงชัย วสุนธรา และสมาน งามสนิท . วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย . ฉบับ
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙). 

อนุกูล ตันสุพล. “นิเวศวิทยาวัฒนธรรม : กุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่ งยืน”. วารสารวิชาการ. คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี . ปีที่ ๑๒ 
ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙). 

(๓) รายงานวิจัย: 

กมล บุญเขต. “การจัดการความรู้ทุนทางภาษาและวัฒนธรรมกับการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มชาติ
พันธุ์ต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์”. รายงานการวิจัย. สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๕๘. 

กุศล เรืองประเทืองสุข และคณะ . “การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการชีววิทยาและนิเวศวิทยาบาง
ประการของปูแสมภูเขา”. รายงานการวิจัย. คณะวิทยาศาสตร์: มหาวิทยาลัยบูรพา, 
๒๕๔๘. 

จีระศักดิ์ เจริญพันธ์ และคณะ. “การพัฒนาภาคีเครือข่ายการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวคิด
ปรัชญ าเศรษฐกิ จพอเพี ยง มุ่ งสู่ สั งคมอยู่ เย็ น เป็ นสุ ข ”. การประชุ ม วิชาการ 



๑๒๗ 

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี ๒๕๕๔. “การพัฒนาอนาคตชนบทไทย : ฐานรากที่
มั่นคงเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”. วันที่  ๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๕๔. คณะ
สาธารณสุขศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๔. 

ทิพย์วิมล แสงสุวรรณ และคณะ. “บทบาทของเครือข่ายในการจัดการพลังงานชุมชน กรณีศึกษา : 
กลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี”. รายงานวิจัย. คณะบริหารการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๖๐. 

ธานินทร์ ไชยเยชน์ และคณะ. “โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระยะที่สอง”. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ . ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.), ๒๕๕๐. 

พงศ์เทพ สุวรรณวาร และคณะ. “ความเสียหายต่อระบบนิเวศและพืชผลทางการเกษตรโดยหมูป่า 
(Sus scrofa) ในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชและพ้ืนที่โดยรอบ”.  รายงานการวิจัย. 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา, ๒๕๕๗. 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว. “การวิจัยแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนใน
การบริหารจัดการวัฒนธรรม : กรณีศึกษา การถ่ายทอดดนตรีพ้ืนบ้าน “มโหรีบ้านปาง
ลาง” ต าบลตาพระยา อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว”. รายงานการวิจัย. ส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ: กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๑. 

อคิน รพีพัฒน์. “การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนในการวิจัยเชิงคุณภาพ”. การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อ
งานพัฒนา. ขอนแก่น: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๖. 

เอกสารประกอบการประชุมประจ าปี. การพัฒนาที่ยั่งยืน. ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี. วันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖. 

การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๔. เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕. 

 (๔) วิทยานิพนธ์: 

ประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล. “เครือข่ายการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของ
ชุมชน”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๘. 

พระครูวัชรสุวรรณาทร ธมฺมโชโต (ลูกชุบ). “การประยุกต์ใช้อิทธิบาทธรรมเพ่ือส่งเสริมกลยุทธ์การ
อนุรักษ์โบราณสถานของพระสังฆาธิการสนเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕”. วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๘. 



๑๒๘ 

 
มยุรี สุภังคนาช. “การศึกษาเพ่ือเสนอแนวทางการอนุรักษ์วัดในชุมชนริมคลองอ้อม จังหวัดนนทบุรี”. 

วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๕๔. 

ศิ วาภ รณ์  รัตน พันธ์ . “การศึ กษ าเพ่ื อ เสนอแนวแนวทางการพัฒ นาและอนุ รักษ์ วั ด ใน
กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวางแผน
เมือง. บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

สรัญญา จุฑานิล. “การบริหารเครือข่ายของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนส านักงานปฏิบัติการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”. วิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๖. 

สาโรจน์ วัฒนสุขสกุล. “ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ การสะสมคาร์บอนและธาตุ อาหารใน
ระบบนิเวศป่าเต็งรังที่มีไฟป่าและไม่มีไฟป่าบริเวณ สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัด
เชี ยงใหม่ ” . วิทยาศาสตรดุษฎี บัณ ฑิ ต  สาขาปฐพี ศาสตร์และการจั ดการ
ทรพัยากรธรรมชาติ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๕. 

