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VIVASTSIRI  SAKVIROTE : PARTICIPATION  IN  ENVIRONMENTAL PROTECTION   OF 
MEMBERS  OF SUBDISTRICT ADMINISTRATION  IN ORGANIZATION   :  A CASE  OF  MAE  
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The objectives of this  research  were   1) to study  environmental  protection activities in which
members of  Subdistrict  Administration  Organization participated ;  2) to study the  level  of  participation  in
environmental  protection  of Subdistrict  Administration Organization ;  3) to  study factors related to
participation in  environmental  protection;  and  to  identify  problems related to environmental protection of
Mae Klong  River,  Ratchaburi  Province.

The location of the study are the Sub-district  area  close to  Mae Klong River,  namely  Amphoe
Mueang  Ratchaburi,  Amphoe  Ban Pong, Amphoe Photharam and Amphoe Damnoen Saduak. The sample
group were 160 persons selected  by stratify  random  sampling. A questionnaires   was  used  to collect  data.

The data  was analyzed  using   the computer programs   SPSS.  The T – test and  F – test  statistics
were  used  to  analyze and compared activities on  environmental  projection and factors related to levels  of
participation  in  environmental  protection.

The  results  of  the study  were   as  follow  :
1) About  55%  of environmental  protection  activities  were activities  related  to  polluted  water

treatment .  Those  who  benefit  work  in  the agricultural  sector  the  cleaning  benefits   55%  of  them  have
joined  in environmental  protection  programs  in  a  movement  that resists polluted water flowing into the
river.

 2) The   subjects  of  the  study had  modirate  level  of   Knowledge and participation in  torms  of
consening  water,   soil  and  monogins  the sanitation  of Mae  Klong  River.

3)  A  comparison  on  behavior s  of  the sample group  on environmental protection, members  of
it  is  found  that working  Vocation, position on  members of  the S.A.O., members of  people Responsibilities.
There   are   variables  related  to  level  of participation  in  environmental   protection,  at  the  0.05  level.
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บทท่ี 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จังหวัดราชบุรี  เปนจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตกของประเทศ มีแมน้ําแมกลอง ซ่ึงเกิด

จากแมน้ําแควใหญและแควนอย ไหลมาบรรจบกันที่บานปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี แลวไหลผานจังหวัดราชบุรี ในเขตอําเภอบานโปง อําเภอโพธาราม อําเภอเมือง
ราชบุรี และอําเภอดําเนินสะดวก รวมระยะทาง  67 กิโลเมตร และไหลลงสูอาวไทยที่จังหวัด
สมุทรสงคราม มีเขื่อนขนาดใหญ 2 แหง คือ เขื่อนศรีนครินทรและเขื่อนวชิราลงกรณ มีความจุ
ประมาณ 26,000 ลานลูกบาศกเมตร ตั้งอยูทางตอนบนของลุมแมน้ําแมกลอง ตอนลางมีเขื่อน
ทดน้ําคือเขื่อนแมกลองเพื่อสงน้ําใหกับโครงการชลประทานแมกลองใหญที่ เปนโครงการ           
ชลประทานขนาดใหญของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3.4 ลานไร สําหรับพื้นที่ชลประทาน
และครอบคลุมทั้งลุมน้ําแมกลอง ลุมน้ําทาจีนเปนลุมน้ําที่มีความพอเพียงทั้งในดานปริมาณและ
คุณภาพ  มีการผันน้ําไปใชในพื้นที่ลุมน้ําอ่ืน  เชน ลุมน้ําทาจีนและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการนํา
ไปใชในการผลิต น้ําประปา ของการประปานครหลวง ซ่ึงมีแผนเริ่มผันน้ําในป พ.ศ. 2545  มีอัตรา
การไหลสูงสุดประมาณ  45 ลูกบาศกเมตร/วินาที  คุณภาพของน้ําที่ผานมาอยูในเกณฑดี มีการ
พัฒนาน้ําจากแมน้ําแมกลองมาใชประโยชนเพื่อการเกษตร การอุตสาหกรรม การประมง  การ
อุปโภค  การบริโภค  และการคมนาคม (เครือขายรักษลุมน้ําแมกลอง จังหวัดราชบุรี,  อางถึงใน
เทิด  ทองรุง  2545 : 1)

ในปจจุบันจังหวัดราชบุรี มีบทบาทสําคัญในฐานะเปนศูนยกลางความเจริญของภาค
ตะวันตก  และเปนประตูรอยตอระหวางภาคกลางสูภาคใตและภาคตะวันตก นอกจากนี้ยังเปน
พื้นที่ที่รองรับการขยายตัวท้ังการตั้งถ่ินฐานและการขยายตัวของการพัฒนาอุตสาหกรรม เนื่องจาก
มีความไดเปรียบในดานโครงสรางพื้นฐานไมวาจะเปนการผลิตดานการเกษตรที่เปนวัตถุดิบ 
สําหรับอุตสาหกรรม การเกษตร  มีแหลงน้ําที่สมบูรณ  และระบบชลประทานที่คอนขางสมบูรณ   
มีระบบสาธารณูปโภค   และสาธารณูปการที่ดี

จากการที่จังหวัดราชบุรีมีศักยภาพในการพัฒนา  จึงไดมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ
การพัฒนาอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว  ซ่ึงกอใหเกิดปญหาตามมาในหลาย ๆ ดานดวยกันโดยเฉพาะ
อยางยิ่งปญหาในดานสิ่งแวดลอม    ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ    ไมวาจะเปน
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คุณภาพของแมน้ําแมกลอง  ซ่ึงเปนแมน้ําสายหลักที่สําคัญของจังหวัดราชบุรีที่ประชาชนไดใชเพื่อ
การอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตรตลอดจนการใชสัญจรไปมา ซ่ึงการเสื่อมคุณภาพดังกลามีสาเหตุ
มาจากน้ําเสียของชุมชนตลอดแนวแมน้ําแมกลองที่ทิ้งจากอาคารบานเรือน  ตลาดสด   รานคา
ภัตตาคาร  โรงงาน และโรงพยาบาล  น้ําเสียจากสารตกคางที่ใชในการกําจัดศัตรูพืช น้ําเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีน้ําเสียจากขยะมูลฝอยที่มาจากการขยายตัวและการเจริญ
เติบโตของเมืองอยางรวดเร็ว  ปจจุบันคุณภาพของแมน้ําแมกลองลดต่ําลงทุกป  จากปจจัยหลัก ๆ  
ไดแก

1. การเติบโตของชุมชนเมืองริมน้ํา
 2. การเพิ่มของประชากร

3. การสงเสริมการเกษตรใหใชสารเคมีในการผลิต
                 4. ภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวขึ้น
 5. การเลี้ยงสัตว (ฟารมสุกร)

ส่ิงเหลานี้กอใหเกิดวิกฤตการณแมน้ําแมกลองเนาเสีย  โดยเฉพาะในป พ.ศ. 2545  เมื่อ
วันที่ 23–25   มกราคม 2545 น้ําในลําน้ําแมกลอง  ชวงอําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตามแนว
ลําน้ํา ตลอดจนถึงจังหวัดสมุทรสงคราม ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําลดลงทําใหปลา กุง และ
สัตวน้ําลอยข้ึนสูผิวน้ําตายรวมทั้งปลาในกระชังที่ชาวบานเลี้ยงไว ตายจํานวนมากมูลคาเสียหาย
กวาลานบาททําใหเกิดการสูญเสียระบบนิเวศของแมน้ําทางกายภาพและชีวภาพอีกดวย และจากผล
การดําเนินงานของคณะทํางานยุทธศาสตรลุมน้ําแมกลอง จังหวัดราชบุรี ดวยการทําเวทีชาวบาน
จํานวน 5 อําเภอ 33 ตําบล ที่มีพื้นที่ติดกับแมน้ําแมกลองสามารถสรุปปญหาที่มีผลกระทบตอ
แมน้ําแมกลองไดดังนี้
 1. ปญหาชุมชนขาดจิตสํานึก  ทิ้งน้ําเนาเสีย  ขยะลงสูลําคลองธรรมชาติ
                   2. ปญหาจากการเกษตร ใชสารเคมีจากการทํานาทําสวน การทิ้งน้ําเสียจากฟารมสุกร
                  3. ปญหาโรงงานอุตสาหกรรม  ลักลอบทิ้งน้ําเสียที่ไมบําบัด   ปลอยกล่ินรบกวน
                  4. ปญหาขาราชการไมปฏิบัติตามกฎหมาย   ขาราชการเลือกปฏิบัติ
                  5. ปญหาไมมีบอบําบัดน้ําเสีย  หรือที่มีก็ไมไดมาตรฐาน

จะเห็นไดวาแมน้ําแมกลองกําลังอยูในภาวะวิกฤติอันเนื่องมาจากน้ําเสีย ซ่ึงน้ําเสียจะมี
ผลกระทบหลายประการดวยกัน  คือ

   1. มีสีและกลิ่นที่นารังเกียจไมสามารถใชอุปโภค  และบริโภคได
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   2. เปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิตทั้งในน้ํา และบริเวณใกลเคียง  จนเสียความสมดุลทาง
ธรรมชาติ   เกิดผลกระทบตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม

3. เปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยประชาชน เพราะเปนแหลงเพาะพันธุของเชื้อโรค 
และเปนพาหะนําโรคตาง ๆ   สูมนุษย   สัตว   และพืช

    4. ทําลายทัศนียภาพโดยเฉพาะแหลงน้ําที่ใชในการคมนาคม และเปนแหลงทองเที่ยว
                  5. เปนปญหาตอกระบวนการผลิตน้ําประปาทําใหส้ินเปลืองคาใชจายในการปรับปรุง
คุณภาพน้ําเพิ่มมากขึ้น

                  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการลุมน้ํา
แมกลอง  คร้ังที่ 1/2545  (เทิด  ทองรุง 2545  :  44)

อยางไรก็ตามสภาพปญหาและผลกระทบดังกลาว สามารถแกไขไดหากมีการบริหาร
และจัดการทรัพยากรที่ดี  ใหมีการนําไปใชอยางมีวิธีการและรักษาสภาพแวดลอม วิธีหนึ่งที่ไดผล
คือ การสรางแรงจูงใจใหประชาชนในทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ
ลุมน้ําแมกลอง เพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่เปนปจจัยเกื้อหนุนตอการดํารงชีวิต
และการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไปอันเปนวิธีการที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540–2544)  ที่มีแนวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยเรงฟนฟู
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดวยการสนับสนุนใหประชาชน ชุมชน  และองคกร
ทองถ่ินเขามามีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการมากขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  2539 : 1)

การอนุรักษส่ิงแวดลอมโดยประชาชนเขามามีสวนรวมในรูปแบบขององคการบริหาร
สวนตําบล เปนประเด็นที่ควรไดรับการสงเสริมและศึกษา โดยเฉพาะพื้นที่ตําบลในอําเภอที่มีพื้นที่
ติดแมน้ําแมกลองของจังหวัดราชบุรี ไดแก อําเภอบานโปง อําเภอโพธาราม อําเภอเมืองราชบุรี
และอําเภอดําเนินสะดวก  จํานวน  4 อําเภอ  ซ่ึงสามารถแบงพื้นที่ออกเปน  20  ตําบล  160 หมูบาน
ควรสงเสริมใหมีการบริหารและการจัดการทรัพยากรน้ําจากแมน้ําแมกลองที่ดี มีการนําไปใชอยาง
มีเหตุผลตลอดจนการสงเสริมและอนุรักษแมน้ําแมกลองกับการปรับปรุงการจัดการใหเกิดความ   
สมดุลระหวางการใชประโยชนกับการอนุรักษ ฟนฟู สงเสริมการนําทรัพยากรไปใชประโยชนใน
ระดับที่ยั่งยืนเนนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ควรมีการสรางแรงจูงใจ
ใหประชาชนในทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในการอนุรักษแมน้ําแมกลอง เพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมคงอยูในสภาพที่ดี  เพราะทรัพยากรเหลานี้ เปนปจจัยที่เกื้อหนุนตอการดํารงชีวิต
และการพัฒนาที่ยั่งยืน กระบวนการอนุรักษสภาพแวดลอมแมน้ําแมกลองนี้ตองอาศัยกระบวนการ
มีสวนรวมของทองถ่ินและชุมชน     โดยมีเปาหมายเพื่อการรักษาคุณภาพของน้ําในแมน้ําสายหลัก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



4

ทุกสายใหมีปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําอยางเพียงพอตลอดเวลา   องคการบริหารสวนตําบลเปน
องคกรทองถ่ินในระดับพื้นฐานมีความใกลชิดกับประชาชน มากที่สุด และมีอํานาจหนาที่ตาม
มาตรา 290 ที่ไดบัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 วา เพื่อสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมองคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายบัญญัติ
กฎหมายตามวรรคหนื่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญ    ดังตอไปนี้

1. การจัดการการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง   
แวดลอมที่อยูในเขตพื้นที่

2. การเขาไปมีสวนรวมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ที่อยู
นอกเขตพื้นที่เฉพาะกรณีที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน

3. การมีสวนรวมในการพิจารณาเพื่อริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ 
ฉะนั้นองคการบริหารสวนตําบลจึงเปนองคกรหรือกลไกของประชาชนที่สําคัญ มีบทบาทในการ
พัฒนาสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชนในทองถ่ิน

นอกจากนี้สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ยังเปนกลุมบุคคลที่เปนผูนําชุมชนหรือ
ผูที่ประชาชนใหความนับถือคัดเลือกแตงตั้งเขามาตลอดจนเปนผูที่อาศัยอยูในทองถ่ิน มีความ
เขาใจในปญหาอุปสรรคตางๆไดดีที่สุด การชักจูงใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม แมน้ําแมกลอง จะสามารถกระทําไดอันสงผลใหการดําเนินงานดานการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลองในเชิงปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุม  ดวยเหตุผลดังกลาว
ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะทําการศึกษาการมีสวนรวมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม แมน้ําแมกลองจังหวัดราชบุรี วามีระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษแมน้ํา
แมกลองอยูในระดับใด รวมทั้งปจจัยที่สัมพันธกับการมีสวนรวมดังกลาว และประเภทของ
กิจกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมที่สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลมีสวนรวม เพื่อนําผลการวิจัยที่
ไดมาเปนขอมูลสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชประกอบการพิจารณาวางแผนและดําเนินการ
ตาง ๆ ในการสงเสริมใหสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ไดมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการ
อนุรักษแมน้ําแมกลองมากขึ้น จะเชื่อมโยงนําไปสูการสงเสริมและรณรงคใหชาวบานในพื้นที่ได
เขามามีสวนรวมในการอนุรักษ  ตามความเหมาะสมและสอดคลองดวย  เพื่อใหการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามหลักการอนุรักษและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขอคําถามของการวิจัย
1.  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการอนุรักษ          

ส่ิงแวดลอมใดบาง

   ส
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2. สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเขามามีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมใน
ระดับใด

3. ตัวแปรใดที่สัมพันธกับระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล

4. สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลมีปญหาอุปสรรคใดในการอนุรักษส่ิงแวดลอม

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาโครงการหรือกิจกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมของสมาชิกองคการ

บริหารสวนตําบล
2. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในการ

อนุรักษส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลอง  จังหวัดราชบุรี
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล

ตามคัวแปร
4. เพื่อศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค  ของการมีสวนรวมของสมาชิกองคการบริหาร

สวนตําบลในการอนุรักษส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลอง  จังหวัดราชบุรี

สมมติฐานในการวิจัย
1. สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่อายุตางกันมีสวนรวมในการอนุรักษ               

ส่ิงแวดลอม  แมน้ําแมกลองตางกัน
2. สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่มีระดับการศึกษาตางกันมีสวนรวมในการ

อนุรักษส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลองที่ตางกัน
3. สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่มีอาชีพแตกตางกันมีสวนรวมในการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลองที่ตางกัน
4. สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่มีรายไดตางกันมีสวนรวมในการอนุรักษ      

ส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลองที่แตกตางกัน
5. สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยูในทองถ่ิน ตางกันมี 

สวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลองแตกตางกัน
6. สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่มีตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบลตางกัน

มีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลองแตกตางกัน
7. สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ที่มีจํานวนประชากรตางกันมีสวนรวม

ในการอนุรักษส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลองที่ตางกัน
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8. สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่มีความรูเร่ืองการอนุรักษส่ิงแวดลอมตางกันจะ
มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลองแตกตางกัน

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาการมีสวนรวมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในการ

อนุรักษส่ิงแวดลอม กรณีศึกษาแมน้ําแมกลอง จังหวัดราชบุรี โดยทําการศึกษาเฉพาะพื้นที่ตําบลใน
อําเภอที่มีอาณาเขตติดตอแมน้ําแมกลอง  ในจังหวัดราชบุรี   จํานวน   4  อําเภอ  ไดแก

1. อําเภอเมืองราชบุรีมีตําบลที่มีอาณาเขตติดตอแมน้ําแมกลอง จํานวน  6 ตําบล
ประกอบดวย   ตําบลหนองกลางนา  ตําบลทาราบ  ตําบลหลุมดิน  ตําบลบานไร   ตําบลคุงน้ําวน
และตําบลบางปา

2. อําเภอบานโปง มีตําบลที่มีอาณาเขตติดตอแมน้ําแมกลอง  จํานวน  7  ตําบล
ประกอบดวย ตําบลลาดบัวขาว  ตําบลคุงพยอม  ตําบลเบิกไพร  ตําบลสวนกลวย  ตําบลทาผา
ตําบลบานมวง  และตําบลนครชุมน

3. อําเภอโพธาราม  มีตําบลที่มีอาณาเขตติดตอแมน้ําแมกลอง จํานวน  6 ตําบล
ประกอบดวย ตําบลสรอยฟา ตําบลคลองตาคต ตําบลคลองขอย ตําบลทาชุมพล ตําบลบางโตนด
และตําบลเจ็ดเสมียน

4. อําเภอดําเนินสะดวก  มีตําบลที่มีอาณาเขตติดตอแมน้ําแมกลอง   1  ตําบล  คือ
ตําบลสี่หมื่น    
                รวมจํานวนทั้งส้ิน    4   อําเภอ    20   ตําบล    160    หมูบาน

กลุมตัวอยางและประชากร
1. กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้   คือ สมาชิกขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจากกลุมสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาเทศบาล และกรรมการบริหารสภาเทศบาล  ในพื้นที่ตําบลที่อยูติดกับแมน้ํา แมกลอง
จังหวัดราชบุรี   จํานวน   4  อําเภอ   ไดแก  อําเภอเมืองราชบุรี   อําเภอบานโปง  อําเภอโพธาราม
และอําเภอดําเนินสะดวก   จาก   20  ตําบล  จํานวน  160  คน  โดยเลือกจากกลุมสมาชิกดังกลาว
รอยละ  50   ของจํานวนทั้งหมด   160  หมูบาน

2. ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ สมาชิกขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จากกลุมสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาเทศบาล และกรรมการบริหารสภาเทศบาล ที่มีพื้นที่ตําบลที่ติดกับแมน้ําแมกลอง

   ส
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จังหวัดราชบุรี  จํานวน 4 อําเภอไดแก อําเภอเมืองราชบุรี อําเภอบานโปง อําเภอโพธาราม และ
อําเภอดําเนินสะดวก  จํานวน   20  ตําบล  มี  160  หมูบาน   320  คน

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษา การรับรูขาวสารขอมูล การใชประโยชนจากแมน้ําแมกลอง และสภาพ

ปญหาที่พบจากสิ่งแวดลอม คือ
1. ตัวแปรตน   ไดแก

-  อายุ
    -   ระดับการศึกษา

-   อาชีพ
                    -  รายไดเฉลี่ยตอเดือน

-   ระยะเวลาที่อาศัยอยูในทองถ่ิน
-   ตําแหนงของสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
-   จํานวนประชากรที่สมาชิกรับผิดชอบ
-  ความรูเร่ืองการอนุรักษส่ิงแวดลอม

2. ตัวแปรตาม การมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลอง จังหวัด
ราชบุรี ไดแก

2.1 ดาน การอนุรักษน้ํา
          -  เร่ืองการวิเคราะหปญหาและสาเหตุของปญหา

  -  เร่ืองการวางแผนเพื่อแกไขปญหา
                               -  เร่ืองการปฏิบัติกิจกรรมเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม

-  เร่ืองการติดตามและประเมินผล
2.2 ดาน การอนุรักษดิน

                              -  เร่ืองการวิเคราะหปญหาและสาเหตุของปญหา
                              -  เร่ืองการวางแผนเพื่อแกไขปญหา
                              -  เร่ืองการปฏิบัติกิจกรรมเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม

                -  เร่ืองการติดตามและประเมินผลกิจกรรม
2.3 ดานการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

                             -  เร่ืองการวิเคราะหปญหาและสาเหตุของปญหา
  -  เรื่องการวางแผนเพื่อแกไขปญหา

   ส
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  -  เรื่องการปฏิบัติกิจกรรมเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม
  -  เรื่องการติดตามและประเมินผลกิจกรรม

กรอบแนวความคิดในการวิจัย

ตัวแปรตน  ( X ) ตัวแปรตาม ( Y )
X1    -  อายุ
X2    -  ระดับการศึกษา
X3    -  อาชีพ
X4    -  รายไดเฉลี่ยตอเดือน
X5    - ระยะเวลาที่อาศัยอยูในทองถิ่น
X6    -  ตําแหนงของสมาชิก อบต.
X7    -  จํานวนประชากรที่รับผิดชอบ
X8     -  ความรูเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม

การมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
แมน้ําแมกลอง
Y1  ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับน้ํา
Y2  ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับดิน
Y3  ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับการจัดการ
      ขยะและสิ่งปฏิกูล
     -  เรื่องการวิเคราะหปญหา/ สาเหตุ  ของปญหา

      -  เรื่องการวางแผนเพื่อแกไขปญหา
      -  เรื่องการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ
         สิ่งแวดลอม
      -  เรื่องการติดตามและประเมินผล กิจกรรม

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
ที่มา  :  กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม,  การอนุรักษส่ิงแวดลอม,  พิมพคร้ังที่ 5  (กรุงเทพฯ :      
ม.ป.ท., 2527), 60.

นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน  ผูวิจัยจึงไดกําหนดคํานิยามขอบเขตและความหมายของ

คําศัพทเฉพาะสําหรับการทําวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้

การอนุรักษ หมายถึง  การศึกษาวิเคราะหขอมูล  การวางแผน  การรูจักใช  ดูแลรักษา
และพัฒนาปรับปรุงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ของแมน้ําแมกลองจังหวัดราชบุรีที่มีอยูไดอยาง
เหมาะสมกอใหเกิดประโยชนมากที่สุดและยาวนานที่สุด ของแมน้ําแมกลอง  จงัหวัดราชบุรี

     สิ่งแวดลอม  หมายถึง  สภาพแวดลอมของชุมชนที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและ
ไมมีชีวิตสามารถแยกไดเปนทรัพยากรน้ํา  ดิน  ตลอดจนขยะและสิ่งปฏิกูลตาง ๆ ปาไม   สัตวปา  
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และพืชพรรณธรรมชาติ  ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้จะเนนการศึกษาสิ่งแวดลอมที่เปนทรัพยากรน้ํา  ดิน  
ขยะและสิ่งปฏิกูล  ของแมน้ําแมกลอง   จังหวัดราชบุรี

การอนุรักษสิ่งแวดลอม  หมายถึง  การรูจักใชทรัพยากรดิน  น้ํา ปาไม  สัตวปา  และ
พืชพรรณธรรมชาติจากแมน้ําแมกลองอยางเหมาะสมอยางถูกวิธี กอใหเกิดประโยชนมากที่สุด
และยาวนานที่สุดโดยการวิจัยครั้งนี้ เนนที่ทรัพยากรน้ํา  ดิน และขยะของแมน้ําแมกลอง  จังหวัด
ราชบุรี

การมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม  หมายถึง การรวมปฏิบัติในกิจกรรมตาง ๆ
เกี่ยวกับการอนุรักษ   ดูแล   รักษา  และใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมแมน้ําแมกลองในขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่งหรือทุกขั้นตอนตั้งแตรวมคิดวิเคราะหปญหาและสาเหตุของปญหา การวางแผนแกไข
ปญหา ปฏิบัติกิจกรรมโครงการเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
รวมทั้งรวมจัดกิจกรรมบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมใหคงอยูถาวรตอไป  ของสมาชิกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  กลุมสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาเทศบาล  และกรรมการบริหารสภาเทศบาลในพื้นที่อําเภอเมืองราชบุรี  อําเภอบานโปง
อําเภอโพธาราม   และอําเภอดําเนินสะดวก   จํานวน   20  ตําบล

ระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม  หมายถึง  คาคะแนนรวมของลักษณะ
การรวมปฏิบัติกิจกรรมโครงการตาง ๆ  เพื่อใหเกิดการรูและเขาใจในวิธีการอนุรักษส่ิงแวดลอมให
สามารถใชประโยชน ไดอยางคุมคา   สามารถรวมคิดวิเคราะหปญหาและสาเหตุของปญหา   รวม
วางแผนเพื่อแกไขปญหา     ปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการตาง ๆ   ตลอดจนสามารถรวมติดตามและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมที่มีสวนรวมในการอนุรักษและรูจักใชทรัพยากรสิ่งแวดลอมที่มีอยูได
อยางเหมาะสม  อยางถูกวิธีกอใหเกิดประโยชนมากที่สุดและยาวนานที่สุดได   โดยแบงออกเปน
ระดับ คือ  ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก  ปฏิบัติปานกลาง  ปฏิบัตินอย   และไมไดปฏิบัติ

สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หมายถึง  บุคคลที่ไดรับการเลือกตั้งเขามา
ทําหนาที่บริหารจัดการและปฏิบัติงานเพื่อจัดกิจกรรม สงเสริมสนับสนุน พัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ระดับตําบลในพื้นที่ทองถ่ินของตน ไดแก องคการบริหารสวนตําบล  และองคการ
บริหารเทศบาลตําบล  ซ่ึงประกอบไปดวย สมาชิกสภาองคการ  และคณะกรรมการบริหาร หรือ
คณะเทศมนตรี ในพื้นที่ที่ติดแมน้ําแมกลอง  จังหวัดราชบุรี   4  อําเภอ  จํานวน  20 ตําบล  320  คน

ลักษณะของโครงการกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม หมายถึง รูปแบบการดําเนินงาน
จุดเนน  หรือประเภทของการจัดกิจกรรม  ที่สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลมีสวนรวมในการ
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อนุรักษส่ิงแวดลอม คือ  ดานการบริหาร   จัดการทรัพยากรน้ํา   การอนุรักษฟนฟูและการพัฒนา
ทรัพยากรดานการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรน้ํา  เรือ  ควันพิษ  ริมน้ํา   เสียงดัง
ของเครื่องยนตเรือคราบน้ํามัน  ดานมลพิษทางน้ํา   มลพิษทางอากาศและเสียง  การจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมมลพิษขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมมลพิษจากสารอันตราย
มลพิษจากของเสียอันตราย  การสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด
ส่ิงแวดลอมธรรมชาติ  การศึกษาและประชาสัมพันธเพื่อส่ิงแวดลอม   ผลของการจัดกิจกรรม

การเปนสมาชิกองคกรอ่ืน  หมายถึง  การเขารวมเปนสมาชิกขององคกร  สมาคม หรือ
ชมรมตาง ๆ ที่รวมจัดกิจกรรมใด ๆ  อันเปนภารกิจสวนรวมที่มีเปาหมายเดียวกัน ไดแก องคกร
ผูใชน้ําภาคเกษตรกรรม   องคกรผูใชน้ําภาคอุตสาหกรรม   องคกรผูใชนําภาคหอการคาธุรกิจ
และการทองเที่ยว  องคกรพัฒนาเอกชน  และองคกรบริหารจัดการลุมน้ําแมกลอง  ชมรมรักษลุม
น้ําแมกลองจังหวัดราชบุรี  กลุมผูพิทักษคนรักษน้ํา  กลุมเยาวชนพิทักษส่ิงแวดลอม  กลุมสตรี
อาสาพัฒนากลุม   ผูนํากองทุนหมูบาน   และกลุมพัฒนาอาชีพชุมชน

รายไดเฉล่ียตอเดือน หมายถึง  เงินรายไดรวมทั้งหมดที่ไดรับจากคาตอบแทนการเปน
สมาชิก  การปฏิบัติงาน หรือประกอบอาชีพตาง ๆ ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและ
สมาชิกสภาเทศบาล  คิดคาเฉลี่ยตอเดือนกอนหักคาใชจาย  แบงเปน  2,500 – 5,000 บาท  5,001 –
10,000 บาท  และ 10,000 บาทขึ้นไป  ตามลําดับ

อายุ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตเกิดจนถึงปจจุบันของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
นับเปนป  หากอายุเกิน  6  เดือน  ใหนับเปน  1  ป

อาชีพ หมายถึง  ประเภทของงานกิจกรรมที่สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล และ
สมาชิกสภาเทศบาลทํา  หรือประกอบอยูเพื่อเปนรายไดหลักในปจจุบัน ไดแก อาชีพเกษตรกรรม
ประมง  รับจาง  คาขาย   ธุรกิจสวนตัว ฯ

ระดับการศึกษา  หมายถึง  ระดับความรูสูงสุดของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่
ไดรับการศึกษาหรือเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ  จัดทั้งแบบในระบบและ
นอกระบบโรงเรียน   ซ่ึงไดแก  ระดับประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนตน    มัธยมศึกษาตอนปลาย   
อนุปริญญา   ปริญญาตรี  หรือเทียบเทา   และสูงกวาปริญญาตรี

ระยะเวลาที่อาศัยอยูในทองถิ่น  หมายถึง จํานวนปที่อาศัยอยูในชุมชน  หรือตําบลนั้น
หากระยะเวลาที่ตั้งบานเรือนอาศัยอยูเกิน  6  เดือนใหนับเปน   1  ป
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ตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบล  หมายถึง  ตําแหนงที่ไดรับเลือกตั้งในองคการ
บริหารสวนตําบลและสํานักงานเทศบาลตําบล ไดแก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล  ตามระดับโครงสราง

จํานวนประชากรที่รับผิดชอบขององคกรปกครองทองถิ่นระดับตําบล หมายถึง
จํานวนประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ตําบลหรือชุมชนในพื้นที่ที่อยูติดแมน้ําแมกลอง จังหวัดราชบุรี
ทั้ง  20 ตําบล  160  หมูบาน ที่องคการบริหารแตละแหงตองรับผิดชอบจัดบริหาร   บริการ   กํากับ
ดูแลตามอํานาจ   บทบาท และหนาที่ขององคกรทองถ่ิน

การรับรูขอมูลขาวสารการอนุรักษสิ่งแวดลอม  หมายถึง  ความถี่ หรือ จํานวนครั้งที่
สมาชิกไดรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลอง จากสื่อ
ประเภทตาง ๆ   ไดแก   โทรทัศน   ขาววิทยุ   หนังสือวารสาร  หนังสือพิมพ  หอกระจายขาวฯ
จากสื่อระหวางบุคคล   เพื่อนสมาชิก     และเจาหนาที่ของรัฐ

ความรูเร่ืองการอนุรักษสิ่งแวดลอม หมายถึง ระดับความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง กฎเกณฑ
แนวทางและหลักปฏิบัติ  ขอมูลการจัดกิจกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลอง ที่ไดรับและ
สามารถแสดงออกได ตอบคําถามไดถูกตอง จากการเขารับการฝกอบรมของหนวยงาน องคกร
ตาง ๆ   จากประสบการณและการศึกษา คนควาผานสื่อเอกสาร ตําราตาง ๆ  ของสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาเทศบาล  และตอบไดวา  ใช  หรือไมใช

การใชประโยชนจากแมน้ําแมกลอง  หมายถึง  การนําทรัพยากรธรรมชาติของแมน้ํา
แมกลองไปใชประโยชนเปนปจจัยในการดํารงชีวิตของมนุษย  ไดแก  การนําน้ํา  ดิน  ขยะและ
ส่ิงปฏิกูลไปใชเพื่อการ   อุปโภค  บริโภค   การประกอบอาชีพการเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม
และการคาขาย  หรือไมไดใชเลย

สภาพปญหาที่พบจากสิ่งแวดลอม หมายถึง สถานการณที่พบและเกิดเปนผลกระทบ
เปนปญหา  อุปสรรค  ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  และการอนุรักษส่ิงแวดลอมในพื้นที่แตละตําบลที่
อยูติดแมน้ําแมกลอง  จังหวัดราชบุรี  ทั้ง  4  อําเภอ  ไดแก  ปญหาดานทรัพยากรดินและการใช
ที่ดิน   ทรัพยากรปาไม   ทรัพยากรน้ํา  มลพิษทางน้ํา  เกิดน้ําทวมและปญหาน้ําเนาเสีย  มลพิษจาก
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   สารพิษปนเปอน
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บทท่ี 2

วรรณกรรมที่เก่ียวของ

การศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลตอการอนุรักษ           
ส่ิงแวดลอม กรณีศึกษาแมน้ําแมกลอง  จังหวัดราชบุรี  ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนพื้นฐานและแนวทางการวิจัย   ซ่ึงแบงสาระสําคัญไดดังนี้

สวนที่ 1   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม
สวนที่ 2   แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมและปญหาสิ่งแวดลอม
สวนที่ 3   งานวิจัยที่เกี่ยวของ

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการมีสวนรวม

ความหมายของการมีสวนรวม
จากการศึกษาของผูวิจัยพบวา  มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการมี

สวนรวมซ่ึงมีทั้งความหมายคลายคลึงกัน และแตกตางกันทั้งนี้ขึ้นอยูกับทัศนคติและภูมิหลังทาง
วิชาการของแตละทาน  มีรายละเอียดดังนี้

เออรวิน (Erwin 1976 : 138) กลาววา  การมีสวนรวมของประชาชนคือกระบวนการให
ประชาชน เขามามีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานพัฒนา รวมคิด รวมตัดสินใจแกปญหาดวยตน
เองรวมใชความคิดสรางสรรค  ความรู  ความชํานาญ  รวมกับการใชวิทยาการที่เหมาะสม  และ
สนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององคกรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

สหประชาชาติ (United  Nations 1978 : 4)  ใหความหมายของการมีสวนรวมวาเปน
กระบวนการเขารวมอยางกระตือรือรนและมีพลังของประชาชนในกระบวนการตาง ๆ  คือ

1. กระบวนการตัดสินใจเพื่อการกําหนดเปาหมายทางสังคมและการจัดสรร
ทรัพยากรในการพัฒนาใหบรรลุเปาหมาย

2. กระบวนการปฏิบัติตามแผนหรือโครงการตาง ๆ โดยสมัครใจ กระบวนการนี้
สอดคลองกับนิยามการเขาไปมีสวนรวมดวยความสมัครใจวาเปนลักษณะความสัมพันธระหวาง
บุคคลตอกลุมคน ระหวางกลุมตอกลุม อันเปนสวนประกอบของกิจกรรมของกลุมอาจเปนทางการ
หรือไมเปนทางการ
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ไวท (White 1982 : 18) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวาประกอบไปดวย 3 มิติ
คือ

มิติที่ 1 คือ  มีสวนรวมในการตัดสินใจวาควรทํา  หรือทําอยางไร
มิติที่ 2 คือ  มีสวนเสียสละในการพัฒนา ลงมือปฏิบัติการตามที่ไดตัดสินใจ
มิติที่ 3 คือ  มีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชนที่ไดจากการดําเนินการ

ซ่ึงคลายคลึงกับ (Alastair, อางถึงใน ขวัญชัย วงศนิติกร 2532 : 18)   ซ่ึงไดใหคํา
จํากัดความวา  การมีสวนรวมประกอบดวย  3  มิติดวยกัน  คือ

มิติที่หนึ่ง  คือ  การมีสวนรวมในการตัดสินใจวาควรทําอยางไร
มิติที่สอง คือ การมีสวนรวมเสียสละในการพัฒนาการลงมือปฏิบัติการตามที่ได

ตัดสินใจ
มิติที่สาม  คือ  การมีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน

และในการประเมินผล ทั้งยังใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุมนั้นดวย

นอกจากนั้นยังกลาวถึงเงื่อนไขของการมีสวนรวมวามีอยางนอย  3  ประการ  คือ
1. ประชาชนตองมีอิสระภาพที่จะมีสวนรวม
2. ประชาชนตองสามารถที่จะมีสวนรวม
3. ประชาชนตองเต็มใจที่จะมีสวนรวม

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (2537 : 17) ไดกลาวถึงความหมายการมีสวน
รวมคือการที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการควบคุมการใชการ
กระจายทรัพยากร และปจจัยการผลิตที่มีอยูในสังคมเพื่อประโยชนตอการดํารงชีพตามความจําเปน
อยางสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกของสังคม ซ่ึงในการมีสวนรวมนั้นประชาชนไดพัฒนาการรับรู
และภูมิปญญา  ซ่ึงแสดงออกในรูปการตัดสินใจการกําหนดวิถีชีวิตของคนอยางเปนตัวของตัวเอง

ทวีวงศ  ศรีบุรี (2539 : 100)  กลาววา  การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึงการเปด
โอกาสใหหนวยงานของภาครัฐบาล  ภาคเอกชน  องคกรเอกชน  กลุมประชาชนหรือประชาชน
ไดมีโอกาสรวมรับรูขาวสาร รับฟง และรวมแสดงความคิดเห็นในรูปแบบตาง ๆ  ตอการเตรียมการ
โครงการ หรือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น การที่มีนักวิชาการหลายทานใหความหมายการมีสวนรวม ซ่ึงมี
ความหมายทั้งที่คลายคลึงกันและแตกตางกัน  ดังนั้นผูวิจัยจึงสรุปความหมายของการมีสวนรวมวา
“การมีสวนรวม”   หมายถึง  การเปดโอกาสใหประชาชน องคกรปกครองทองถ่ินชุมชนทองถ่ิน
องคกรอิสระไดเขามารวมกิจกรรมตาง ๆ ดวยความสมัครใจ  ในการแสดงความรูสึก ความตองการ
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รวมทั้งประสานสิ่งเหลานี้ในการวางแผน และการดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายที่ตองการรวมกัน ตลอดจนไดรับประโยชนจากการดําเนินกิจกรรมนั้นในการศึกษาวิจัย
คร้ังนี้ผูวิจัยไดใหความหมายของการมีสวนรวมดําเนินกิจกรรมนั้น  ไดใหความหมายของการมี
สวนรวมวา  หมายถึง  การมีสวนรวมปฏิบัติในกิจกรรมในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือทุกขั้นตอน
ตั้งแตการคิดริเร่ิม   การวางแผน การปฏิบัติตามแผนการใชประโยชน การติดตามและประเมินผล
ตลอดจนการบํารุงรักษา

แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวม  (Participation  Theory)
การมีสวนรวมสวนใหญเปนการอธิบายในเชิงจิตวิทยาและทางสังคมวิทยา เนื่องจาก

การมีสวนรวมเกี่ยวของโดยตรงกับตัวบุคคลและสังคม ในดานตัวบุคคลทฤษฎีทางจิตวิทยาชวยให
เขาใจพฤติกรรมของมนุษยที่เกิดจากแนวความคิด ความปรารถนา แรงจูงใจ ความจําและความรูสึก
โดยศึกษามนุษยในฐานะที่เปนปจเจกบุคคลที่มีลักษณะทางจิตใจแตกตางกัน ในดานสังคม ทฤษฎี
ทางสังคมวิทยา จะชวยใหเขาใจพฤติกรรมของมนุษยที่เกิดจากการกระทําระหวางกัน (Human
Interaction) โดยศึกษามนุษยในฐานะที่เปนสมาชิกของกลุมตาง ๆ ในสังคม ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
การมีสวนรวม มีดังนี้

1. ทฤษฎีการวิเคราะหการกระทํา เปนทฤษฎีที่ระบุถึงสาเหตุของพฤติกรรมมนุษย
ฟริตซ ไฮเดอร (Fritz Heider, อางถึงใน สิทธิโชค วรานุสันติ  ม.ป.ป. : 89–90)  แบงสาเหตุได
2 ประเภท  คือ  สาเหตุที่มาจากสวนบุคคล และสาเหตุที่มาจากเงื่อนไขสิ่งแวดลอม โดยเงื่อนไขทั้ง
2 ประเภทนี้ อยูในความสัมพันธเพิ่มหรือลดแบบบวกลบ กลาวคือ ถาจะกระทําใด ๆ   ดวยความ
ตองการของตนบุคคลจะกระทําไดงายขึ้นเมื่อส่ิง  แวดลอมอํานวยให แตจะยากขึ้นเมื่อส่ิงแวดลอม
เปนตัวขัดขวาง  สาเหตุที่มาจากบุคคลสามารถแยกไดเปน 2 สาเหตุยอย คือ สาเหตุที่มาจากแรง
จูงใจใหพยายามทํา (Trying)  และความสามารถ (Ability) ที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมอันไดแก ทักษะ
และกําลังที่จะทําสาเหตุยอยทั้ง 2  สาเหตุนี้มีความสัมพันธจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมได หมายความวา
บุคคลจะไมกระทําพฤติกรรมออกมาหากไมมีแรงจูงใจ หรือไมมีความสามารถที่จะกระทําได

จากทฤษฎีเมื่อนํามาพิจารณาพฤติกรรมการมีสวนรวมของบุคคลพบวา  บุคคลจะ
เขามีสวนรวมในกิจกรรมหากมีแรงจูงใจและความสามารถที่จะกระทําได  รวมทั้งอยูในสภาพ
แวดลอมที่เอื้ออํานวย

2. ทฤษฎีการกระทําทางสังคม (The Theory of Action) พารสัน (Parsons,  อางถึงใน
เกสร  วงศวัฒนากิจ  2542  : 34)  อธิบายการกระทําของมนุษย  (Action of Human) ในลักษณะที่
สามารถ  นําไปปรับใชทางสังคมทั่วไป (A General Theory of Action)  กลาวคือ  การกระทําใด ๆ
ขึ้นอยูกับ
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1) บุคลิกภาพของแตละบุคคล ( Personality )
 2) วัฒนธรรม (Culture)    ในสังคมที่บุคคลนั้นเปนสมาชิกอยูและวัฒนธรรมนี้จะ

เปนตัวกําหนดเกี่ยวกับความคิด หรือความเชื่อ (Ideas or believes) ความสนใจ  (Primary of
interest) และระบบคานิยมของบุคคล (System of value oriention )

จากทฤษฎีนี้พอสรุปไดวา การจะใหคนในสังคมเขามามีสวนรวมกิจกรรมทาง
สังคม ตองมีความรูความเขาใจวิถีชีวิต คานิยม จารีตประเพณี ทัศนคติของบุคคล การใชส่ิงเราที่
เหมาะสมจะนําไปสูการที่สมาชิกในชุมชนเขามารวมกิจกรรมของชุมชน ในรูปแบบของการมี
สวนรวมโดยสมัครใจ

3. ทฤษฎีการติดตอส่ือสาร  (Communication Theory)
    โรเจอร (Roger,  อางถึงใน ช่ืนใจ บูชาธรรม 2542 : 14) ไดสรุปถึงความสัมพันธ

ระหวางการยอมรับสิ่งใหมกับกระบวนการติดตอส่ือสารไววา การที่บุคคลจะมีการยอมรับส่ิงใหม
ขึ้นอยูกับกระบวนการติดตอส่ือสาร ซ่ึงไดแก ชองทางการสื่อสาร และปจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะ
สวนตัว   ดังนี้

      1) ปจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะสวนตัว  ไดแก  อายุ  สถานภาพทางสังคม ฐานะทาง
เศรษฐกิจ ซ่ึงรวมถึงรายได ขนาดที่ดิน การถือครองที่ดิน และความสามารถเฉพาะอยาง ซ่ึงรวมถึง
ระดับการศึกษา

      2) ชองทางการสื่อสารความรู หรือกระบวนการติดตอส่ือสาร ซ่ึงประกอบดวย
ผูส่ังการหรือแหลงกําเนิดสาร ชองทางการสื่อสาร และผูรับสาร ชองทางการสื่อสารซึ่งเปนวิธีการ
ที่ผูสงสารสงไปยังผูรับสารแยกไดเปน  2 ลักษณะ คือ 1) ชองทางสื่อมวลชน (Mass Media
Channel) เปนวิถีทางในการถายทอดขาวสารที่เกี่ยวของกับสื่อมวลชน เชน  หนังสือพิมพ  นิตยสาร
วารสาร หรือส่ิงตีพิมพ อ่ืน ๆ   เชน วิทยุ  โทรทัศน  เปนตน และ 2) ชองทางสื่อสารระหวางบุคคล
(Interperson Channel) เปนการติดตอระหวางบุคคลเพื่อการถายทอดขาวสารระหวางผูสงสารกับ
ผูรับสาร

โรเจอร ไดกลาวอีกวา ส่ือมวลชนมีความสําคัญในการเพิ่มความรู การแพรกระจาย
ขาวสารรวมทั้งสามารถในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลได และส่ือบุคคลมีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลไดมากกวา

จึงสรุปไดวา กระบวนการติดตอส่ือสารมีอิทธิพลตอการเพิ่มความรู สามารถปรับ
เปลี่ยนทัศนคติของบุคคลไดยอมสงผลใหเกิดความรูความเขาใจแกบุคคลมากขึ้น ซ่ึงนําไปสูการ
มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชนมากขึ้น ชองทางการสื่อสารและปจจัยสวนตัว ถือเปนปจจัย
หนึ่งที่ผูวิจัยศึกษา
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ระดับและชนิดของการมีสวนรวม
    การมีสวนรวมสามารถแบงออกเปนระดับไดดังนี้  (ชินรัตน  สมสืบ  2539 : 58)

1.  การไมมีสวนรวมอยางสิ้นเชิง  (no participation at all)
2. การมีสวนรวมเพียงในนาม  (nominal participation)
3. การมีสวนรวมเพียงเล็กนอย  (minimal participation)
4. การมีสวนรวมอยางเหมาะสม  (optimal participation)
5. การมีสวนรวมมาก  (maximal  participation)
6. การมีสวนรวมในอุดมคติ  (ideal  participation)

และสามารถแบงชนิดการมีสวนรวมได  ดังนี้  (ชินรัตน  สมสืบ 2539 : 58 – 61)
1. บังคับรวม  (Join)

ประชาชนเขารวมเพราะการขูเข็ญ  (threats) หรือการบังคับ (coercion)  จาก
ภายนอก กลวิธีการขูเข็ญและการบังคับมีหลายรูปแบบจะเกิดจากคนที่มีผลประโยชนจากการ
ดําเนินงานหรือจากผลของงาน

2. การมีสวนรวมโดยการผลักดัน  (Push  Cart  Participation)
ประชาชนจะถูกผลักดันจากอํานาจของผูมีสวนไดสวนเสีย ผลประโยชนจาก

โครงการอํานาจของผูมีสวนไดสวนเสียอาจเปนการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานโดยไดรางวัลใน
รูปการแตงตั้งในตําแหนงที่สูงขึ้นเพื่อความสําเร็จของโครงการ ผูที่ใชอํานาจนี้ เชน ผูนําหัวคะแนน
นักการเมือง

3. กลอุบายหรือการมีสวนรวมโดยมีเงื่อนงํา (Trick or Participation  by  Gimmickey)
ประชาชนจะถูกจางใหมีสวนรวมในกิจกรรมอื่นที่ไมไดแกปญหาของพวกเขา  

การเบี่ยงเบนความสนใจไปสูเร่ืองอื่น เปนการสรางความสบายใจใหแกประชาชนเปนการชั่วคราว
จากปญหาที่แทจริงของพวกเขา

