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    ของนางสาวทฆิมัพร  รัตนรัตน์ 

เพือ่ประกอบการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนักวเิคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
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             และส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวดั  

 

หลกัการและเหตุผล 

 การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยอยา่งรวดเร็วในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา  

ส่งผลใหป้ระเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศผูน้าํดา้นเศรษฐกิจและหุน้ส่วนดา้นการพฒันา

ในภูมิภาคอาเซียน  อยา่งไรกต็ามการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศยงัคงตอ้งอาศยั

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นปัจจยัพื้นฐานสาํคญัในการผลิต  และผลจาก 

การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว  ทาํใหชุ้มชนเมืองมีการขยายตวั  มีการเจริญเติบโตของ

ภาคอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว ส่งผลใหมี้การใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มเกินศกัยภาพในการรองรับของระบบนิเวศ  ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการท่ี

ทรัพยากรธรรมชาติขาดความอุดมสมบูรณ์  ส่ิงแวดลอ้มมีคุณภาพเส่ือมโทรมอยา่ง

ต่อเน่ือง  และทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชน  ภาครัฐจึงควรให้

ความสาํคญัต่อการดาํเนินการตามนโยบาย  มาตรการ และกลไกดา้นการบริหารจดัการ

ใหเ้ป็นไปตามหลกัการการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  โดยสร้างความสมดุลในการพฒันาทั้ง  3 มิติ 

คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจ

ในระดบัท่ีเหมาะสม  มีเสถียรภาพ  มีการกระจายการพฒันา  การกระจายรายได้   

การพฒันาทรัพยากรมนุษย์  และสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

ใหม้ัน่คง 
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การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั จะเห็นวา่

จงัหวดัมีการจดัทาํแผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบั 

ซ่ึงเป็นแผนแม่บทและแนวทางในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ของจงัหวดั ท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  จากการท่ี

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัไดม้อบหมายจากกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ใหจ้ดัทาํแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั โดยเป็นศนูยก์ลางประสานการทาํงานแบบบูรณาการ

ระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ในสังกดักระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อาทิ 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กรมป่าไม ้กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตวป่์าและพนัธุ์พืช กรมทรัพยากรนํ้า  กรมทรัพยากรธรณี และ องคก์รปกครอง  

ส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินการ

จดัทาํแผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั  

  หากแต่ในการจดัทาํแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

ในระดบัจงัหวดั ยงัมีขอ้บกพร่องในการรวบรวม พจิารณากลัน่กรองแผนงาน/โครงการ

ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมาจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ส่วน ราชการ            

ส่วนทอ้งถ่ินตลอดจนภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน ท่ีมีการเสนอขอรับการสนบัสนุน

งบประมาณ จากแหล่งเงินงบประมาณต่างๆ ของ จงัหวดั ยงัขาดความครบถว้นสมบูรณ์

ของแผนงาน/โครงการอนัเน่ืองมาจาก 1) ความเร่งด่วนของระยะเวลาในการเสนอแผน       

2) ความเป็นไปไดข้องแผนงานโครงการท่ีเสนอมา 3) ไม่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายผลลพัธ์

ตามยทุธศาสตร์ของจงัหวดั 4) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีความเขา้ใจคลาดเคล่ือน โดย

พยายามเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นท่ีตามความตอ้งการส่วนบุคคล ไม่ตรงตามความ

ตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี ทั้งหมดน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งผลใหแ้ผนงาน/โครงการ  

ท่ีเสนอขาดความสมบูรณ์ ครบถว้น 
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  ดงันั้น การท่ีใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม และบทบาท ในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ทาํใหท้ราบ ถึงสภาพปัญหา  

ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  เพือ่เสนอแนวทาง 

การแกไ้ขในเชิงรุก สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนต่อการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

บทวเิคราะห์ 

   สภาพปัญหาการ บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในระดบั

จงัหวดั สรุปไดด้งัน้ี 

                1. ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ 

                    ปัญหาการบุกรุกตดัไมท้าํลายป่า  การบุกรุกพื้นท่ีป่าสงวน   พื้นท่ีอนุรักษ ์  

เพื่อตอ้งการพื้นท่ีทาํเกษตรกรรม ผลกระทบตามมา ทาํใหเ้กิดนํ้าท่วม ,ฝนแลง้ สภาพป่า

เกิดความเส่ือมโทรมแหง้แลง้  ซ่ึงแนวทาง การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีผา่นมา ไดมี้ 