สุภารักษ์ พงษ์เรืองฤทธิ์. “นิเวศบริการของนาข้าวในอีสาน กรณีศึกษา : บ้านโพนงาม  ต.โพนงาม  อ.
โกสุมพิสัย  จ .มหาสารคาม”. วิทยานิพนธ์ภาค วิชาภู มิสถาปัตยกรรม คณ ะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 

สุรินธร ชาญสมร. “ความร่วมมือในแบบเครือข่ายกับโครงการสร้างชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกันและ
เข้าถึงได้ในอาเซียน กรณีศึกษา ชุมชนต้นแบบเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”. การค้นคว้า
อิสระหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) สาขาวิชาการเมืองการ
ปกครอง ส าหรับนักบริหาร. คณะรัฐศาสตร์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙. 

อมฤต หมวดทอง. “นิเวศวิทยาวัฒนธรรมซึ่งสัมพันธ์กับภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นในชุมชนริม
คลองรางจระเข้ อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๔๘. 

 (๕) สัมภาษณ์: 

นางกาญจนา อินช่างค า. อสม. ต าบลบ้านกลาง. สัมภาษณ์, ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓. 

นางเจนจิรา นามนาย. นักทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลช้างตะลูด. สัมภาษณ์, ๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๓. 



๑๒๙ 

 
นางรัตตินันท์ ประไพรเพชร. จิตอาสา ต าบลบ้านกลาง. สัมภาษณ์, ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓. 

นางสาวอรณิชา พวงแก้ว. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลช้างตะลูด . 
สัมภาษณ์, ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓. 

นางสาวอรณิชา พวงแก้ว. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลช้างตะลูด . 
สัมภาษณ์, ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓. 

นายคมวาส ศรีสม. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้างตะลูด. สัมภาษณ์, ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓. 

นายฉลอง ค ามา. ประธานเกษตรแปลงใหญ่ต าบลปากช่อง. สัมภาษณ์, ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 

นายธีรวุฒิ ราชแก้ว. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ. สัมภาษณ์, ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓. 

นายธีระยุทธ ชัยสา. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง. สัมภาษณ์, ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓. 

นายนันทศักดิ์ ค าด.ี ผู้ปลูกโกโก้เพชรบูรณ์. สัมภาษณ์, ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 

นายวัชรพงศ์ อารีย์. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ. สัมภาษณ์, ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓. 

นายไสว ค าพุฒ. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างตะลูด. สัมภาษณ์, ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๖๓. 

พระสมุห์บุญทัน นรินโท. เจ้าอาวาสวัดศรีทอง ต าบลปากช่อง. สัมภาษณ์, ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓. 

สิบเอกชัยวัฒน์ ปัญจิต. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง. สัมภาษณ์, ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 

(๕) สื่ออิเล็คทรอนิคส์: 

[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABIWEBSITE/DRAWER01/GENERAL 
/DATA0000/00000130.PDF 

[ออนไลน์ ]. แหล่งที่ มา : https://sites.google.com/site/narongrid411/kar-phathna-xyang-
yang yun-sustainable-development 

[ออนไลน์ ]. แหล่ งที่ มา : https://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom12/04-
02.html 

งานส่งเสริมเครือข่าย. องค์ประกอบของเครือข่าย. การพัฒนาเครือข่ายสู่ความยั่งยืน กองส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่าย ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ . 
[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://oppn.opp.go.th/research01.php 

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABIWEBSITE/DRAWER01/GENERAL/DATA0000/00000130.PDF
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABIWEBSITE/DRAWER01/GENERAL/DATA0000/00000130.PDF
https://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom12/04-02.html
https://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom12/04-02.html


๑๓๐ 

 

๒. ภาษาอังกฤษ 

(1) Books: 

Allen R. E.  cd. The Ocford Dictionary of Current English. Great Britain:  oxford 
University Press, 1985. 

Fayol, Henri. Industrial and General Administration. New York: Mc-Grew Hill, 1930. 
[Online], /Available, 2547. 

Harold Karold and Heing Weihrich. Management. Singapore:  Mc Graw-Hill Book 
Company, 1998. 

Heady, Ferrel. Public Administration :  A Comparative Perspective.  2 nd ed, New 
York and Basel: Marcel Dekker, 1979. 

Session George.  Deep Ecology for the 21th Century.  New Jersey:  United State, 
1994. 

William Ouchi. Organization and Management. Eaglewood Cliffs: Prentice Hill, 1971. 