4. การพูดขางเดียว (Monologue)
                        เปนการสื่อสารแบบทางเดียวโดยสงขาวจะปอนขอมูลแกผูรับฝายเดียว วิธีนี้ไมได
จัดทํากลไกสําหรับการรับฟงขอมูลยอนกลับ และไมไดมีการเจรจาตอรองโครงการเหลานี้
มักดําเนินการผานสื่อมวลชน  เชน  วิทยุ  โทรทัศน   ส่ือส่ิงพิมพ   เปนตน
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5. ถาม – ตัดสินใจเอง  (I  ask  -  I  decide)
    ประชาชนจะถูกถามถึงความคิด/ขอเสนอแนะตาง ๆ    แตไมรับประกันวาความคิด

ของประชาชนจะไดรับการพิจารณาในการกําหนดวางแผนและดําเนินโครงการ  วิธีกระทําโดยการ
ประชุม การมีสภาทองถ่ิน  การสํารวจ  การสอบถาม  และการไตสวนสาธารณะ  แตในความจริง
แลวการมีสวนรวมชนิดนี้มีเพียงเล็กนอยเทานั้น

6. การนําไปสูความสงบ  (Peace  Pipe)
ความคิดเห็นและขอเสนอของประชาชนจะถูกรองขอใหมีสวนในการวางแผน 

และการบริหารโครงการ ประชาชนจะมีสวนรวมจริง ๆ ในกลไกของการวางแผน  แตการตัดสิน
ความคิดเห็นและขอเสนอของประชาชนจะถูกรองขอใหมีสวนในการวางแผน และการบริหาร
โครงการ ประชาชนจะมีสวนรวมจริง ๆ ในกลไกของการวางแผน  แตการตัดสินใจและการคงอยู
ของโครงการยังเปนสิทธิของผูกําหนดโครงการ

7. การจับมือกัน  (Handclasp)
           ประชาชนมีสวนรวมตั้งแตการกําหนดโครงการจนดําเนินการโครงการ การ

ตัดสินใจจะทํารวมกันระหวางประชาชนและผูออกแบบโครงการ ปญหาและประเด็นตาง ๆ จะถูก
แกไขโดยการเจรจาตอรอง และการแลกเปลี่ยนความคิดอยางเสรี มีการรวมมือกันอยางเปน
รูปธรรมระหวาง ผูไดรับประโยชนและผูมอบ โครงการ

8. เสียงประชาชน (Vox  Populi)
          เสียงของประชาชนจะไดรับการรับฟงและพิจารณา ความคิด ความเห็น ขอ

เสนอแนะและความรูสึกของประชาชนมีน้ําหนักในกระบวนการตัดสินใจ ประชาชนจะมีสวนรวม
อยางจริงจังในการตัดสินใจจากการกําหนดจนถึงการประเมินผลโครงการ ถามีปญหาผูจัดทํา
โครงการและผูที่ไดรับประโยชนจาก  โครงการที่เกิดขึ้นก็ตองฟงเสียงประชาชนวามีความตองการ
อยางไร

9. เสียงประชาชนคือกฎหมาย (Vox  Populi  Est  Lex)
          การมีสวนรวมแบบนี้เปนวิธีที่ความตองการของประชาชนมีความเขมแข็งสูงสุด  

ประชาชนจะตัดสินใจในโครงการดวยตนเอง  ตั้งแตชนิดของโครงการ ทิศทางโครงการ ทรัพยากร
ที่ใชแหลงที่มาของทรัพยากรผูใชและชวงเวลาที่ใชการมีสวนรวมแบบนี้ ทั้งจากกลุมที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ

รูปแบบและขั้นตอนการมีสวนรวม
นักวิชาการหลายทานไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบขั้นตอนการมีสวนรวม ซ่ึง

พอสรุปไดดังนี้
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มิ่งสรรพ   ขาวสะอาด  (2538 : 12)  ไดแบงขั้นตอนของการมีสวนรวมของประชาชน
เปน  3  ขั้นตอน   ดังนี้

1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจโครงการ
     2. การมีสวนรวมในการติดตามและรักษาสภาพแวดลอม
     3. การมีสวนรวมในการรับภาระตนทุนบําบัดและฟนฟูสภาพแวดลอม

ช่ืนใจ  บูชาธรรม (2542 : 19) ไดทําการสรุปขั้นตอนการมีสวนรวมในการอนุรักษ     
ไว  4  ขั้นตอนดวยกัน  คือ การมีสวนรวมในการศึกษาปญหาและสาเหตุของการปฏิบัติการอนุรักษ
สภาพแวดลอม  การสนับสนุนการปฏิบัติ คือการเสียสละเงินและวัสดุอุปกรณ  และขั้นสุดทาย คือ
การรวมบํารุงรักษา

องคการอนามัยโลก (WHO, อางถึงใน มาริสา  สุจริตจิตร 2539 : 18) ไดเสนอวา
รูปแบบของการมีสวนรวมที่ถือวาเปนรูปแบบที่แทจริง   ประกอบดวย กระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ

1. การวางแผน (Planning) ประชาชนจะตองมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหาจัด
ลําดับความสําคัญ  ตั้งเปาหมาย  กําหนดการใชทรัพยากร  กําหนดวิธีการติดตามประเมินผล และ
ประการสําคัญ คือ การตัดสินใจดวย

2. การดําเนินกิจกรรม (Implementation) ประชาชนตองมีสวนรวมในการจัดการและ
บริหารการใชทรัพยากร  มีความรับผิดชอบในการจัดสรร  ควบคุมทางการเงิน  และการบริการ

3. การใชประโยชน (Utilization) ประชาชนจะตองมีความสามารถในการนํากิจกรรม
มาใชใหเกิดประโยชนได  ซ่ึงเปนการเพิ่มระดับของการพึ่งตนเองและการควบคุมทางสังคม

4. การไดรับผลประโยชน (Obtaining Benefits) ประชาชนตองไดรับแจกจายผล
ประโยชนจากชุมชนในพื้นฐานที่เทากัน ซ่ึงอาจเปนผลประโยชนสวนตัวหรือวัตถุก็ได

ในการศึกษาวิจัยนี้ผูวิจัยไดสรุปแบงขั้นตอนของการมสีวนรวม ออกเปน  6 ขั้นตอน
ดังนี้

1. การคิดริเร่ิม
2. การวางแผน
3. การปฏิบัติตามแผน
4. การใชประโยชน
5. การติดตามและประเมินผล
6. การบํารุงรักษา
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คุณลักษณะของประชาชนที่เขามามีสวนรวม
ประชาชนที่จะมีสวนรวมมีหลายลักษณะดวยกัน ขึ้นอยูกับคุณลักษณะของประชาชน

หรือกลุมประชาชนนั้นในทางระดับการศึกษาและระดับทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยัง
ขึ้นอยูกับผลกระทบที่มีตอประชาชนกลุมนั้น ซ่ึงยอมขึ้นอยูกับที่อยูอาศัย สถานที่ประกอบอาชีพ
ลักษณะและความรุนแรงของผลกระทบ   โดยในการมีสวนรวมของประชาชนสามารถแบงกลุม
ประชาชนไดเปน   3  กลุม  คือ

1. กลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ
2. กลุมประชาชนโดยรอบโครงการที่อาจจะไดรับทั้งผลดีและผลเสียจากโครงการ
3. กลุมประชาชนในทองถ่ินที่อาจไดรับแตผลประโยชนจากโครงการ

ขอจํากัดในการเปดโอกาสใหมีสวนรวม
ขอจํากัดในการเปดโอกาสใหมีสวนรวม  Riordon  (อางถึงใน ศุภราภรณ  ธรรมชาติ

2541 : 22)  ช้ีใหเห็นขอจํากัดในการใหโอกาสประชาชนเขามามีสวนรวมวา โดยธรรมชาติของ
มนุษยมีการแสดงความคิดเห็นที่บิดเบือนไปจากความจริงเนื่องจาก

1. โดยธรรมชาติของมนุษยไมคอยนิยมการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
2. มนุษยไมคอยชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  นอกจากเผชิญกับเหตุการณใดเหตุการณ

หนึ่งรวมกัน
3. มนุษยสามารถปรับตัวโดยใชกลไกการปองกันตนเอง (defense mechanism) ทําให

สามารถยอมรับ  หรือหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นได
4. ประชาชนสวนมากมักโยนอํานาจการตัดสินใจเรื่องสลับซับซอนใหรัฐบาล หรือ   

ผูเชี่ยวชาญ
5. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดลอมหากมีระยะเวลาสั้น การแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวของกับอารมณมากกวาเหตุผล ซ่ึงเปนขอจํากัดของการมีสวนรวมตอการแสดง
ความคิดเห็นของประชาชน  คือ ทําใหตองเสียเวลาในการตัดสินใจ  ส้ินเปลืองคาใชจาย ตองใช    
เจาหนาที่จํานวนมากทั้งตองมีกลุมตัวแทนของประชาชนที่ เหมาะสมจึงจะทําใหไดผลที่มี         
ประสิทธิภาพ

จะเห็นไดวาการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม จะมีขอจํากัดแตหากมีการวางแผน
และการดําเนินการที่รอบคอบมีทรัพยากรที่เพียงพอก็สามารถปองกันแกไขขอจํากัดนี้ได  ซ่ึง
ปจจุบันเปนที่ยอมรับวา  การคุมครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  จะ
ตองใหประชาชนและองคกรเอกชนที่อยูในทองถ่ินเขามามีบทบาทและรวมมือเพราะประชาชน
เหลานี้จะเปนตัวแทนที่จะเขาไปสอดสองดูแลชวยเหลือรัฐในการปกปองรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  
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ตามกฏหมายทําใหการทํางานของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากประชาชน หรือองคกร
เอกชนในทอง ถ่ินต างมีความหวงแหนและตองการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดลอม   และ
ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทองถ่ินที่ตนอาศัยอยูไดเปน 
อยางดี

แนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมและปญหาสิ่งแวดลอม

การศึกษาวิจัยนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการหลายทาน      และของ
หนวยงาน   หรือองคกรที่เกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมซึ่งมีรายละเอียดสรุปได   ดังนี้

ความหมายของการอนุรักษสิ่งแวดลอม
นิวัติ  เรืองพานิช (2537 :  45) กลาววา  การอนุรักษ  หมายถึง การรูจักนําทรัพยากรมา

ใชประโยชนอยางชาญฉลาด  เพื่อใหเกิดประโยชนตอมหาชนในชุมชนมากที่สุด  ใชไดนาน และ
ตองกระจายการใชประโยชนใหทั่วถึงกัน  โดยถูกตองตามกาลเทศะและมีความยั่งยืนดวย

เสรีวัฒน  สมินทรปญญา (2539 : 164) กลาววา  การอนุรักษ  หมายถึง  การเก็บรักษา 
สงวนซอมแซมปรับปรุง  และใชประโยชนตามความตองการอยางมีเหตุผลตอส่ิงแวดลอม  เพื่อ
อํานวยใหเกิดคุณภาพสูงสุดในการสนองความเปนอยูของมนุษยอยางถาวรตอไป

เมื่อพิจารณาความหมายของการอนุรักษที่กลาวมาขางตน  จะเห็นวาในปจจุบันเปนยุค
แหงการพัฒนาประเทศใหเจริญแตส่ิงสําคัญที่เราควรคํานึงเปนหลักคือในการพัฒนาจะตองไม
ทําลายแตตองพยายามที่จะรักษาดุลยภาพระหวางการอนุรักษกับการพัฒนาใหเหมาะสมโดยเรา
ตองเขาใจในหลักการที่วาการอนุรักษกับการพัฒนานั้นไมใชส่ิงที่ตองแยกออกจากกันหากแตตอง
ถือวาการอนุรักษกับการพัฒนาเปนสวนที่ตองประสานกันเหมือนเกลียวเชือก ซ่ึงหากยอมรับใน 
ขอนี้ไดยอมสามารถสรุปเปนหลักการได  ดังนี้ (นิจ หิญธีระนันท,  อางถึงใน ชนรรค  แดงแสง  
2539 : 24)

1. พึงขจัดความเชื่ออยางผิวเผินที่วาการพัฒนากับการอนุรักษเปนสิ่งขัดกัน
2. พึงเขาใจใหถูกตองแทจริงการพัฒนากับการอนุรักษเปนสวนประกอบของกัน     

และกัน
3. พึงกําหนดวาไมมีขบวนการพัฒนาใดที่ถือวาสมบูรณ หากขาดการพิจารณาในดาน

การอนุรักษส่ิงแวดลอมรวมดวย
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ดังนั้นจึงสรุปไดวา  การอนุรักษส่ิงแวดลอมในปจจุบันมิใชการอนุรักษในลักษณะที่  
แตะตองไมไดหากแตเปนการอนุรักษแนวใหมที่เปนการอนุรักษในลักษณะที่ตองผสมกลมกลืน
กับสิ่งแวดลอมอันกอใหเกิดดุลยภาพระหวางการอนุรักษกับการพัฒนา

ความหมายของสิ่งแวดลอม
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ. 2535 (มาตรา 4)  

ใหความหมายของสิ่งแวดลอมวา  “ส่ิงแวดลอม”  หมายถึง  ส่ิงตาง ๆ  ที่มีลักษณะทางกายภาพและ
ชีวภาพ มีอยูรอบตัวมนุษย   ซ่ึงเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่มนุษยทําขึ้น

                นิวัติ  เรืองพานิช (2537 : 5) อธิบายวา  ส่ิงแวดลอม  หมายถึง วัตถุ พฤติกรรม  และ
สภาพการตางๆ ที่อยูรอบตัวเรา เชน  สภาพดินฟาอากาศ  ดิน และส่ิงมีชีวิตตาง ๆ  ส่ิงเหลานี้จะทํา
ปฏิกิริยารวมกันซึ่งที่สุดสิ่งแวดลอมเหลานี้จะมีอิทธิพลเปนตัวกําหนดรูปราง  ความเปนอยู  รวมทั้ง
การอยูรอดของแตละชนิดหรือสังคมของสิ่งมีชีวิตนั้น แบงประเภทของสิ่งแวดลอมเปน  2 ประเภท
ใหญ ๆ   คือ

1. ส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติ (natural  environment) ซ่ึงแบงยอยออกเปน  2 ชนิด  
คือ ส่ิงแวดลอมที่มีชีวิต  ไดแก  พืช  สัตว  และมนุษย  ส่ิงแวดลอมที่ไมมีชีวิต   หรือส่ิงแวดลอม      
ทางกายภาพ  ไดแก  ลมฟาอากาศ  ดิน  ภูมิประเทศ  เปนตน

2. ส่ิงแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น (Man – made environment) สวนใหญที่เปนแบบ
แผนหรือวิถีการดําเนินชวีิตของสังคมมนุษย  ไดแก   ขนบธรรมเนียมประเพณี   ศิลปวัฒนธรรม   
ส่ิงกอสราง  ศาสนา  ระบบเศรษฐกิจ  เปนตน

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2537 : 15)   สรุปความหมายของสิ่งแวดลอมวา   ส่ิง
แวดลอม คือ ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวมนุษยทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรมจับตอง
มองเห็นไดและนามธรรม (วัฒนธรรม แบบแผนประเพณี  ความเชื่อ) มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกันเปน
ปจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันผลกระทบจากปจจัยหนึ่งจะมีสวนเสริมสรางหรือทําลายอีกสวนอยาง
หลีกเลี่ยงไมไดส่ิงแวดลอมเปน   วงจร   และวัฏจักรที่เกี่ยวของกันไปทั้งระบบ

ประเภทของสิ่งแวดลอมท่ีควรอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมที่ควรอนุรักษแยกเปนประเภทใหญ ๆ  ได   ดังนี้
1. ทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง ส่ิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไดแก  ปาไม  ทุงหญา 

สัตวปา น้ํา ดิน อากาศ มนุษยและพื้นที่ธรรมชาติที่ใชไมรูจักหมด  เปนทรัพยากรที่มีอยูมากมายบน
พื้นโลก  ไดแก  อากาศ  น้ําในวัฏจักร
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1.1 ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวนํากลับมาใชใหมได เชน  พื้นที่อยูตามแหลง   
ตาง ๆ  ดิน  ปาไม  สัตวปา  ทุงหญา  ซ่ึงทรัพยากรเหลานี้เมื่อใชแลวเกิดการเสื่อมสภาพไป  แต
สามารถที่จะนํามาปรับปรุงใหดีขึ้น  แลวนํากลับมาใชใหมได

1.2 ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดไป เปนทรัพยากรธรรมชาติที่ใชหมด 
เปลืองไป ไมสามารถพัฒนานํามาปรับปรุงแกไขใหมไดอีก  ไดแก  แรธาตุ  สัตวปาชนิดที่สูญพันธ
ไปแลว

2. ธรรมชาติที่ควรอนุรักษ ธรรมชาติในที่นี้หมายถึง ธรรมชาติที่มีคุณคาทางวิชาการ
และสุนทรียภาพที่เกี่ยวของเปนสัณฐานที่สําคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร อันเปนเอกลักษณ
หรือสัญลักษณของทองถ่ินนั้น ๆ  มีลักษณะพิเศษเฉพาะ คือ  เมือถูกทําลายก็จะหมดสภาพไปไม
ฟนฟูคืนกลับสูสภาพเดิมเหมือนธรรมชาติอ่ืน   ซ่ึงจําแนกลักษณะได  ดังนี้

2.1 เกาะและแกง
2.2 ภูเขา   ถํ้าน้ําตก   และน้ําพุรอน
2.3 ทะเลสาบ  หนองบึง
2.4 หาดทราย  และหาดดิน
2.5 แหลงที่มีซากดึกดําบรรพ (พืชและสัตว) เชน สุสานหอย  75 ลานป
2.6 สัณฐานอื่นๆ ที่มีความสําคัญทางธรณีวิทยา สัณฐานวิทยา

3. ส่ิงแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้นไดแก โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปกรรม   
ประเพณี  และระบบสังคมตาง ๆ   เปนตน

เกษม  จันทรแกว (2542 : 27) ไดสรุปวา  ส่ิงแวดลอม (Environmental) หมายถึง       
ส่ิงตาง ๆ  ที่เปนทั้งส่ิงมีชีวิตและไมมีชีวิต   เห็นไดดวยตาเปลาและไมสามารถเห็นไดดวยตาเปลา  
รวมทั้งส่ิงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและมนุษยเปนผูสรางขึ้น อีกทั้งอาจเปนรูปธรรมและนามธรรม  
ตลอดทั้งส่ิงที่เปนทั้งคุณและโทษ

ความหมายของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผูเชี่ยวชาญทางดานสิ่งแวดลอมสาขาตาง ๆ  ไดใหคํานิยามไวมากมาย   ดังนี้

นาท   ตัณฑวิรุฬห  (2528 : 1)  กลาววา  ส่ิงแวดลอม  หมายถึง  ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบ
ตัวเรา   ซ่ึงมีทั้งส่ิงมีชีวิต  แลไมมีชีวิตแบงออกเปน  2  พวกใหญ ๆ   คือ

1. ส่ิงแวดลอมในดานรูปธรรม (Concrete   Environment)  ไดแก  ส่ิงแวดลอมทาง
กายภาพ  (Physical   Environment)  คือ ส่ิงไมมีชีวิตที่รวมถึงส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติ  เชน  ดิน  
น้ํา  อากาศ  แรธาตุ  และสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น   โดยอาศัยความรูทางเทคโนโลยี  หรือความ
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สามารถทางศิลปะ  เชน  บาน  โรงงาน  วัด ฯ   ส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ (Biological  Environment)  
คือ  ส่ิงมีชีวิต  เชน  มนุษย  พืช  สัตว   จุลินทรีย

2. ส่ิงแวดลอมดานนามธรรม (Abstract Environment) ไดแก ระบบสังคมเศรษฐกิจ 
การเมือง   ศาสนา   การศึกษา  ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี   ซ่ึงเรียกไดวาเปนระบบความ
สัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย

ทรัพยากร (Resource)  หมายถึง แรธาตุ  พลังงานสัตว ปาไม   ทรัพยากรสวนใหญ  คือ  
ส่ิงแวดลอมดานรูปธรรมที่มองทรัพยากรในเชิงปริมาณ    โดยสวนใหญจะหมายถึงปญหา ส่ิง แวด
ลอมเปนพิษ   เชน  น้ําเสีย   ดินเสื่อม   อากาศเปนพิษ   เมื่อเกิดปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษขึ้นมักจะ
มองสิ่งเหลานี้ในเชิงคุณภาพ   ดังนั้นคําวาส่ิงแวดลอม  หรือทรัพยากรจึงมักใชแทนกันเพราะเปน
เร่ืองเดียวกัน  หรือบางทีนิยมใชทั้ง  2  คํา  คือ  ทรัพยากรสิ่งแวดลอม

การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หมายถึง การรูจักใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
อยางฉลาด ใหเปนประโยชนตอมหาชนมากที่สุดและใชไดเปนเวลานานที่สุด  ตองสูญเสีย
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมโดยเปลาประโยชนนอยที่สุ  และตองกระจายการใชประโยชนทั่วถึงกัน

ศิริพรต  ผลสิทธุ (2531 : 196)  กลาววา  การอนุรักษ  หมายถึง  การรูจักใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางชาญฉลาดใหมีการสิ้นเปลืองหรือสูญเสียนอยที่สุด แตไดประโยชน      
ใชไดนานที่สุดโดยจุดมุงหมายที่จะสงเสริมใหเกิดสวัสดิภาพทางสังคมคงไวซ่ึงปริมาณ และ      
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

จากความหมายดังกลาวขางตนสรุปไดวา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิง   
แวดลอม หมายถึง การรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติอยางชาญฉลาดและประหยัด   โดยใชใหเกิด
ประโยชนมากที่สุด  เพื่อเอื้ออํานวยใหคุณภาพสูงในการสนองตอบความเปนอยูของมนุษยและ   
คงไวซ่ึงปริมาณ  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ สําหรับการวิจัยในครั้งนี้  ใหความหมายของ      
คําวา  การอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  หมายถึง  การสงวน   การบํารุงรักษา  รูจัก
วิธีการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางประหยัด ระมัดระวัง และไดประโยชนคุมคา
มากที่สุด  ดํารงรักษาสภาพแวดลอมใหอยูในสภาพสมดุล  รวมทั้งหาทางปองกันและจํากัดส่ิง    
แวดลอมเปนพิษไมใหเกิดขึ้น และเอื้ออํานวยใหมีคุณภาพสูงสุดตลอดไป

วิกฤตการณทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  (Resource and  Environmental Crisis)
ในสภาพปจจุบันไดเกิดวิกฤตการณส่ิงแวดลอมทางดานตาง ๆ มากมาย เชน          

วิกฤตการณดานพลังงาน (Energy Crisis) วิกฤตการณดานอาหาร (Food Crisis) วิกฤตการณดาน
ประชากร (Population Crisis) วิกฤตการณดานมลพิษ (Pollution Crisis) เปนตนวิกฤตการณที่กําลัง
คุกคามความอยูรอดของโลก (Biosphere) ซ่ึงเปนระบบนิเวศที่มีความบอบบางละเอียดออน จะตอง
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มีอันเปนไปโดยการกระทําที่เห็นแกตัว หรือรูเทาไมถึงการณของมนุษยนั้น ยอมสงผลถึง
มนุษยชาติ  ซ่ึงจะไดรับอันตรายหรือจําตองสูญพันธุไปดวยสามารถสรุปเหตุของวิกฤตการณ
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมเกิดจากสาเหตุหลัก  2  ประการ คือ

1.  การเพิ่มประชากร  (Population  Growth)   ที่เพิ่มดวยอัตราสูงในลักษณะของการ
เติบโตแบบทบตน  (Exponential Growth) การบริโภคทรัพยากรตาง ๆ  ก็จะตองเพิ่มขึ้นในลักษณะ
ทวีคูณดวย

2.  การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความกาวหนาทางเทคโนโลยี  (Economic Growth  
and Technological  Progress)   เมื่อความเจริญทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น  ทําใหมาตรฐานการครองชีพ
สูงขึ้นอัตราการบริโภคตอหัวก็สูงขึ้น และเมื่อความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีมากขึ้น ความสามารถ
ในการลางผลาญทรัพยากรตอหัวก็มากขึ้นดวย   เพราะในยุคปจจุบันคนสามารถทําลายปา  ฆาสัตว   
ขุดแรไดมากกวาคนสมัยกอนถึงรอยเทา  โดยอาศัยเครื่องจักรกลและวิธีการที่ทันสมัยเขาชวยทําให
เกิดวิกฤตการณทรัพยากรสิ่งแวดลอมตามมา  คือ

2.1 ทรัพยากรรอยหรอ (Resource  Depletion)  ทั้งทรัพยากรที่ไมสามารถเกิดใหม
ได เชน  แรธาตุ   น้ํามัน  จะสูญสิ้นลงไปทุกวัน   สวนทรัพยากรที่เกิดใหมได  เชน  ตนไม  สัตว
ก็เกิดไมทันการบริโภคของคนถึงแมจะมีการเพาะเลี้ยงเกิดขึ้นมากมายก็ตาม

  2.2 ส่ิงแวดลอมเปนพิษ (Pollution) เมื่อท้ังคนและโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ     
ก็บริโภคทรัพยากร  ธรรมชาติในปริมาณที่สูงขึ้นทุกวัน  ผลตามมาคือ   กากขยะของเสียที่ขับถาย
ออกมาสูส่ิงแวดลอม  ไมวาจะเปนน้ํา  อากาศ  หรือดิน  จึงเกิดปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษ ซ่ึงนับวัน
จะทวีความรุนแรงสูงขึ้น จะเห็นไดจากแผนภูมิ แสดงสาเหตุและผลของวิกฤตการณทางสิ่ง       
แวดลอม
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การเพิ่มประชากร
 (Population   Growth )

ทรัพยากรรอยหรอ                         โลก หรือ ชีวาลัย                        ส่ิงแวดลอมเปนพิษ      
       (Population Growth )                            (Biosphere)                                  (Pollution)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความกาวหนาทางเทคโนโลยี
(Economic   Growth  and  Technological  Progress)

ที่มา : มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร, พฤติกรรมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประชาชนในทองถ่ิน :  กรณีศึกษาบึงบอระเพ็ดจังหวัด
นครสวรรค  (นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544), 42.

