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การจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

ของชุมชนต าบลตะโล๊ะกาโปร์ อ าเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานี 1 
 

สมพร โรยท่ัว 2 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จิตนุพงศ์ 3  

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้ งนี้ มี วัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาทรัพยากรทางธรรมชาติของชุมชน         
ต าบลตะโล๊ะกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ
อย่างยั่งยืนของชุมชนต าบลตะโล๊ะกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และเพื่อศึกษาปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางในการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ อย่างยั่ งยืนของชุมชน           
ต าบลตะโล๊ะกาโปร์  อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเลือกสุ่ม
แบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ระดับลึก ส าหรับ   
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการศึกษา พบว่า ทรัพยากรทางธรรมชาติของชุมชนต าบลตะโล๊ะกาโปร์          
อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ มีพืชพันธุ์ไม้ท่ี  พบจ านวน
ท้ังหมด 22 ชนิดประกอบด้วย  ไม้ยืนต้น 15 ชนิด ไม้พุ่มและกึ่งพุ่ม 7 ชนิด โดยพบว่าโกงกาง  
ใบเล็กเป็นพันธุ์ไม้ท่ีพบบ่อยท่ีสุด และมีความโดดเด่นในพื้นท่ีมากท่ีสุดด้านทรัพยากรสัตว์น้ า     
ท่ีพบเป็นจ านวนมากท่ีสุดในป่าชายเลน ได้แก่ หอยกัน (ชาวบ้านเรียก หอยตาควาย เพราะมี
ขนาดใหญ่) นอกจากทรัพยากรทางด้านป่าชายเลนแล้วยังมีทรัพยากรทางด้านทะเลท่ีติดกับ
ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย (ชาวบ้านเรียกว่าทะเลนอก) มีสัตว์น้ าท่ีพบเป็นจ านวนมากท่ีสุดได้แก่ 
ปลาทราย หรือปลาบูลฮ ปลาหลังเขียว ปลาอินทรี กุ้งขาว และส่วนพื้นท่ีด้านทิศตะวันตกติดกับ
ชายฝั่งทะเลของอ่าวปัตตานี (ชาวบ้านเรียกว่าทะเลใน) มสีัตว์น้ าท่ีพบเป็นจ านวนมากที่สุดได้แก่ 
ปลากระบอก กุ้งแชบ๊วย และกุ้งกุลาด า การจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน พบว่าใน
ชุมชนต าบลตะโล๊ะกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  1) มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร      
ทางธรรมชาติ โดยการจัดกิจกรรมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่าโกงกาง การปล่อย 
  
ค าส าคัญ : การจัดการทรัพยากร  การมีส่วนร่วม 
 
1 บทความเรียบเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง “การจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนของชุมชน ต าบลตะโล๊ะกาโปร์  อ าเภอยะหริ่ง 
จังหวัดปัตตานี”ซ่ึงผ่านการสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมอีาจารย์ที่ปรึกษา คือ รองศาสตราจารย ์ดร.วิทยา จิตนพุงศ์   

2 นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

3 อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
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พันธุ์สัตว์น้ าชนิดต่างๆต่างๆ 2) มีการจัดกิจกรรมดูแลเขตพิทักษ์ป่าชายเลนและสัตว์น้ า เพื่อให้
ทรัพยากรทางธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์และเกิดความยั่งยืน 3) มีการควบคุมและบังคับใช้ 
กฎ ระเบียบของชุมชนใน 4) มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมใน  
การท ากิจกรรมต่างๆ โดยการจัดท าเวทีประชาคมในหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ 5) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในวันส าคัญต่างๆ 
เช่น วันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อสร้างความตระหนักให้คนในชุมเห็นคุณค่าทรัพยากรท่ีมีอยู่มาก
ยิ่งขึ้น 6) มีกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่ง ท าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
สร้างจิตส านึกให้กับชาวบ้าน และช่วยกันวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในส่วนปัญหา อุปสรรค   
ท่ีพบคือ 1) ชาวบ้านขาดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยเฉพาะใน
เร่ืองการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ มีเพียงบางกลุ่มเท่านั้น 2) ค่านิยมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของชาวบ้าน 
คนรุ่นใหม่ในชุมชนออกไปท างานนอกบ้าน ไม่สืบทอดกิจการประมง ชาวบ้านเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรทางธรรมชาติลดน้อยลง 3) ขาดผู้น าท่ีมีศักยภาพในการจัดการทรัพยากร ผู้น าท่ีได้รับ
การแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ มุ่งเน้นพัฒนาให้ความส าคัญในด้านอื่นๆ และแนวทางใน        
การจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน พบว่า 1) ควรส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติเพ่ือให้เกิดอย่างยั่งยืน 2) สร้างจิตส านึกให้กับคนในชุมชน 
ให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรในท้องถิ่น 3) จัดสรรงบประมาณให้กับการท า
กิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในเร่ืองของการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ  4) ควรมีการวางแผน
ในการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆ 
 

บทน า 
โลกของเราประกอบไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอื้ออ านวยต่อการด ารงชีวิตสิ่งมีชีวิต

ต่างๆ โดยเฉพาะมนุษย์ได้มีการพัฒนาความรู้ น าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการด ารงชีวิตและเอื้ออ านวยความสะดวกสบายแก่ตนเองการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติมา
ใช้นั้น อาจจะขาด ความรู้ ความเข้าใจขาดการวางแผนท่ีดีโดยไม่ค านึงถึงผลกระทบท่ีจะตามมา
ท่ีจะส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมและการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติท า ให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมตามมา ในอดีตท่ีผ่านมารัฐบาลไทยได้มุ่งเน้นและให้ความส าคัญ กับการเร่งรัด
พัฒนาเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว ยังผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท าลายลง   
อย่างมากและรวดเร็วจนขาด ความสมดุล เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ และมีความ
รุนแรงมากขึ้นตามล าดับ ซึ่งมี ผลกระทบท้ังโดยทางตรงและทางอ้อมต่อชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี
ของประชาชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560 – 2564) ได้มี     
การปรับปรุง แนวทางการพัฒนา โดยให้  ความส าคัญในเรื่องการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อมเพื่ อการพัฒนาท่ียั่ งยืน  “คืนสมดุลสู่ ธรรมชาติ  เพื่ อการพัฒนาท่ียั่ งยืน”         
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ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิต
และการให้บริการ รวมท้ัง การด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของ
พื้นท่ีป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงใน    
การขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่ม สูงขึ้นตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจและชุมชนเมืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมี       
ความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ  
ภู มิ อากาศทวีความ เข้ มข้น  ซึ่ งจะส่ งผลต่ อแนวทางการพัฒ นาประเทศในอนาคต               
ดังนั้นการพัฒนาในระยะต่อไป จึงมุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้าง
ความมั่นคงด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ ลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินท่ีเกิดจากสาธารณภัย  

