บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ
แหลงน้ํา ในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยจะนําเสนอผลการศึกษาคนควา
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อครอบคลุมถึงกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ดังนี้
2.1 ทฤษฏีที่เกี่ยวของ
2.1.1 แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับระดับการมีสวนรวมของประชาชน
2.1.2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2.1.1 แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชน
การมีสวนรวมเปนพลังสรางสรรคที่กอใหเกิดประโยชนกับบุคคลแตละคน และสังคม
กอใหเกิดปฏิสัมพันธ ความผูกพันของบุคคลในสังคม นวัตกรรมของสังคมที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึง
ปจจุบัน และ จะเกิดขึ้นใหม ในอนาคตเปนผลจากแนวคิดของการมีสวนรวมเกือบทั้งสิ้น จะชา
หรือเร็ว ขึ้นอยูกับความตองการ ลักษณะของสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ คานิยม และเจตคติที่มี
ตอการมีสวนรวม นอกจากนั้นการมีสวนรวมยังชวยยกระดับแรงจูงใจ การสรางขอผูกพันของการ
เปลี่ยนแปลง การใหความรวมมือ และคุณภาพของการตัดสินใจ แนวคิดหลักของการมีสวนรวมมี
องคประกอบที่สําคัญ คือจะตองมีบุคคลที่เขาไปเกี่ยวของ(Involvement)การชวยเหลือและการทํา
ประโยชน (Contribution) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ซึ่งเกี่ยวของทางจิตใจมากกวาทาง
รางกาย (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ. 2548 : 182) ปจจุบันแนวคิดการมีสวนรวมมีกระแสการยอมรับที่จะ
นํามาใชเปนหลักการพื้นฐานของการพัฒนา นายแพทยประเวศ วะสี ไดกลาวไววา หัวใจสําคัญ
ของการพัฒนาชุมชน คือ การใหชุมชนนั้นรวมตัวกัน ซึ่งมิไดหมายถึงการ รวมตัวเพื่อผลประโยชน
รวมกันทางเศรษฐกิจเทานั้น แตเปนการรวมตัวกันดวยจิตสํานึก และคานิยมรวมกันบางอยาง ซึ่งจะ
ทําใหเกิดพลังที่ยั่งยืน เปนศิลปะแหงการพัฒนาชุมชนที่กลาว ในที่นี้รวมถึง บาน สถาบันศาสนา
โรงเรียนและสถาบันอื่น สําหรับหลักการในมิติของการมีสวนรวมเพื่อการพัฒนา เปนการกระตุน
ใหบุคคลที่เคยอยูวงนอกไดเขามาเกี่ยวของในกระบวนการพัฒนาเพื่อกระจายผลของการพัฒนา
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ใหครอบคลุมอยางทั่วถึง ใหทุกคนไดมีสวนรวมในการบริโภคผลผลิตของสังคม มีสวนรวมการ
ตัดสินใจในการริเริ่มกิจกรรม โครงการรวมดําเนินงาน ติดตามประเมินผล เปนตน
ทฤษฎีการมีสวนรวมของ Cohen & Uphoff
Cohen & Uphoff (1981 : 6) ไดกลาวไววาการมีสวนรวม คือการที่สมาชิกของชุมชนตอง
เขามามีสวนเกี่ยวของใน 4 มิติ ไดแก
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ( Decision making ) วาควรทําอะไร ทําอยางไร
ประกอบดวย สามขั้นตอน คือ การริเริ่มตัดสินใจ การดําเนินการตัดสินใจ และการตัดสินใจในการ
ดําเนินกิจกรรม
2. การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม ( Implementation ) อาจจะเปนไปในรูปของการ
เขารวมโดยการใหการสนับสนุนทางดานทรัพยากร การเขารวมในการบริหาร และการใหความ
รวมมือ
3. การมีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชน ( Benefits ) ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน ไม
วาจะเปนผลประโยชนทางวัตถุ ผลประโยชนทางสังคม หรือผลประโยชนทางบุคคล
4. การมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ ( Evaluation ) ซึ่งนับเปนการควบคุม และ
ตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมทั้งหมดและเปนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมตอไป
ความหมายของการมีสวนรวม
ศิริกาญจน โกสุมภ (2546 : 18) ไดใหความหมายของการมีสวนรวม ที่สรุปจากงานวิจัยที่
ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมแหงสหประชาชาติ (UNRISD) ไดเสนอวา