แนวความคิดเก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ในสมัยที่มนุษยยังมีความเปนอยูตามธรรมชาตินั้น  ส่ิงแวดลอมถูกทําลายนอยที่สุด

เนื่องจากจํานวนประชากรยังมีนอย  ส่ิงแวดลอมหรือระบบนิเวศที่ถูกทําลายไปมีโอกาสฟนตัวได
ทันและมนุษยยังขาดความรูที่จะนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช  วินัย   วีระวัฒนานนท  (2530 : 54)
ไดกลาวถึงจุดเริ่มตนของแนวความคิดอนุรักษส่ิงแวดลอม  ก็คือ  เมื่อมนุษยรูจักใชไฟ  เร่ิมมีการ
เผาปา  และถางปาเพื่อใชในการเพาะปลูก   ส่ิงแวดลอมก็ถูกทําลายมากยิ่งขึ้นประกอบกับจํานวน
ประชากรเริ่มทวีจํานวนมากขึ้นความตองการใชที่ดินก็เพิ่มขึ้นดวยมนุษยรูจักการใชพลังงานตาง ๆ
ไดแก พลังงานจากถานหิน  พลังงานไอน้ํา  พลังงาน น้ํามัน แกสธรรมชาติ ตลอดจนพลังงาน
นิวเคลียรส่ิงแวดลอม  ก็ถูกทําลายมากจนถึงขนาดที่เปนอันตรายตอชีวิตมนุษยเอง

ตอมาเมื่อเกิดปญหาดานวิกฤตการณส่ิงแวดลอม (Environmental  Crisis)  ขึ้นทั่วโลก
ประกอบไปดวยวิกฤตการณอาหาร   วิกฤตการณพลังงาน   วิกฤตการณประชากร    วิกฤตการณ
ส่ิงแวดลอมเปนพิษและอื่น ๆ  ซ่ึงสงผลสะทอนถึงคนทั่วโลก  องคการสหประชาชาติไดใหความ
สนใจ  จึงไดมีมติใหจัดการประชุมใหญ  เรียกวา การประชุมสหประชาชาติเร่ืองสิ่งแวดลอมของ
มนุษย   (UN  Conference  on The  Human  Environment)  ที่กรุงสตอกโฮลม  ประเทศสวีเดน
เปนเวลา  2  สัปดาห  ระหวางวันที่  5–16  มิถุนายน ค.ศ. 1972  ไดขอตกลงรวมกันจากที่ประชุมมี
ผลทําใหเกิดโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ  (United  Nations  Environment  Program)
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และมีการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดลอมสหประชาชาติ( United  Nations  Environment  Fund)  โดยการ
บริจาคจากประเทศสมาชิกนําเงินทุนนี้ไปใชในการดําเนินโครงการตาง ๆ เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมของโลก   และจัดประชุมเพื่อหามาตรการในการอนุรักษส่ิงแวดลอม   (วินัย
วีระวัฒนานนท  2530 : 55)

ประสบสุข  ดีอินทร (2531 : 44) ไดมีแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษไว  10  ประการ  คือ
1. ในการใชทรัพยากรธรรมชาติจําเปนอยางยิ่งจะตองมีความรูในการรักษาทรัพยากร  

ธรรมชาติที่จะใหเกิดประโยชนตอมนุษยทุกคนตองคํานึงถึงการสูญเปลาที่เกิดจากการใชทรัพยากร 
ธรรมชาตินั้น ๆ

2.  การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ที่จําเปนและหายากดวยความระมัดระวังพรอมทั้ง
ประโยชนและการทําใหอยูในสภาพที่เพิ่มพูน  ทั้งดานกายภาพและเศรษฐกิจเทาที่จะทําได  และ
การใชทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไปจะไมปลอดภัยตอสภาวะแวดลอม

3.  ตองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได โดยใหมีอัตราการผลิตเทากับอัตรา 
การใช  หรืออัตราการเกิดเทากับอัตราการตายเปนอยางนอย

4. จะตองประมาณอัตราการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของพลเมืองตลอดเวลา โดย
พิจารณาจากความตองการในการใชทรัพยากรธรรมชาติเปนสําคัญ  เพราะประชาชนเปนปจจัย
สําคัญที่จะทําใหเกิดภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนไป

5.  หาทางปรับปรุงวิธีการใหม ๆ ในการผลิต    และการใชทรัพยากรอยางมี           
ประสิทธิภาพอีกทั้งพยายามคนควาส่ิงใหม ๆ  เพื่อใหประชากรไดใชอยางเพียงพอ

6. ใหการศึกษาแกประชาชนเพื่อความเขาใจถึงความสําคัญในการรักษาความสมดุล 
ตามธรรมชาติที่ตองการทําใหส่ิงแวดลอมอยูในสภาพที่ดี เปนการใหการศึกษาทั้งในและนอก
โรงเรียน  อยางเหมาะสมกับสภาวะแกบุคคลเฉพาะถิ่น  วัย  และคุณวุฒิ ใหเขาใจหลักการอนุรักษ
ทรัพยากร ธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ

7.  การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชตองคํานึงถึงความถูกตองตามกาละเทศะ (Time  
and  Space)

8.  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ตองคํานึงถึงทรัพยากรอยางอื่นในเวลาเดียวกัน
ไมควรแยกพิจารณาเฉพาะอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียวเทานั้น   เพราะทรัพยากรทุกอยางมี
สวนเกี่ยวของสัมพันธกันอยางใกลชิด

9. การวางแผนจัดการทรัพยากรอยางชาญฉลาด ตองไมแยกมนุษยออกจากสภาพ
แวดลอมทางสังคมหรือวัฒนธรรม หรือสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ  เพราะมีการเกี่ยวของกับ
เศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีบทบาทตอชีวิตมนุษยเปนอันมาก
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10. ไมมีการอนุรักษใดที่จะประสบผลสําเร็จนอกจากผูใชทรัพยากรธรรมชาติตอง
ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาตินั้น ๆ และใชอยางชาญฉลาดใหเกิดผลดีในทุก ๆ  
ดานเวลาเดียวกัน

วัตถุประสงคของการอนุรักษสิ่งแวดลอม
การอนุรักษส่ิงแวดลอมมีวัตถุประสงคหลักอยู 4 ประการ  (กรมสงเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม  2537 : 124–125)
1. เพื่อธํารงไวซ่ึงปจจัยสําคัญของระบบสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอมนุษย   และ สัตว   

ระบบสนับสนุนการดํารงชีวิต  เปนการปรับปรุงปองกันพื้นที่เพื่อการเพาะปลูก    การหมุนเวียน  
แรธาตุ   อาหารพืช   ตลอดจนทําน้ําใหสะอาด

2.  เพื่อสงวนรักษาการกระจายชาติพันธุ   ซ่ึงขึ้นกับโครงการขยายพันธุตาง ๆ ที่
จําเปนตอการปรับปรุงการปองกันธัญพืช สัตวเล้ียงและจุลินทรียตาง ๆ รวมทั้งส่ิงประดิษฐทาง
วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  ตลอดจนการคุมครองอุตสาหกรรมนานาชนิดที่ใชทรัพยากรที่มีชีวิตเปน
วัตถุดิบ

3. เพื่อเปนหลักประกันในการใชพันธุพืช  สัตว และระบบนิเวศนเพื่อประโยชนใน
การยังชีพตามความเหมาะสม  และอุตสาหกรรมหลักตาง ๆ

4.  เพื่อสงวนรักษาโบราณสถาน   โบราณวัตถุ   ศิลปกรรม   ซ่ึงเปนมรดกล้ําคาไวไป
ยังอนุชนรุนหลัง   รวมทั้งระบบสิ่งแวดลอมอื่น ๆ   ที่มนุษยสรางขึ้น

หลักการอนุรักษสิ่งแวดลอม
เกษม   จันทรแกว (2530 : 100) กลาวถึง หลักการอนุรักษส่ิงแวดลอมไวมี  3 ประการ  

คือ
1. ตองใชอยางฉลาดในการใชทรัพยากรแตละอยางนั้นตองพิจารณาอยางรอบคอบถึง  

ผลไดผลเสีย ความขาดแคลน  หรือความหายากในอนาคต  ทั้งพิจารณาหลักทางเศรษฐศาสตรอยาง
ถ่ีถวน

2.  ประหยัด  (เก็บ รักษา  สงวน)  ของที่หายาก หมายถึง  ทรัพยากรใดที่มีนอย หรือ
หายาก ควรอยางยิ่งที่จะเก็บรักษาเอาไวไมใหสูญไปถามีของบางชนิดพอจะใชไดก็ตองใชอยาง
ประหยัดไมฟุมเฟอย

3. หาวิธีฟนฟูสิ่งแวดลอมที่ไมดีหรือเส่ือมโทรมใหดีขึ้น (ซอมแซม ปรับปรุง)
ทรัพยากรใดก็ตาม ถาสภาพลอแหลมตอการสูญเปลาหรือจะหมดไป ถาดําเนินการไมถูกตองตาม
หลักวิชา   ควรที่จะไดหาทางปรับปรุงใหอยูในลักษณะที่ดีขึ้น
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แนวทางการอนุรักษสิ่งแวดลอม
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  (2537 : 125–129)  ไดกําหนดแนวทางในการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมไวดังนี้
1. การใหการศึกษาเผยแพรประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนไดตระหนักในบทบาท

และหนาที่ของตนตอส่ิงแวดลอม อันที่จะใหเขาสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมในทิศทางสงเสริม
คุณภาพ ส่ิงแวดลอม

2. การปรับปรุงคุณภาพ เปนวิธีการตรงที่ชวยแกปญหาการขาดแคลนทรัพยากรและ
สภาวะแวดลอมที่เสื่อมโทรม

3.  การลดอัตราการเสื่อมสูญ  คือ ไมบริโภคทรัพยากรอยางฟุมเฟอยใชประโยชนจาก
ทรัพยากรนั้น ๆ  ใหคุมคาที่สุด

4.  การนํากลับมาใชประโยชนใหม  (Re  Use)   คอืการนําวัสดุ   เครื่องมือ   เครื่องใช
ที่ชํารุด  หรือเส่ือมสภาพแลวมาใชประโยชนใหม  โดยการหลอมใหม  หรือยอยแลวไปผลิตใหม

5. การใชส่ิงทดแทน (Subsitution)  ทรัพยากรที่ใชประโยชนไดดีในอดีตเริ่มรอยหรอ
ลงจากความตองการในการบริโภคสูงจึงจําเปนที่จะตองศึกษาหาทรัพยากรอื่น ๆ  ที่มีคุณภาพ
คลายคลึงกันมาทดแทนทรัพยากรเดิมที่กําลังจะหมดไป  เชน  นําเอาพลังงานจากดวงอาทิตย     
พลังงานน้ํา  หรือพลังงานจากคลื่นในน้ําทะเลมาใชแทนน้ํา

6. การใชส่ิงที่มีคุณภาพรองลงมา  หรือการประดิษฐของเทียมขึ้นมาใช (Artificial)
ทรัพยากร ธรรมชาติชนิดเดียวกันอาจมีคุณภาพที่แตกตางกัน   เชน  ไม  มนุษยนิยมนําไมเนื้อแข็ง
มาใชประโยชนเพราะมีความแข็งแรงทนทาน   เมื่อไมเนื้อแข็งมีปริมาณลดลง   ก็แกปญหาดวยการ
ใชไมที่มีคุณภาพรองลงมา   โดยหาวิธีการในการรักษาคุณภาพของไมใหทนทาน  เชน  อบน้ํายา
หรืออาบน้ํายา

7. การปองกัน (Preservation)   เปนวิธีการจัดการโดยตรงเกี่ยวกับการปองกันไมให
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมรอยหรอและเสื่อมโทรมลงเร็วเกินไป หรือปองกันมลพิษไมให
แปดเปอนส่ิงแวดลอมที่มนุษยอาศัยรวมทั้งโบราณสถาน   โบราณวัตถุ   ในกรณีที่บรรยากาศมี
กาซพิษ  หรือสารพิษเจือปน   น้ําไมสะอาด  ไมสามารถใชบริโภคไดเพราะมีส่ิงแปลกปลอมขึ้นใน
รูปของสารพิษและเชื้อโรคสิ่งเหลานี้ยอมอยูในสิ่งแวดลอม

มาตรการในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ปญหาสิ่งแวดลอมไดเกิดขึ้นแลว  มีผลกระทบตอความเปนอยูของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง

รวมทั้งมนุษยดวย สาเหตุที่สําคัญ คือ ประชากรเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็วและไดบริโภค
ทรัพยากรมากจนทําใหขาดแคลนและเกิดขยะของเนาเสียเกิดขึ้น  จนธรรมชาติไมสามารถจะปรับ
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เปลี่ยนไดทันจึงตองหาวิธีการแกไข โดยการปองกันไมใหสภาพแวดลอมเกิดการเสื่อมโทรมลงจน
เปนอันตรายตอการอยูรอดของมนุษย   การดําเนินการจะตองอาศัยการรวมมือชวยกันจากทุกฝาย
อยางเครงครัด  ทั้งฝายรัฐบาลซึ่งเปนผูวางนโยบาย  และประชาชนที่จะตองรวมมือกันปฏิบัติตาม
มาตรการอนุรักษส่ิงแวดลอมนั้น ๆ  ดังนี้

1.  มาตรการอนุรักษโดยตรง  คือ การรักษา คุมครอง ปองกัน  บูรณะ สงวนและรูจัก
ใชส่ิงแวดลอมใหเกิดประโยชนที่สุด

2. มาตรการทางสังคม เปนวิธีการที่จะปฏิบัติตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
โดยทางออมที่สังคมตองใหความรวมมือ   อาจดําเนินในรูปขององคกร  สมาคม   หรือจัดตั้งชมรม
สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม ที่จะตองสรางและปลูกฝงทัศนคติที่ดีตอการอนุรักษ และใหการ
ศึกษาเพื่อใหเกิดความรู   ความเขาใจ  ในเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ตระหนักถึงสถานการณ
ที่เกิดขึ้น รัฐบาลก็ตองพิจารณาออกกฎหมายควบคุมที่ทําใหรัดกุม  ไมเปดโอกาสใหผูเห็นแกตัวใช
เปนเครื่องมือทําลายประโยชนของสวนรวม   และเปนกฎหมายที่ทันตอเหตุการณดวย  เร่ืองนี้ใน
หลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ใหความรูแกประชาชนทั่วไปใหทั่วถึง  ดวยการแนะนํา   ชักชวนทาง
ส่ือมวลชน  การฝกอบรมนอกหลักสูตรตาง ๆ  จะทําใหประชาชนสนใจการอนุรักษและชวยให
การอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอมบรรลุเปาหมาย

ราตรี  ภารา (2540 : 18)  กลาววา  การดําเนินงานเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
จะสําเร็จเมื่อทุกฝายรวมมือกันทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้

1. ออกฎหมายควบคุม  เปนเครื่องมือของรัฐในการนํามาปฏิบัติและจัดการกับผูฝาฝน
กฎระเบียบ

2. การใหการศึกษาแกประชาชน ซ่ึงกระทําไดทั้งในระบบโดยสอดแทรกการสอน
หรือหลักสูตรเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในการเรียนและนอกระบบจัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ
ในรูปแบบการประชาสัมพันธเปนเอกสารเผยแพร  แนะนําชี้แจงประชาชน  และจัดโครงการให
ประชาชนเขารวม

3. การใชส่ือมวลชนเปนสื่อกลางเปนสิ่งชวยใหการดําเนินงานดานการอนุรักษ       
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในปจจุบันประสบผลสําเร็จ

4. การจัดตั้งเปนกลุม  หรือชมรมเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
จากความหมายของการอนุรักษส่ิงแวดลอมและหลักการอนุรักษ   ซ่ึงมีนักวิชาการ

หนวยงานหรือองคกรไดใหความหมายดังที่กลาวมาแลวขางตน ดังนั้นผูวิจัยจึงสรุปความหมายของ
การอนุรักษ  หมายถึง  การใชดวยความชาญฉลาด  ถูกวิธี  และกอใหเกิดประโยชนตอมวลมนุษย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



30

ใหมากที่สุด  โดยมีระยะเวลาในการใชงานใหนานที่สุด  สวนสิ่งแวดลอม  หมายถึง ส่ิงตาง ๆ  ที่
เกิดขั้นทั้งโดยธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้นทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต   ซ่ึงอยูรอบตัวเรา

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยจะพิจารณาสิ่งแวดลอมของแมน้ําแมกลองเฉพาะสิ่งแวดลอมที่
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต  ซ่ึงสามารถแยกไดเปนทรัพยากรดิน  น้ํา  ปาไม
สัตวปา  และพืชพรรณธรรมชาติ  จึงไดใหคําจํากัดความการอนุรักษส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลอง
หมายถึง การรูจักใชทรัพยากรดิน  น้ํา  ปาไม  สัตวปา  และพืชพรรณธรรมชาติจากแมน้ําแมกลอง
อยางเหมาะสม อยางถูกวิธีกอใหเกิดประโยชนมากที่สุดและยาวนานที่สุด โดยเฉพาะสิ่งแวดลอม
ที่เกี่ยวของกับน้ํา

ปญหาสิ่งแวดลอมท่ีมีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดราชบุรี
ทรัพยากรธรรมชาติ
ก. ทรัพยากรดินและการใชที่ดิน คือ

                       1.  สภาพทั่วไปของทรัพยากรดิน ไดแก
               สภาพทั่วไปของทรัพยากรธรรมชาติที่เปนดินในจังหวัดราชบุรีมี 5 ประการ

คือ
1.1 เนื้อดินเปนทราย  จัดเปนดินบนที่ดอน  การระบายน้ํามากเกินไป  ทําให

ดินไมอุมน้ํา  และความอุดมสมบูรณของดินต่ํา  พบมากบริเวณดานตะวันตกและตอนกลางของ
จังหวัด  เขตอําเภอสวนผึ้ง   อําเภอจอมบึง  และอําเภอปากทอ   ปจจุบันเกษตรกรใชปลูกพืชไรเปน
สวนใหญ   ไดแก  มันสําปะหลัง  สับปะรด  ขาวโพด  ออย  ฯ

1.2 ดินตื้น มีปริมาณกรวดหินในดินมาก ความอุดมสมบูรณของดินต่ําเปนดิน
บนที่ดอนพบมากบริเวณตอนกลางและดานตะวันตกของจังหวัด เขตอําเภอสวนผึ้งอําเภอปากทอ
และอําเภอจอมบึง

1.3 พื้นที่ที่มีความลาดชันสูง คือสวนที่เปนภูเขาและเนินเขาไมเหมาะสมตอ
การเพาะปลูกพืช  เนื่องจากเสี่ยงตอการชะลางพังทลายของดิน  พื้นที่สวนใหญอยูทางดานตะวันตก
ของจังหวัดราชบุรี

1.4 ดินเปรี้ยว ปจจุบันใชทํานาขาวอยูในเขตชลประทานในชวงฤดูปลูกปกติ
ไมมีปญหาเนื่องจากไดน้ําจากชลประทานแตในกรณีปลูกพืชฤดูแลงถามีการขาดแคลนน้ําจะทําให
ดินเปนกรดมากขึ้น  จนไมสามารถปลูกได พื้นที่สวนใหญอยูในเขตอําเภอโพธาราม และอําเภอ
ปากทอ

1.5 ดินเค็ม  ปจจุบันเปนสวนมะพราว โดยการปลูกแบบยกรองในชวงฤดูแลง
จะมีน้ํากรอยเขาไดบางเล็กนอยไมเปนอันตรายตอมะพราว   แตพื้นที่บริเวณนี้ยังมีขอจํากัดในการ
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เลือกชนิดพืชที่จะปลูกเนื่องจากยังมีความเค็มอยูบางในดินและมีความเปนดางสูง พื้นที่สวนใหญ
อยูในเขตอําเภอดําเนินสะดวกและอําเภอวัดเพลง

2. สภาพปญหาของการใชทรัพยากรที่ดินในจังหวัดราชบุรี ไดแก
            จังหวัดราชบุรีเปนจังหวัดที่ประกอบไปดวยที่ภูเขาที่ลาดชันและที่ราบ   พื้นที่

บางบริเวณมีการใชประโยชนที่ดินอยางไมเหมาะสม  ทําใหเกิดผลกระทบตามมา ที่พบชัดเจน
ไดแก การพังทลายของดินทางพื้นที่บริเวณดานตะวันตก ในพื้นที่ราบมีการใชประโยชนอยาง
ผิดประเภท เชน พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการเกษตรกรรม ไดมีการนําไปสรางเมืองโรงงาน
อุตสาหกรรม และอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่มขึ้นของประชากรอยางรวดเร็ว  การพัฒนา
เศรษฐกิจที่ไมมีทิศทางทางดานการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม  ทําใหประชาชนบุกรุกเขาไปใช
ประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ  พื้นที่สาธารณประโยชน พื้นที่ชุมน้ํา และในปจจุบันมีการ
เล้ียงกุงกุลาดําระบบความเค็มต่ําในหลายพื้นที่อันเปนการนําเกลือทะเลมาใสในพื้นที่เพาะปลูกการ
ใชประโยชนที่ดินที่ไมสอดคลองกับสมรรถนะของดินเหลานี้ ทําใหดินเสื่อมคุณภาพเร็ว จึงมีการ
ทอดทิ้งใหวางเปลาและบุกรุกพื้นที่บริเวณอื่นๆ เพิ่มเติม   เชน