การประชาสัมพนัธ์ใหร้าษฎรทราบเก่ียวกบักฎหมายป่าไม้  จดัทาํป้ายแนวเขตอุทยานฯ

ใหเ้ห็นชดัเจน ปิดเส้นทางลาํลองในพื้นท่ีอุทยานฯ ออกลาดตระเวนพื้นท่ีรับผดิชอบ  

โดยเนน้บริเวณท่ีล่อแหลมต่อการถูกบุกรุก เป็นตน้  

                2. ด้านทรัพยากรนํา้ 

                    ปัญหาการขาดแคลนนํ้าไม่มีนํ้าอุปโภคบริโภค โครงสร้างและระบบประปา

ชาํรุด ไม่ถูกสุขลกัษณะ ทาํให้ ไม่มีนํ้าท่ีสะอาดถูกสุขลกัษณะในการอุปโภคบริโภค    

ขาดแคลนพื้นท่ีกกัเกบ็นํ้า ขาดแคลนป่าตน้นํ้าเน่ืองจาก การบุกรุกพื้นท่ีป่า  เพือ่ทาํ

การเกษตร ระบบนิเวศนเ์ปล่ียนไปมีผลใหน้ํ้าตามธรรมชาติลดลง คุณภาพนํ้า/มลพิษ  

ทางนํ้า ขยะมูลฝอยและวชัพืช  (ผกัตบชวา) ในแหล่งนํ้าเน่าเสีย  ผูป้ระกอบการมีการ

ระบายนํ้าเสียท่ีไม่ไดต้ามมาตรฐานจากแหล่งกาํเนิดประเภทอุตสาหกรรมปศุสัตว,์  

เกษตรธุรกิจท่องเท่ียวท่ีขยายตวั และอุตสาหกรรมบริเวณป่าตน้นํ้า รวมถึงการใชส้ารเคมี

ในพื้นท่ี  เพือ่การเกษตร ทาํใหคุ้ณภาพของนํ้าลดตํ่าลงปริมาณนํ้าไม่เพียงพอ  
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                    แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีผา่นมา มีการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่ง

เคร่งครัด การรณรงคป์ลูกจิตสาํนึกใหช้าวบา้นในพื้นท่ีปลูกป่าทดแทนโดยใชพ้นัธุ์พืช

ธรรมชาติท่ีมีอยูเ่ดิม  การ สร้างฝายชะลอนํ้าในบริเวณป่าตน้นํ้า สร้างฝายชะลอนํ้า  

สร้างระบบท่อส่งนํ้า ขยายเขตประปาหมู่บา้น เจาะบ่อบาดาล ขดุสระในไร่นาเพื่อเพิ่ม

แหล่งนํ้า จดัใหมี้การนาํระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าในระบบประปาท่ีจะแจกจ่ายให้

ประชาชนอุปโภคบริโภค 

              3. ด้านส่ิงแวดล้อม 

              ปัญหา ขยะเกล่ือนในยา่นชุมชน ขยะลอยในแหล่งนํ้า ขยะพิษ/  

ขยะอนัตราย  มีขยะมูลฝอยตกคา้ง ในปริมาณ มาก มีสารเคมีปนเป้ือนในแหล่งนํ้าร่อง

สวนจากการเกษตร แนวทาง การป้องกนัและแกไ้ขท่ีผา่นมา ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ดาํเนินการการจดัหาพื้นท่ีก่อสร้างระบบกาํจดัขยะ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จดัตั้ง

งบประมาณสนบัสนุนในการก่อสร้างโรงงานขยะมลูฝอยของจงัหวดั  จดัตั้ง

คณะกรรมการดาํเนินงานก่อสร้างโรงงานรีไซเคิลขยะมลูฝอยของจงัหวดั เพือ่รวบรวม

ขยะพิษ ขยะอนัตรายยงัแหล่งท่ีกาํจดัอยา่งถูกวธีิ  การรณรงค ์ 3R  การปลูกจิตสาํนึกให้