จะเห็นได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความส าคัญและจ าเป็นต่อมนุษย์   
เราเป็นอย่างมาก อีกท้ังอ านวยประโยชน์แก่มนุษย์ในด้านต่าง ๆ กล่าวคือสามารถน ามาใช้
ประกอบอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และท่ีอยู่อาศัย หากขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท่ีจ าเป็นแล้ว ก็จะก่อให้เกิดปัญหากับมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวจึงพบอยู่เสมอว่า ชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมท่ีดีย่อมแสดงให้เห็น ถึงความล าบากยากไร้ ของประชาชนในท้องถิ่น เนื่องจาก
ประชาชน ได้อาศัยทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อการประกอบอาชีพ เช่น 
ทรัพยากรดิน ทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรน้ า เป็นต้น นอกจากนี้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งใกล้ชิด
กับความเป็นอยู่ของ ประชาชน เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ าและขยะมูลฝอย ซึ่งถ้าไม่มี
แนวทางท่ีดีในการจัดการ หรือแก้ไขแล้วนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท่ีสุด 
 ผูว้ิจัยจึงได้เล็งเห็นว่าทรัยพากรท่ีมีอยู่ในชุมชนมีความส าคัญมาก สามารถน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ในหลายๆด้าน เช่น น ามาประกอบอาหาร ใช้เป็น
เครื่องนุ่งห่ม ใช้เป็นยารักษาโรค หรือน ามาดัดแปลงเป็นท่ีอยู่อาศัย ดังนั้นการจัดการทรัพยากร
ทางธรรมชาติท่ีดีต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน โดยการมีส่วนร่วม
ในการตั ด สิ น ใจ  (Decision Making),ก ารด า เนิ น งาน  ( Implementation), ก ารรักษ า
ผลประโยชน์ (Binefit) และการประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีคนในชุมชนจะเข้า
มามีส่วนร่วมในการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อให้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน
ท้องถิ่นเกิดความย่ังยืนและสืบทอดให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต 
           การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จะเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้ น ท่ีจาก           
กลุ่มตัวอย่างจะท าให้ทราบถึงทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นของชุมชนต าบลตะโล๊ะกาโปร์           
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อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี การจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อให้เกิดความยั่งยืน         
ในชุมชน การมีส่วนของคนในชุมชน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการจัดการ
ทรัพยากรทางธรรมเพ่ือน าไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรในท้องถิ่น การสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ให้ชุมชนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรมากย่ิงขึ้น   
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาทรัพยากรทางธรรมชาติของชุมชนต าบลตะโล๊ะกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง 
จังหวัดปัตตานี  

2 ) เพื่ อ ศึ กษ าก ารจั ด ก าร ท รัพ ยาก รท างธรรมช าติ อ ย่ า งยั่ งยื น ข อ งชุ ม ชน                 
ต าบลตะโล๊ะกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  

3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืนของชุมชนต าบลตะโล๊ะกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ 
การบริหารหรือการจัดการ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นต่อ        

การด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานทุกระดับโดยการบริหาร (Administration) นิยมใช้ในภาครัฐ
หรืองานท่ีเกี่ยวกับนโยบายและการจัดการ (Management) นิยมใช้ในภาคธุรกิจเอกชนซึ่ง        
The Encyclopedia Americana ได้ขยายความว่า การบริหารและการจัดการใช้ทดแทนกันได้ 
ค าว่า “การบริหาร” เป็นการจัดการบริหารระดับสูง ส่วน “การจัดการ” เป็นศิลปะของ      
การประสานองค์ประกอบหรือปัจจัยการผลิตเพ่ือมุ่งความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การเป็น
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยอาศัยแรง วัสดุ  และเครื่องจักรการบริหารจัดการ 
(Lunenburg & Ornstein 1996, อ้างถึงในส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
2546 : 69) 

เออร์เนสต์ เดล (Ernest Dale, อ้างถึงใน สมคิด บางโม, 2539 : 29) กล่าวไว้ว่า       
การจัดการ คือ กระบวนการจัดองค์การและการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

สมคิด บางโม (2539, หน้า 29) ได้แสดงถึง การจัดการ คือ ศิลปะในการใช้คน เงิน วัสดุ 
อุปกรณ์ขององค์การและนอกองค์การเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพมี
องค์ประกอบท่ีส าคัญ 

หลักการจัดการ 
 แนวคิดและทฤษฎีองค์การของ ฟาโย (Fayol, 1925) ได้แสดงถึง ด้วยหลักการจัดการ
ในการบริหารงานของผู้บริหารงานท้ังภาครัฐและเอกชน (Private and Public) และสรุป
หลักการจัดการได้  2 ประเด็น คือ 
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 1) หลักเกี่ยวกับหน้าท่ีการจัดการ (Management Functions) กระบวนการจัดการ
งาน ประกอบด้วยหน้าท่ี 5 ประการ หรือท่ีเรียกชื่อย่อว่า POCCC ดังนี้ 
  1.1 การวางแผน (Planning) 
  1.2 การจัดองค์การ (Organizing) 
  1.3 การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) 
  1.4 การประสานงาน (Coordinating) 
  1.5 การควบคุม (Controlling) 

2) หลักการจัดการ (Management Principles) ได้ก าหนดหลักท่ัวไปท่ีใช้ในการจัดการ
ซึ่งเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไป ท่ีเรียกว่าหลัก 14 ประการของฟาโยล ได้แก่ 
  2.1 หลักอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) 
  2.2 หลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว (Unity of Command) 
  2.3 หลักของการไปในทิศทางเดียวกัน (Unity of Direction) 
  2.4 หลักสายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) 
  2.5 หลักของการแบ่งงานกันท า (Division of Work of Specialization) 
  2.6 หลักความมีระเบียบวินัย (Discipline) 
  2.7 หลักประโยชน์ของส่วนบุคคลเป็นรองจากประโยชน์ของส่วนรวม 
(Subordination of the Individual Interest to General Interest) 
  2.8 หลักของการให้ผลตอบแทน (Remuneration) 
  2.9 หลักของการรวมอ านาจ (Centralization) 
  2.10 หลักความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Order) 
  2.11 หลักความเสมอภาค (Equity) 

2.12 หลักการความมั่นคงในการท างาน (Stability of Tenure) 
2.13 หลักความคิดริเร่ิม (Initiative) 
2.14 หลักความสามัคคี (Esprit de Corps) 

 ฟาโย (Fayol, 1961 อ้างถึ งใน ธงชัย สันติวงษ์ , 2540 หน้ า 40 ) ได้แสดงถึ ง
กระบวนการบริหาร หรือการจัดการประกอบด้วยหน้าท่ีทางการจัดการ 5 ประการ คือ 
 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าท่ีของผู้บริหารท่ีจะต้องท าการ
คาดการณ์ล่วงหน้าหรือเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน และก าหนดขึ้นเป็น
แผนการการปฏิบัติงานหรือวิถีทางท่ีจะปฏิบัติเอาไว้ เพื่อส าหรับเป็นแนวทางของการท างานใน
อนาคต 
 2 การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าท่ี ท่ีผู้บริหารจะต้องจัดให้มี
โครงสร้างของงานต่างๆ และอ านาจหน้าท่ีท้ังเพื่อให้เครื่องจักร สิ่งของและตัวคนอยู่ใน
ส่วนประกอบท่ีเหมาะสมในอันท่ีจะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ 
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 3 การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หน้าท่ีในการสั่งงานต่างๆ ของ     
ผู้ใต้บังคับชา ซึ่งกระท าให้งานส าเร็จผลด้วยดี โดยท่ีผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างท่ีดี
จะต้องเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา 
 4 การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องเชื่อมโยงงานของทุก
คนให้เข้ากันได้และก ากับให้ไปสู่จุดหมายหมายเดียวกัน 