     2.1 การเพาะปลูก มีการกระจายตัวของการใชประโยชนที่ดินประเภทตาง ๆ
ไมเหมาะสมซึ่งรวมถึงกิจกรรมทางดานการเกษตรกรรม ทั้งนาขาวพืชไรและสวนผลไมพื้นที่
เกษตรกรรมเหลานี้สวนใหญจะพบปญหาการใชประโยชนในพื้นทีไมถูกตอง   การใชยาฆาแมลง
การใชปุยบํารุงดินอยางไมถูกวิธีทําใหดินเสื่อมคุณภาพอยางรวดเร็ว
                   2.2 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการเลี้ยงสัตว  ราชบุรีมีการเลี้ยงสัตวน้ําและการ
เล้ียงสัตวกระจายไปทั่วพ้ืนที่  เชน  การเลี้ยงสุกร  การเลี้ยงปลากอใหเกิดปญหาน้ําเสีย ซ่ึงจังหวัด
ราชบุรีเปนพื้นที่ที่น้ําทะเลเขาไมถึง   แตมีเกษตรกรจํานวนหนึ่งประกอบอาชีพเล้ียงกุงกุลาดําระบบ
ความเค็มต่ํา  โดยมีการสํารวจของกรมประมงเมื่อเดือนกรกฎาคม 2541 พบวามีผูเล้ียงกุงกุลาดํา
ระบบความเค็มต่ําจํานวน 78 ราย จะมีการนําน้ําทะเลมาใสในบอเล้ียงแลวเจือปนกับน้ําจืด เกลือใน
น้ําทะเลจะสะสมในดินที่เปนบอเล้ียง อันเปนการใชดินอยางผิดประเภท

ข. ทรัพยากรน้ําและการใชน้ํา คือ
1. สภาพทั่วไปของทรัพยากรน้ํา   ไดแก

1.1 คุณภาพน้ําผิวดิน ของแมน้ําสายหลักคือแมน้ําแมกลองในชวงที่ไหลผาน
จังหวัดราชบุรี จากการติดตามตรวจสอบโดยกรมควบคุมมลพิษและศูนยอนามัยส่ิงแวดลอม เขต 4  
พบวา มีคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดินซึ่งมิใชทะเล ตามประกาศคณะ
กรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ฉบับที่ 8  ป พ.ศ. 2537  จัดอยูในประเภทที่ 3 และ 4   ซ่ึงต่ํากวา
มาตรฐานคุณภาพน้ําของลุมน้ําที่กําหนดใหแมน้ําแมกลองมีคุณภาพอยูในประเภทที่ 3 เปนแหลง
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น้ําที่สามารถใชประโยชนเพื่อการอุปโภค บริโภค โดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน (เปนแหลงน้ําที่ใชในการเกษตร) มีแมน้ําภาชีที่        
คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทที่  2  คือแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถ
ใชเพื่อการอุปโภคบริโภคไดโดยผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและปรับปรุงคุณภาพ น้ําทั่วไปกอน  
สามารถใชเพื่อการอนุรักษสัตวน้ํา การประมง  การวายน้ําและกีฬาทางน้ํา   สวนคุณภาพน้ําตามลํา
คลองตาง ๆ  จัดอยูในเกณฑมาตรฐานประเภทที่  4   จัดเปนแหลงน้ําที่รับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบาง
ประเภทสามารถใชประโยชนเพื่อการอุปโภค บริโภคได โดยผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษแลวใชในงานอุตสาหกรรม

1.2 คุณภาพน้ําใตดิน โดยท่ัวไปน้ําจากบอบาดาลในจังหวัดราชบุรีมีคุณภาพดี
สามารถนํามาใชในกิจการประปาเพื่อการอุปโภค  บริโภคได  ยกเวนบางบอที่มีปริมาณไนเตรต
เหล็ก  แมงกานีส  และความกระดางในปริมาณสูง  ควรไดรับการบําบัดเพื่อปรับปรุงกอนนําไปใช
อุปโภค  บริโภค

2. สภาพปญหาของทรัพยากรน้ํา ไดแก
2.1 มลพิษทางน้ํา ปญหาน้ําเสียของจังหวัดราชบุรี  มีแหลงที่มาของน้ําเสีย

ระบายลงสูแมน้ําแมกลอง  ลําคลอง  และแหลงน้ําตาง ๆ  แยกเปน  3  ประเภท  คือ
2.1.1 น้ําเสียจากชุมชน  ปญหาน้ําเสียจากชุมชนของจังหวัดราชบุรี ไดแก      

น้ําเสียจากชุมชนในเขตเทศบาลทั้งหมดปริมาณน้ําเสียเกิดขึ้นประมาณ 38,805 ลูกบาศกเมตรตอวัน 
มีคาความสกปรกในรูปของ บีโอดี 7,760. กิโลกรัมตอวัน  ซ่ึงในปจจุบันมีเทศบาลเพียง  2  แหงที่มี
ระบบบําบัดน้ําเสีย คือ  เทศบาลเมืองโพธาราม  และเทศบาลเมืองบานโปง  สวนเทศบาลเมือง
ราชบุรีอยูในระหวางดําเนินการกอสราง  สําหรับเทศบาลอื่น ๆ  ยังไมมีระบบบําบัดน้ําเสีย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



33

ตารางที่  1   จํานวนปริมาณน้ําเสียจากชุมชนในเขตเทศบาล ของจังหวัดราชบุรี   ป 2539

เทศบาล/เทศบาลตําบล
ปริมาณน้ําเสีย
(ลบ.ม / วัน)

ปริมาณ
บีโอดี แหลงน้ําที่รองรับน้ําเสีย

1.  เทศบาลเมืองราชบุรี
2.  เทศบาลเมืองบานโปง
3.  เทศบาลเมืองโพธาราม
4.  เทศบาลตําบลเขางู
5.  เทศบาลตําบลหลักเมือง
6.  เทศบาลตําบลหวยชินสีห
7.  เทศบาลตําบลจอมบึง
8.  เทศบาลตําบลดานทับตะโก
9.  เทศบาลตําบลสวนผึ้ง
10. เทศบาลตําบลบานชัฏปาหวาย
11. เทศบาลตําบลดําเนินสะดวก
12. เทศบาลตําบลศรีดอนไผ
13. เทศบาลตําบลหวยกระบอก
14. เทศบาลตําบลกระจับ
15. เทศบาลตําบลทาผา
16. เทศบาลตําบลบางแพ
17. เทศบาลตําบลโพหัก
18. เทศบาลตําบลหนองโพ
19. เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน
20. เทศบาลตําบลบานเลือก
21. เทศบาลตําบลเขาขวาง
22. เทศบาลตําบลปากทอ
23. เทศบาลตําบลวัดเพลง

9,897.
6,148.
2,050.
1,156.
2,814.
1,375.
1,097.
242.
336.
460.

1,142.
1,446.
467.
890.

2,452.
1,914.
1,218.
538.
449.
990.
571.
810.
343.

1,979.
1,230.
410.
231.
563.
275.
219.
48.
67.
92.

228.
298.
93.

178.
490.
383.
244.
108.
90.

198.
114.
162.
69.

แมน้ําแมกลอง
แมน้ําแมกลอง
แมน้ําแมกลอง
ทุงนา – ที่วาง
แมน้ําแมกลอง
หวยชินสีห
ทุงนา – ที่วาง
แมน้ําภาชี
หวยบอ
ลํารางสาธารณะ
คลองดําเนินสะดวก
คลองดําเนินสะดวก
ลําหวยกระบอก
บึงกระจับ
แมน้ําแมกลอง
คลองตาคต
คลองโพหัก
คลองหนองโพ
แมน้ําแมกลอง
ลํารางสาธารณะ
ทุงนา – ที่วาง
คลองปากทอ
แมน้ําแควนอย

รวม 38,805. 7,760.

ที่มา :  กระทรวงสาธารณสุข,   กรมอนามัย,  ศูนยอนามัยส่ิงแวดลอมเขต 4  ราชบุรี, โครงการ
ศึกษาเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการและจัดลําดับความสําคัญการลงทุนเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
(ราชบุรี : ม.ป.ท.,  2539), 35.
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2.1.2 น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัด
ราชบุรี  มีประมาณ  1,672 โรงงาน  มีโรงงานที่สําคัญ ๆ  กระจายตัวอยูตามอําเภอตาง ๆ  เชน
โรงงานน้ําตาล โรงงานผลิตกระดาษ  โรงงานผลิตภัณฑนมหนองโพ โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูป
โรงงานแปรรูปผลิตผลทางเกษตร  โรงงานเซรามิค โรงงานฟอกยอมผา และโรงงานขนาดยอม
อ่ืน ๆ บางแหงมีการปลอยน้ําเสียที่ยังมิไดผานการบําบัดลงสูแหลงน้ําโดยตรง บางแหงบําบัด
น้ําเสียไมมีประสิทธิภาพ ทําใหน้ําในแมน้ําลําคลอง  เนาเสีย  กอใหเกิดความเดือดรอน  รําคาญกับ
ประชาชน   ทําใหมีการรองเรียนที่หนวยงานจังหวัดปละหลายครั้ง และเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําให
คุณภาพน้ําในแมน้ําลําคลองตาง ๆ  เส่ือมคุณภาพ

2.1.3 น้ําเสียจากการเกษตรกรรม   น้ําเสียจากดานเกษตรกรรมสวนใหญ
เกิดจากการปศุสัตว  เปนน้ําเสียที่มีคาความสกปรกสูง   แหลงกําเนิดน้ําเสียที่สําคัญ  ไดแก   ฟารม
เล้ียงสุกร และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยในป 2541 จังหวัดราชบุรี มีฟารมเลี้ยงสุกรทั้งส้ิน 725
แหง  และคาดวาในป  2548  มีความสกปรกในรูป บีโอดี จากฟารมเลี้ยงสุกรจะมีคาสูง 3,405.
กิโลกรัมบีโอดี ตอวัน   จากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  จํานวน   2,721.  กิโลกรัมบีโอดี ตอวัน

ตารางที่ 2   จํานวนฟารมสุกรจําแนกตามรายอําเภอ  ของจังหวัดราชบุรี  ในป  2541

อําเภอ จํานวนฟารม ( แหง )
1.  จอมบึง
2.  ดําเนินสะดวก
3.  บานโปง
4.  ปากทอ
5.  โพธาราม
6.  เมืองราชบุรี
7.  สวนผึ้ง
8.  กิ่งอําเภอบานคา
9.  บางแพ
10. วัดเพลง

91
103
55
94

201
94
96
9
78
1

รวม 725

ที่มา  :  สํานักงานปศุสัตวอําเภอ  จังหวัดราชบุรี,  “ฟารมสุกร,”   2541.  (อัดสําเนา)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



35

สําหรับของเสียที่เกิดจากฟารมเลี้ยงสุกรแบงเปนสวนที่เปนของแข็ง ไดแก มูลสุกร
และเศษอาหารที่ตกคางในคอก  และสวนที่เปนของเหลว  ไดแกน้ําลางคอกและปสสาวะ  หากขาด
การจัดการที่ถูกตองจะกอใหเกิดมลพิษในดานตาง ๆ เชน แหลงน้ําที่รองรับน้ําเสียจากฟารมเนาเสีย
ดินเสื่อมคุณภาพ  รวมทั้งสุขภาพของประชาชนผูอยูใกลเคียงกับบริเวณที่เล้ียงสุกร   เนื่องจากของ
เสียเหลานี้มักกอใหเกิดความรําคาญจากกลิ่นเหม็นและเปนแหลงเพาะพันธุสัตวแมลงนําโรคตาง ๆ
ผูประกอบการเลี้ยงสุกรจํานวนมากไมมีวิธีการบําบัดของเสียดังกลาว  ยังคงปลอยของเสียใหไหล
ลงสูแหลงน้ํา ธรรมชาติกอใหเกิดปญหาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลง

ค. ปญหาจากขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลของจังหวัดราชบุรี
                        สภาพของปญหาดานขยะมูลฝอย พบวา แหลงกําเนิดขยะมูลฝอยที่สําคัญที่สุด  คือ
เขตชุมชน มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในเขตเทศบาลประมาณ 170.56 ตันตอวัน และขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลอีกเปนจํานวนมาก   ยังไมมีระบบการจัดเก็บที่ครอบคลุมทุกพื้นที่
และที่สําคัญยังไมมีระบบการกําจัดที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล (ที่มีการเก็บขนทั้งหมดจะถูกนํา
ไปเทกองและเผาเปนคร้ังคราว  ทําใหเกิดปญหาอยางมากในเรื่องกล่ินเหม็นรบกวน)  การปนเปอน
ของน้ําจากกองขยะมูลฝอยตอแหลงน้ําผิวดินและแหลงน้ําใตดิน  เปนแหลงเพาะเชื้อโรคและพาหะ
นําโรคอื่น ๆ  สวนขยะที่ไมไดถูกเก็บขนอีกเปนจํานวนมากที่ประชาชนจะทิ้งไวในที่วางสาธารณะ
ขางถนน  ริมแมน้ํา  และทิ้งลงสูแหลงน้ํา  เกิดปญหาเกือบทุกพื้นที่

สิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
จังหวัดราชบุรีเปนจังหวัดที่มีความเจริญรุงเรืองมาแตอดีต  มีช่ือเสียงในฐานะเปนเมือง

ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ  ทางดานอุตสาหกรรมและการเกษตรกรรม มีขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเพณีของชาวไทยอพยพ  เชน  กระเหรี่ยง มอญ  ลาวโซง  มีการสืบทอด
ประเพณีและวัฒนธรรมสําคัญ ๆ  ของชนเผานั้น ๆ มาแตอดีต  แตการสืบทอดในปจจุบัน  เร่ิมมี
ความไมตอเนื่องทั้งทางดานเวลา สถานที่ศูนยกลางการประกอบประเพณี  และนอกจากนี้ยังมี
สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ ๆ อีกเปนจํานวนมาก แตสวนใหญมีปญหาในดานสิ่งบริการนักทองเที่ยว
ที่มีอยูไมเพียงพอและเหมาะสม  เชน  การใชประโยชนที่ดินไมเหมาะสม  การเขาถึงไมสะดวก
และภูมิทัศนไมสวยงาม ดังนั้น จังหวัดราชบุรีจึงไดจัดทําวิสัยทัศนและกลยุทธในการจัดการสิ่ง
แวดลอมธรรมชาติ

วิสัยทัศน “จังหวัดราชบุรีเปนแหลงผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ
เปนศูนยกลางการพาณิชยที่มีคณุธรรมและเปนยานที่อยูอาศัยที่คํานึงถึงคุณภาพชีวิต   เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม”  และมีวิสัยทัศน  เฉพาะดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   ดังนี้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



36

1. ทรัพยากรธรรมชาติปาไมที่มีอยูในทองถ่ินในปจจุบัน  จะไดรับการคุมครองดูแล
และรักษาสภาพความสมบูรณใหคงอยูตลอดไป ปาไมที่เสื่อมโทรมจะไดรับการฟนฟูบูรณะสภาพ
ใหเปนปาไมที่สมบูรณ  เพื่อการใชประโยชนที่ยั่งยืนในอนาคต

2. คุณภาพสิ่งแวดลอม   น้ําในแมน้ําแมกลอง  และลําคลองตาง ๆ  ไดรับการดูแล
รักษาไมใหเกิดการเนาเสียเพื่อใหคนในทองถ่ินไดใชประโยชนตอไปอยางยั่งยืน

          - รณรงคการรักษาความสะอาดของแมน้ํา คูคลองตาง ๆ  ปองกันและแกไขการ
ปลอยน้ําเสียและสิ่งปฏิกูลลงสูแหลงน้ําสาธารณะ

         - มีการจัดการและกําจัดขยะมูลฝอยในทองถ่ินอยางถูกสุขลักษณะ  โดยการสราง
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัด  ไมใหมีขยะมูลฝอยตกคาง  ซ่ึงทําใหเกิดความไมสวยงาม
ไมใหเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน ไมเปนแหลงเพาะพันธุของเชื้อโรค ที่กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ
ตอประชาชนและเปนภัยตอสุขภาพ

          - ติดตามตรวจสอบ และเฝาระวังคุณภาพมลพิษตาง ๆ ที่เกิดจากแหลงกําเนิดอยาง
สม่ําเสมอ

3. องคกรในการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม พัฒนา
ศักยภาพของเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลใหมีประสิทธิภาพในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม  
เชน  เร่ืองขยะมูลฝอย/น้ําเสีย  โดยการสรางระบบบําบัดน้ําเสียในทองถ่ิน  และการบําบัดน้ําเสีย
ขั้นตนในระดับครัวเรือน  การสรางศูนยรวมกําจัดขยะมูลฝอยรวมระหวางทองถ่ิน  และจัดใหมีการ
ตั้งกลุมประชารักษปา กลุมอนุรักษปาดูแลรักษาปาไมของทองถ่ินรวมกับเทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบลและหนวยงานอื่น ๆ  ของรัฐ

4. กฎหมายและโครงสรางพื้นฐานในการบังคับใชกฎหมาย   มกีารออกขอบังคับของ
ทองถ่ินในเรื่องการควบคุมการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  โดยเทศบาล/องคการ
บริหารสวนตําบล   จะเปนหนวยงานหลักในการใชกฎหมายในรูปแบบของคณะกรรมการชุมชน/
คณะกรรม การทองถ่ิน

5. ประชาชนทั่วไป ใหความรวมมือ และมีสวนรวมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
โดยการสรางจิตสํานึกและวินัยในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหกับประชาชน

กลยุทธในการจัดการ
กรอบของงานตามรางแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมของจังหวัดราชบุรี พ.ศ.

2544–2549
1. เรงรัดแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมที่สําคัญของทองถ่ิน

จังหวัดราชบุรี
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2. พัฒนาขีดความสามารถของเทศบาล  องคการบริหารสวนตําบลและการประสาน
งานระหวางองคกรตาง ๆ ในทองถ่ินและนอกทองถ่ินใหมีการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ
และมีเอกภาพในการจัดการ

3. กําหนดและปรับปรุงขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบล เทศบัญญัติให
เหมาะสมกับสภาพปญหาและทันสมัย รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการดูแลและรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่สําคัญของทองถ่ิน

4. การปรับเปลี่ยนทัศนคติและคานิยมของประชาชน ที่มีตอการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยมีเปาหมายของรางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมของจังหวัด
ราชบุรีที่กําหนดจากสถานการณ และสภาพปญหาทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษสิ่งแวดลอมที่
สําคัญในทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลองกับลําดับความสําคัญที่กําหนดในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2544–2549  ที่จัดเปนแผนระดับชาติ  และจัดลําดับความสําคัญสูงไว   6  ดาน  คือ

4.1 ทรัพยากรดินและการใชที่ดิน
           - แกไขปญหาการชะลางพังทลายของดินในบริเวณลุมน้ําแมกลอง และ    
ลุมน้ําอ่ืน ๆ  ในจังหวัดราชบุรี

          -  อนุรักษและใชประโยชนพื้นที่ที่มีลักษณะเดนทางนิเวศวิทยา และ      
ธรณีวิทยา

          -  กําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินในจังหวัดราชบุรี  ใหเหมาะสมกับ
ลักษณะทางกายภาพและนิเวศวิทยาของจังหวัดราชบุรี

 4.2 ทรัพยากรปาไม
- ใหมีการใชประโยชนจากพื้นที่ปาไม   ตามวิถีทางในเชิงอนุรักษที่รวมกัน

จัดการโดยองคกรปกครองทองถ่ิน   และประชาชน
   -  ปองกันและรักษาพื้นที่ปาสวนที่เหลือ    มิใหมีการบุกรุกทําลายปาไมและ

พื้นที่ปา
   -  สงเสริมการปลูกปาเพิ่มเติม  จากภาครัฐและภาคเอกชน

    4.3 ทรัพยากรน้ํา
    อนุรักษแหลงตนน้ําลําธาร  และแหลงน้ําใตดินที่สําคัญในทองถ่ิน    เพื่อรักษา

ระบบนิเวศในพื้นที่ลุมน้ําใหสามารถใชไดอยางยั่งยืน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



38

4.4 มลพิษทางน้ํา
- คุณภาพน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติดูแล   รักษาคุณภาพน้ําในแมน้ําแมกลอง

และคลองสายหลักใหมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน (ที่ไมใชทะเล) ไมดอย
กวาประเภท 3/เฝาระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมน้ําแมกลอง    และลําคลองสายหลัก

-  น้ําทิ้งจากชุมชน  มีการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนอยางมี
ประสิทธิภาพ   มลพิษทางอากาศและเสียง

  -  มลพิษทางอากาศ   คุณภาพอากาศในเขตชุมชน    จะไดรับการควบคุมให
อยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

  -  มลพิษทางเสยีง   ควบคุมระดับเสียงโดยทั่วไป   ใหมีคาเฉลี่ย  24   ช่ัวโมง
ไมเกิน  70 เดซิเบล (เอ)  และระดับเสียงสูงสุดไมเกิน  115 เดซิเบล  (เอ)  (มาตรฐานระดับเสียงใน
ชุมชนของกรม ควบคุมมลพิษ)  ทุกพื้นที่

4.5 มลพิษจากขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
       - สงเสริมใหประชาชนลดปริมาณขยะมูลฝอยของชุมชน ไมเกิน 0.6 

กิโลกรัม/คนวัน
   - การใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลองคการบริหารสวนตําบล

จากการใหบริการของเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลทุกแหง มีปริมาณขยะมูลฝอยตกคาง
ไมเกิน รอยละ  10  และรอยละ  5  ภายใน  ป พ.ศ.2544  และ ป พ.ศ. 2549  ตามลําดับ
                         -  มีการจัดการขยะมูลฝอยในเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลทุกแหง   
โดยใชนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนยในการกําจัดของจังหวัด (กระทรวง            
วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม สํานักงาน       
ส่ิงแวดลอมภาคที่  4   ราชบุรี  2541 : 2–15 )

6.  การจัดการน้ําสะอาด
   น้ําเปนสวนประกอบสําคัญของผิวโลก  มีอยูในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีอยูทั่วไปทุกหน

ทุกแหงในโลก  และทําใหเกิดการหมุนเวียนของน้ําระหวางผิวดินใตดินและอากาศ โดยทั่วไปแลว
น้ําสามารถละลายหรือชะลางสารทุกชนิดได จึงทําใหคุณสมบัติของน้ําเปลี่ยนแปลงไมบริสุทธิ์
เทาที่ควรจะเปน  จึงมักมีแกสทั้งที่จากบรรยากาศหรือที่อ่ืน ๆ  ละลายอยูอาจมีแรธาตุ  สารอินทรีย
จากดิน  หิน  หรือของเสียละลายเจือปนอยูในวัฏจักรของน้ํา  (Hydrologic  Cycle)   ซ่ึงเปนการ
หมุนเวียนของการเปลี่ยนแปลงระหวางโมเลกุลของน้ําบนผิวโลกไปสูบรรยากาศโดยการระเหย 
(evaporation) และการคายน้ําของพืช (transpiration) และจากบรรยากาศสูผิวโลกที่ตกลงมาเปนฝน
หิมะ ลูกเห็บ   และน้ําคาง   คือ จากน้ําทะเล  มหาสมุทร   แมน้ํา  ลําธาร  ระเหยเปนไอน้ํา  แลว
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รวมตัวกันเปนกอนเมฆใหญและหนักเมื่อถูกความรอนจะกลั่นตัวเปนหยดน้ําตกลงพื้นผิวโลก
แหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค (Source of  Water  Supply) พื้นผิวโลกประกอบดวยพื้นที่ที่มีน้ํา
อยู  3  ใน  4  สวนของพื้นที่ทั้งหมด  มีปริมาณน้ําประมาณ 1.36 x 1021 ลิตร  เราสามารถนําน้ํามาใช
ประโยชนไดเพียงประมาณ 8533 x 1015  ลิตร คิดเปน  0.64  เปอรเซ็นตเทานั้น ไดจากแหลงน้ําใต
ดิน ประมาณ  8407 x 1015  ลิตร  คิดเปน  0.63 เปอรเซ็นต  จากน้ําผิวดินที่เปนน้ําจืดประมาณ  126
x 1015  ลิตร คิดเปน  0.0091  เปอรเซ็นต  สามารถแบงแหลงน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคเปน 3 แหลง
คือ

1) น้ําฝน  หรือน้ําจากบรรยากาศ  (Rain  Water  หรือ  Precipitation  Water)
2) น้ําผิวดิน  เปนสวนของน้ําฝนที่ตกลงมาอยูในหลุม  แอง ทะเล แมน้ํา ลําคลอง