การมีสวนรวมมีองคประกอบหลัก 3 ประการ คือ
1. การแบงสรรอํานาจ และการไดรับทรัพยากรที่ขาดแคลนหายาก
2. การมีความพยายามอยางจริงจัง โดยกลุมชนที่จะควบคุม หรือปรับปรุงสภาพที่เปนอยู
3. การเปดโอกาสใหบุคคลที่อยูในกลุมชั้นลางไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนารวมในการ
วิ เ คราะห ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งนั ก พั ฒ นาและประชาชน ได ทํ า งานร ว มกั น ตามแนว
วัฒนธรรม
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กาญจนา แกวเทพ (2546: 10) พบวา ความสัมพันธในการทํางานรวมกันจะมีลักษณะ
เฉพาะตัว ซึ่งมีองคประกอบ 3 ลักษณะ คือ
1) ลักษณะที่มีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบรวมกัน
2) ความสัมพันธที่มีความเทาเทียมกัน เสมอภาคกัน
3) เปนความสัมพันธที่มีผลประโยชนรวมกันโดยไมขัดแยงกัน แตจะสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน
ทัศนา แสวงศักดิ์ (2546: 15) ไดสรุปไววา เปนเรื่องของความเกี่ยวของทางจิตใจ ความรูสึก
นึ ก คิ ด ของแต ล ะคนที่ มี ต อ กิ จ กรรมใดกิ จ กรรมหนึ่ ง ของกลุ ม เป น แรงกระตุ น ที่ ช ว ยทํ า ให เ กิ ด
ความสําเร็จ เกิดความรับผิดชอบตอกิจกรรมรวมกันโดยการเขาไปเกี่ยวของ (Involvement) เขาไป
ชวยเหลือ (Contribution) และมีความรับผิดชอบ (Responsibility) ซึ่งจะเกิดขึ้นทุกระดับของสาย
บังคับบัญชาใน 3 ลักษณะ คือ การมีสวนชวยเหลือ มีการใหอํานาจ และมีขอบเขตภาระงาน โดยมี
ปจจัยที่สําคัญ 4 ประการ
1) เปนความพยายามที่เกี่ยวของทางดานจิตใจ ความรูสึกระหวางบุคคล (Interrelationship)
2) เปนการกระตุนใหเกิดความรวมมือระหวางบุคคลอยางใกลชิด (Collaboration)
3) เปนการใหบุคลากรรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย (Accountability)
4) เปนการพัฒนาการมีสวนรวมโดยคํานึงถึงความสมดุล (Balance) ระหวางการมีสวนรวม
อยางไมแทจริงกับการมีสวนรวมที่มากเกินไป
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมของประชาชนใน
การอนุรักษแหลงน้ํา
การตัดสินใจเขามามีสวนรวมของประชาชนนั้น มีปจ จัย ที่มีอิทธิพ ลตอการมีสวนรว ม
ปฏิบัติและรับผิดชอบในกิจกรรมตางๆทั้งปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม เปนคุณลักษณะดานบุคคล
และกลุมคน และปจจัยทางดานการติดตอสื่อสาร เปนการรับรูขอมูลที่เกิดขึ้นจากภายนอก ทั้งนี้ จาก
การประมวลองคความรูวาดวย ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของประชาชน พบวา
โคเฮน และ อัพออฟฟ ( Cohen&Uphoff .1977 : 59-79) ไดเสนอวา มีบุคคล 4 ฝายที่มีสวน
สํ า คั ญ ในการมี ส ว นร ว มในโครงการพั ฒ นา ประกอบด ว ย ประชาชนในท อ งถิ่ น ผู นํ า ท อ งถิ่ น
เจาหนาที่ของรัฐ และบุคคลภายนอก สําหรับการมีสวนรวมของประชาชนนั้นมีหลายปจจัยหลาย
อยางที่มีสวนเกี่ยวของกับการมีสวนรวม ไดแก อายุ เพศ สภาพในครอบครัว ระดับการศึกษา สภาพ
ทางสังคม อาชีพ รายได ทรัพยสิน พื้นที่ดินถือครองและสภาพการทํางาน ทั้งนี้นอกจากปจจัยสวน
บุคคลดังกลาว พบวา ยังมีปจจัยที่นําไปสูการมีสวนรวมอื่นๆ เชน ปจจัยดานผูนําชุมชนถือเปน
บทบาทที่ สํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นาชุ ม ชนอย า งยิ่ ง เพราะ ความน า เชื่ อ ถื อ ของผู นํ า ชุ ม ชนสามารถ
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เปนแรงจูงใจประชาชนใหมีความคิดเห็นคลอยตามและลงมือทําอยางใดอยางหนึ่งจนนํากลุมไปสู
จุดหมายปลายทางไดเปนผลสําเร็จ
ประยูร ศรีประสาธน (2547: 5) เสนอวา ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวม มี 3 ปจจัย คือ
1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ
2) ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ไดแก การศึกษา อาชีพ รายได และการเปนสมาชิกกลุม