Williams J.D. Public Administration : The people’s Business. Boston: Little Brown 
and Company, 1880. 
 



๑๓๑ 

 

 

ภาคผนวก



๑๓๒ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ก 

เครื่องมือวิจัย 



๑๓๓ 

 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เรื่อง การจัดการระบบนิเวศแบบพหุภาคีเครือข่ายในอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  

********************** 
ค าชี้แจง   แบบสัมภาษณ์นี้เป็นแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย ตามที่

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อนุมัติรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ ๑) เพื่อ
ศึกษาการจัดระบบนิเวศของภาคีเครือข่ายชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒) เพื่อพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมเชิง
สร้างสร้างความสมดุลในระบบนิเวศในจังหวัดเพชรบูรณ์ ๓) เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอ
องค์ประกอบของการจัดการระบบนิเวศแบบพหุภาคีในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

จึงได้ขอความอนุเคราะห์ท่าน ให้ข้อมูลตามความเห็นทัศนคติของท่านต่อการจัดการระบบ
นิเวศวิทยาแบบพหุภาคีเครือข่ายในอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจะได้น าข้อมูลที่ได้ไปใช้เฉพาะ
ในงานวิจัยเท่านั้น และก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่แก่วงการวิชาการโดยไม่มีผลกระทบต่อท่านในทุกกรณี ใน
แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยถือเป็นความลับ โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ต่อไป 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................................................................ 

ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................................................. 

วุฒิการศึกษา................................................................................................................................................. 

ต าแหน่ง........................................................................................................................................................ 

ประสบการณ์ท างาน...................................................................................................................................... 

ผู้ท าการสัมภาษณ์......................................................................................................................................... 

สถานที่ในการสัมภาษณ์................................................................................................................................ 

การบันทึกข้อมูล............................................................................................................................................ 



๑๓๔ 

ส่วนที่ ๒ การจัดการระบบนิเวศวิทยาแบบพหุภาคีเครือข่ายในอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

๑) ท่านมีแนวทางการจัดการระบบนิเวศวิทยาแบบพหุภาคีเครือข่ายอย่างไร 

............................................................................................................................. .............................................

............................................................................................................................. .............................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  

๒) ท่านเห็นว่าภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ พระสงฆ์ และผู้น าชุมชน  จิตอาสา ปราชญ์ชาวบ้านควรมีบทบาทใน

การจัดการระบบนิเวศวิทยาแบบพหุภาคีเครือข่ายอย่างไร 

..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .............................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  

๓) ภารกิจในการจัดการระบบนิเวศวิทยาแบบพหุภาคีเครือข่ายควรมีองค์กรและหน่วยงานใดบ้าง 

..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .............................................

........................................................................................................................................... ...............................

..........................................................................................................................................................................  

๔) การมีส่วนร่วมในการจัดการระบบนิเวศวิทยาแบบพหุภาคีเครือข่ายมีประโยชน์และคุณค่าในด้านใดบ้าง 

..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .............................................

..................................................................................................................................... .....................................

..........................................................................................................................................................................  

๕) ท่านมีขั้นตอนการด าเนินงานการจัดการระบบนิเวศวิทยาแบบพหุภาคีเครือข่าย  อย่างไร 

..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .............................................

........................................................................................................................................... ...............................

..........................................................................................................................................................................  



๑๓๕ 

๖) อบต/เทศบาล เจ้าหน้าที่รัฐ เอกชน พระสงฆ์ ปราชญ์ชาวบ้าน จิตอาสา สถานศึกษา  ควรมีส่วนในการ

จัดระบบนิเวศวิทยาแบบพหุภาคีเครือข่าย  และช่วยเหลือด้านใดบ้าง 

..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................ ..................................................

............................................................................................................................. .............................................

..........................................................................................................................................................................  

ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ความสมดุลในระบบนิเวศในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
๑) ท่านมีแนวทางการในการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ความสมดุลในระบบนิเวศในจังหวัด
เพชรบูรณ์อย่างไร 
............................................................................................................................. .............................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  

๒) ท่านเห็นว่าพระสงฆ์ และผู้น าชุมชนควรมีบทบาทในการการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ความ
สมดุลในระบบนิเวศในจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างไร 
............................................................................................................................. .............................................