                3) น้ําใตดิน  (Ground Water  หรือ Underground Water)  เปนน้ําที่ขังอยูตามรู
พรุนของ ดิน  หิน  กรวด  ช้ันลางที่น้ําไมสามารถไหลผานตอไปไดแลว   ไดแก  น้ําพุ   น้ําบอซับ

คุณลักษณะของน้ํา (Characteristic of Water) หรือคุณสมบัติของน้ําบริสุทธิ์จะ
ประกอบไปดวย โมเลกุลของไฮโดรเจนและออกซิเจนซึ่งอยูในรูปของของเหลว (H2O)  มีความใส
(Clear)   โปรงแสง (Transparent) ไมมีรสชาติ  (Tasteless) ไมมีกล่ิน  (Odorless)  ถามีปริมาณนอย
จะไมมีสี   ถาปริมาณมากและลึกจะเปนสีฟาจาง ๆ   น้ําบริสุทธิ์จะแข็งตัวที่  0  องศาเซลเซียส      
จุดเดือดที่  100  องศาเซลเซียส   ภายใตความดัน  760  มิลลิเมตร  หนาแนนมากที่สุดที่ 4 องศา
เซลเซียส แบงคุณลักษณะของน้ําตามที่วิเคราะหไดในหองปฏิบัติการได 3 ประเภท  คือ

1. คุณลักษณะของน้ําทางกายภาพ หรือฟสิกส (Physical  Characteristics)  ทางกาย
สัมผัส   ไดแก   ความขุน   สี   กล่ิน   รสชาติ   อุณหภูมิ

2. คุณลักษณะของน้ําทางเคมี  (Chemical  Characteristics)  จากหลักการปฏิกิริยาเคมี
ไดแก   คาความเปนกรด- ดาง  (คาพีเอช/pH  น้ําธรรมชาติโดยทั่วไปมีคาประมาณ  6.0–8.5)  ความ
กระดาง ความเปนดาง  ความเปนกรด  เหล็กและแมงกานีส  คลอไรด   ฟลูออไรด   หรือพวกโลหะ
หนักตาง ๆ

3. คุณลักษณะของน้ําทางชีวภาพ  (Biological Chracteristics)  การที่น้ํามีส่ิงมีชีวิต
ตาง ๆ  อยูในน้ํา ตั้งแต  พืชน้ํา  สัตวน้ํา และจุลินทรีย   ซ่ึงมีทั้งประโยชนและโทษตอมนุษย        
ดานประโยชนเปนการชวยทําลายสิ่งสกปรกในน้ํา และใชเปนอาหาร เชน  บัคเตรี โปรโตซัว        
สาหราย ฯ

การผลิตน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคคือน้ําที่ผลิตหรือจัดทําขึ้นเพื่อใชที่ปราศจาก  
ตัวการที่ทําใหเกิดโรค เปนอันตรายตาง ๆ  ซ่ึงน้ํามีคุณสมบัติที่ดีในการละลายสิ่งตาง ๆ  จึงไมอาจ
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ทําใหน้ําคงรักษาความบริสุทธิ์ได 100 เปอรเซ็นต  ตองอาศัยเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดคุณภาพ
ของระดับน้ําที่ปลอดภัยตอการนํามาใช และเพียงพอกับความตองการของผูใชน้ํา

มาตรฐานคุณภาพน้ํา   ตองคํานึงทั้งมาตรฐานของแหลงน้ําดิบ  มาตรฐานน้ําทิ้ง  และ
มาตรฐานน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค  การรักษาคุณภาพของแหลงน้ําโดยทั่วไป   คือการไมทําให
แหลงน้ํานั้นเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญเปนที่นารังเกียจ   ไมใหมีกลิ่นเหม็น   ส่ิงสกปรกตาง ๆ  ลอย
อยูที่ผิวน้ํา   ไมใหมีน้ํามัน/การสะสมตะกอน   และเพื่ออนุรักษแหลงน้ําไวเพื่อประโยชนตาง ๆ
เชน   การประมง   อุตสาหกรรม   สําหรับประเทศไทยมีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลง
น้ําผิวดินไวตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและพลังงานจากมาตรฐานและวิธีการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินที่มิใชทะเล   5  ประเภท  คือ

1. ประเภทที่  1    แหลงน้ําที่มีสภาพตามธรรมชาติ  โดยปราศจากน้ําทิ้งจากกิจกรรม
ทุกประเภท  สามารถใชประโยชนเพื่อ
                         -  การอุปโภคบริโภคโดยผานการฆาเชื้อโรคกอน
                         -  การขยายพันธุตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐาน

-  การอนุรักษระบบนิเวศนวิทยาของแหลงน้ํา
2. ประเภทที่ 2   แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปน

ประโยชนเพื่อ
                        -  การอุปโภคบริโภคตองผานการฆาเชื้อและการปรับปรุงคุณภาพน้ํากอน
                        -  การอนุรักษสัตวน้ํา

      -  การประมง
   -  การวายน้ําและกีฬาทางน้ํา

3. ประเภทที่  3  แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท  และสามารถเปน
ประโยชนเพื่อ
                       -  การอุปโภคบริโภคตองผานการฆาเชื้อและการปรับปรุงคุณภาพน้ํากอน
                       -  การเกษตร

4. ประเภทที่  4   แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปน
ประโยชนเพื่อ
                      - การอุปโภคบริโภคตองผานการฆาเชื้อและการปรับปรุง   คุณภาพน้ําเปนพิเศษ
กอน

 -  การอุตสาหกรรม
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5. ประเภทที่ 5   แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท  และสามารถเปน
ประโยชนเพื่อ

-  การคมนาคม
แหลงน้ําในแมน้ําเจาพระยา  เปนแมน้ําสายหลักที่สําคัญของประเทศและมีความสําคัญ

ตอประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง (ไหลผานจังหวัดชัยนาท  สิงหบุรี  อางทอง  อยุธยา  ปทุมธานี
นนทบุรี  กรุงเทพฯ  และสมุทรปราการ)  มีระยะทางประมาณ  380  กิโลเมตร   มีการกําหนดเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพน้ําไวเปน  3  ประเภท  คือประเภทที่  2,  3   และ   4

 แหลงน้ําในแมน้ําทาจีน   เปนแมน้ําสายสําคัญสําหรับประชาชนในเขตภาคตะวันตก
และภาคกลางบางสวน (เร่ิมที่จังหวัดชัยนาทผานจังหวัดสุพรรณบุรี  นครปฐม  และสมุทรสาคร)
มีระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานคุณภาพของแมน้ําไว   3  ประเภท
เชนเดียวกับแมน้ําเจาพระยา

แหลงน้ําในแมน้ําแมกลอง เร่ิมบริเวณปากแมน้ํา (คลังน้ํามันเชล) จังหวัด
สมุทรสงคราม   ราชบุรี   กาญจนบุรี   ประมาณ  140  กิโลเมตร  กําหนดใหเปนแหลงน้ําประเภท
ที่  3

การทําลายเชื้อโรค (Disinfection )   คือการทําลายจุลชีพที่ทําใหเกิดโรคโดยใชสารเคมี
หรือสารอื่น ๆ   เพื่อปองกันการแพรกระจายของโรคมาสูคนโดยผานทางน้ําและเพื่อทําลายหวงโซ
ของโรคและการติดเชื้อกอนที่เชื้อโรคจะปลอยลงสูน้ํา  ทั่วไปแลวเชื้อโรคจะอาศัยอยูในน้ําเพียง    
2 วันแลว จะตายไปประมาณ  50  เปอรเซ็นต   ภายใน  1  สัปดาห  จะตายประมาณ  90  เปอรเซ็นต   
แตก็มีเชื้อโรคบางชนิดอาจมีชีวิตอยูในน้ําไดนานประมาณ  2  ป

 คุณสมบัติของสารที่จะนํามาใชในการทําลายเชื้อโรคที่ดี ควรมีดังนี้
1. จะตองทําลายเชื้อโรคในน้ําหรือน้ําเสียไดในอุณหภูมิปรกติของทองถ่ินและระยะ

เวลา ไมนานเกินไป
2.  จะตองไมมีความเปนเปนพิษตอคน  สัตวรวมถึงส่ิงมีชีวิตในน้ําอ่ืน ๆ  ดวย และจะ

ตองไมทําใหเกิดรสชาติของน้ําและความนารังเกียจอ่ืน ๆ  ในความเขมขนของสารเคมีที่ใชตาม
ปกติ

 3.  จะตองมีราคาไมแพง  การขนสงการเก็บรักษาและการใชงานจะตองทําไดสะดวก  
มีความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน

4.  จะตองสามารถตรวจสอบปริมาณและความเขมขนของสารที่ใชในน้ําที่ผานการ
ทําลายเชื้อมาแลวไดงาย   รวดเร็วและตรวจสอบโดยอัตโนมัติได

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 5.  จะตองมีปริมาณสารตกคาง  (Residual)  เหลืออยูในน้ําในปริมาณที่พอเพียงตอการ
ที่จะปกปองการปนเปอนซํ้าของเชื้อโรคลงไปในน้ําไดอีก

    เมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติของสารทําลายเชื้อโรคในน้ําที่ดีแล จะพบวาคลอรีน และสาร
ประกอบคลอรีนจะเปนสารทําลายเชื้อโรคที่มีความเหมาะสมตรงตามคุณสมบัติ   จึงถูกนํามาใชใน
การทําลายเชื้อโรคอยางกวางขวาง  รองลงมาเปนโอโซน หรือแสงอุลตราไวโอเล็ต
                  การทําลายเชื้อโรคดวยคลอรีน (Chlorination) คือ การใสคลอรีนหรือสารประกอบ
คลอรีนในน้ําและนําเสียเพื่อทําลายเชื้อโรค   ชวยออกซิไดสเหล็กและแมงกานีสในน้ํา  รวมถึงสาร
ที่ทําใหเกิดกล่ินและรสชาติในน้ําไดอีกดวยคลอรีนปรกติเปนแกสที่หนักกวาอากาศมีปริมาตรมวล  
3.214 กรัมตอลิตร ที่อุณหภูมิ  15  องศาเซลเซียส  ความดัน  760  มิลลิเมตร  คลอรีนน้ําหนัก
1 กิโลกรัม จะใหคลอรีนแกส 314 ลิตร และคลอรีนเหลวปริมาตร 1 ลิตร จะใหคลอรีนแกส 456
ลิตร

การทําคลอรีนแกสใหอยูในสภาวะคลอรีนเหลวนั้นขึ้นอยูกับอุณหภูมิและความดัน
ของอากาศ  เชน  ที่ความดัน 10 บาร  อุณหภูมิ  40 องศาเซลเซียส/ที่ความดัน 5 บาร  อุณหภูมิ 18
องศาเซลเซียส และความสามารถในการละลายน้ําของคลอรีนกับอุณหภูมิของน้ํา ที่ 20 องศา
เซลเซียส คลอรีนจะทําความระคายเคืองและอาจทําใหสลบไดถาหายใจเขาไปในปริมาณสูง จึงควร
ใชอยางระมัดระวังวัสดุอุปกรณที่นํามาใชที่สัมผัสกับคลอรีนตองเปนวัสดุที่มีความทนทานตอการ
กัดกรอน

ในเรื่องของปริมาณความตองการน้ําของประชาชนจะขึ้นกับวัตถุประสงคของการใช
น้ําที่ตองการน้ําเพื่อใชประโยชนดานตาง ๆ   ดังนี้

1.  ปริมาณความตองการน้ําเพื่อใชอุปโภคบริโภคสําหรับบานพักอาศัย   เชน   การดื่ม   
การอาบน้ําซักเสื้อผา   ปรุงอาหาร   และขับเคลื่อนส่ิงปฏิกูล  ปริมาณความตองการน้ําดื่มของคน
ประมาณ  2.5–5 ลิตรตอวัน ตอคน

2. ปริมาณการใชน้ําเพื่อกิจการคา ขึ้นอยูกับชนิดของอุปกรณที่ใชในการประกอบ   
กิจการ  และประเภทกิจการคา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  3    จํานวนปริมาณการใชน้ําสําหรับประกอบกิจการคาประเภทตาง ๆ  ของหองสมุด
 ศูนยอนามัยส่ิงแวดลอมเขต 4  ราชบุรี  ป 2539

ปริมาณการใชน้ํา
(แกลลอนตอหนวยตอวัน)ประเภทของกิจการคา หนวย

     พิสัย                      เฉลี่ย
สนามบิน
อพารตเมนต
สถานบริการรถยนต

หางสรรพสินคา

โรงแรม

สถานบริการซักรีด

สํานักงาน
สวนสาธารณะ
ภัตราคาร (รวมหองสวม)
    ทั่วไป
    บารและคอกเทลเลาน
ศูนยการคา

จํานวนผูโดยสาร
จํานวนคน
จํานวนพนักงาน
จํานวนรถยนต
จํานวนหองสวม
จํานวนพนักงาน
จํานวนผูมาพัก
จํานวนพนักงาน
จํานวนเครื่องจักร
จํานวนครั้งในการลาง
จํานวนผูใช
จํานวนพนักงาน
จํานวนลูกคา
จํานวนลูกคา
พ้ืนที่พักผอน
จํานวนพนักงาน
จํานวนที่นั่ง

     4 – 5                      3
 100 – 200                 100
     8 – 15                    13
     8 – 15                    10
 400 – 600                 550
     8 – 13                    10
   40 – 60                    50
     8 – 13                    10
 400 – 650                  550
   45 – 55                     50
     8 – 20                    15
     3 – 6                       5
    8 – 10                      9
     2 – 4                       3
     1 – 3                       2
     8 – 13                    10
     2 – 4                      3

ที่มา  :   พัฒนา  มูลพฤกษ,  อนามัยส่ิงแวดลอม   (ราชบุรี : หองสมุดศูนยอนามัยส่ิงแวดลอมเขต 4,     
2539), 70.

3.  ปริมาณการใชน้ําสําหรับสถานที่ทําการตาง ๆ   ไดแก  โรงเรียน  โรงพยาบาล  
สถานที่ราชการตาง ๆ   ขึ้นอยูกับประเภทของสถานที่ทําการและชวงเวลาที่ทําการ  ดังนี้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4    จํานวนปริมาณการใชน้ําในสถานที่ทําการตาง ๆ  ของหองสมุดศูนยอนามัย
 ส่ิงแวดลอม เขต 4  ราชบุรี   ป 2539

ปริมาณการใชน้ํา
(แกลลอนตอหนวยตอวัน)ประเภทของสถานที่ทําการ หนวย

   พิสัย                      เฉลี่ย

หอประชุม
โรงพยาบาล

โรงพยาบาล (โรคจิต)

เรือนจํา

โรงเรียน ( ไป – กลับ )
    มีโรงอาหาร  โรงยิม  และ
มีกอกฝกบัว
    มีโรงอาหาร
ไมมีโรงอาหารและโรงยิม
โรงเรียน (ประจํา)

จํานวนที่นั่ง
จํานวนเตียง
จํานวนพนักงาน
จํานวนเตียง
จํานวนพนักงาน
จํานวนนักโทษ
จํานวนพนักงาน

จํานวนนักเรียน

จํานวนนักเรียน
จํานวนนักเรียน
จํานวนนักเรียน

    2 – 4                   3
130 – 260              150
    5 – 15                 10
  80 – 150               120
    5 – 15                  10
  80 – 150               120
    5 – 15                 10

      15 – 30                25

       10 – 20               15
        5 -  15                10
        5 – 100              75

ที่มา  :  พัฒนา  มูลพฤกษ,   อนามัยส่ิงแวดลอม   (ราชบุรี : หองสมุดศูนยอนามัยส่ิงแวดลอมเขต 4,
2539), 71.

4.  ปริมาณการใชน้ําเพื่อการพักผอนหยอนใจ    สถานที่พักผอนตาง ๆ  ไดแก  สระ
วายน้ํา  ชายหาด  บานพักตากอากาศ  หรือรีสอรท   ตองการใชน้ําในปริมาณที่แตกตางกันขึ้นอยู
กับประเภทของสถานที่พักผอนหยอนใจ  ดังนี้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  5    จํานวนปริมาณการใชน้ําเพื่อการพักผอนหยอนใจ  ของศูนยอนามัยส่ิงแวดลอมเขต 4
   ราชบุรี   ป  2539  

ปริมาณการใชน้ํา
(แกลลอนตอหนวยตอวัน)ประเภทของ

สถานที่พักผอนหยอนใจ
หนวย

พิสัย                 เฉลี่ย
อพารตเมนต,  รีสอรท
สถานโบวลิ่ง
สโมสร

สระวายน้ําและชายหาด

สวนพักผอน (มีหองสวม)
ที่ต้ังแคมป

จํานวนคน
จํานวนราง
จํานวนสมาชิก
จํานวนพนักงาน
จํานวนผูมาใชบริการ
จํานวนพนักงาน
จํานวนผูมาใชบริการ
จํานวนคน

    50 – 70                  60
  150 – 250               200
    60 – 125               100
    10 – 15                  10
      5 – 15                  10
      8 – 15                  10
      5 – 10                   8
     20 – 40                  30

ที่มา  :  พัฒนา  มูลพฤกษ,  อนามัยส่ิงแวดลอม   (ราชบุรี : หองสมุดศูนยอนามัยส่ิงแวดลอมเขต 4,
2539), 71.

5. ปริมาณการใชน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมการใชน้ํา เพื่อการอุตสาหกรรมมีความ   
แปรผันสูงมากขึ้นอยูกับประเภทและขนาดของอุตสาหกรรม   กระบวนการที่ใชในการผลิต

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  6    จํานวนปริมาณการใชน้ําในการอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ ในป  2539

ประเภทของอุตสาหกรรม
ปริมาณการใชน้ํา

แกลลอนตอจํานวนตันของการผลิต
อาหารกระปอง
     ถั่วเขียว
     พืชและแพร
     ผักและผลไมอื่น ๆ
สารเคมี
     แอมโมเนีย
     คารบอนไดออกไซด
     แลคโตส
     ซัลเฟอร
อาหารและเครื่องดื่ม
      เบียร
      ขนมปง
      เนื้อบรรจุหอ
      ผลิตภัณฑนม
     วิสกี้
 เยื่อกระดาษ  และกระดาษ
     เยื่อกระดาษ
     กระดาษ
ทอผา
      ฟอกสี
      ยอมสี

12,000 – 17,000
3,600 – 4,800
960 – 8,400

24,000 – 72,000
14,400 – 21,600

144,000 – 192,000
1,920 – 2,400

2,400 – 3,840
480 – 960

3,600 – 4,800
2,400 – 4,800

14,400 – 19,200

60,000 – 190,000
29,000 – 38,000

48,000 – 72,000
7,200 – 14,400

ท่ีมา  :  พัฒนา  มูลพฤกษ,  อนามัยส่ิงแวดลอม   (ราชบุรี : หองสมุดศูนยอนามัยส่ิงแวดลอมเขต 4,
2539), 73.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การบําบัดน้ําเสีย
การบําบัดและกําจัดน้ําเสียไดมีการนิยามเพื่อประโยชนของการปฏิบัติตามกฎหมาย  

หรือตามความรูของผูเชี่ยวชาญในการบําบัดและกําจัดน้ําเสียไว   ดังนี้
1. ของเสีย  หมายถึง  ขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  น้ําเสีย  มลสาร หรือวัตถุอันตราย ซ่ึงถูก

ปลอยทิ้งรวมทั้งกาก  ตะกอน  ส่ิงตกคางที่อยูในสภาพของแข็ง  ของเหลว  หรือกาซ
2. น้ําเสีย  หมายถึง  ของเหลวซึ่งผานการใชแลวทั้งที่มีกากและไมมีกาก  รวมทั้งมวล

สารที่ปะปน  หรือปนเปอนอยูในของเหลวนั้น
3. มลพิษ   หมายถึง  ของเสีย  วัตถุอันตรายและมลสารอื่น ๆ  รวมทั้งกาก  ตะกอน  

ส่ิงตกคางที่ถูกปลอยทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษ  หรือที่มีอยูในสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ
4. ภาวะมลพิษ  หมายถึง   สภาวะที่ส่ิงแวดลอมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปอนโดยมลพิษ

ซ่ึงทําใหคุณภาพของสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลง  เชน มลพิษทางน้ํา  มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน
5. ภาวะมลพิษทางน้ํา (Water  Pollution)   หมายถึง   การที่มีสารแปลกปลอม  ไดแก  

สารอินทรีย   สารอนินทรีย   กัมมันตภาพรังสี หรือส่ิงมีชีวิตเมื่ออยูในน้ําทําใหคุณภาพของน้ําเลว
ลงจนเกิดอันตราย  หรือบั่นทอนประโยชนของการใชน้ํา

6. Domestic  หรือ Sanitary Wastewater  หมายถึง ของเหลวที่ปลอยออกมาจากที่พัก
อาศัย  สถานที่ประกอบธุรกิจการคา  และสํานักงานตาง ๆ

7. Industrial  Wastewater   หมายถึง   ของเหลวที่ปลอยออกมาจากจากโรงงาน                 
อุตสาหกรรม

8. Municipal  Wastewater  หมายถึง  ของเหลวที่ที่ถูกรวบรวมไวในทอรับน้ําเสียแลว
ถูกนําไปยังระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาล

9. น้ําโสโครก    หมายถึง   ของเหลวที่มีส่ิงปฏิกูลปะปนอยู
                   10. น้ําทิ้ง หมายถึง  น้ําจากอาคารที่มีคุณภาพเหมาะสมตามมาตรฐานที่กรุงเทพ-    
มหานครกําหนดใหระบายลงแหลงน้ําได
                 11. ระบบบําบัดน้ําเสีย  หมายถึง  กระบวนการทําหรือปรับปรุงน้ําเสียใหมีคุณภาพ
เปนน้ําทิ้ง
                 12. ระบบกําจัดน้ําเสีย  หมายถึง ระบบบําบัดน้ําเสียที่มีกระบวนการทําใหน้ําทิ้งพนไป
จากอาคาร
                 13. แหลงระบายน้ําทิ้ง   หมายถึง   ทางหรือทอระบายน้ํา   ลํากระโดง  ลําราง  คูคลอง  
แหลงน้ําที่เปนสาธารณะ  แมน้ําและทะเล
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14. Stale  sewage   หมายถึง  น้ําเสียที่มีออกซิเจนละลายอยูเพียงเล็กนอย  หรือไมมีเลย
และยังไมเกิดการเนาเสีย

15. Bioassay  หมายถึง วิธีการตรวจสอบโดยใชการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาของสิ่งมีชีวิต
ทั้งดานปริมาณและคุณภาพในการวิเคราะหการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นในน้ําเสีย

16. Assimilative Capacity หมายถึง  ความสามารถของแหลงน้ําธรรมชาติในการที่จะ
รับน้ําเสีย โดยไมทําใหเกิดภาวะมลพิษหรือรับสารพิษโดยไมทําใหส่ิงมีชีวิตในน้ําและมนุษยถูก
ทําลาย  หรือการรับสารอินทรียลงสูแหลงน้ําโดยไมทําใหการละลายของออกซิเจนในน้ําเกิดภาวะ
วิกฤติ

การบําบัดน้ําเสียมีความจําเปนตองทําการบําบัดเพื่อ
1. ทําลายตัวการที่ทําใหเกิดโรค
2. เปลี่ยนสภาพของเสียในน้ําเสียใหอยูในรูปที่สามารถนํากลับมาใชได
3. ไมใหกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ
4. ปองกันไมใหเกิดภาวะมลพิษ

คุณลักษณะของน้ําเสีย  (Characteristics  of  Wastewater)
น้ําเสีย  เปนของเหลว  หรือน้ําที่ผานการใชมาแลวจากบานเรือน  การประกอบธุรกิจ

การคา  การเกษตร  หรือโรงงานอุตสาหกรรม   จึงมักมีส่ิงสกปรกตาง ๆ  ปนเปอนไมนาใช  ที่มี
มากกวาน้ําในแหลงธรรมชาติ   และแบงคุณลักษณะของน้ําเสียเปน   3   ประเภท  ไดแก

1.  คุณลักษณะทางดานกายภาพ  (Physical  Characteristics)   ไดแก
- ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total  Solids  =  TS) ที่อาจผานกระดาษกรองใยแกว