3) ปจจัยดานการสื่อสาร ไดแก การรับขาวสารจากสื่อมวลชน และสื่อบุคคลสอดรับกับ
ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม และปจจัยทางวัฒนธรรมของประชาชนที่มีความสัมพันธกับการมี
สวนรวม ไดแก ลักษณะสวนบุคคลตางๆ คือ อายุ เพศ สภาพทางสังคม อาชีพ การศึกษา ถิ่นที่อยู
อาศัย ระยะเวลาที่พักอาศัยอยูในทองถิ่น และปจจัยอื่นๆ เชน การอาศัยในเมือง หรือชานเมือง
จํานวนสมาชิกในครอบครัว ลักษณะครอบครัว คานิยม และทัศนคติ
วีรวัฒน เติมสันติกุล (2550: 55) ไดศึกษาการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชน ในการจัดการ
สิ่งแวดลอมศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนในเขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา สมาชิกชุมชนใน
พื้นที่ศึกษามีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยที่มีความสัมพันธ
ตอการมีสวนรวมที่มีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก อายุ ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน การเปนสมาชิก
กลุมที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการไดรับรูขาวสารดานสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธตอกา
รมสวนรวมในการจัดสิ่งแวดลอมของสมาชิกชุมชน สวนการศึกษา อาชีพ รายได และความรูความ
เขาใจเกี่ย วกับสิ่งแวดล อม ไม มีความสัมพัน ธตอการมีสวนรวมในการจัด การสิ่ง แวดลอมของ
สมาชิกชุมชนแตอยางใด
สมชาย วิริภิรมณกูล (2553: 43) ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปา
ชุ ม ชน กรณี ศึ ก ษาป า โคกสั น ติ สุ ข ตํ า บลวั ง หมี อํ า เภอวั ง น้ํ า เขี ย ว จั ง หวั ด นครราชสี ม า พบว า
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการปาชุมชน โดยปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดการปาชุมชนอยางมีนัยสําคัญ ไดแกอายุ และความคิดเห็นเกี่ยวกับปาชุมชน และ ปจจัยอาชีพ
ปจจัยระยะทางจากบานถึงปาชุมชน การไดรับขอมูลขาวสาร และ ปจจัยความรูเกี่ยวกับปาชุมชน
ปจจัยการใชประโยชนจากปาชุมชน ที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชน
สวนปจจัยทางดานระดับการศึกษา ปจจัยจํานวนสมาชิกในครอบครัว ปจจัยสถานภาพสมรส
ปจจัยรายไดครอบครัวตอปและปจจัยระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน ไมมีผลตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการปาชุมชน
กลาวโดยสรุป ปจจัยทีมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการเขารวมทํากิจกรรม ดวย
ลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว ลักษณะทางสังคม
ไดแก อาชีพ รายได และลักษณะการไดรับขอมูลขาวสาร ไดแกความถี่ในการรับขอมูลขาวสาร และ
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แหลงที่มาของขอมูลขาวสาร นอกจากนี้ยังขึ้นอยูปจจัยผูนําชุมชนที่ตองมีคุณสมบัติที่นาเชื่อถือ
ไดรับความไววางใจจากประชาชนดวย
2.1.2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Conservation)
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ คือ การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางฉลาด บุคคลซึ่งเชื่อถือ
ในหลั ก การอนุ รั ก ษ เราเรี ย กว า “นั ก อนุ รั ก ษ ท รั พ ยากร”
นั ก อนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรจะรู สึ ก ว า
ทรัพยากรธรรมชาติควรถูกใชในทิศทางที่ทําใหมั่นใจไดวาจะสามารถมีทรัพยากรธรรมชาติใชได
อยางตอเนื่องในระยะยาว นักอนุรักษทรัพยากรตองการทําใหเกิดการรับผิดชอบตอวิถีหรือแนวทาง
ในการใชทรัพยากร ตองการยุทธวิธีที่จะทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และใชทรัพยากรโดย
คํานึงถึงคนรุนตอไปในอนาคต ความเพิกเฉยตอสิ่งแวดลอม คือการที่ประชาชนไมมีความสนใจตอ