ชุมชน ออกกฎหมายควบคุม การรณรงคก์ารลดการใชส้ารเคมีในการเกษตร  และสร้าง

เครือข่ายอาสาสมคัรเฝ้าระวงัแหล่งนํ้าและส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป   

       จากสภาพปัญหาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  และ

การแกไ้ขปัญหาท่ีผา่นมาจะเห็นวา่ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไม่ใช่  

เร่ืองของหน่วยงานรัฐแต่ฝ่ายเดียว ไม่วา่ในลกัษณะของความเป็นเจา้ของหรือการจดัการ  

แต่เป็นเร่ืองของทุกคน ทุกภาคส่วนท่ีจะตอ้งมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา  การให้

ความสาํคญักบัประชาชนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการใชท้รัพยากรธรรมชาติและใน

กระบวนการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พร้อมกบัการแกไ้ขปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม ถือไดว้า่เป็นการแกปั้ญหาไดต้รงกบัความตอ้งการตามสภาพพื้นท่ี 

หน่วยงานรัฐและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ตอ้งใหค้วามรู้ ความเขา้ใจธรรมชาติ เจตคติ  และสร้างความตระหนกัในปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
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ซ่ึงการรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ส่งเสริมศกัยภาพและจิตสาํนึกของประชาชนเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการตดัสินใจเพือ่รักษา

สมดุลระหวา่งการอนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน ์ 

       การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นธรรม  สมดุล  

มีประสิทธิผล  และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  จะเสริมสร้างคุณภาพชีวติท่ีดีใหก้บั

ประชาชน  และการพฒันาอยา่งเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ

ภาคีการพฒันาใหทุ้กภาคส่วนมีบทบาทและหนา้ท่ีรับผดิชอบร่วมกนัในการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน  ตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้กาํหนด

ระดบัทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงพบวา่การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ในระดบัจงัหวดั ซ่ึง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีในการคุม้ครอง  ดูแล  และ

บาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  แต่ ยงัมีปัญหาใน การบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในพื้นท่ี เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีขององคก์รปกครอง  

ส่วนทอ้งถ่ินไม่มีความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการ หรือมีบุคลากรท่ีไม่ตรงกบั  

สายงานโดยตรง ทาํใหก้ารถ่ายทอดความรู้ใหก้บัประชาชนในพื้นท่ีจึงยงัมีนอ้ย 

        สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัในฐานะผูแ้ทน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานรับผดิชอบ

หลกัในการประสานและปฏิบติังานร่วมกบัหน่วยงานภายในกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อจดัทาํแผนปฏิบติัการของแตะละหน่วยงาน  

ในระดบัจงัหวดั และดาํเนินการขบัเคล่ือนนโยบาย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นทรัพยากรป่าไม ้

สัตวป่์าและท่ีดิน ดา้นการจดัการขยะและของเสียอนัตราย และดา้นการบริหารจดัการนํ้า   

จึงไดเ้ห็นความสาํคญัของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั  
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แนวคดิการมส่ีวนร่วม 

 แนวคิดของการมีส่วนร่วมนั้นผูศึ้กษาไดศึ้กษาแนวคิดของหลายท่าน   เช่น  

การมีส่วนร่วมของประชาชน ( Public participation) สถาบนัพระปกเกลา้ ( 2548) 

หมายถึง การท่ีประชาชนเขา้ไปร่วมกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อผลประโยชน์  

ของประชาชนโดยส่วนรวมอยา่งแทจ้ริง ทั้งน้ีตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของการท่ีประชาชน 

จะตอ้งมีอิสระในทางความคิดมีความรู้ความสามารถในการกระทาํ และมีความเตม็ใจ  

ท่ีจะเขา้ร่วมต่อกิจกรรมนั้นๆ  โดยท่ีการมีส่วนร่วมของประชาชนจะตอ้งมีลกัษณะ  

การเขา้ร่วมอยา่งครบวงจรตั้งแต่ตน้จนถึงส้ินสุด กล่าวคือ เร่ิมตั้งแต่การเกิดจิตสาํนึก  