ของแข็งที่ระเหยไดหรือไมระเหย   ของแข็งที่ตกตะกอนไดหรือจมตัวได    ที่ตกตะกอนไมได
-   อุณหภูมิ  (Temperature)  อุณหภูมิของน้ําเสียจะเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  และมัก

จะสูงกวาอุณหภูมิของบรรยากาศ   ยกเวนในฤดูรอนอาจจะต่ํากวา  มีผลกระทบตอการเจริญเติบโต
ของสิ่งมีชีวิตในน้ํา  และตายไดทันทีถาอุณหภูมิสูง (ปลาทะเลในอาวไทย   24  ชนิด ถูกอุณหภูมิ
ทําลายชีวิตแปรผันอยูในพิสัย  34–37.5  องศาเซลเซียส)  มีผลกระทบตอการเกิดปฏิกิริยาเคมีตาง ๆ
ในอุณหภูมิสูง  (อุณหภูมิตอปฏิกิริยาเคมีของบัคเตรีที่  25–35  องศาเซลเซียส)  ผลตอการละลาย
ออกซิเจนในน้ําตอส่ิงมีชีวิตในน้ํา (โดยเฉพาะปลาตองใหมอีอกซิเจนละลายในน้ํามากกวา 2
มิลลิกรัมตอลิตร  ที่อุณหภูมิ  20 – 30  องศาเซลเซียส)
                    - สี  (Color)  สีในน้ําเสียจะนํามาใชบอกสภาวะ (Condition) ของน้ําเสียเปน
อยางไร  สีของน้ําเสียจากชุมชน  เมื่อน้ําเสียถูกปลอยออกมาจากแหลงกําเนิดในระยะแรกจะเปน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



49

สีเทาปนน้ําตาลออนเมื่อทิ้งไวนานไมทําการบําบัดจะกลายเปนสีเทาหรือเทาเขม ในที่สุดจะกลาย
เปนสีดํา
                  - กล่ิน (Ordor)  กล่ินในน้ําเสียจนเปนเชนเดียวกับสีน้ําเสียใชบอกสภาวะของ  
น้ําเสียของชุมชนในระยะแรก ๆ  จะมีกล่ินเหม็นอับ  ถาปลอยทิ้งไวนาน ๆ  ไมผานการบําบัดจะมี
กล่ินเหม็นเปนที่นารังเกียจ

2.  คุณลักษณะทางดานเคมี  (Chemical  Characteristics) แบงประเภทของ          
คุณลักษณะเปน  3  ประเภท  คือ

     - สารอินทรีย  (Organic  matter  หรือ  Organic  solids)  เปนสารที่ประกอบดวย
ธาตุคารบอน ไฮโดรเจนและอนุพันธของมัน ออกซิเจน  ไนโตรเจน  และธาตุอ่ืน ๆ สวนใหญไดมา
จากพืชและสัตว   อาจเกิดจากกิจกรรมมนุษย   ที่มักพบในน้ําเสีย  ไดแก    โปรตีน  คารโบไฮเดรต
ไขมันน้ํามัน  และไขขน   สารลดแรงตึงผิว   สารฆาศัตรูพืชและสัตว   และสารประกอบอินทรีย
ระเหยงาย  มีวิธีการวิเคราะหหาสารอินทรียในน้ํา หรือน้ําเสียที่ปริมาณมากกวา  1 มิลลิกรัมตอลิตร
ที่นิยมใชอยู  3 วิธี  คือ

      1)  การหาคาบีโอดี   (Biochemical  Oxygen  Demand)  เปนคาประมาณของ
ปริมาตรออกซิเจนที่ถูกใชไปในการยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสียโดยจุลินทรียในสภาวะที่มี
อากาศ  หรือคาที่ใชหาความตองการออกซิเจนในการยอยสลายสารอินทรียในน้ําหรือน้ําเสียจะนํา
มาใชกันหลายคา

-  5 – day  BOD  (BOD5)  คาบีโอดีที่ 5  วัน   เปนคาบงชี้การปนเปอนของ
สารอินทรียในน้ํา  หรือน้ําเสียไดดี  เพราะ  เวลา  5  วัน  สามารถยอยสลายสารอินทรียไดประมาณ
60 – 70%  ถาใชเวลา  20 – 30  วัน  จะทําการยอยไดสมบูรณประมาณ   95 – 99%   และถาใชเวลา
นานถึง  20  วัน   จะทําใหทราบผลชาเกินไป และที่สําคัญถาปลอยใหมีการยอยสลายสารอินทรีย
นานกวา 5 วัน  จะเกิดความผิดพลาด   ของคาที่วิเคราะห    จึงใชการหาคา บีโอดีที่  5  วัน  และที่
อุณหภูมิ  20  องศาเซลเซียส  (BOD5

20) มีหนวยเปนมิลลิกรัมตอลิตร  เพื่อหาคาประมาณของ
ปริมาณออกซิเจนที่ถูกใชไปโดยจุลินทรียในการยอยสลายอินทรีย และเปนคาที่ใชออกแบบ
อุปกรณและระบบบําบัดน้ําเสีย

       - Carbonaceuous  Biochemical  Oxygen  Demand (CBOD)  เปนคา
ประมาณการใชออกซิเจนในการยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสียโดยบักเตรี พวก   heterotrophic  
หรือ  saprophytic   bacteria   ที่อุณหภูมิ   20  องศาเซลเซียสในเวลา   20  วัน  ตองทําการบําบัดน้ํา
เสียกอน  หรือใสสารยับยั้งการเจริญของ  nitrifying  bacteria   หรือฆาเชื้อดวยคลอรีน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



50

- Nitrogenous  Biochemical  Oxygen  Demand  (NBOD)  เปนคาปริมาณ
ออกซิเจนที่ถูกนํามาใชในการออกซิไดซสารอนินทรีย  ไดแก  แอมโมเนีย  และไนไตรต  ใหกลาย
เปนไนเตรต  คือพวก  nitrobacter  และ  nitrosomonas โดยจะเกิดหลังจากนําเขาอบในระยะเวลา
ประมาณ  6 – 10  วัน   แลวจึงจะเกิดคา  NBO

          -  Ultimate Oxygen Demand  (UOD)  เปนปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ถูก
นํามาใชในการยอยสลายสารอินทรียโดยบัคเตรีพวก  heterotrophic   หรือ  saprophytic  bacteria
และจากการออกซิเดชั่นสารอนินทรียโดย  autotrophic bacteria ในน้ําเสีย  คือคา  CBOD + NBO

2) การหาคาซีโอดี Chemical Oxygen Demand (COD)   คือ คาปริมาณการ
ใชออกซิเจนในการยอยสลายสารอินทรีย โดยการใชสารเคมีที่มีคุณสมบัติเปนสารออกซิไดซิ่ง
(oxidizing agent)  ในสภาวะที่เปนกรดในอุณหภูมิสูงโดยมีตัวเรงปฏิกิริยา (catalyst) คือsilver
sulfate  ปริมาณออกซิเจนจะมีความสมดุลกับสารออกซิไดซิ่งที่ใชไปในการออกซิไดซสารอินทรีย
สารออกซิไดซิ่งที่นิยมใช คือ โพแทสเซียมไดโครเมต  เพราะมีประสิทธิภาพดีที่สุดมักจะทําใหคา
ซีโอดีของน้ําหรือน้ําเสียมีคาสูงกวา    บีโอดี อยูเสมอ   และใชเวลาในการหาคา  ซีโอดี  ประมาณ
3  ชั่วโมง  จึงหาคา ซีโอดีไดรวดเร็วกวาการหาคา  ปโอดีที่ตองใชเวลาถึง  5 วันจึงรูผล

       3) การหาคาทีโอซี   Total  Organic  Carbon (TOC)  คือคาปริมาณสาร
อินทรียในน้ําเสียที่ไดจากการนําน้ําเสียฉีดเขาไปในเตาเผาที่มีอุณหภูมิสูง เพื่อทําใหสารอินทรียถูก
สันดาปกลายเปนคารบอนไดออกไซดและน้ํามีปฏิกิริยาตัวเรงและทําการวัดปริมาณคารบอนได 
ออกไซด ที่เกิดขึ้น โดยใชแสงอินฟาเร็ต  (Infrared  analyzer)    ตองทําใหน้ําเสียมีความเปนกรด
แลวเปาอากาศเพื่อไลแกสคารบอนไดออกไซดออกเสียกอน แลวจึงทําการฉีดน้ําเสียเขาไปใน
เตาเผา   ควรนําวิธีหาคาทีโอซีมาใชในกรณีที่มีสารอินทรียอยูในน้ําเสียปริมาณไมมากนัก  จะหาคา
สารอินทรียไดอยางรวดเร็ว  แตเครื่องมือที่ใชมีราคาแพง

  3.  คุณลักษณะทางดานชีวภาพ (Biological  Characteristics) จะพิจารณาจากสิ่ง
มีชีวิตที่ปนเปอนอยูในน้ําและน้ําเสียที่ลักษณะของน้ําเสียมีปริมาณความสกปรกมากกวาโดยเฉพาะ
พวกจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคและไมเกิดโรคอยูในปริมาณมาก สารอาหารที่มีความจําเปนตอ
จุลินทรียหรือในการเจริญเพื่อการขยายพันธุและทําหนาที่ที่เหมาะสมของจุลินทรียมีแหลงของ   
พลังงาน เปนธาตุคารบอนที่จะใชในการสังเคราะหเซลลใหมและสารอนินทรียที่จําเปน  ไดแก
ไนโตรเจน   ฟอสฟอรัส   ซัลเฟอร  โพแทสเซียม  แคลเซียม  และแมกเนเซียม  แหลงของจุลินทรีย
ที่พบในน้ําผิวดินและน้ําเสีย ในระบบบําบัดน้ําเสียดวยวิธีนี้เนนการลดปริมาณสารอินอินทรีย
คารบอน (CBOD) ในน้ําเสีย
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แหลงและปริมาณน้ําเสีย   เปนน้ําที่ผานการใชมาแลวมีการไหลจากแหลงกําเนิดของ
น้ําเสียที่ไมมีทอหรือรางระบายนําน้ําเสียลงสูแหลงน้ํา โดยทั่วไปแบงกวาง ๆ เปน 2 ประเภท  คือ

1.  แหลงน้ําเสียจากชุมชน   เชน   สถานที่ทําการตาง ๆ    สถานศึกษา    โรงพยาบาล  
สํานักงาน    แหลงน้ํายานธุรกิจ   ที่พักอาศัย

ตารางที่ 7   อัตราการไหลของน้ําเสียจากบานพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร

ประเภทน้ําเสีย อัตราการไหล  (ลิตร / คน / วัน)
1.  น้ําเสียจากสวม
2.  น้ําเสียจากหองอาบน้ํา
     -  ตักอาบ
     -  ฝกบัว
3.  น้ําเสียจากการซักผา
     -  ดวยมือ
     -  ดวยเครื่อง
4.  น้ําเสียจากครัว

16.1

100.0
65

48.6
20.9

45.75
รวม 147.75  - 212.45

ที่มา :  ธงชัย พรรณสวัสดิ์  และคณะ,   น้ําเสียชุมชนและปญหามลภาวะทางน้ําในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2538), 20.

ตารางที่ 8   คาสมมูลยของประชากร (สป.) ในรูปของ  บีโอดี  ของกิจกรรมประจําวันของคนใน
กรุงเทพมหานคร  ป  2538

ความสกปรก
กิจกรรม คาสมมูลยประชากร

กรัม / คน / วัน
รอยละ

จากการถายอุจจาระ  ปสสาวะ
จากการอาบน้ํา
จากการซักผา
จากการประกอบอาหาร( จากหองครัว)

11.42
14.82
3.15

23.97

21.4
27.8
5.9
44.9

น้ําเสียผานตะแกรง (Screening)  มาแลว   ถาไมผานตะแกรงมีคา เทากับ  52  กรัม/คน  /วัน
คาสมมูลยประชากร (สป.)   =    คาบีโอดีของน้ําเสีย (มก.ลบ.คม.) x ปริมาณน้ําเสียที่ปลอยออกมาตอวัน  (สป.คม./คน/วัน)

         =    คา บีโอดี  เปน มก. หรือ กรัม / คน / วัน

ที่มา :  ธงชัย พรรณสวัสดิ์  และคณะ,   น้ําเสียชุมชนและปญหามลภาวะทางน้ําในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2538), 20.
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ตารางที่ 9    อัตราการไหลของน้ําเสียจากอาคารประเภทตาง ๆ

อัตราการไหล
ประเภทของอาคาร

ลิตร/ คน/วัน ลิตร/ ม.2/วัน ลิตร/ หอง/วัน ลิตร/ เตียง/วัน ลิตร/ ที่นั่ง/วัน
1.  หอพัก
2.  ภัตตาคาร
3.  โรงพยาบาล
     ขนาด  60 เตียง
4.  ตลาดสด
5.  อาคารสํานักงาน
6.  สถานบริการ
     อาบ  อบ  นวด
7.  หางสรรพสินคา
8.  โรงภาพยนตร
9.  โรงแรม
10. อาคารชุด
     (คอนโดมิเนียม)

244
-
-

-
105

-

-
-
-

233

16.4
58.09

-

21.10
3.41

-

4.78
-
-
-

928
-
-

-
-

530

-
-

846.59
-

-
-

1450

-
-
-

-
-
-
-

-
74.01

-

-
-
-

-
3.76

-
-

ที่มา :  ธงชัย พรรณสวัสดิ์  และคณะ,   น้ําเสียชุมชนและปญหามลภาวะทางน้ําในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2538), 20.

2.  แหลงน้ําเสียจากการอุตสาหกรรม เปนการใชน้ําในการประกอบกิจการตาง ๆ   
ลางวัสดุอุปกรณ,ทําความสะอาดโรงงานฯ  คุณลักษณะ/ปริมาณของน้ําเสียที่เกิดขึ้นมามีความแตก
ตางกัน
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ตารางที่  10   การเฝาระวังคุณภาพน้ําคลองดําเนินสะดวกเปรียบเทียบกับเกณฑคุณภาพแหลงน้ํา
                     ผิวดิน  ที่มิใชทะเล

รหัส บริเวณ คุณภาพ
ประเภท

ท่ี

ดัชนีท่ีสําคัญ คาเฉลี่ย เหมาะสําหรับใช
ประโยชน

DS01 สะพาน
ศรีสุราษฎร
อ.ดําเนินสะดวก
จ.ราชบุรี

4 D.O. 3.2 mg/1

DS02 วัดโชติกายิการาม
อ.ดําเนินสะดวก
จ.ราชบุรี

4 D.O. 3.5 mg/1

DS03 วัดประสาทสิทธ์ิ
อ.ดําเนินสะดวก
จ.ราชบุรี

4 D.O.
B.O.D.

โคลิฟอรม
พิคัลโคลิฟอรม

3.1 mg/1
1.07 mg/1

68,000 MPN/100
ml

13,433 MPN/100
ml

* การอุปโภคบริโภค
ตองผานกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ํา
เปนพิเศษและผาน
การฆาเชื้อโรคตาม
ปกติกอน
* การอุตสาหกรรม

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย, ศูนยอนามัยส่ิงแวดลอมเขต 4  ราชบุรี,  รายงานประจําป
(ราชบุรี  :  ม.ป.ท., 2544),  58.

การเฝาระวังคุณภาพน้ําคลองดําเนินสะดวก  ป 2544  ดําเนินการ  3  แหง  สรุปผลได
ดังนี้

1.  บริเวณสะพานศรีสุราษฎร  และบริเวณวัดโชติกายิการาม  อําเภอดําเนินสะดวก  
พบวาคุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทที่  4   เนื่องมาจากปริมาณออกซิเจนละลายมีคา  3.2  และ 3.5  
มิลลิกรัมตอลิตร
          2. บริเวณวัดประสาทสิทธิ์  อ.ดําเนินสะดวก  พบวาคุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทที่  4  
เนื่องมาจากปริมาณออกซิเจน ( D.O.) และปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย (B.O.D.)  เฉล่ีย  
3.1  และ  2.07  มิลลิกรัมตอลิตร  ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียและปริมาณฟคัลโคลิฟอรม เฉล่ีย  
68,000  และ  13,433  เอ็มพีเอ็นตอ  100  มิลลิลิตร
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ตารางที่  11   การเฝาระวังคุณภาพน้ําคุงน้ําวน  เปรียบเทียบกับเกณฑคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน
  ที่มิใชทะเล

รหัส บริเวณ คุณภาพ
ประเภท

ท่ี

ดัชนีท่ี
สําคัญ

คาเฉลี่ย เหมาะสําหรับใช
ประโยชน

คุงน้ําวน สถานีอนามัยคุงน้ําวน
ต.คุงน้ําวน  อ.เมือง
จ.ราชบุรี

3 D.O.
B.O.D

โคลิฟอรม
ฟคัลโคลิ
ฟอรม

5.1  mg/1
1.61 mg/1

14,667 MPN/100 ml
3,433 MPN/100 ml

* การอุปโภคบริโภค
ตองผานการปรับ
ปรุงคุณภาพน้ํา
ท่ัวไปและผานการ
ฆาเชื้อโรคตามปกติ
กอน
* การเกษตรกรรม

ที่มา  :  กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย,  ศูนยอนามัยส่ิงแวดลอมเขต 4  ราชบุรี,  รายงาน
ประจําป  (ราชบุรี  :  ม.ป.ท. 2544),  60-61.

การเฝาระวังคุณภาพน้ําคลองคุงน้ําวน  ป  2544  ไดดําเนินการ  1  แหง  คือบริเวณ
สถานีอนามัยคุงน้ําวน  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  ผลการเฝาระวังสรุปไดวา  คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภท
ที่  3  เนื่องมาจากปริมาณออกซิเจน (D.O)  และปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย (B.O.D.)
เฉล่ีย  5.1  และ 1.61  มิลลิกรัมตอลิตร  ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียและปริมาณฟคัลโคลิฟอรม
เฉล่ีย  14,667  และ  3,433  เอ็มพีเอ็น ตอ  100  มิลลิลิตร  ตามลําดับ

การศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อุบลพงษ  วัฒนเสรี (อางถึงใน กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 2537 : 141–142)

ช้ีแจงการจัดการศึกษาเพื่อส่ิงแวดลอมวาตองเปนหลักสังคมการศึกษาไมอาจนําสมัยหรือลาสมัย 
เพราะการศึกษา คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนใหเปนไปตามแนวทางที่พึง
ปรารถนาของสังคม  และตามสถานการณส่ิงแวดลอมของประเทศไทยในปจจุบันชี้ใหเห็นวาเปน
ความจําเปนที่การกระทําใด ๆ  ในสภาพแวดลอมจําเปนตองใหเปนที่แนใจวาจะกอใหเกิดผลดีตอ
สภาพแวดลอมของคนโดยสวนรวมมากกวาผลเสีย และคนไทยทุกคนตองมีหนาที่คิดวางแผน
จัดการดูแลรักษา สภาพแวดลอมของแผนดินถ่ินเกิดของตนเองตามศักยภาพโดยทั่วทุกคน
เทคโนโลยีใหม ๆ มิไดเปนสิ่งเลวรายโดยตัวของมันเอง เพราะความจริงแลวเทคโนโลยีกอใหเกิด
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ผลผลิตมากมายที่เปนประโยชนตอมวลมนุษยชาติ และบานเมืองของเราสวนความเสียหายจะ
เกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่นําเอาเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมมาใชโดยท่ีตองนําเอาทรัพยากรธรรมชาติ 
ซ่ึงเปนประโยชนเปนปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตของคนเปนจํานวนมากมาใช เพื่อหาผล
ประโยชนหรือผลกําไร เพื่อคนเพียงไมกี่คน และกอใหเกิดมลภาวะขึ้นในสิ่งแวดลอม  ดังนั้น
หนาที่อีกประการหนึ่งก็คือ การมีหลักในการคิดตัดสินใจชวยกันสอดสองดูแลใหมีการเลือกนํา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูเขามาใชในประเทศของเรา 
โดยสรุปคือ ใหการศึกษาแกเยาวชนและคนไทยทุกคนสามารถจัดการ และปกปองดูแล
สภาพแวดลอมของแผนดินไดซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของนักนิเวศวิทยาชาวชิลี (UNESCO 1990)
ที่ระบุวา ผลสําเร็จของการศึกษาสิ่งแวดลอม (Environmental Education Outcomes)  คือ ชวยสราง
เสริมใหผูเรียนสามารถ

1. พัฒนาทัศนคติและคานิยมใหมในรูปแบบที่คนสามารถตัดสินใจ  เกี่ยวกับการ     
จัดการและดําเนินการปองกันความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมได

2. เพิ่มความตระหนักในความรับผิดชอบของตนตอการกระทําตาง ๆ  ที่อาจมีผลโยง
ถึงคุณภาพของสิ่งแวดลอมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

3. ดูแลรักษาและใชทรัพยากรธรรมชาติไดอยางชาญฉลาด เหมาะสมกับสภาพ     
แวดลอม และระบบสมดุลธรรมชาติของแตละทองถ่ิน

4.  เลือกสรรเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนาของคน    สังคม  ของแตละประเทศ
มาใชโดยเทคโนโลยีที่นํามานั้นตองไมเปนปฏิปกษกับวิถีการดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมของคน
สวนใหญ

5. พัฒนาเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับทองถ่ินขึ้นมาใชเอง โดยไมจําเปนตองนํา
เทคโนโลยีจากตางประเทศมาใชตลอดเวลา

สําหรับการศึกษาวิจัยการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิง       
แวดลอมของแมน้ําแมกลองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี   มีขอบเขตเนื้อหาการศึกษาเกี่ยวกับการ
อนุรักษน้ําเปนหลัก  คือ

การอนุรักษน้ํา   หมายถึง  การใชน้ําอยางประหยัด   การไมทิ้งของเสียลงในแหลงน้ํา
ตลอดจนการชวยเหลือ บํารุงรักษาน้ําใหอยูในสภาพที่ดี มนุษยสามารถใชประโยชนจากน้ําดวย
การอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม การประมง การอุตสาหกรรม  การคมนาคม  การผลิตพลังงาน
การพักผอนหยอนใจ และน้ํายังเปนแหลงทรัพยากรที่สําคัญที่เปนที่อยูอาศัยของสาหราย
แพลงคตอน   สัตวน้ํา   เปนตัวผลิตกาซออกซิเจนใหแกมนุษย   ชวยสรางบรรยากาศในการดํารง
ชีวิต   เปนแหลงของความชื้นผิวโลก และเปนปจจัยที่ทําใหฝนตกเนื่องจากการใชน้ํามีปริมาณมาก
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จึงทําใหเกิดปญหาขาดแคลนน้ําจืดสําหรับบริโภคในบางทองถ่ิน  การชลประทานมักกอใหเกิด
ปญหาแกผูใชน้ําตอนลาง อีกปญหาหนึ่งก็คือ ปญหาดานคุณภาพน้ํา  ซ่ึงเกิดจากการปลอยของเสีย
ลงในแหลงน้ํา  เชน  น้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม  การเกษตรกรรม  และที่พักอาศัย  จนทําให
เกิดผลกระทบตอระบบนิเวศของแหลงน้ําและมีผลตอสุขภาพของมนุษยเอง จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองอนุรักษน้ํา   ซ่ึงสามารถทําไดโดย

1.  อนุรักษปาไม  ซ่ึงเปนแหลงที่กักเก็บน้ําไดอยางดี   ใหมนุษยไดใชตลอดป
 2. ใชน้ําอยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด

3. ไมทิ้งขยะ   ส่ิงปฏิกูล   สารเคมีที่เปนพิษลงในแหลงน้ํา
 4. ชวยกันดูแลรักษาแหลงน้ํา โดยการรักษาความสะอาด  เก็บขยะ  ขุดลอกคูคลอง

ทางระบายน้ํา
 5. รวมมือกับเจาหนาที่ในการรักษากฎหมาย   เมื่อเห็นผูใดกระทําผิดก็ชวยแจงความ
 