สิ่งแวดลอมและไมมีความหวงใยตอปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ความเพิกเฉยตอสิ่งแวดลอม ปกติ
มักจะเกิดกับผูที่อยูหางไกลจากแหลงที่เกิดประเด็นปญหาทางดานสิ่งแวดลอมมากกวาผูที่ใกลชิด
แหลงของปญหา ตัวอยางเชน มีผูคนจํานวนมากที่มักไมคอยมีความเขาใจเรื่องที่เกี่ยวกับการผลิต
อาหารนอกจากนี้ยังมีความเพิกเฉย หรือไมมีความสนใจเกี่ยวกับผลจากการทําฟารม หรือผลที่
เกิดขึ้นจากประเด็นอื่น ๆ ทางการเกษตร เพราะบุคคลเหลานี้มักเปนผูที่อาศัยอยูในเมืองใหญที่
หางไกลจากปญหาความขัดแยงทางสิ่งแวดลอมดานการเกษตร แตอยางไรก็ตาม บุคคลเหลานี้ก็อาจ
สรางปญหาความขัดแยงทางสิ่งแวดลอมโดยทางออมก็ได ซึ่งประชาชนสวนใหญที่มีความรูถึงผลที่
เกิดขึ้นดานสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนความเชื่อสวนบุคคล. ธวัชชัย ศุภดิษฐ (2554: 32)
สวนเกษม จันทรแกว (2546: 106 - 111) นักวิชาการดานสิ่งแวดลอม กลาววาการอนุรักษ
เป น คํ า นิ ย ามง า ย ๆ แต เ ป น การเน น “การใช ”ทรัพ ยากรเป น พื้ น ฐาน อี ก ทั้ ง ยั ง มี แ นวทางการใช
ตลอดไป ซึ่งก็หมายถึงวา จะใชทรัพยากรอยางไร จึงจะทําใหมีทรัพยากรเปนตนทุน (stock) ที่
สามารถมีใชตลอดไปได อยางไรก็ตาม “ การใช ” นั้นไมไดหมายถึง เพียงการนํามาบริโภค ดื่ม กิน
หรือสัมผัสเทานั้น แตหมายถึงการเก็บเอาไวเชยชม ฟนฟู หรือพัฒนาสิ่งอื่นใหดีขึ้นก็ได กลาวอีกนัย
หนึ่งก็ คือ การใช นั้ น อาจตองดํา เนินการเก็บกั ก การรัก ษา/ซอมแซม การฟน ฟู การพั ฒนา การ
ปองกัน การสงวน หรือการแบงเขตที่จะสงวนไว และยังไดใหความหมายของคําวา “การอนุรักษ”
พอสรุปความหมายสั้น ๆ ไดวา “เปนการใชความตองการและประหยัดไวเพื่อใชในอนาคต” ซึ่ง
ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา “using for immediate needs and saving for future use” ถาจะอธิบาย
ประเด็นหนึ่งก็อาจจะพูดไดวา “การอนุรักษ” หมายถึงการใชประโยชนอยางมีเหตุผล (to use
rationally) และมีการสรางสรรค (build up) อนึ่ง การอนุรักษเปนคําที่ใชเปรียบเทียบเสมือนทฤษฎี
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เหมือนพุทธบัญญัติหรือ คําภีรไบเบิล ที่แนะนําใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
อยูในแนวทางดังกลาวทั้งสิ้น สวนการปฏิบัติมีประสิทธิภาพอยางไรก็แลวแตกําลังคน เงิน เวลา
และโอกาสของงานนั้น ๆ คําวา “การอนุรักษ” ไดแก การใช การเก็บ การรักษา/ซอมแซม การฟนฟู
การพัฒนา การปองกัน การสงวน และการแบงเขต ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อจะ
ไดเอื้ออํานวยใหคุณภาพในการสนองความเปนอยูของมนุษยตลอดไป ซึ่งไดมีการใชกันมาเปน
เวลานานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกา ความจริงแลวในยุคแรกนั้นการอนุรักษจะ
ใชคําสองคํา คือ การสงวน (to preserve) หมายถึงการเก็บรักษาของที่หายากเอาไว ถานํามาใชอาจมี
ผลทําใหเกิดผลเสียหายได อีกคําหนึ่ง คือ การปองกันและการสูญเสีย (to prevent waste) ซึ่ง
หมายถึงการปองกันทุกวิถีทางที่จะใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติ ไมใหมีการสูญเสียเกิดขึ้น หรือ
อีกนัยหนึ่งหมายถึงการที่จะนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชนั้น ตองใชแบบไมใหมีการสูญเสียเลย ใช
ใหพอเหมาะกับความตองการ
จะเห็นไดวา การอนุรักษในยุคแรก ๆ นั้นเปนการสงวนกับการใชทรัพยากรอยางไมใหมี
การสูญเสีย ตอมาไดมีการพัฒนาหาทางเพิ่มทรัพยากรที่มีนอย หรือวาถูกใชไปมาก ใหมีสภาวะที่จะ
มีใชตลอดไป ทั้งนี้โดยใหเหตุผลวา ในยุคแรก ๆ ทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ มีมาก จึงมิไดพิจารณา
หลั ก การประเด็ น นี้ ครั้ น เวลาต อ มาได มี ก ารใช ท รั พ ยากรอย า งฟุ ม เฟ อ ยและผิ ด หลั ก จนทํ า ให