ในตนเองและถือเป็นภารหนา้ท่ีของตน ร่วมคิด ร่วมกนัวางแผน ร่วมดาํเนินงาน ร่วมกนั

ติดตามประเมินผล ร่วมรับผลประโยชน ์

ไพรัตน ์เตชะรินทร์ กล่าวถึงการมีส่วนร่วมวา่เป็นกระบวนการท่ีรัฐบาล 

ทาํการส่งเสริม ชกันาํ สนบัสนุน และเสริมสร้างโอกาสใหป้ระชาชนในชุมชนทั้งใน

ส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองคก์ารอาสาสมคัรรูปต่างๆ ใหเ้ขา้มามี

ส่วนร่วม ในการดาํเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองรวมกนั เพื่อใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคแ์ละนโยบายการพฒันาท่ีกาํหนดไว ้โดยส่วนร่วมในลกัษณะต่อไปน้ี 

1. ร่วมทาํการศึกษาคน้ควา้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 

ตลอดจนความตอ้งการของชุมชน 

2. ร่วมคิดและสร้างรูปแบบและวธีิการพฒันา เพื่อแกไ้ขปัญหาและลดปัญหา

ของชุมชนหรือสร้างสรรค ์ส่ิงใหม่ท่ีเป็นประโยชนต่์อชุมชนหรือสนองตอบความ

ตอ้งการของชุมชน 

3. ร่วมวางนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ เพือ่ขจดั

และแกไ้ขปัญหาและสนองตอบความตอ้งการของชุมชน 

4.   ร่วมตดัสินใจในการใชท้รัพยากรท่ีมีจาํกดั ใหเ้ป็นประโยชนต่์อส่วนรวม 

5. ร่วมจดัการปรับปรุงระบบการบริหารงานพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

6. ร่วมการลงทุนในกิจกรรมในโครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของ

ตนเองและหน่วยงาน 
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7. ร่วมปฏิบติัตามนโยบาย  แผนงาน  โครงการ  และกิจกรรมใหบ้รรลุ 

ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

8 . ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และบาํรุงรักษาโครงการและกิจกรรม 

ท่ีไดท้าํไวท้ั้งโดยเอกชนและรัฐบาลใหใ้ชป้ระโยชนไ์ดต้ลอดไป 

 รูปแบบของการมส่ีวนร่วม  

 การท่ีประชาชนภายในพื้นท่ีมีการรวมกลุ่มในรูปของประชาคมหรือชุมชน   

ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีสนบัสนุน  ความเขม้แขง็ของชุมชนและสังคม  โดยเนน้การมีส่วนร่วม

ของประชาชน  ใหร่้วมคิด ร่วมทาํ ร่วมแกไ้ขปัญหา  ซ่ึงการแกไ้ขปัญหานั้นจาํเป็นตอ้งมี

ความร่วมมือทาํพร้อมๆ กนัในทุกระดบั  ตอ้งระดมทุกองคป์ระกอบในสงัคม  โดยเฉพาะ

ชุมชน  เพื่อเสริมสร้างความเป็นชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็  สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ   

ไดด้ว้ยตนเอง  รูปแบบของการมีส่วนร่วมท่ีดาํเนินอยูโ่ดยทัว่ไป  สามารถสรุปไดเ้ป็น   

4 รูปแบบ ดงัน้ี  

 1.  การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

จะตอ้งไดรั้บการ แจง้ใหท้ราบถึงรายละเอียดของโครงการท่ีจะดาํเนินการ รวมทั้ง

ผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ทั้งน้ี การไดรั้บ แจง้ข่าวสารดงักล่าวจะตอ้งเป็นการแจง้

ก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจดาํเนินโครงการ  

 2.  การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีมี 

การจดัการหารือ ระหวา่งผูด้าํเนินการโครงการกบัประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งและไดรั้บ

ผลกระทบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ ตรวจสอบขอ้มลูเพิ่มเติม เพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจ

ในโครงการและกิจกรรมมากข้ึน  

 3.  การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) มีวตัถุประสงคเ์พือ่ให้