............................................................................................................................. .............................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  

๓) ภารกิจในการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ความสมดุลในระบบนิเวศในจังหวัดเพชรบูรณ์ควรมี
องค์กรและหน่วยงาน ใดบ้าง 
..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .............................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  

๔) การมีส่วนร่วมการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมเชิงสร้างสร้างความสมดุลในระบบนิเวศในจังหวัดเพชรบูรณ์มี
ประโยชน์และคุณค่าในด้านใดบ้าง 
..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .............................................



๑๓๖ 

............................................................................................................................. .............................................

..........................................................................................................................................................................  

๕) ท่านมีขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงานการในการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ความสมดุลใน
ระบบนิเวศในจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................. .........................

..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .............................................

..........................................................................................................................................................................  

๖) อบต/เทศบาล เจ้าหน้าที่รัฐ เอกชน พระสงฆ์ ปราชญ์ชาวบ้าน จิตอาสา สถานศึกษา  ควรมีส่วนการ
พัฒนาพื้นที่และกิจกรรมเชิงสร้างสร้างความสมดุลในระบบนิเวศ  หรือช่วยเหลือด้านใดบ้าง 
............................................................................................................................. .............................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  

๗) ปัญหา อุปสรรคและองคป์ระกอบการจัดการระบบนิเวศแบบพหุภาคีในจังหวัดเพชรบูรณ์

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  

 

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ 
 



๑๓๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์งานวิจัย 
 



๑๓๘ 

ที่ พิเศษ/๒๕๖๓                                                
วิทยาลัยงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
๙๑ ถนนพิทักษ์ อ าเภอหล่มสัก  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐  

 
 
๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ 

 
เร่ือง ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เก็บข้อมูลงานวิจัย  
เรียน  ……………………………………………………………………. 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย จ านวน ๑ ชุด 
 

ตามที่ ข้าพเจ้า นายปิยวัช  ละคร  และคณะ ได้รับอนุมัติจากสถาบันวจิัยพุทธศาสตร์ ให้ด าเนินการ
ท าวิจัยเรื่อง “การจัดการระบบนิเวศแบบพหุภาคีเครือข่ายในอ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์” ซึ่งขณะนี้
อยู่ในขั้นตอนการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลที่ได้รับจะไม่ส่งผลกระทบต่อท่านหรือองค์กรของท่าน
แต่อย่างใด เพราะจะน าไปใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น 

เพื่อให้การด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จึงขอความ
อนุเคราะห์จากท่านได้ให้การสัมภาษณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการพัฒนาชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติเป็นล าดับไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ณ โอกาสนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้การสัมภาษณ์ต่อไป  
 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

(นายปิยวชั  ละคร) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ ์
 
 
ส านักงานวิทยาลัย  
โทร. ๐-๕๖๗๐-๒๑๗๒ มือถือ ๐๘-๙๒๗๑-๑๗๐๕ 



๑๓๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

รูปภาพกิจกรรมด าเนินการวิจัย 



๑๔๐ 

 
รูปภาพกิจกรรมด าเนินการวิจัย 

เรื่อง “การจัดการระบบนิเวศแบบพหุภาคีเครือข่ายในอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์” 
 

 
 

 
 



๑๔๑ 

 

 

 
 

 
 

 
 



๑๔๒ 

 
 

 
 

 
 

 
 



๑๔๓ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



๑๔๔ 

 
 

 
 

 
 

 



๑๔๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

รายช่ือผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย 



๑๔๖ 

รายช่ือผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์การวิจัย 
เรื่อง  การจัดการระบบนิเวศแบบพหุภาคเครือข่ายในอ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  