ทรัพยากรบางประเภทลดนอยถอยลง จึงนาจะมีการฟนฟูและหาทางเพิ่มใหมากเสียกอน แลวจึง
คอยนําไปใชเพราะฉะนั้นหลักการประเด็นนี้จึงเกิดขึ้น คือ การหาทางเพิ่มทรัพยากรใหมากกอนที่
จะนําไปใชตอไปในอนาคต และถามีทรัพยากรอยูแลวก็ตองหาทางใหมีใชตลอดไปเชนกัน
หลักการอนุรักษ
ธรรมชาติของทรัพยากรเมื่อถูกนํามาใชนั้นขึ้นอยูเปนทรัพยากรประเภทใดซึ่งมีสมบัติ
เฉพาะตัวของมัน แตที่เหมือนกันก็คือ เมื่อมีการใชก็ตองเกิดความเสื่อมโทรม และ/หรือทรัพยากร
รอยหรอ บางชนิดของทรัพยากรอาจลดนอยลงหรือเสื่อมโทรม ทําใหหายากหรืออาจสูญหายไปก็
ได ดังนั้นการอนุรักษจึงตองกําหนดหลักการใหชัดเจน เพื่อนําไปสูการสรางมาตรการและสราง
แผนการอนุรักษตอไป สําหรับหลักการอนุรักษนั้นสามารถสรุปได ดังนี้
หลักการที่ 1 : การใชแบบยั่งยืน
ทรัพยากรทุกประเภททุกกลุมตองมีแผนการใชแบบยั่งยืน (sustainable utilization) ซึ่งตอง
มีการวางแผนการใชตามสมบัติเฉพาะตัวของทรัพยากร พรอมทั้งมีการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ที่จะใชทรัพยากรใหเหมาะสมกับชนิดทรัพยากร ปริมาณการเก็บเกี่ยวเพื่อการใช ชวงเวลาที่จะ
นํามาใชและกําจัด/บําบัดของเสียและมลพิษใหหมดไป หรือเหลือนอยจนไมมีพิษมีภัย
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หลักการที่ 2 : การฟนฟูสิ่งเสื่อมโทรม
ทรัพยากรธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น เมื่อมีการใชแลวยอมเกิดความเสื่อมโทรมเพราะ
ใชเทคโนโลยีไมเหมาะสม จําเปนตองทําการฟนฟูใหดีเสียกอน จนทรัพยากรสิ่งแวดลอมนั้น ๆ ตั้ง
ตัวได จึงสามารถนํามาใชไดในโอกาสตอไป อาจใชเวลาการฟนฟู การกําจัด การบําบัด หรือการ
ทดแทนเปนป ๆ
หลักการที่ 3 : การสงวนของหายาก
ทรัพยากรบางชนิด/ประเภทมีการใชมากเกินไป หรือมีการแปรสภาพเปนสิ่งอื่นทําใหบางชนิดของ
ทรั พ ยากร/สิ่ ง แวดล อ มหายาก ถ า ปล อ ยให มี ก ารใช เ กิ ด ขึ้ น แล ว อาจทํ า ให เ กิ ด การสู ญ พั น ธุ ไ ด
จําเปนตองสงวนหรือเก็บไว เพื่อเปนแมพันธุหรือเปนตัวแมบทในการผลิตใหมากขึ้น จนแนใจวา
ไดผลผลิตปริมาณมากพอแลว ก็สามารถนําใชประโยชนได
หลักการอนุรักษทั้ง 3 หลักการนี้ มีความสัมพันธตอกันและกัน กลาวคือ ตองใชรวมกัน
ตั้งแตการใชทรัพยากรตองพินิจพิเคราะหใหดีวา จะมีทรัพยากรใชตลอดไปหรือไม ถาใชแลวมีสิ่ง
ใดที่มีความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประเภทใดที่เกิดขึ้น หรือถาสิ่งใดใชมากเกินไปจําเปนตองมี
การสงวนหรือเก็บรักษาเอาไว จะเห็นไดวา ขั้นตอนของทั้ง 3 หลักการจะผสมผสานกันเสมอ
หลักปฏิบัติในการอนุรักษ
ในการที่จะบรรลุเปาหมายหลักการ การอนุรักษ ทั้ง 3 ประเด็นนั้น ควรอยางยิ่งที่จะได
ดําเนินการเปนขั้นตอน ดังนี้
1) กําจัดการใชที่ไมจําเปน หรือ มีแนวโนมที่จะเกิดความสูญเปลาขึ้น เพราะการตัดปญหา
การใชทรัพยากรที่ไมจําเปนแลว เทากับเปนการประหยัดทรัพยากรที่มีใหมีใชตลอดไป
2) ดูแลรักษาทรัพยากรที่หายากหรือมีนอยใหอยูในสภาวะที่มากพอเสียกอนจึงจะใช
ทรัพยากรนั้นๆไดหรือถาทรัพยากรนั้นกําลังจะสูญพันธุจะตองสงวนไวไมใหสูญสลายไป
3) ผูใชทรัพยากรทั้งหลายควรตระหนักอยูเสมอวา ทรัพยากรแตละอยางจะมีความสัมพันธ
ต อ กั น ยากที่ จ ะแยกจากกั น ได ถ า มี ก ารกระทํ า อย า งหนึ่ ง อย า งใดต อ ทรั พ ยากรอย า งหนึ่ ง จะมี
ผลกระทบกระเทือนตอทรัพยากรอีกอยาง เปนปญหาลูกโซเสมอ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจจะ
เป น ทางตรงและทางอ อ มก็ ไ ด ดั ง นั้ น การที่ จ ะใช ท รั พ ยากรอย า งใดอย า งหนึ่ ง ต อ งพิ จ ารณา
ผลกระทบที่จะเกิดตอทรัพยากรอื่นอยางรอบคอบ เชน การทําลายปาทําใหเกิดอุทกภัย ดินขาดความ
อุดมสมบูรณ สัตวปาสูญพันธุเปนตน
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4) การเพิ่มผลผลิตของพื้นที่แตละแหงควรจะตองทํา โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจุบันซึ่งมี