5 การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าท่ีในการท่ีจะต้องก ากับให้สามารถ
ประกันได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ท่ีท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว 
 หน้าท่ีในการจัดการของ ฟาโย (Fayol) ถือได้ว่า เป็นวิถีทางท่ีจะให้ผู้บริหารทุกคน
สามารถบริหารงานของตนให้บรรลุส าเร็จตามเป้าหมายได้ ยังเป็นหลักเกณฑ์ท่ีได้ใช้ปฏิบัติอยู่จน
ทุกวันนี้เพราะไม่ว่าเราจะยกเอากิจการใด ก็ตามขึ้นมาแยกแยะดู ก็จะเห็นว่างานบริหารของ
องค์การทุกวันนี้มีการจัดแบ่งหน้าท่ีของผู้บริหารไว้ใกล้เคียงกับหลักเกณฑ์ท่ี ฟาโย ได้แบ่งเอาไว้
ในขณะท่ีการบริหารองค์การสมัยใหม่นั้นจะต้องมององค์การอย่างเป็นระบบท่ีมีสิ่งแวดล้อมเข้า
มาเกี่ยวข้องในการบริหารงาน แนวคิดในเรื่องระบบจึงจ าเป็นท่ีผู้บริหารในองค์การต้องเข้าใจ
และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งท่ีมากระทบองค์การ 
  สรุป ความหมายของ “การจัดการ” หมายถึง กระบวนการ กิจกรรมหรือการศึกษา
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีในอันท่ีจะเชื่อมั่นได้ว่า กิจกรรมต่าง ๆ ด าเนินไปในแนวทางท่ีจะ
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าท่ีอันท่ีจะสร้างและรักษาไว้
ซึ่งสภาวะท่ีจะเอื้ออ านวยต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยความพยายามร่วมกันของกลุ่มบุคคล 

การจัดการเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ เนื่องจากการจัดการเป็นความรู้ท่ีสามารถถ่ายทอดมี
หลักเกณฑ์ สามารถพิสูจน์ความจริงได้ ตลอดจนได้รับการศึกษาค้นคว้ากันอย่างต่อเนื่องส่วนใน
แง่ของการเป็นศิลป์ ซึ่งหมายถึงการประยุกต์เอาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะการจัดการ
ในองค์กรแต่ละองค์กรมีปัจจัยท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นศาสตร์หรือความรู้ใน ด้านการจัดการเพียง
อย่างเดียวจึงไม่สามารถจะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้ จ าเป็นต้องประยุกต์ความรู้ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์กรแต่ละองค์กร 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ความหมายของการอนุรักษ์  อ านาจ เจริญศิลป์  (2544) ได้แสดงถึงการอนุรักษ์          

คือการสงวนรักษา หมายถึง การใช้ การระวังรักษาทรัพยากรด้วยวิธีฉลาด และให้เกิดประโยชน์
มากท่ีสุด  

เกษม จันทร์แก้ว (2540) ได้แสดงถึง การอนุรักษ์ หมายถึง การเก็บรักษา สงวน
ซ่อมแซม ปรับปรุงและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้เอื้ออ านวยให้
คุณภาพสูงในการ สนองความเป็นอยู่ของมนุษย์ตลอดไป หรืออีกความหมายก็คือ การใช้ตาม
ความต้องการและประหยัดไว้ใช้เพื่ออนาคต  
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วิ ชั ย  เที ย น น้ อ ย  (2533) ได้ แ ส ด งถึ ง  ก า รอ นุ รั ก ษ์  ห ม าย ถึ ง  ก า รน า เอ า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และยืดอายุการใช้งานให้นานท่ีสุด ดังนั้นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงต้องกระท าด้วยความฉลาด แต่มิได้หมายความว่าจะเก็บรักษาสิ่ง
เหล่านั้นโดยมิได้น ามาใช้ให้เกิดประโยชน ์  

นิวัติ เรืองแก้ว (2537) ได้แสดงถึง การอนุรักษ์ หมายถึง การรู้จักน าทรัพยากรธรรมชาติ
มาใช้ประโยชน์อย่างฉลาด ให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนมากท่ีสุดสูญเสียน้อยท่ีสุด ใช้ได้นาน    
และต้องกระจายการใช้ประโยชน์ให้ท่ัวถึงกันโดยถูกต้องตามกาลเทศะด้วย 

 สรุปได้ว่า การอนุรักษ์ คือ วิธีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรวมท้ังก่อให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดต่อมนุษย์และยาวนานท่ีสุด โดยสูญเสียทรัพยากรน้อยท่ีสุด  และต้องใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากท่ีสุด 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การจัดการ (Management) หมายถึงการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบ

ต่างๆ ท้ังด้านการจัดหา การเก็บรักษา การซ่อมแซม การใช้อย่างประหยัด และการสงวนรักษา 
เพ่ือให้ กิจกรรมท่ีด าเนินการนั้นสามารถให้ผลยั่งยืนต่อมวลมนุษย์และธรรมชาติ โดยหลักการ
แล้ว “การจัดการ” จะต้องมีแนวทางการด าเนินงาน ขบวนการ และขั้นตอนรวมท้ังจุดประสงค์
ในการด าเนินงานท่ีชัดเจนแน่นอน (พรชัย ธรณธรรม และจินตนา ทวีมา, 2538)  

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม หมายถึ งการด า เนินงานต่อ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังในด้านการจัดหา การเก็บรักษา 
การซ่อมแซม การใช้อย่างประหยัด และการสงวนรักษา เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมนั้นสามารถเอ้ืออ านวยประโยชน์แก่มวลมนุษย์ได้ใช้ตลอดไปอย่างไม่ขาดแคลนหรือ
มีปัญหาใดๆ หรืออาจจะหมายถึงกระบวนการจัดการ แผนงานหรือกิจกรรมในการจัดสรรและ
การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนองความต้องการในระดับต่างๆ ของมนุษย์
และเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาคือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  - สังคมและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการอนุรักษ์ด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างฉลาด ประหยัด และก่อให้ เกิดผลเสียต่อสิ่ งแวดล้อมน้อย ท่ีสุด เท่ าท่ีจะท า ได้                
(พรชัย ธรณธรรม และจินตนา ทวีมา, 2538)  

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึงการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อสิ่งท่ี 
เกิดขึ้นตามธรรมชาติและให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ ท้ังในด้านการจัดหา การเก็บรักษา            
การซ่อมแซม การใช้อย่างประหยัด รวมท้ังการสงวนเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นสามารถให้
ผลได้อย่าง ยาวนาน  

การจัดการสิ่งแวดล้อม หมายถึง การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อท าให้สิ่งท่ีอยู่
รอบๆ ตัวเรามีผลดีต่อคุณภาพชีวิต นั่ นก็คือจะต้องด าเนินการป้องกันไม่ให้ เกิดปัญหา        
ภาวะมลพิษ ท่ีจะมีผลต่อการด ารงชีวิตอยูอ่ย่างมีความสุข ปลอดภัย  
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การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้องยึดหลักการทางอนุรักษ์วิทยาเพื่อ
ประกอบการด าเนินงานในการจัดการดังนี้ คือ  

1. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลใช้อย่าง
ฉลาดหรือใช้ตามความจ าเป็น ไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือยและไม่เกิดการสูญเปล่า หรือเกิดการสูญเปล่า
น้อยท่ีสุด  

2. การประหยัดของที่หายากและของท่ีกาลังสูญพันธุ์  
3. การปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งท่ีเสื่อมโทรมให้คืนสภาพก่อนน าไปใช้ เพื่อให้ระบบ 

สิ่งแวดล้อมดีขึ้น  
สรุป  ก ารจั ด ก ารทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแ วดล้ อมการด า เนิ น งาน ต่ อ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังในด้านการจัดหา การเก็บรักษา 
การซ่อมแซม การใช้อย่างประหยัด และการสงวนรักษา เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม นั้นสามารถเอ้ืออ านวยประโยชน์แก่มวลมนุษย์ได้ใช้ตลอดไปอย่างไม่ขาดแคลนหรือ
มีปัญหาใดๆ หรืออาจจะหมายถึงกระบวนการจัดการ แผนงานหรือกิจกรรมในการจัดสรรและ
การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนองความต้องการในระดับต่างๆ ของมนุษย์
และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาคือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการอนุรักษ์ด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด 
ประหยัด และ ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน     

การมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละภาคส่วนท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
รูปแบบต่างๆ มีความส าคัญจะท าให้เกิดความเข้มแข็งภายในชุมชน และเกิดเครือข่ายชุมชนใน
การร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว มีนักวิชาการและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องให้
ค าจ ากัดความเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไว้หลายแง่มุมดังนี้ 

ยุวัฒน์   วุฒิ เมธี (2526, หน้า 253) ได้แสดงถึง การมีส่วนร่วมของชุมชนว่าเป็น         
การเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในความคิดริเริ่ม การพิจารณา ตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติ
และร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชน 

เสน่ห์   จามริก  (2527, หน้า 22) ได้แสดงถึง การมีส่วนร่วมของชุมชนว่าไม่ ได้
หมายความเพียงว่าดึงประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมตามท่ีนักวิชาการหรือองค์กรพัฒนาตั้งขึ้น 
แท้จริงแล้วต้องให้มีชุมชนมีกิจกรรม และ วิธีด าเนินการของเขาเองในชุมชน 

วันรัก มิ่งมณีนาคิน (2531, หน้า 10) ได้แสดงถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนว่าเป็น
การเข้าร่วมอย่างแข็งขันและอย่างเต็มท่ีของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทุกขั้นตอนของโครงการ
หรืองานพัฒนาชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในอ านาจ การตัดสินใจและหน้าท่ี    
ความรับผิดชอบ การมีส่วนเข้าร่วมจะเป็นเครื่องประกันว่าสิ่งท่ี ผู้มีส่วนได้เสียต้องการท่ีสุดนั้น        
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จักได้รับการตอบสนองและท าให้มีความเป็นไปได้มาก ขึ้นว่าสิ่ งท่ีท าไปนั้นจะตรงกับ        
ความต้องการท่ีแท้จริง และมั่นใจมากขึ้นว่าผู้เข้าร่วม ทุกคนจะได้รับประโยชน์เสมอหน้ากัน 

นิรันดร์  จงวุฒิเวศย์ (2546, หน้า 183) ได้แสดงถึง การมีส่วนร่วมว่า เกี่ยวข้องกับจิตใจ
และอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้
กระท าการให้บรรลุ จุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กับท้ังท าให้เกิดความส่วนร่วมรับผิดชอบกับ     
กลุ่มดังกล่าวด้วย 

โกวิทย์  พวงงาม (2545, หน้า 56) ได้แสดงถึง การมีส่วนร่วมว่า เป็นกระบวนการของ
กลุ่มองค์กรชุมชนมีการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ โดยมีความเข้าใจปัญหาของตน
และตระหนักถึงสิทธิ์ของตนท่ีมีต่อสิ่งนั้น ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยการท่ีบุคคล    
ได้รับข้อมูลใหม่ท่ีช่วยเพิ่มอ านาจความคิด และโอกาสได้ร่วมวิเคราะห์ และตัดสินใจก าหนด
เป้าหมายในกิจกรรมเหล่านั้น 

นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา (2546, หน้า 4) ได้แสดงถึง การมีส่วนร่วมว่าเป็นการที่ฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใดท่ีไม่เคยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ หรือเข้าร่วมการตัดสินใจหรือเคยมาเข้าร่วมด้วย
เล็กน้อยได้เข้าร่วมด้วยมากขึ้น เป็นไปอย่างมีอิสรภาพเสมอภาคมิใช่มีส่วนร่วมอย่างผิวเผินแต่
เข้าร่วมด้วยอย่างแท้จริงยิ่งขึ้นและการเข้าร่วมนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ายของ
โครงการ 

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น
จะประสบความส าเร็จได้ทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน เปิดโอกาสให้ชุมชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่ละภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางธรรมชาติ 
การสร้างความเข้มแข็งและเครือข่ายของชุมชน เป็นการสร้างแรงจูงในการท ากิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง อาจเป็นการเข้าร่วมแบบทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนที่น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนนั้นประกอบด้วย 5 ขั้นตอน     
ซึ่งหากขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไป จะท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีจะน าไปสู่          
การพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืนจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ โดย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
 (1) การมีส่วนร่วมในการรับรู้ สามารถให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 (2) การมีส่วนร่วมในการเลือกและเสนอแนวทางเพ่ือตัดสินใจ 
 (3) การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
 (4) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานติดตามตรวจสอบ 
 (5) การมีส่วนร่วมรับประโยชน์ และเป็นเจ้าของนโยบายสาธารณะ 
 การบริหารภาครัฐได้มีวิวัฒนาการมาเป็นล าดับ จากการบริหารรัฐกิจแบบดั้งเดิมมาสู่      
การบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลโดยการบริหารรัฐกิจแบบดั้งเดิมนั้น รูปแบบของการ
บริหารงานจะเป็น การบริหารภาครัฐเพื่อประชาชน โดยมีแนวคิดการให้บริการสาธารณะคือ
ผู้บริหารระดับสูง/ผู้บริหารมืออาชีพเป็นผู้ก าหนดแผนงาน นโยบาย จัดสรร ทรัพยากร และ
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ผลักดันลงไปยังผู้ปฏิบัติงาน โดยรับนโยบายไปด าเนินงานให้บริการกับประชาชนและ
กลุ่มเป้าหมายหลักซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์จากการท างาน 
 ปัจจุบันการบริหารภาครัฐได้ก้าวสู่การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลท่ีมีรูปแบบ         
การบริหารงานเป็นการบริหารเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนคือการให้บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพโดยจัดให้มีการบริการสาธารณะท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสม ในเวลาท่ี
เหมาะสมและใช้ทรัพยากรท่ีเหมาะสม ซึ่งจะเชื่อมโยงเข้ามาสู่แนวคิดการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม โดยน าความต้องการของประชาชนมาเป็นหลักให้ผู้บริหารก าหนดยุทธศาสตร์ จัดสรร
ทรัพยากร แก้ปัญหา ก ากับผลงานและให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแล้วผลักดันยุทธศาสตร์      
เพ่ือแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติบริหารงานราชการ ก ากับดูแลผลงาน รวมท้ังพัฒนาองค์กรและ
งานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติส่วนหน้าท่ีให้บริการสาธารณะท่ีตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
และกลุ่มเป้าหมาย 
 การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม คือ การจัดระบบบริหารราชการ ขั้นตอนวิธีการ
ปฏิบัติงานและโครงสร้างของการบริหารราชการ ซึ่งเป็นระบบท่ีเปิดให้ประชาชนเข้ามา          
มีส่วนร่วมเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดเผย
โปร่งใส เท่าเทียมกัน เป็นประชาธิปไตย และเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้น ในการจัด
โครงสร้างส่วนราชการ จึงจ าเป็นต้องเข้าหลักการของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และ
ต้องเข้าใจว่าในกระบวนการท างานในเชิงนโยบายสาธารณะนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนถึง
เป็นสิ่งส าคัญ จึงต้องจัดโครงสร้างและก าหนดบทบาทภารกิจให้เหมาะสม โดยพิจารณาความ
จ าเป็นของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
 รูปแบบและขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน    

ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน 4 ขั้นตอน ทวีศักดิ์ ปักษา ได้แบ่งไว้ดังนี้ (เจิมศักดิ์  
ปิ่นทอง, 2527 , หน้า 41 ; อ้างอิงมาจาก ทวีศักดิ์  ปักษา, 2550 , หน้า 25)     

1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา     
2. การมีส่วนร่วมในการค้นการวางแผนด าเนินกิจกรรม     
3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน      
4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน  

  กระบวนการและขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
 กระบวนการและขั้นตอนของการมีส่วนร่วม อันหมายความรวมถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้วย มีนักวิชาการและผู้ท่ีศึกษาได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนของ
การมีส่วนร่วม ดังนี้ 
 อรรณพ พงษ์วาท (2530, หน้า 98) ได้แสดงถึง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
เร่ิมตั้งแต่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน จนถึงลงมือปฏิบัติตามแผนและ
การประเมินซึ่งจะต้องมีการปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อระบุปัญหา และจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหาตลอดจนวิธีการปฏิบัติที่เห็นว่าเป็นไปได้ 
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 กายจนา แก้วเทพ (2530, หน้า 210-211) ได้แสดงถึง กระบวนการมีส่วนร่วมส าหรับ
การสร้างระบบการพึ่งตนเอง ดังนี้ 
 1. จิตส านึกและความตื่นตัว ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง          
ในหลักการท่ีว่าคนจนสามารถช่วยตนเองพร้อม ๆ กับช่วยเหลือผู้อื่นได้ 
 2. การตั้งองค์กร การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ใช่เรื่องปัจเจกบุคคลแต่ต้องเป็น         
การด าเนินกิจกรรมรวมกัน รับผิดชอบร่วมกัน 
 3. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม สมาชิกจะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุก
ขั้นตอน 
 4. การส าแดงศักยภาพของกลุ่มสามารถแสดงออกได้ 2 ทาง คือการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน เป็นการแสดงพลังความสามัคคีในกลุ่ม เพื่อลดการพึ่งพาหรือการถูกเอาเปรียบจากภายนอก 
และการต่อรองกับภายนอกเป็นการแสดงพลังท่ีมีอยู่ด้วยการต่อรองกับภายนอกกลุ่ม               
ท้ังทางด้านราคาหรือบริการ หรือเพื่อรักษาความเป็นอิสระของกลุ่มซึ่งการแสดงพลังของกลุ่มท้ัง      
2 วิธี จะต้องมีความสัมพันธ์กัน 
 สมพันธ์ เตชะอธิก (2531, หน้า 63) ได้แสดงถึง การมีส่วนร่วมและพึ่งตนเองของ
ชาวบ้านว่า จ าเป็นต้องเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนา ตั้งแต่เริ่มคิด แลกเปลี่ยนความคิดใน
โครงการต่าง ๆ การตัดสินใจท าหรือไม่ท า และด าเนินการ โดยค านึงถึงผลประโยชน์และการใช้
ทรัพยากรท้องถิ่น เน้นการพึ่งตนเองเป็นหลักมากกว่าท่ีจะคิดพึ่งพาจากภายนอก  
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2535, หน้า 61-63) ได้แสดงถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการพัฒนาชนบทว่า ประชาชนควรเข้าไปมีส่วนร่วม ในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหา การวางแผนด าเนินกิจกรรม การวางแผนด าเนินกิจกรรม การลงทุน และการปฏิบัติงาน 
การติดตามและประเมินผล 
 อคิน รพีพัฒน์ (2527, หน้า 107-111) ได้แสดงถึง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท
ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา            
การวิเคราะห์หาสาเหตุและท่ีมาของปัญหา การเลือกวิธีการและการวางแผนในการแก้ไขปัญหา 
การด าเนินการตามแผน สุดท้ายคือ การประเมินผลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยท่ีมี
ส่วนท่ีท าให้เกิดความส าเร็จในการพัฒนา และแบ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น          
4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหา 
รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา เป็นขั้นตอนท่ีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและ
ความต้องการของชุมชนตลอดจนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จัดเรียงล าดับความส าคัญของ
ปัญหา วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และแนวทางต่าง ๆ ท่ีอาจน ามาใช้ในการแก้ปัญหานั้น ๆ  
 2. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทางและการวางแผนพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา 
เป็นขั้นตอนท่ีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาแนวทางและวิธีการที่จะใช้ในการแก้ปัญหา 
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ตัดสินใจก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงาน รวมถึงการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาร่วมกับ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 3. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน เป็นขั้นตอนท่ี
ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนเพื่อแก้ปัญหา โดยการสร้างประโยชน์ด้วย      
การสนับสนุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์และแรงงาน 
 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา เป็นขั้นตอนท่ีให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานโดยเข้าร่วมประเมินว่า
การด าเนินการท่ีได้กระท าไปนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด 
 นิรันดร์ จงวุฒิ เวศย์  (2527, หน้า 168) ได้แสดงถึง เงื่อนไขการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการบริหารของประชาชนจะต้องประกอบด้วย ประชาชนต้องมีอิสรภาพท่ีจะมีส่วนร่วม
ประชาชน มีขีดความสามารถที่จะมีส่วนร่วม และประชาชนปรารถนาและเต็มใจท่ีจะมีส่วนร่วม 
 เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2525, หน้า 11–13) ได้แสดงถึง การแบ่งขั้นตอนของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนไว้ 4 ขั้นตอน คือ การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา       
การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน      
การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน 
 สรุปได้ว่า กระบวนการและขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึงการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนมากท่ีสุด มิใช่มีส่วนร่วมเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง 
ประชาชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่เร่ิมแรก คือ การมีส่วนร่วมในการเร่ิมคิดใน
การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาหรือริเร่ิมการด าเนินการ ต่อมาควรมีส่วนร่วมในขั้นตอน
ของการวางแผนด าเนินการ และการมีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจในการด าเนินการ และ
การมีส่วนร่วมในขั้นการติดตามตรวจสอบประเมินผลการด าเนินการตามโครงการต่างๆ อันมี
ผลกระทบถึงตัวประชาชนเองท้ังในลักษณะของปัจเจกชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ลักษณะกลุ่ม 
  

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured 
interview or Formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีค าถามและ
ข้อก าหนดท่ีแน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน และการสัมภาษณ์จะท า     
การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดวันนัดหมายสัมภาษณ์ 
โดยได้แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึก 
อัดเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 
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. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลท่ัวไปโดย

การรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน  
2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะต้องท าการสัมภาษณ์ โดยท่ีผู้วิจัยเลือก

วิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured interview) โดยท่ีผู้วิจัยจะต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามท่ีก าหนดไว้ในแบบ
สัมภาษณ์ ซึ่งผู้ศึกษาจะสัมภาษณ์ตามข้อท่ีก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่ง
เป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ    
ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้  1) น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็น            
แต่ละประเด็น 2) น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบ
ความเหมือนหรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์        
3) น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง 4) น าข้อมูลท่ีได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุป
ผลการวิจัย โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
 

สรุปผลการศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ส าหรับการศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้ใช้วิธี          
การพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 คน
สามารถสรุปผลของการศึกษาได้ดังนี้ 

1. ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนต าบลตะโล๊ะกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง           
จังหวัดปัตตานี สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
1.1) มีป่าชายเลนซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนยะหริ่งในต าบลตะโล๊ะกาโปร์ 
อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มีชนิดพันธุ์ไม้ท่ีพบบริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง 
พบว่า มีพันธุ์ไม้ป่าชายเลน จ านวนท้ังหมด 22 ชนิด ประกอบด้วย ไม้ยืนต้น 15 ชนิด ไม้พุ่ม
และกึ่งพุ่ม 7 ชนิด ส าหรับสัตว์ในป่าชายเลน มีท้ังสัตว์เลื้อยคลาน เช่น กิ้งก่า แลน หรือตะกวด 
งูชนิดต่างๆ สัตว์จ าพวกนก เช่น นกกระยาง นกหัวขวาน นกกินปลี และ นกน้ าหลายชนิด สัตว์
ท่ีเล้ียงลูกด้วยนม เช่น นาก กระรอก ค้างคาว และสิงแสม โดยเฉพาะลิงแสมจะมีอยู่เป็นจ านวน
มากค่อนข้างเชื่องและคุ้นเคยกับคนท่ีอาศัยอยู่ใกล้ๆ บริเวณนี้ ซึ่งตอนเย็นลิงเหล่านี้มักจะ
ออกมายืนเล่นหรือกินอาหารท่ีคนท่ีสัญจรไปมาให้ สร้างความตื่นเต้นให้กับ  ผู้พบเห็น 