๑. นายไสว  ค าพุฒ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างตะลูด  อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๒. นายคมวาส  ศรีสม  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้างตะลูด  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๓. นางสาวดอกแก้ว  ไพรทอง  นักจัดการงานทั่วไป  องค์การบริหารส่วนต าบลช้างตะลูด  อ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๔. นางสาวอรณิชา  พวงแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลช้างตะลูด  อ าเภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๕. นางเจนจิรา  นามนาย  นักทรัพยากรบุคคล  องค์การบริหารส่วนต าบลช้างตะลูด  อ าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
๖. จ่าเอกวิชชา  ฉัตรวิโรจน์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๗. นายอนนท์  อุดพ้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๘. สิบเอกชัยวัฒน์  ปัญจิต  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๙. นายบรรจง  ทองเวียง  พ่อค้าขายมะขาม ต าบลปากช่อง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๑๐. นายจรูญ อริยะดิฐ  ผอ. โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล ต าบลปากช่อง อ าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
๑๑. นายนันทศักดิ์  ค าดี  โกโก้เพชรบูรณ์ ๒๐๑๙  ต าบลปากช่อง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๑๒. นายฉลอง  ค ามา  ประธานเกษตรแปลงใหญ่ต าบลปากช่อง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๑๓. นางรัตตินันท์  ประไพรเพชร   จิตอาสา  ต าบลบ้านกลาง  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๑๔. นางเดือนเพ็ง  พิมพ์ยา  อสม. ต าบลบ้านกลาง  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๑๕. นางกาญจนา  อินช่างค า  อสม. ต าบลบ้านกลาง  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๑๖. นางละเมียด  พิมพ์ยา  อสม. ต าบลบ้านกลาง  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๑๗.นางสาวลัดดาวัลย์  ค าอาบ  เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง อ าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
๑๘. นายธีระยุทธ  ชัยสา  เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๑๙. นางเอมอร  แก่นนาค  เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๒๐. นายธงชัย  แดงด้วง   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓  ต าบลบ้านกลาง  อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๒๑ นายสิงหเดช   รักษาสัตย์  เลขานุการนกยกเทศมนตรี  เทศบาลเมืองหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๒๒. นายกวินพัฒน์  วงษ์เรือง  เจ้าหน้าที่ธุรการ เทศบาลเมืองหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๒๓. นายวัชรพงศ์  อารีย์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๒๔. นายธีรวุฒิ  ราชแก้ว  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๒๕. นางนวลนิช ดีไสว  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 



๑๔๗ 

๒๖. นายสุทัศน์  ยาพรหม  ผู้ใหญ่บ้านท่าดินแดง  ต าบลท่าอิบุญ  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๒๗. นายบุญเล่ง  หาญรักษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ  หมู่ที่ ๙ ต าบลท่าอิบุญ  อ าเภอ
หล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๒๘. นายสมพงษ์  หาหล้า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ  หมู่ที่  ๑ ต าบลท่าอิบุญ อ าเภอ
หล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์   
๒๘. พระครูสุพัชราภรณ์  เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง  เจ้าคณะต าบลหล่มสัก เขต ๒ อ าเภอหล่มสัก  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๒๙. พระครูพัชรปุญญเขต เจ้าอาวาสวัดโพธิศรีสามัคคี  ต าบลท่าอิบุญ  อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๓๐. พระสมุห์บุญทัน   นรินโท   เจ้าอาวาสวัดศรีทอง  ต าบลปากช่อง อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๓๑. พระครูสังฆรักษ์อภิสิทธิ์  อภิสิทฺโธ  รักษาการเจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง  ต าบลช้างตะลูด อ าเภอหล่มสัก  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๓๒. พระครูโพธิพัชรบวร  เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีธรรมาราม  ต าบลบ้างกลาง  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัด
เพชรบูรณ์ 



๑๔๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

การรับรองการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 



๑๔๙ 

หนังสือรับรองการใช้ประโยชนจ์ากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

เรื่อง  การรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
เรียน  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  

ข้าพเจ้า พระปริยัติพัชราภรณ์ , ดร.  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง 
เพชรบูรณ์   ชื่อหน่วยงาน  วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์  ที่อยู่  ๙๑  ถนนพิทักษ์  ต าบลหล่มสัก  
อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๗๑๑๐  โทรศัพท์  ๐-๘๘๒๗-๗๖๙๓๗  โทรสาร ๐-๕๖๗๐-๒๑๗๒ ขอ
รับรองว่าได้มีการน าผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร่ือง  การ
จัดการระบบนิเวศแบบพหุภาคีเครือข่ายในอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์   ซึ่งเป็นผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ของ นายปิยวัช  ละคร และคณะ  

โดยน าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
√ การใช้ประโยชน์เชิงวชิาการ เช่น การบรรยาย การสอน การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

การใช้ประโยชน์ดา้นความรู้ในพระพุทธศาสนา
การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณชิย์ เช่น งานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
การใช้ประโยชน์เชงินโยบายหรือระดับประเทศ
การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์/เปา้หมายของงานวิจัย/งานสรา้งสรรค์

ช่วงเวลาที่น าไปใช้ประโยชน์  ตัง้แต่   กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  จนถึง  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ซึ่งการ
น าผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ เรื่องนี้ไปใชป้ระโยชนน์ั้น ก่อให้เกิดผลดี  ดังนี้ 

๑. ใช้ในการบรรยาย และการสอนในชั้นเรียน 
๒. บูรณาการใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการ  คณะสงฆ์  วัด  และชุมชน 
๓. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

ลงชื่อ ................................................................... 
(พระปริยัติพชัราภรณ์, ดร.) 