ประชากรเกิดขึ้นอยางมาก เพราะการเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่ จะทําใหเกิดดุลทางธรรมชาติในดานอื่นมี
อาหารพอเพียงตอความตองการของประชากร ปญหาทางสังคมดานอื่น ๆ ก็จะไมเกิดขึ้น
5) ตองพยายามอํานวยใหสภาวะตาง ๆ ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหมีพืชและสัตวเจริญเติบโตได
ตลอดไปชั่วกาลนาน โดยที่สิ่งเหลานี้จะมีผลตอการปองกันภัยธรรมชาติ ทั้งทางดานความแหงแลง
และอุทกภัย รวมทั้งมลพิษสิ่งแวดลอมดานตาง ๆ
ทั้ง 5 ประการนี้เปนสิ่งที่ควรจะไดกระทํา เพื่อใหการอนุรักษไดผลตามเจตนารมยและตอง
ไมลืมวาวัตถุประสงคสุดยอดของการอนุรักษก็คือ ตองทําใหโลกนี้ดีและใหผลผลิตเหมือนกับพบ
ครั้งแรก อยาพยายามใหโลกนี้มีสภาพทรุดโทรม หรือยากจนขาดแคลนทรัพยากร
วิธีการอนุรักษ
วิธีการอนุรักษนั้น ประกอบดวย 7 วิธีการ คือ การใช (แบบยั่งยืน) การเก็บกัก การรักษา/
ซอมแซม การฟนฟู การพัฒนา การปองกัน การสงวนและการแบงเขต ทั้ง 7 วิธีการนี้ตองสราง
ความเขาใจอยางลึกซึ้ง โดยเฉพาะนักวิชาการอนุรักษหรือนักวิทยาศาสตรทรัพยากร
1) การใช หมายถึง การใชหลายรูปแบบ เชน บริโภคโดยตรง เห็น ไดยิน/ไดฟง/ไดสัมผัส
การใหความสะดวก และความปลอดภัย รวมไปถึงพลังงาน เหลานี้ตองเปนเรื่องการใชแบบยั่งยืน
2) การเก็บกัก หมายถึง การรวบรวมและเก็บกักทรัพยากรที่มีแนวโนมที่จะขาดแคลนใน
บางเวลา หรือคาดวาจะเกิดวิกฤตการณเกิดขึ้น บางครั้งอาจเก็บกักเอาไวเพื่อการนําไปใชประโยชน
ในปริมาณที่สามารถควบคุมได
3) การรักษา/ซอมแซม หมายถึง การดําเนินการใด ๆ ตอทรัพยากรที่ขาดไป/ไมทํางานตาม
พฤติ กรรม/เสื่ อมโทรม/เกิด ปญหา เปน จุด/พื้น ที่เ ล็ก ๆ สามารถใหฟน คืนสภาพเดิ มได อาจใช
เทคโนโลยีที่มนุษยสรางขึ้นชวยใหดีเหมือนเดิม จนสามารถนํามาใชได
4) การฟนฟู หมายถึง การดําเนินการใด ๆ ตอทรัพยากรหรือสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมใหสิ่ง
เหลานั้นเปนปกติ สามารถเอื้อประโยชน ในการนําไปใชประโยชนตอไป ซึ่งการฟนฟู ตองใชเวลา
และเทคโนโลยีเขาชวยดวยเสมอ
5) การพัฒนา หมายถึง การทําสิ่งที่เปนอยูใหดีขึ้น การที่ตองพัฒนาเพราะตองการเรงหรือ
เพิ่มประสิทธิภาพ ใหเกิดผลิตผลที่ดี การพัฒนาที่ถูกตองนั้น ตองใชทั้งความรูเทคโนโลยีและการ
วางแผนที่ดี
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6) การปองกัน หมายถึง การปองกันสิ่งที่เกิดขึ้นมิใหลุกลามมากกวานี้ รวมไปถึงการ
ปองกันสิ่งที่ไมเคยเกิดใหดวย การปองกันตองใชเทคโนโลยีและการวางแผน เชนเดียวกับวิธีการ
อนุรักษอื่นๆ
7) การสงวน หมายถึง การเก็บไวโดยไมใหแตะตองหรือนําไปใชดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม การ
สงวนอาจกําหนดเวลาที่เก็บไวโดยไมใหมีการแตะตองตามเวลาที่กําหนดก็ได (เกษม จันทรแกว;
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม. 2540: 110 -116)
2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษา และคนควางานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวน
รวมของประชาชนในการอนุรักษสิ่งแวดลอมในดานตางๆ สรุปไดพอสังเขป ดังนี้
ชมนาท รัตนมณี และคณะ (2549) ไดศึกษาพฤติกรรมการมีสวนรวมในการสงเสริมและ
รักษาสิ่งแวดลอมชุมชนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีเหตุผลการเขารวมกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของชุมชนใน
เขตกรุงเทพมหานครเกิดจากความสําคัญและตองการเขารวมดวยความสมัครใจ เปนเครื่องชี้ถึงการ
มีจิ ต สํ า นึ ก ด า นสิ่ง แวดล อ มของประชาชน ในขณะที่บ ทบาทของผู นํ าท องถิ่ น ต อกิ จ กรรมด า น
สิ่งแวดลอม พบวาหากผูนําชุมชนเขมแข็ง มีมนุษยสัมพันธดีก็สามารถระดมความคิดหาแนวรวมใน
การดําเนินกิจกรรม หรือการจะนําโครงการทางดานสิ่งแวดลอมเขาสูชุมชน ควรขอความรวมมือ