ประชาชนและฝ่ายท่ี เก่ียวขอ้งกบัโครงการหรือกิจกรรม และผูมี้อาํนาจตดัสินใจในการ

ทาํโครงการหรือกิจกรรมนั้นไดใ้ชเ้วที สาธารณะในการทาํความเขา้ใจ และคน้หาเหตุผล

ในการดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมในพื้นท่ีนั้น ซ่ึงมีหลาย รูปแบบ ไดแ้ก่  
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      3.1  การประชุมในระดบัชุมชน (Community Meeting) โดยจดัข้ึนในชุมชน 

ท่ีไดรั้บผลกระทบ จากโครงการ โดยเจา้ของโครงการหรือกิจกรรมจะตอ้งส่งตวัแทน 

เขา้ร่วม เพือ่อธิบายใหท่ี้ประชุมทราบถึง ลกัษณะโครงการและผลกระทบท่ีคาดวา่ 

จะเกิดข้ึนและตอบขอ้ซกัถาม  

      3.2  การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวชิาการ (Technical Hearing) 

สาํหรับโครงการท่ีมีขอ้ โตแ้ยง้ในเชิงวชิาการ จาํเป็นจะตอ้งเชิญผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา

จากภายนอกมาช่วยอธิบายและใหค้วามเห็น ต่อโครงการ ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งไดรั้บ

ทราบผลดงักล่าวดว้ย  

      3.3  การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นเวทีในการเสนอขอ้มลูอยา่ง

เปิดเผยไม่มีการปิดบงั ทั้งฝ่ายเจา้ของโครงการและฝ่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากโครงการ 

ซ่ึงจะตอ้งมีองคป์ระกอบของผูเ้ขา้ร่วมท่ีเป็นท่ี ยอมรับ มีหลกัเกณฑแ์ละประเดน็ในการ

พจิารณาท่ีชดัเจน และแจง้ใหทุ้กฝ่ายทราบทัว่กนั  

 4. การร่วมในการตดัสินใจ  (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมี

ส่วนร่วมของ  ประชาชน ซ่ึงประชาชนจะมีบทบาทในการตดัสินใจไดเ้พียงใดนั้นข้ึนอยู่

กบัองคป์ระกอบของคณะกรรมการท่ี เป็นผูแ้ทนประชาชนในพื้นท่ี  

 ลกัษณะทีสํ่าคญัของการมส่ีวนร่วมว่าเป็นเร่ืองของกระบวนการ ซ่ึงไดส้รุป 

ถึงขั้นตอนของการมีส่วน ร่วมได ้4 ขั้นตอนหลกัๆ ดงัน้ี  

 1.  มีส่วนร่วมในการคิด ศึกษา และคน้ควา้ หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา

ตลอดจนความตอ้งการของ ชุมชน  

 2.  มีส่วนร่วมในการวางนโยบาย หรือแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เพือ่ลด

และแกไ้ขปัญหา  

 3.  มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการจดัหรือปรับปรุงระบบการบริหาร

ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ และปฏิบติังานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย  
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 4.  มีส่วนร่วมในการควบคุม  ติดตาม  และประเมินผลการทาํงาน  การสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมจาํเป็นตอ้งใชว้ธีิการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสมในการ

นาํพา ข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐบาลหรือเอกชน ไปสู่ประชาชนผูเ้ป็นเป้าหมาย  

ส่ิงสาํคญัในการกระตุน้และสร้าง แรงจูงใจใหป้ระชาชน  หรือชุมชนไดรั้บความรู้ 

ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีตอ้งการส่ือสารนั้น ตอ้งอาศยักระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน กล่าวคือ ประชาชนมีส่วนร่วมใน กระบวนการร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมพฒันา

ชุมชน ใหมี้ความเขม้แขง็เพื่อเป็นพลงัขบัเคล่ือนสู่การแกไ้ขปัญหาของ สังคมและ

ประเทศชาติได ้ 

ผูเ้สนอแนวคิดจึงพิจารณาวา่เพื่อใหเ้กิดความสอดคลอ้งและเหมาะสม  

กบัพื้นท่ี โดยมีแนวคิดในการบริหารจดัการแบบบูรณาการ โดยใหค้วามสาํคญัต่อการ

การมีส่วนร่วมของประชาชน ทาํใหท้ราบสภาพปัญหาความเดือดร้อนและความตอ้งการ

ท่ีแตกต่างกนั ตามพื้นท่ีนั้นๆ และกาํหนดภารหนา้ท่ี ของรูปแบบของการจดัทาํแผนงาน

โครงการและงบประมาณและการดาํเนินงานจะมุ่งเนน้รูปแบบการทาํงานแบบมีส่วน

ร่วม ระหวา่งภาคีต่างๆ ในการเขา้ไปร่วมกนัแกไ้ขปัญหาและพฒันาพื้นท่ีและเพื่อลด

ความขดัแยง้ในการใชท้รัพยากร  การร่วมมือสู่การแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นรูปธรรม และ

เพื่อดาํเนินการประสานจดัทาํแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

ในระดบัจงัหวดักบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และใหอ้งคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดใ้ชเ้ป็น

แนวทางในการดาํเนินการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี 

      จากแนวคิดของการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่

รูปแบบและลกัษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนใหญ่ จะเร่ิมตน้จากขั้นตอน

การวางแผน หรือการตดัสินใจในการปฏิบติัการ การรับประโยชน ์การติดตามและ  

การประเมินผล ดงันั้นผูศึ้กษาจึงนาํมาประยกุตใ์ชโ้ดยสรุปรูปแบบการมีส่วนร่วมมา  

เป็นกรอบในการศึกษาไวด้งัต่อไปน้ี  

 1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน  คือ การร่วมในการเสนอปัญหาต่อ 

ท่ีประชุมการร่วมวเิคราะห์ปัญหา การร่วมวางแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม และ

จดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา และการร่วมเสนอแนวทางและตดัสินใจเลือกแนวทาง 

เพื่อจดัทาํแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม    
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 2. การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมเป็นผูรั้บผดิชอบ 

การเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ การมีส่วนร่วมในการประสานขอความร่วมมือ และ 

การมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ ใหข่้าวสาร  

 3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน ์การจดัทาํแผนงาน/โครงการท่ี

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีเพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

 4. การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล การร่วมควบคุม การร่วม 

ประเมินผล และร่วมบาํรุงรักษาโครงการและกิจกรรมท่ีไดท้าํไวท้ั้งโดยเอกชนและ

รัฐบาลใหใ้ชป้ระโยชนไ์ดต้ลอดไป 

 

แนวคดิการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม  

 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย   

6 หลกัการสาํคญั คือ 

 1.  การพฒันาท่ีย ัง่ยนื(Sustainable Development) เป็นหลกัการท่ีใหค้วามสาํคญั

กบัการพฒันาท่ีมีดุลยภาพ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะตอ้งเก้ือกลูและ

ไม่เกิดความขดัแยง้ซ่ึงกนัและกนั โดยการพฒันาเศรษฐกิจใหข้ยายตวัอยา่งมีคุณภาพและ

แข่งขนัได ้จะตอ้งคาํนึงถึงขีดจาํกดัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีสามารถ

สงวนรักษาไวใ้ชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งยาวนาน ใชท้รัพยากรทุกชนิดอยา่งประหยดัและ 

มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ส่งผลเสียต่อความตอ้งการของสงัคมทั้งในปัจจุบนัและ 

ในอนาคต 

  2.  การบริหารจดัการเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem Approach) เป็นหลกัการ

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยคาํนึงถึงความสัมพนัธ์เชิงระบบ

หรือองคร์วม (Holistic)ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พือ่การดาํรงอยูข่องระบบนิเวศอยา่งสมดุล 

และการตอบสนองต่อความตอ้งการของมนุษยใ์นการใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื ไดแ้ก่ การจดัการลุ่มนํ้าอยา่งบูรณาการและ 

การบริหารจดัการกลุ่มป่า 
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  3.  การระวงัไวก่้อน (Precautionary Principle) เป็นหลกัการจดัการเชิงรุกท่ีเนน้

การป้องกนัผลกระทบล่วงหนา้โดยการสร้างระบบภูมิคุม้กนัใหก้บัทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีระบบนิเวศท่ีเปราะบางและพื้นท่ีเส่ียง 