1.2) มีทรัพยากรทางด้านทะเลท่ีติดกับชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย (ชาวบ้านเรียกว่า    
ทะเลนอก) ส่วนพื้นท่ีด้านทิศตะวันตกติดต่อกับชายฝั่งทะเลของอ่าวปัตตานี (ชาวบ้านเรียกว่า
ทะเลใน) ท าให้ชาวประมงพื้นบ้านสามารถจับสัตว์น้ าได้ทั้ง 2 ฝั่งทะเล 
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- สัตว์ในทะเลฝั่งอ่าวไทย (ทะเลนอก) ท่ีชาวประมงพื้นบ้านน ามาประกอบเป็นอาหาร
และเป็นสัตว์ทางเศรษฐกิจ ได้แก่  ปลาทรายหรือปลาบูลฮ ปลาหลังเขียว ปลาอินทรี           
ปลากระเบน และ กุ้ง  

- สัตว์ในทะเลฝั่งอ่าวปัตตานี (ทะเลใน) ท่ีชาวประมงพื้นบ้านน ามาประกอบเป็นอาหาร
และเป็นสัตว์ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลากกระบอก กุ้งแชบ๊วย กุ้งกุลาด า  

ดังนั้นในต าบลตะโล๊ะกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ี
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางด้านป่าชายเลน ทรัพยากรทางทะเล ซึ่งมีความส าคัญ
อย่ างยิ่ งต่ อระบบนิ เวศ  เป็ นถิ่ นก าเนิ ด  เป็ นแหล่ ง ท่ี อยู่ อ าศัย  แหล่ งเพ าะพันธุ์และ                
แหล่งเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตท้ังพืชและสัตว์ และยังเป็นพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพท่ีเอื้อประโยชน์ต่อ
การด ารงชีวิตของคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน การประกอบอาชีพ       
การท าประมงพื้นบ้าน ซึ่งล้วนเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติท้ังนั้น ท าให้คน
ในชุมชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรท่ีมีอยู่  และยืนอยู่บนพื้ นฐานของความเข้ าใจใน
ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิด  

2. การจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนของชุมชนต าบลตะโล๊ะกาโปร์        
อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มีดังนี้ 

2.1) ชาวบ้านมีการจัดกิจกรรมการปลูกป่า และปรับปรุงสภาพป่าชายเลนในโอกาส
ต่างๆ เนื่องจากชาวบ้านเห็นการสูญเสียป่าชายเลน และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์
น้ า ซึ่งเป็นพื้นฐานของการด ารงชีวิตของชุมชน โดยชาวบ้านมีการจัดการกิจกรรมการปลูก เสริม 
และปรับปรุงสภาพป่าชายเลน จากการสนับสนุนของสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 39 
(ปัตตานี)   

2.2) ชาวบ้านมีการจัดกิจกรรมดูแลเขตพิทักษ์ป่าชายเลนและสัตว์น้ า ชาวบ้านดูแลพื้นท่ี
ป่าท่ีอุดมสมบูรณ์มีอาสาสมัครของชุมชน และกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร เป็นชุดปฏิบัติการออกไป
ตรวจสอบ ควบคุมดูแลท้ังทางเรือและรถยนต์เพื่อไม่ให้มีการบุกรุกท าลายทรัพยากร 

2.3) ชาวบ้านมีการจัดกิจกรรมจัดหาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ท าการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า
ได้แก่ ลูกปลา ลูกกุ้ง ในพื้นท่ีป่าชายเลน ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี เพ่ือ
ปริมาณพันธุ์สัตว์น้ าเป็นการเพิ่มอาชีพและรายได้ ชาวบ้านท่ีเข้าร่วมกลุ่มฟื้นฟูจะมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นของการฟื้นฟู เช่น ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน กิจกรรม การแบ่ง
หน้าท่ีการท างานในกลุ่ม การก าหนดวันท ากิจกรรม และการลงมือท ากิจกรรมร่วมกัน      
(โกวิทย ์ พวงงาม 2545, หน้า 56)  

2.4) มีการควบคุมและบังคับใช้ระเบียบของชุมชน เป็นการบังคับให้คนในชุมชนปฏิบัติ
ตามเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกัน      
การปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นพื้นฐานส าคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบใน      
เร่ืองการจัดการทรัพยากรเกิดขึ้นเพื่อเป็นข้อบังคับให้คนในชุมชนปฏิบัติตามในทิศทางเดียวกัน 
เกี่ยวกับการใช้ประใช้ประโยชน์จากทรัพยากร เกิดขึ้นจากกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร จากความ
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เห็นชอบของทุกฝ่าย และมีพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ.2558 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในการควบคุมและดูและอีกทางหนึ่งด้วย 

2.5) มีหน่วยงานภาครัฐ ที่มีบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ เข้ามาจัดท า
เวทีประชาคมในหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านแสดงความคิดเห็นในเรื่องการจัดการทรัพยากรทาง
ธรรมชาติเพื่อให้เกิดความยั่งยืน กระบวนการท่ีใช้ ในการให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ คือ จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่องความส าคัญของป่าชายเลน 
ประโยชน์ของป่าชายเลน ผลกระทบของป่าชายเลนท่ีเกิดจากการกระท าของชาวบ้าน          
การจัดกิจกรรมและการรณรงค์ปลูกป่าชายลนในพื้นท่ี ให้ชาวบ้านและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ปลูกป่าชายเลน ในวันส าคัญต่างๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ และวันสิ่งแวดล้อมโลก ส่งเสริมความรู้
และทักษะการเป็นวิทยากรแก่ชาวบ้านด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน ท าให้สามารถน าเสนอข้อมูล
แก่คณะศึกษาดูงานท่ีมาเยี่ยมชมในพื้นท่ีให้ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรในชุมชน 

2.6) มีกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่ง ท่ีจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรทางธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปอย่างยาวนานของชุมชน บทบาทของกลุ่มกลุ่มอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่ง ท าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ พูดคุยทุกเวทีท่ีมีโอกาสใน
การสร้างจิตส านึกให้กับชาวบ้าน เช่น การประชุมหมู่บ้านประจ าเดือน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ พร้อมท้ังร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
 3. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ของชุมชน ต าบลตะโล๊ะกาโปร์  อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตาน ี

3.1 ปัญหาและอุปสรรค ในการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนของชุมชน
ต าบลตะโล๊ะกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
 1) ชาวบ้านขาดการมีส่วนร่วม โดยในเรื่องการ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ในเรื่องของการ
จัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ มีเพียงบางกลุ่มเท่านั้นท่ีมีการร่วมตัวกัน ในการท ากิจกรรม  
ท้ังนี้เนื่องจากชาวบ้านเห็นถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมน้อยนึกถึงประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก 
เมื่อมีการขอความร่วมมือในการท ากิจกรรมชาวบ้านมักจะอ้างว่าไม่มีเวลาในการเข้าร่วมต้องใช้
เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพ หากไม่ไปประกอบอาชีพก็จะขาดรายได้ เนื่องจากชาวบ้าน
บ้างคนต้องออกไปประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย ออกทะเลจับสัตว์น้ า เลยท าให้ชาวบ้าน
บางส่วนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร และไม่มีความเข้าใจ ไม่รู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการท า
กิจกรรมของชุมชน บางครอบครัวเห็นว่าการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็นสิ่งท่ีไม่จ าเป็น
ต่อด าเนินชีวิตของตน 
 2) ค่านิยมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของชาวบ้าน โดยจะเห็นได้ว่าในอดีตชาวบ้านมีชีวิตท่ีผูกพัน
กับทรัพยากรทางธรรมชาติ ท้ังทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรป่าชายเลน ชาวบ้านส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท าประมงเป็นหลักหาเลี้ยงชีพด้วยการจับสัตว์น้ าในทะเลจ าหน่ายและบริโภคใน
ครัวเรือน แต่ปัจจุบันได้หันมาซื้ออาหารบริโภค และคนรุ่นใหม่ในชุมชนเกิดค่านิยมใน         