จากผูนําชุมชน ทั้งนี้ดานการปฏิบัติตนดานการรับรูและเผยแพรขาวสาร ในภาพรวมอยูในระดับสูง
แสดงถึงประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความพรอมและใหความสนใจในการรับขาวสารที่ผาน
สื่อตางๆในขณะที่ การปฏิบัติตนดานพฤติกรรมการมีสวนรวมโดยภาพรวมอยูในระดับคอนขาง
นอย คือ การรับทราบโครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชนแตมีจิตสํานึกในการมีสวนรวม สงเสริม
และรักษาสิ่งแวดลอมชุมชนอยูในระดับปานกลาง มากที่สุด คือการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
สงเสริมรักษาสิ่งแวดลอม แสดงวาประชาชนมีความคิดในการรักษาความสะอาดที่อยูอาศัยของ
ตนเอง การแกไขปญหาเอง รวมถึงไมสรางมลพิษใหกับชุมชน
เทวุษย บริรักษสันติกุล (2552) ศึกษาเรื่อง”การมีสวนรวมของชาวกรุงเทพมหานครในการ
จัดการขยะมูลฝอย” มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับและวิธีการมีสวนรวมในการจัดการมูลฝอย
ของชาวกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชาวกรุงเทพมหานคร
และ 3) ศึกษาปญหา และอุปสรรคในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
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ผลการศึกษาพบวา สถานภาพทางประชากร สังคม และเศรษฐกิจ ความรูความเขาใจในการ
มีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย เปนปจจัยทีมีผลตอการมีสวนรวมของชาวกรุงเทพในการ
จัดการขยะมูลฝอย อีกทั้งพบวาครัวเรือนสวนใหญมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย อยูในระดับ
มาก ดานปญหา และอุปสรรคพบวาเจาหนาที่สวนใหญเห็นวากรุงเทพมหานครมีความพรอม และ
ความพอเพียงในดานบุคลากร ดานงบประมาณ และดานวัสดุอุปกรณ
โสภิดา สุรินทะ (2553) ศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรน้ําของ
ประชาชน.กรณีศึกษาการพัฒนาหวยทราย” มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีสวนรวมการ
จัดการทรัพยากรน้ํา 2) ศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรน้ําตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได
ตําแหนงคณะกรรมการการจัดการน้ํา และ 3) เพื่อนําผลการการศึกษามาใชพัฒนาหวยทรายอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
ผลการศึกษาพบวา ระดับการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรน้ําของบุคคลอยูในระดับ
มาก แตเมื่อพิจารณาแลว การมีสวนรวมดานความเปนเจาของมีระดับการมีสวนรวมมากที่สุด การมี
ส ว นร ว มด า นความคิ ด มี ระดั บ การมี ส ว นร ว มมาก รองลงมา การมีส ว นร ว มด า นอารมณ ด า น
กายภาพตามลําดับ การมีสวนรวมของอาชีพราชการมีคามากที่สุด รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกรรม
พนักงานบริษัทเอกชน อาชีพรับจางฯ ตามลําดับ พิจารณาตามตําแหนงในคณะกรรมการจัดการน้ํา
เปนกรรมการจัดการน้ํามากที่สุด รองลงมาเปน สมาชิกผูใชน้ํา และประชาชนทั่วไป พิจารณาการใช
ประโยชนจากน้ําในการเพาะปลูก และใชในครัวเรือนมากที่สุด รองลงมาใชในครัวเรือนอยางเดียว
ไม ใ ช ประโยชน เ ลย ความรู เ กี่ ย วกั บ การจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า พบว า ความรู เ กี่ ย วกั บ การจั ด การ
ทรัพยากรน้ํามีระดับการมีสวนรวมมากที่สุด ดังนั้นความรูเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ํา จึงมีผล
ตอระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรน้ํา
ใจชนก ภาคอัต (2553) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยทีมีผลตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา.กรณีศึกษาสถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร”มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่มี
ความสัมพันธเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพศึกษา 2) เพื่อศึกษาความรูความเขาใจใน
กาประกันคุณภาพการศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาปญหา และอุปสรรคในการมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ผลการศึก ษาพบว า ปจ จัย ส ว นบุ ค คล ความรูค วามเขา ใจ ทั ศ นคติ เ กี่ย วกั บ การประกั น
คุณภาพการศึกษามีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการคําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันมีตัวชี้วัดมากเกินไป ซึ่งตัวชี้วัดทั้งหมดไมสะทอนความมี
คุณภาพของการศึกษาแตเปนการเพิ่มภาระใหสถาบันตองมาทําเอกสาร จนงานที่เปนสาระที่แทจริง
ถูกละเลย

18

บุญจง ขาวสิทธิวงษ (2554) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชน
ในการคัดแยกมูลฝอยชุมชนศึกษากรณีเขตยานนาวา และเขตบางกะป” มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษา
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมในการคัดแยกขยะมูลฝอย 2) เพื่อสํารวจความรู และทัศนคติของ
ประชาชนที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การคั ด แยกขยะเพื่ อ รี ไ ซเคิ ล รวมถึ ง ความยิ น ดี เ ข า ร ว มกิ จ กรรมเชิ ง
พฤติกรรม และเชิงบริบทของชุมชน
ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย อยูในระดับต่ํา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมดาน อายุไมเกิน 30 ปจะมีสวนรวมมากกวาในกลุมอายุอื่นๆ
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจะมีสวนรวมมากกวากลุมอื่นๆ อาชีพพนักงานเอกชน จะมี
สวนรวมมากกวาอาชีพอื่นๆ ดานรายได มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีสวนรวมโดยกลุม
รายไดตั้งแต 15,000 บาทขึ้นไปจะมีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการคัดแยกขยะมูลฝอยมากกวา
กลุมอื่นๆ ความยินดีในการเขารวมกิจกรรมชุมชน มีความสัมพันธอยูในระดับต่ํา ในเชิงลบ
สมศักดิ์ นอยนคร (2555) ศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล
ตําบลจังหวัดอุตรดิตถ”มีวัตถุประสงค 1) ศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่น 2) ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นตามปจจัยสวนบุคคล และ
3) ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของ
เทศบาลตําบลจังหวัดอุตรดิตถ
ผลการศึกษาพบวา ระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น อยูในระดับปานกลาง ดาน
การรับรูขาวสาร ดานการรับประโยชนรวมกัน อยูในระดับมาก ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ อายุ
ระดับการศึกษา เวลาทีอาศัยอยูในพื้นที่ พบวา ประชาชนที่มีเพศ และระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ๆ
แตกตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นโดยภาพรวมไมแตกตางกัน สวนประชาชนที่มีอายุ
รายได การศึกษา อาชีพ ที่แตกตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นโดยภาพรวมแตกตางกัน ผล
การวิเคราะหปญหาพบวาการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่น มีความไมชัดเจน ปญหา
ดานการคิดพัฒนา ประชาชนไมกลาแสดงความคิดเห็นไมกลาแสดงออก ปญหาดานการติดตาม
ประเมินผล ไดแกพื้นที่หางไกลความเจริญจะไดรับการพัฒนาลาชา
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2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
1. อายุ
2. ระดับการศึกษา
3. รายได

ปจจัยทางสังคม
4. ระยะเวลาที่อยูในพื้นที่
5. จํานวนสื่อในการรับรูขอมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษ
แหลงน้ําจากหนวยงานตางๆ

ระดับการมีสวนรวมของประชาชน
ในการอนุรักษแหลงน้ํา ในแขวงวัด
กัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
1. ดานการรักษา
2. ดานการฟนฟู
3. ดานการพัฒนา