  4. ผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluters Pay Principle: PPP) และ ผูไ้ดรั้บ

ผลประโยชนเ์ป็นผูจ่้าย (Beneficiaries Pay Principle: BPP) เป็นหลกัการในการนาํ

เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์มาใชใ้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

โดยสร้างแรงจูงใจและภาระรับผดิชอบเพือ่ลดการก่อมลพษิส่งเสริมการใชป้ระโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการฟ้ืนฟู และอนุรักษท์รัพยากร 

ธรรมชาติ และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงสร้างความเป็นธรรมใหก้บัผูเ้สีย

ประโยชน ์เพื่อลดความขดัแยง้ทางสังคมอนัเกิดจากการนาํทรัพยากรธรรมชาติไปใช้

ประโยชน ์และทาํใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชนร่์วมกนั 

5.  ความเป็นหุน้ส่วนของรัฐ – เอกชน (Public-Private Partnership) เป็นหลกัการ

ท่ีใชส้ร้างการร่วมรับผดิชอบและควรนาํมาใชค้วบคู่กบัหลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย 

เพือ่ส่งเสริมใหภ้าคเอกชน เขา้มาลงทุนและมีบทบาทในการจดัการส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 

6. ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นหลกัการท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดความยัง่ยนืใน 

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  โดยมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั  ไดแ้ก่ การมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  การกระจายอาํนาจท่ียดึหลกัการพื้นท่ี  - หนา้ท่ี - การมีส่วน

ร่วม (Area-Function-Participation: AFP) การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและ

เป็นธรรม  ความโปร่งใสในกระบวนการตดัสินใจ  การเปิดเผยขอ้มูลสู่สาธารณะ  และ 

การกาํหนดภาระรับผดิชอบ (Accountability) ของทุกภาคส่วนอยา่งจริงจงั 

 

บทสรุปแนวคดิ 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั  มีวตัถุประสงคเ์พือ่ใหห้น่วยงานภาครัฐ  ประชาชนใน

ทอ้งถ่ิน และหน่วยงานภาคเอกชนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในโครงการ

เพือ่การพฒันา  ตั้งแต่เร่ิมดาํเนินงานโครงการอยา่งต่อเน่ือง  เพือ่ใหไ้ดมี้โอกาส 

ร่วมรับทราบขอ้มูลและแสดงความคิดเห็น  อนัจะ ทาํใหโ้ครงการนั้นๆ  เกิดประโยชน์
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สูงสุดและส่งผลกระทบทางสงัคมใหน้อ้ยท่ีสุด  นอกจากน้ี กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนนั้นไม่วา่จะเป็นระดบัครอบครัว  ระดบัชุมชน  หรือระดบัประเทศนั้น  ถือเป็น

กระบวนทศันท่ี์มี  ความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาประเทศในปัจจุบนั  เพราะจะช่วยให้

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการกาํหนด  ทิศทางของการพฒันา  วางแผนโครงการพฒันา

ต่าง ๆ ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความรู้สึกความเป็นเจา้ของและยนิยอม  ปฏิบติัตามไดอ้ยา่งสมคัร

ใจ และเป็นส่วนสาํคญัท่ีจะทาํใหก้ารพฒันาเป็นไปในแนวทางท่ีสนองต่อความตอ้งการ  

ของประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

 

ข้อเสนอ 

การนาํแนวความคิดดงักล่าวมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินงานดา้นการมีส่วน

ร่วมของประชาชนดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมี

แนวทางในการดาํเนินงานเพื่อพฒันางาน โดยกาํหนดรูปแบบขั้นตอนการดาํเนินงาน  

4 รูปแบบ  ดงัน้ี  

      1. การมส่ีวนร่วมในการวางแผน   

    1.  การสาํรวจขอ้มูลในระดบัพื้นท่ี ประสานตรวจสอบร่วมกบัผูน้าํชุมชน

ในการสาํรวจสภาพปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี ตลอดจน

ความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี 

    2.  การจดัเวทีระดมความคิดและการประชุมเชิงปฏิบติั เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูล 