16 

 

การออกไปประกอบอาชีพรับจ้าง ท างานนอกชุมชนมากกว่าการอยู่ในชุมชนเพื่อสืบทอด     
กิจการประมงจากค่านิยมและวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไปของชาวบ้านท าให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรทางธรรมชาติลดน้อยลง  
 3) ขาดผู้น าท่ีมีศักยภาพ เนื่องจากผู้น าท่ีได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เช่น ก านัน 
ผู้ใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบล มุ่งเน้นพัฒนาให้ความส าคัญในด้ านอื่นๆ เช่น โครงสร้าง
พื้นฐาน ไฟฟ้า ประปา แต่ไม่ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ  เมื่อ
ถามถึงผู้น าชาวบ้าน ยอมรับและไว้ใจในตัวผู้น า แต่พอถามถึงเรื่องของการจัดการทรัพยากรทาง
ธรรมชาติไม่มีชาวบ้านให้ค าตอบ 
 3.2 แนวทางในการจั ดการทรัพ ยากรทางธรรมช าติ อย่ างยั่ งยืน ของชุมชน                
ต าบลตะโล๊ะกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
  1) ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 2) สร้างจิตส านึกให้กับคนในชุมชน เพื่อให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรใน
ท้องถิ่น ให้คนในชุมชนมีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา 
 3) ให้การความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยเน้นให้คนในชุมชนได้
รู้จักธรรมชาติท่ีอยู่รอบตัวเราอย่างแท้จริง ให้มีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักศาสนา สอนให้คนในชุมชนไม่ท าลายทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่อยู่
ในธรรมชาติด้วยกัน และรู้จักการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์และสิ้นเปลืองน้อย
ท่ีสุด 
 4) ควรมีการวางแผนในการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆ 
เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และให้คนในชุมชนได้รับทราบด้วย 
 5) ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้กับการท ากิจกรรมในเรื่องการจัดการทรัพยากรทาง
ธรรมชาติเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างยั่ งยืนของชุมชนต าบลตะโล๊ะกาโปร์        
อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มีประเด็นท่ีน ามาอภิปรายดังนี้ 

1. ทรัพยากรทางธรรมชาติของชุมชนต าบลตะโล๊ะกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
มีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ มีพืชพันธุ์ไม้ท่ีพบ จ านวนท้ังหมด 22 ชนิด ประกอบด้วย 
ไม้ยืนต้น15 ชนิด ไม้พุ่มและกึ่งพุ่ม 7 ชนิด เช่น แสมขาว โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ ถั่วด า 
ถั่วขาว โปรงแดง ตะบูนด า ตะบูนขาว แสมทะเล ล าพูน ล าพูนทะเล ตาตุ่มทะเล เหงือกปลา
หมอ เป็นต้น โดยพบว่า โกงกางใบเล็กเป็นพันธุ์ไม้ท่ีพบบ่อยท่ีสุด และมีความโดดเด่นในพื้นท่ี
มากท่ีสุดท้ังความโดดเด่นในด้านความหนา ความถี่และการปรากฏ ด้านทรัพยากรสัตว์น้ า     
พบสัตว์น้ าหลายชนิดท่ีอาศัยอยู่ในป่าชายเลน สัตว์น้ าท่ีพบเป็นจ านวนมากท่ีสุด ได้แก่ 
หอยแครง  หอยจอบ และหอยกัน (ชาวบ้านเรียก หอยตาควาย เพราะมีขนาดใหญ่) กุ้งกุลาด า 
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กุ้งแชบ๊วย ปลานวลจันทร์ ปลากะพงขาว ปูแสม ปูก้ามดาบ และปูด า สัตว์อื่นๆ ท่ีพบในป่าชาย
เลน ได้แก่ ห้ิงห้อย ลิงแสม นกกาน้ า เป็นต้น ทรัพยากรทางทะเล  

นอกจากจะมีทรัพยากรทางด้ านป่าชายเลนแล้ว ในพื้ น ท่ีต าบลตะโล๊ะกาโปร์           
อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  ยังมีทรัพยากรทางด้านทะเลท่ีติดกับชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย 
(ชาวบ้านเรียกว่าทะเลนอก ส่วนพื้นท่ีด้านทิศตะวันตกติดต่อกับชายฝั่งทะเลของอ่าวปัตตานี 
(ชาวบ้านเรียกว่าทะเลใน) ซึ่งทรัพยากรในฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย (ทะเลนอก) สัตว์น้ าท่ีพบเป็น
จ านวนมากท่ีสุดได้แก่ ปลาทราย หรือปลาบูลฮ ปลาหลังเขียว ปลาอินทรี ปลากระเบน กุ้งขาว 
กุ้งหวาย ในส่วนด้านทรัพยากรด้านฝั่งทะเลของอ่าวปัตตานี (ทะเลใน) สัตว์น้ าท่ีพบเป็นจ านวน
มากท่ีสุดได้แก่ ปลากระบอก กุ้งแชบ๊วย และกุ้งกุลาด า  

2. การจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนของชุมชน ต าบลตะโล๊ะกาโปร์    
อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มีประเด็นท่ีน ามาอภิปรายดังนี้ 

1) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร  มีการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน โดยการจัดกิจกรรมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่าโกงกาง การปล่อยพันธุ์
สัตว์น้ าชนิดต่างๆ มีการจัดกิจกรรมดูแลเขตพิทักษ์ป่าชายเลนและสัตว์น้ าเพื่อให้ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ มี ความอุดมสมบู รณ์ และ เกิ ดความยั่ งยืน  ซึ่ งสอดคล้อ งกั บแนวคิ ดของ                   
ด ารงศักดิ์ ชัยสนิท และสุนีแสวงกิจ (2537) ได้กล่าวสรุปว่าการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การจัดการของมนุษย์ในการใช้การสร้างสรรค์  การรวบรวม การสงวนรักษา        
การทดแทน ตลอดจนการส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ ได้ประโยชน์มากท่ีสุด
และให้ย่ังยืนจากคนรุ่นปัจจุบันไปจนถึงรุ่นต่อ ๆ ไป 

2) ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีการควบคุมและบังคับใช้ กฎ ระเบียบของชุมชนใน   
เรื่องการจัดการทรัพยากรเพื่อเป็นข้อบังคับให้คนในชุมชนปฏิบัติตามในทิศทางเดียวกัน 
เกี่ยวกับการใช้ประใช้ประโยชน์จากทรัพยากร สอดคล้องกับแนวคิด ทิพวรรณ ภู่นาค (2539, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน กรณีศึกษาชุมชนบ้านคลองลัด           
ต าบลบางตะบูนออก อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวสรุปว่า การควบคุมและบังคับ
ใช้ระเบียบของชุมชน โดยชุมชนปฏิบัติตามท่ีกฎหมายของประเทศก าหนด และมีกฎของชุมชน
ท่ีชุมชนตั้งขึ้น คือ ห้ามตัดไม้ในเขตป่าชายเลน ถ้าจ าเป็นต้องน าไปใช้ประโยชน์ ได้เฉพาะใน
ครัวเรือนเท่านั้น แต่ต้องมีการปลูกทดแทน และมีบทลงโทษหากมีผู้ฝ่าฝืน 