ผู้อ านวยการวทิยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 

หมายเหตุ: ท่านสามารถประทับตราของหน่วยงานในเอกสารนี้ได้ (ถ้ามี) 



๑๕๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 

ผลลัพธ์ ผลผลิต และผลกระทบจากการวิจัย 



๑๕๑ 

 

ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการวิจัย (Output/ Outcome /Impact) 
 
๑. ผลผลิต (Output) ของงานวิจัย  
    - จากที่ท างานวิจัยผลที่เกิดจากที่ผู้วิจัยได้ออกเก็บข้อมูลได้ผลตอบรับว่างานวิจัยเรื่องที่ท าอยู่นี้
เป็นงานเกีย่วกับการจัดการระบบนิเวศ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ดี  
    - พูดถึงคุณภาพงานวิจัยเรื่องนี้ถือว่าเป็นงานวิจัยที่ตอบปัญหาของสังคมชุมชนได้เป็นอย่างดี 
    - สมรรถภาพของภาคีเครือข่ายของแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันออกไป เนื่องจากการศึกษาบ้าง 
ประสบการณ์บ้าง ตลอดจนแนวคิด ทัศนคติที่แตกต่างกัน จ าเป็นที่จะต้องผ่านกระบวนการ
ฝึกอบรมให้ดีขึ้น  
 
๒. ผลลัพธ์ (Outcome) ของวิจัย  
    - การจัดการระบบนิเวศด้านน้ า ดิน เกษตรอินทรีย์ และการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ มีส่วน
ร่วมมากข้ึน  

    - การการพัฒนาแหล่งน้ า กิจกรรมกรรมปลูกป่าต้นน้ า ปลูกพืชบ ารุงดิน ส่งเสริมการท าเกษตร
อินทรีย์ปลอดสารพิษ และการจัดการขยะด้วยวิธีการตั้งธนาคารขยะ  

    - ชุมชนท้องถิ่นเห็นแนวทางในการแก้ไข้ปัญหาระบบนิเวศ เพ่ือการด ารงชีวิตที่มั่นคงยิ่งขึ้น 
 
๓. ผลกระทบจากงานวิจัย (Impact)  
    - งานวิจัยเรื่องนี้ท าให้ภาคีเครือข่ายรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับระบบนิเวศมากขึ้น  และร่วมมือกัน
จัดการกับระบบนิเวศ 

    - งานวิจัยเรื่องนี้ท าให้ภาดีเครือข่ายมีกิจกรรมดี ๆ เพ่ือท าให้ตนเองไม่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวดังที่
ผ่านมา 

    - งานวิจัยเรื่องนี้ท าให้ทุกคนในเครือข่ายมีทัศนคติที่ดีต่อกัน และท าให้ชีวิตของตนเองดีขึ้นจาก
การจัดการ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองได้  
 

 



๑๕๒ 

ประวัติผู้วิจัย 
 
 ๑. ชื่อ-นามสกุล 
  ภาษาไทย นายปิยวัช  ละคร 
  ภาษาอังกฤษ  Mr. Piyawat  Lakorn 
 ๒. ต าแหน่งปัจจุบัน นักวิจัย  อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
   วิทยาสงฆ์พ่อขนุผาเมือง เพชรบูรณ์   
 ๓. ประวัติการศึกษา 
  - น.ธ.เอก ส านักเรียนวัดไพรสณฑ์ศักดาราม จังหวัดเพชรบูรณ์, ๒๕๓๖ 
  - หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์, ๒๕๔๔ 
  - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๙ 
 ๔. บทความทางวิชาการ 

ปิยวัช ละคร. “การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”. รายงาน
สืบเนื่องการประชุม วิ ช าก ารระดั บ ช าติ  ค รั้ งที่  ๑ . วิ ท ย าลั ยส งฆ์ ศ รี ส ะ เก ษ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๒ – ๓ เมษายน ๒๕๖๑): ๓๓. 

ปิยวัช ละคร. “เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหาร”.  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๑.  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. (๙ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑): ๔๑ – ๕๓. 

 