ศึกษาความเหมาะสม การวางแผน การกาํหนดแนวทางติดตามและรายงานผลแผน

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 

      2. การมส่ีวนร่วมในการดําเนินการ 

     1.  การสร้างเครือข่ายภาคประชาชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน 

และอ่ืนๆ ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัพื้นท่ี 

     2.  การจดัทาํฐานขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบั

จงัหวดั การใชร้ะบบขอ้มลูและระบบรวมศนูยข์อ้มลู เพื่อใชเ้ป็นแนวทางและประโยชน์

ต่อไปในอนาคต  
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     3.  การส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี เช่น การรณรงค ์ประชาสัมพนัธ์ ตามช่องทางต่างๆ 

เพื่อใหไ้ดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร 

 3. การมส่ีวนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

     การขบัเคล่ือนแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน

ระดบัจงัหวดั สู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม  โดยจดัทาํ ขอ้เสนอโครงการสาํคญัเร่งด่วน

ในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบติั  และการบูรณาการงานดา้นการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ประกอบการ  

ขอสนบัสนุนงบประมาณจากแหล่งเงินทุนต่างๆ  

   4. การมส่ีวนร่วมในการติดตามประเมนิผล   

 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ซ่ึงกาํหนดใหมี้การประเมิน 3 ช่วง 

ไดแ้ก่ การประเมินก่อนการดาํเนินงาน การติดตามและประเมินผลระหวา่งการ

ดาํเนินงาน และประเมินหลงัส้ินสุดการดาํเนินงาน รวมทั้งการกาํหนดผูรั้บผดิชอบท่ีจะ

ทาํหนา้ท่ีติดตามประเมินผลอยา่งชดัเจน 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

          1. ประโยชน์ต่องานในหน้าที ่

   1. เป็นการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั  ร่วมคิด ร่วมวางแผน 

ร่วมตดัสินใจ ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมรับประโยชน ์ร่วมปฏิบติั อนัเกิดจาการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในพื้นท่ีและการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนราชการใน

พื้นท่ี 

   2. การใชห้ลกัการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นการวางแผนเพื่อแกไ้ข

ปัญหาพร้อมทั้งช่วยกาํหนดแนวทางการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีในอนาคต 
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   3.  การวเิคราะห์ถึงปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน

พื้นท่ีโดยใหทุ้กฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วม และกาํหนดปัญหาพร้อมทั้งเสนอแนวทางแกไ้ข 

ถึงความเป็นไปไดข้องแนวทางต่างๆ ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี 

   4.  การบูรณาการขบัเคล่ือนแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศันก์ารพฒันาจงัหวดั 

        2.  ประโยชน์ต่อการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมใน

ระดับจังหวดั    

   1.  แผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบั

จงัหวดัไดรั้บความเช่ือถือและไดรั้บการยอมรับจากประชาชนหน่วยงานราชการต่างๆ 

โดยจะเห็นไดจ้ากการไดรั้บความร่วมมือจากประชาชน หน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ี  

   2.  ส่งเสริมพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม ใหแ้ก่อาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หรือเครือข่าย

ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  

   3.  สามารถกาํหนดแนวทางการอนุรักษ ์พฒันาและใชป้ระโยชนจ์าก

ทรัพยากรไดต้ามความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงอนัเป็นการเพิ่มศกัยภาพการ

พฒันาจงัหวดั    

          3. ประโยชน์ต่อประชาชน 

   1.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาเสนอแผนงานไดรั้บการ

พฒันาตามความตอ้งการท่ีแทจ้ริง เกิดความพึงพอใจและไดรั้บประโยชนสู์งสุด 

   2.  ประชาชนกาํหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ

ความเป็นอยู ่เพื่อการแกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในการ

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี    
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ตัวช้ีวดัความสําเร็จ 

   1.  มีกลไกในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

มีการร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมประเมินผล จากการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยสามารถ

เช่ือมโยงในทุกระดบัและทุกมิติของการปฏิบติัราชการ ร้อยละ 80   

   2.  มีแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบั

จงัหวดั ตรงกบัความตอ้งการของพื้นท่ีและมีหน่วยงานนาํไปปฏิบติัใหเ้กิดผลตาม

เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ร้อยละ 80 
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