3 ) ด้ าน ก ารมี ส่ วน ร่ วม ขอ งห น่ วย งาน ภ าค รั ฐ  ภ าค เอ กช น  ป ระช าชน ใน                      
ต าบลตะโล๊ะกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ   
อาทิเช่น หน่วยงานภาครัฐเข้ามาจัดท าเวทีประชาคมในหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อให้เกิดความยั่งยืน จัดการอบรมให้ความรู้
ประโยชน์และผลกระทบของป่าชายเลนท่ีเกิดจากการกระท าของชาวบ้าน จัดกรรมปลูก        
ป่าชายเลน ในวันส าคัญต่างๆ วันพ่อ วันแม่ และวันสิ่งแวดล้อมโลก และส่งเสริมความรู้และ
ทักษะ ร่วมท้ังสร้างความตระหนักให้คนในชุมเห็นคุณค่าทรัพยากรมากยิ่งขึ้น  สอดคล้องกับ
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แนวคิดประหยัด หงส์ทองค า (2527, หน้า 245) ได้กล่าวสรุปว่าการพัฒนาประเทศโดย        
การกระจายอ านาจ หรือเปิดโอกาสให้ประชาชนแต่ละท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่าง
ใกล้ชิด โดยเริ่มตั้งแต่การปรึกษาหารือในหมู่ประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้ าน เพื่อก าหนด
โครงการในการพัฒนา ก าหนดวิธีการในการควบคุม ตรวจสอบ เพื่อให้การด าเนินการด าเนินไป
ตามเป้าหมาย การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา มีคุณค่าและคุณประโยชน์ท้ัง
ด้านรูปธรรมและนานธรรม ในด้านรูปธรรมหมายถึงความส าเร็จในด้านนั้น หมายถึง 
ความส าเร็จในการพัฒนาด้านจิตใจ ท าให้ประชาชนเกิดความสามัคคี รู้ จักท างานร่วมกัน 
ปรึกษาหารือ ฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และท่ีส าคัญเป็นการปลูกจิตส านึกของประชาชนว่า
เขามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของท้องถิ่นชุมชน ส่งผลให้เกิดศักยภาพอันสมบูรณ์ต่อการพัฒนาประเทศ 

4) มีกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่ง ท่ีจัดขึ้นเพื่ออนุ รักษ์
ทรัพยากรทางธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปอย่างยาวนาน โดยท าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ พูดคุยทุกเวที
ท่ีมีโอกาสในการสร้างจิตส านึกให้กับชาวบ้าน เช่น การประชุมหมู่บ้านประจ าเดือน เพื่อพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมท้ังร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 3. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนของ
ชุมชนต าบลตะโล๊ะกาโปร์  อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มีประเด็นท่ีน ามาอภิปรายดังนี้ 

3.1 ปัญหา อุปสรรค ในการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนของชุมชน      
ต าบลตะโล๊ะกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
 1) ชาวบ้านขาดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยเฉพาะใน   
เรื่องการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ มีเพียงบางกลุ่มเท่านั้น ชาวบ้าน ไม่รู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งใน
การท ากิจกรรมของชุมชน บางครอบครัวเห็นว่าการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็นสิ่งท่ีไม่
จ าเป็นต่อด าเนินชีวิตของตน สอดคล้องกับแนวคิดของ ระวี อินจินดา (2542) ได้ศึกษา        
เรื่องการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านโป่ง        
ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวสรุปว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านโป่ง 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในด้านการตัดสินใจ และการด า เนินงาน 
พบว่าชาวบ้านโป่งมีระดับการมีส่วนร่วนน้อย 
 2) ค่านิยมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของชาวบ้าน คนรุ่นใหม่ในชุมชนเกิดค่านิยมในการออกไป
ท างานนอกบ้าน ไม่สืบทอดกิจการประมง ท าค่านิยมและวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไป ชาวบ้านเห็นคุณค่า
ของทรัพยากรทางธรรมชาติลดน้อยลง สอดคล้องแนวคิดของ ทิพวรรณ ภู่นาค (2539, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน กรณีศึกษาชุมชนบ้านคลองลัด           
ต าบลบางตะบูนออก อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวสรุปว่า การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนน้อย ค่านิยมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของชาวบ้านในเรื่องการประกอบอาชีพและการบริโภคท า
ให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าของป่าชายเลนลดน้อยลง 
 3) ขาดผู้น าท่ีมีศักยภาพ ผู้น าท่ีได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ มุ่งเน้นพัฒนาให้
ความส าคัญในด้านอื่นๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้า ประปา แต่ไม่ได้ให้ความส าคัญใน      
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เรื่องการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ สอดคล้องแนวคิดของ ทิพวรรณ ภู่นาค (2539, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน กรณีศึกษาชุมชนบ้านคลองลัด          
ต าบลบางตะบูนออก อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวสรุปว่าขาดผู้น าตามธรรมชาติ
อย่างชัดเจนในเรื่องการจัดการป่าชายเลน ผู้น าท่ีได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการมุ่งเน้น
พัฒนาให้ความส าคัญด้านอ่ืน 
 3.2 แนวทางในการจั ดการทรัพ ยากรทางธรรมชาติ อย่ างยั่ งยืน ของชุมชน                
ต าบลตะโล๊ะกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  
  1) ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 2) สร้างจิตส านึกให้กับคนในชุมชน เพื่อให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากร      
ในท้องถิ่น ให้คนในชุมชนมีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา 
 3) ให้การความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยเน้นให้คนในชุมชนได้
รู้จักธรรมชาติท่ีอยู่รอบตัวเราอย่างแท้จริง ให้มีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักศาสนา สอนให้คนในชุมชนไม่ท าลายทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ท่ีอยู่
ในธรรมชาติด้วยกัน และรู้จักการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์และสิ้นเปลืองน้อย
ท่ีสุด 
 4) ควรมีการวางแผนในการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆ 
เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และให้คนในชุมชนได้รับทราบด้วย 
 5) ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้กับการท ากิจกรรมในเรื่องการจัดการทรัพยากร     
ทางธรรมชาติเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 
 1. ควรมีการพัฒนาเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม    
โดยเน้นให้คนในชุมชนได้รู้จักธรรมชาติท่ีอยู่รอบตัวเราอย่างแท้จริง โดยยึดหลักศาสนา และ
รู้จักการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์และสิ้นเปลืองน้อยท่ีสุด 
 2. ควรมีการสร้างจิตส านึกแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการท าให้ คนในชุมชน      
เห็นคุณค่าและตระหนักในสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ รวมท้ังผลกระทบ จากการท ากิจกรรม     
ท่ีส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม  
 3. ควรให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางธรรมชาติร่วมกัน โดยเริ่มตั้งแต่ การวางแผนการด าเนินงาน การจัดกิจกรรม     
การติดตามผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย การปรับปรุงพัฒนาการท่ีเกี่ยวกับ
ทรัพยากร เพื่อให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ เห็นคุณค่า และประโยชน์ของทรัพยากรในท้องถิ่นของ
ตนเอง 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีศึ กษาทัศนคติ ของคนในชุมชนต าบลตะโล๊ะกาโปร์  อ าเภอยะหริ่ ง             

จังหวัดปัตตานี ต่อความส าคัญของทรัพยากรทางธรรมชาติ ความส าคัญการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ท้ังนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับการจัดการทรัพยากร     
ทางธรรมชาติของชุมชนต าบลตะโล๊ะกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีท าให้การจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ ประสบความส าเร็จ 
ของชุมชนอื่น เพื่อศึกษาถึงสาเหตุและปัจจัยท่ีท าให้ชุมชนดังกล่าวประสบความส าเร็จ สามารถ
น ามาปรับใช้กับชุมชนต าบลตะโล๊ะกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีได้ 
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