    การอนุรักษดิน หมายถึง การใชประโยชนจากที่ดินอยางฉลาดดวยการบํารุงรักษา    
ปองกันการพังทลายและเสื่อมคุณภาพของดิน ดินมีความสําคัญอยางยิ่งตอชีวิตมนุษยและส่ิงแวด
ลอมเปนตัวกลางที่ใหน้ํา   แสงแดด  และอากาศ  รวมกันสรางพืชพันธุทุกชนิดใหเจริญงอกงาม   
เปนแหลงกําเนิดของปจจัย 4  เปนที่ตั้งของเมืองและเปนรากฐานของความเจริญมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม  เปนแหลงอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  และเหมืองแร  ปญหาของการใชที่ดิน 
คือ   การพังทลายของที่ดิน  ทั้งโดยธรรมชาติและการกระทําของมนุษย   เชน  การตัดไมทําลายปา  
การเผาปาการทําการเพาะปลูกผิดวิธี  อีกปญหาหนึ่ง  คือ  ความเสื่อมโทรมของดินเนื่องจากการ 
สูญเสียธาตุอาหารในดิน  และการมีสารเคมีตกคางในดิน จากการใชปุย ยากําจัดศัตรูพืช และการ
ทิ้งของเสียที่เปนสารพิษทั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ขยะจากบานเรือน ในการอนุรักษดินสามารถ
ทําได   ดังนี้

1. การปรับปรุงดิน   เพื่อใหดินทนตอการถูกชะลาง  กัดเซาะ  พัดพา   ดวยการทําทาง
ระบายน้ํา   ทําคันดินกันน้ํา   เพื่อเบนทิศทางการไหลของน้ํา

2.  การปลูกพืชคลุมดิน   จําพวกพืชที่มีใบหนา  หรือมีระบบรากแนนสําหรับคลุมดิน   
เชน   พืชตระกูลถ่ัว   หรือตระกูลหญา

3. การปลูกพืชหมุนเวียน   คือการปลูกพืชตางชนิดบนพื้นที่เดียวกัน หมุนเวียนกันไป
4.  การปกคลุมดิน โดยการใชวัสดุใด ๆ  ก็ตาม เชน  ซากพืช  ฟางขาว  หรือวัตถุอ่ืน ๆ

คลุมดิน  เพื่อปองกันการชะลาง    กัดกรอน   และเพิ่มความสามารถในการซึมน้ํา
5. การเพิ่มพูนอาหารพืช

 6. การไมเผาปาและวัชพืช   ตลอดจนเศษพืช  ฟางจากไรนา
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 7. การไมใชสารเคมีที่เปนอันตรายตอดินและสิ่งมีชีวิตในดิน
 8. การไมทิ้งขยะ  ส่ิงของที่ยอยสลายยากเปนมลพิษตอดิน
 9. การใชประโยชนจากที่ดินใหเหมาะสมกับลักษณะของที่ดิน

การอนุรักษตนไม หมายถึง  การสงวนการปองกัน  และการใชตนไมเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุด  ตลอดจนการปลูก ดูแลรักษาเพื่อใหอยูในสภาพที่สมบูรณ ตนไมและปาไมเปน
ทรัพยากร   ที่มีคุณคาแกมนุษยทั้งทางตรงและทางออม  สามารถนํามาเปนเปนอาหาร  ที่อยูอาศัย
เครื่องนุงหม ยารักษาโรค   เปนเชื้อเพลิง  เปนวัตถุดิบในการทํากระดาษและสิ่งทอ  ทําน้ํามันผสม
สีทาบานเรือน  ทําชันยาเรือ  ทํายางรถยนต  นํามาทําเปนสิ่งของเครื่องใช  อีกมากมายมหาศาล
นอกจากนี้ประโยชนทางออมยังชวยใหฝนตก และอากาศชุมชื้น    ปองกันน้ําทวมและการพังทลาย
ของดิน บรรเทาความรุนแรงของลมพายุเปนแหลงกําเนิดตนน้ําลําธารเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ

ในปจจุบัน   ตนไมและปาไมไดถูกทําลายลงไปมากจากการถางปา   ทําไรเลื่อนลอย
การเปดปาเพื่อการชลประทาน   การสรางเขื่อน  การตัดไมเพื่อใชในกิจการตาง ๆ  จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งที่ประชาชนทุกคนจะตองชวนกันอนุรักษตนไมเพื่อใหเกิดความสมดุลของระบบนิเวศ   
และเพื่อการดํารงชีวิตที่ดี    การอนุรักษตนไมสามารถทําไดโดย   ชวยกันปลูกตนไม  ดูแลรักษา
ตนไมไมตัดไมทําลายปา  เพื่อหวังรายไดอยางมหาศาล ใชไมอยางประหยัดและใหเกิดประโยชน
สูงสุด  ใหความรวมมือกับเจาหนาที่ในการปองกันรักษาปาไม

การอนุรักษสัตว   หมายถึง  การไมทําราย  ทําลายสัตว  ทั้งสัตวปาสัตวเล้ียง และการ
ไมเบียดเบียนสัตวดวยประการทั้งปวง  เพื่อใหเกิดความสมดุลในสิ่งแวดลอม  สัตวทั้งหลายชนิด
ไดสูญพันธุไปนานแลว เชน ไดโนเสาร สมัน เปนกวางที่มีเขาสวยงามที่สุดในโลก   มีถ่ินกําเนิด
เฉพาะในประเทศไทย บริเวณลุมน้ําเจาพระยา ตัวสุดทายที่เห็นในปาและถูกฆาตายที่จังหวัด
กาญจนบุรี  เมื่อป 2476   และ ตัวสุดทายที่มนุษยนํามาเลี้ยง จนตายลงเมื่อป  2481   ที่จังหวัด
สมุทรสาคร สมันไดสูญพันธุไปแลวจากประเทศไทยและจากโลก (สํานักงานคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ 2530 : 64) และอีกหลายชนิดกําลังจะมีจํานวนลดนอยลง  ใกลสูญพันธ  เชน
นกยางจีน เปดกา กูปรี กระซู  ละมั่ง  กวางผาหอยคราม กุงมังกร สาเหตุที่ทําใหสัตวสูญพันธุ หรือ
ลดนอยลงเพราะภัยธรรมชาติ  จากน้ําทวม ไฟปา แผนดินไหว   ภูเขาไฟระเบิด  ฟาผา  จากการ
ทําลายที่อยูอาศัย   เชน  การตัดไมทําลายปา  การสรางเขื่อน  จากสารพิษ
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

สถาพร  อิทธิพงษ (2536 : ก) ศึกษาวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของคณะกรรมการสภา
ตําบลในการอนุรักษปาชายเลน :  ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอทาใหมและกิ่งอําเภอนายายอาม  จังหวัด
จันทบุรี  ผลการศึกษาพบวาคณะกรรมการสภาตําบลสวนใหญมีสวนรวมในการอนุรักษปาชายเลน
ในระดับปานกลาง  นอกจากนี้ยังพบวา  อายุ  จํานวนบุตร  ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยใน
ทองถ่ิน ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง  อาชีพ  สถานภาพและการมีตําแหนงอ่ืน ๆในชุมชน

ประสบการณที่ไดรับการอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษปาชายเลนและความรูในเรื่องการ
อนุรักษจะกอใหเกิดความ  แตกตางกันในเรื่องระดับการมีสวนรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 และใชประโยชน จากปาชายเลนโดยการเขาไปในบริเวณชายฝงทะเลที่ติดปาชายเลน  
เพื่อจับสัตวน้ําที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจเพื่อนํามาบริโภคหรือจําหนาย การไดรับขาวสารจะกอใหเกิด
ความแตกตางในในเรื่องระดับการมีสวนรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01การใช
ประโยชนจากปาชายเลนโดยการถางปาเพื่อใชเปนพื้นที่ทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา กอใหเกิดความ
แตกตางกันในเรื่องระดับการมี    สวนรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

นงเยาว หลีพันธุ (2537 : บทคัดยอ) ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดทําโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก ในจังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญมี สวนรวมในระดับปานกลางและมีความตองการมีสวนรวมในระดับสูง สถานภาพทาง
สังคมการรับรูขาว สารการเขารวมกิจกรรมของชุมชนจะกอใหเกิดความแตกตางในเรื่องระดับการ
มีสวนรวมในการจัดทํา โครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
สวนระยะเวลาที่อยูอาศัยในหมูบาน การใชประโยชนจากแหลงน้ําขนาดเล็กอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ0.01  และอายุ  จํานวนพื้นที่ทําการเกษตร  ลักษณะการถือครองที่ดินจะกอใหเกิดความ
แตกตางในเรื่องระดับการมีสวนรวมในการจัดทําโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

พรทิพย  อังกุลดี (2539 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของสตรี
ผูนําในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในจังหวัดราชบุรี  ผลการศึกษาพบวาสตรีผูนํามี
สวนรวมในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับปานกลางลักษณะการมีสวนรวม 
จากมากไปนอยคือ  รวมปฏิบัติ  รวมศึกษาปญหา  รวมวางแผน  รวมติดตามผลและรวมดูแลรักษา
ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมไดแก  อายุ  ระดับการศึกษา  การเปนสมาชิกกลุมตาง ๆ ความรู
ความเขาใจ   สวนปจจัยดานรายไดและระยะเวลาการอาศัยในทองถ่ินไมมีผลตอการมีสวนรวมของ
ประชาชน
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เศรษฐพงษ  ปุจฉาการ (2541 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองความรู  ทัศนคติและ
การมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกรณี
ศึกษา : อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
สวนใหญมีระดับความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนอยูในระดับปานกลาง   ซ่ึงเมื่อ
วิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับความรูจําแนกตามตัวแปรที่ศึกษาจะเปลี่ยนแปลงตามระดับ
การศึกษาและการติดตามขอมูลขาวสารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบวาระดับ
ทศันคติสวนใหญอยูในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะหคาเฉลี่ยของระดับการมีสวนรวม

จําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา จะเปลี่ยนแปลงตามประเภทของการเปนสมาชิกสภาองค
การบริหารสวนตําบลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร
รวมพบวาระดับการศึกษา  และการติดตามขอมูลขาวสารมีผลตอระดับความรูและระดับทัศนคติ
สวนประเภทการเปนสมาชิกสภา   องคการบริหารสวนตําบลและอายุมีผลตอระดับการมีสวนรวม

พิมพรรณ  พันธศรี (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการน้ําจากอางเก็บน้ําขนาดเล็ก  กรณีศึกษาอางเก็บน้ําแมยาว  บานลุมกลาง
ตําบลแมสัน  อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง  ผลการศึกษาพบวาในการจัดการน้ําจากอางเก็บน้ํา
ขนาดเล็กประชาชนจะคัดเลือกคณะกรรมการกลุมผูใชน้ํา  เพื่อดูแลจัดการใชประโยชนจากอาง
เก็บน้ํา  มีระเบียบขอบังคับของกลุมผูใชน้ําใหสมาชิกปฏิบัติการจัดสรรน้ําในไรนาเกษตร จะใช
ขอมูลพื้นฐานที่ถือครองเปนเกณฑในการเปดปดน้ําในแตละฤดูและน้ําจะถูกจัดสรรไปแตละฝาย
อยางเพียงพอโดยมีหัวหนาฝายเปนผูดูแล    สําหรับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ํา
จากอางเก็บน้ําแมยาวอยูในระดับปานกลาง คอนขางไปทางสูงและพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมี
สวนรวม  ของประชาชนในการจัดการน้ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เรียงตามลําดับคือ
การรับรูขอมูลขาวสารดานการจัดการน้ํา การไดรับการเรียนรูที่เกี่ยวของกับแหลงน้ําหรือการ
พัฒนาอาชีพความคิดเห็นและความรูสึกเปนเจาของอางเก็บน้ํา   และเพศ

อุบลพงษ  วัฒนเสรี (อางถึงใน  กรมสงเสริมส่ิงแวดลอม  2537 : 141–142)  ช้ีแจงการ
จัดการศึกษาเพื่อส่ิงแวดลอมวาสถานการณส่ิงแวดลอมของประเทศไทยในปจจุบันชี้ใหเห็นวาเปน
ความจําเปนที่การกระทําใดๆ ในสภาพแวดลอมจําเปนตองใหเปนที่แนใจวาจะกอใหเกิดผลดีตอ
สภาพแวดลอมของคนโดยสวนรวมมากกวาผลเสีย และคนไทยทุกคนตองมีหนาที่คิดวางแผนจัด
การดูแลรักษาสภาพแวดลอมของแผนดินถ่ินเกิดของตนเองตามศักยภาพโดยทั่วทุกคนเทคโนโลยี  
ใหม ๆ   มิไดเปนสิ่งเลวรายโดยตัวของมันเองเพราะความจริงแลวเทคโนโลยีกอใหเกิดผลผลิตมาก
มายที่เปนประโยชนตอมวลมนุษยชาติและบานเมืองของเราสวนความเสียหายจะเกิดขึ้นเฉพาะใน
กรณีที่นําเอาเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมมาใชโดยที่ตองนําเอาทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเปนประโยชน
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เปนปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต ของคนเปนจํานวนมากมาใชเพื่อหาผลประโยชน  หรือผลกําไร
เพื่อคนเพียงไมกี่คน   และกอใหเกิดมลภาวะขึ้นในสิ่งแวดลอม ดังนั้นหนาที่อีกประการหนึ่งก็คือ
การมีหลักในการคิดตัดสินใจชวยกันสอดสอง  ดูแลใหมีการเลือกนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูเขามาใชในประเทศของเราโดยสรุปคือการใหการ
ศึกษาแกเยาวชนและคนไทยทุกคนใหสามารถจัดการและปกปองดูแลสภาพแวดลอมของแผนดิน
ไดซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  นักนิเวศวิทยาชาวชิลี  (UNESCO  1990)    ที่ระบุวาผลสําเร็จของ
การศึกษาสิ่งแวดลอม (Environmental  Education Outcomes) คือ  จะตองชวยสรางเสริมใหผูเรียน 
หรือคนในชุมชนสามารถ

1. พัฒนาทัศนคติและคานิยมใหมในรูปแบบที่คนสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการ      
จัดการและดําเนินการปองกันความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมได

2. เพิ่มความตระหนักในความรับผิดชอบของตนตอการกระทําตาง ๆ  ที่อาจมีผล
เกี่ยวโยงถึงคุณภาพสิ่งแวดลอม  ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

3. ดูแลรักษาและ  ใชทรัพยากรธรรมชาติไดอยางชาญฉลาดเหมาะสมกับสภาพ    
แวดลอม  และระบบสมดุลธรรมชาติของแตละทองถ่ิน

4. เลือกสรรเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนาของคน   สังคม  ของแตละประเทศ
มาใชโดยเทคโนโลยีที่นํามานั้นตองไมเปนปฏิปกษกับวิถีการดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมของคน
สวนใหญ

5. พัฒนาเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับทองถ่ินขึ้นมาใชเอง โดยไมจําเปนตองนํา
เทคโนโลยีจากตางประเทศมาใชตลอดเวลา

เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
จาการศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่อง พฤติกรรมในการอนุรักษ

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของประชาชนในทองถ่ินที่มีตอแหลงน้ํา   ที่จะนํามาเปนมาเปนแนวทาง
การวิจัย คร้ังนี้

อรวรรณ    เย็นใจ  (2535 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  “ความรูและการปฏิบัติตน
ของประชาชนที่อาศัยอยูริมคลองกรุงเทพมหานคร  เกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ภายในครัวเรือน : ศึกษาเฉพาะกรณีคลองโองอาง”   พบวา ประชาชนสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับ
การกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในครัวเรือนในระดับสูง   และมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกําจัด
ขยะฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกตองมากโดยความรูมีความสัมพันธเชิงบวก   และเปนไปในทิศทาง
เดียวกันกับการปฏิบัติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.001
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วิรัช    ชมชื่น  (2536 : บทคัดยอ)   ไดศึกษาเรื่อง  “พฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครปฐม”    พบวา  กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง   เปนนักศึกษาหรืออ่ืน ๆ
มีอายุนอยกวา   25  ป   และมีการศึกษาระดับประถมศึกษา   เปนกลุมที่มีพฤติกรรมกําจัดขยะมูล
ฝอยถูกตองมากกวากลุมอ่ืน ๆ  นอกจากนี้ยังพบวา   รายไดตอเดือน   การรับรูขาวสาร   และความรู
เกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอย   สวนระยะเวลาที่อยูอาศัย  มีความสัมพันธเชิงลบตอพฤติกรรมการ
กําจัดขยะมูลฝอย

สมาคมเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม  โดย ชาญชัย  ลิมปยากร และคณะ (2536 : บทคัดยอ)  
ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองคลอง …สายน้ําที่ยังรอคอยความหวงใย  เกี่ยวกับความเปนมาในอดีตของ
คลองและการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา อันเปนผลมาจากการที่สังคมไทยรับเอาวัฒนธรรมและ
เทคโนโลยี ใหมการเปลี่ยนแปลงดานนโยบายภาครัฐ  การเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและวิถี
ชีวิตของคนไทยยุคหลัง ๆ  มาตรการทางวิศวกรรมเพื่อแกไขปญหาน้ําเนาเสียในคลอง  มาตรการ 
ทางกฎหมายและการแกไขพรอมเสนอแนวทางอนุรักษแมน้ําลําคลองแกหนวยงานของรัฐ  องคกร
เอกชน  และปจเจกชน

สุกัญญา  วรสันตะติพงษ (2539 : บทคัดยอ)  ไดสํารวจทัศนคติและการปฏิบัติงานของ
ประชาชนในการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลที่เกี่ยวเนื่องกับปญหาน้ําเสีย : กรณีศึกษาในจังหวัด
นครปฐม  โดยสุมสํารวจเฉพาะครัวเรือนที่อยูหางจากแนวฝงคลองเจดียบูชา  ประมาณ 50  เมตร
ทั้งสองฝง พบวา  ประชาชนสวนใหญยังใชประโยชนจากคลอง  โดยรอยละ 66  ใชน้ําคลอง เพื่อ
กิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันและบอกวาน้ําคลองมีสภาพเนาเสีย รอยละ 94 ทราบสาเหตุมาจาก
คนรอยละ 94 ประชาชนที่คิดวาตนเองไมมีสวนรวมทําใหคลองเนาเสียมีถึงรอยละ 47  สวน
ทัศนคติเกี่ยวกับความรวมมือตอทางราชการในการแกไขปญหาน้ําเสียประชาชนมีทัศนคติที่ดีมี
ความพรอมและยินดีใหความรวมมือ

จุฑาภรณ สกุลสวัสดิ์ (2537 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การใชน้ําอยางประหยัดในครัวเรือนของแมบานในเขตกรุงเทพมหานคร” กลุมตัวอยางมีพฤติกรรม
ในการใชน้ําอยางประหยัดในระดับปานกลาง ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการใชน้ําอยางประหยัดใน
ครัวเรือน ไดแก ระดับการศึกษา การรับรูขาวสารกอใหเกิดความแตกตางกันในเรื่องพฤติกรรมการ
ใชน้ําอยางประหยัดในครัวเรือน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

ชลิดา  ถนอมวงษ   (2537 : บทคัดยอ)   ศึกษาเรื่อง  “พฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูลในแพพักแพลองในเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรี”   พบวา ผูประกอบกิจการแพและ    
นักทองเที่ยวในเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรีมีพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีถูกตอง
อยูในระดับต่ํา   ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  กอใหเกิดความ
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แตกตางในเรื่องพฤติกรรมการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในแพพักแพลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  0.05   สวนตัวแปรที่เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกูล
ของนักทองเที่ยวไดแก  อายุ   รายไดเฉล่ียตอเดือน   และการรับรูขาวสารที่ตางกันกอใหเกิดความ
แตกตางกันในเรื่องพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01  และระดับ 0.001  ตามลําดับ

               ทแกว  ดํารงเดช (2538 : บทคัดยอ ) ศึกษาเรื่อง “  พฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําแมกลอง
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ” พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการอนุรักษ
แมน้ําแมกลอง  ไดแก   ความเชื่อในการอนุรักษน้ําและแหลงน้ํา   ระยะเวลาที่อยูอาศัย   การรับรู
ขาวสารและความรูเกี่ยวกับการอนุรักษน้ําและแหลงน้ํา   กอใหเกิดความแตกตางกันในเรื่องของ
พฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําแมกลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  และประสบการณที่
เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมกอใหเกิดความแตกตางในเรื่องพฤติกรรมอนุรักษแมน้ําแมกลอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.001  ตามลําดับและ พบวา รายไดเฉล่ียตอเดือน  และจํานวนสมาชิก
ในครัวเรือน   มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําแมกลอง

สุรศักดิ์   สุนทรลาภ (2537 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง “ความรูและการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
กําจัด ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในครัวเรือนของประชากร  ในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม”   พบวา
การปฏิบัติเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองนครปฐมอยูในระดับต่ํา กลุมตัวอยางเพศหญิง มีสถานภาพเปนโสด มีระดับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษามีอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจและมีการรับรูขาวสารปานกลางเปนกลุม 
ที่มีการปฏิบัติในการกําจัด ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในครัวเรือนถูกตองมากกวากลุมอ่ืน  ปจจัยที่
เกี่ยวของ  ไดแก  ระยะเวลาที่อยูอาศัย   รายไดเฉล่ียตอครัวเรือน  มีความสัมพันธเชิงบวกตอความรู
และการปฏิบัติในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน    สวนอายุ   จํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือนและเขตที่อยูอาศัย มีความสัมพันธเชิงลบตอความรูและการปฏิบัติเกี่ยวกับการกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน

สุชาดา   บุญประสพ  (2539 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง   “พฤติกรรมของประชาชนใน
การแกไขปญหาแมน้ําทาจีนเนาเสีย ;  ศึกษากรณีอําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม”    พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติจริงในการแกไขปญหาแมน้ําทาจีนเนาเสียที่ถูกตองอยู
ในระดับปานกลาง  สําหรับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมที่ปฏิบัติจริงในการแกไขปญหาแมน้ําทาจีน
เนาเสีย พบวาความแตกตางของอายุ ระยะเวลาที่อยูอาศัยมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติจริงในการ
แกไขปญหาแมน้ําทาจีนเนาเสียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สวนความแตกตางของ
ประสบการณเกี่ยวกับการแกไขปญหาน้ําเนาเสียและการรับรูขาวสารเกี่ยวกับปญหาน้ําเนาเสียมีผล
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ตอพฤติกรรมที่ปฏิบัติจริงในการแกไขปญหาแมน้ําทาจีนเนาเสียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.001

สมพงศ   บํารุงรศ   (2539 : บทคัดยอ)   ไดศึกษาเรื่อง   “ พฤติกรรมจัดหาน้ําสะอาดใน
ชนบท :  กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี” พบวาผูนําสตรีมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการจัดหา
น้ําสะอาดถูกตองปานกลาง   และปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการจัดหาน้ําสะอาด   คือ   เขตชนบท      
มีความสัมพันธกับพฤติกรรม การจัดหาน้ําสะอาดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  การจัด
หาน้ําสะอาดระยะทางจากบานไปหาแหลงน้ํา และทัศนคติตอน้ําดื่มมีความสัมพันธกับ              
พฤติกรรมการจัดหาน้ําสะอาดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05,  0.01  และ 0.001  ตามลําดับ

ถวัลย  ยิ้มแยม (2540 : บทคัดยอ)   ศึกษาเรื่อง   “พฤติกรรมในการอนุรักษแมน้ํา
เพชรบุรี : กรณีศึกษาเขตสุขาภิบาลทายาง   อําเภอทายาง  จังหวัดเพชรบุรี”   พบวา พฤติกรรมของ
ประชาชนในการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรีของเขตสุขาภิบาลทายางอยูในระดับปานกลาง  และปจจัยที่
มีผลตอพฤติกรรมในการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรีของประชาชนในเขตสุขาภิบาลทายางสัมพันธกัน
โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   สถานภาพสมรส  ระยะเวลาที่อยูอาศัย  รายไดตอเดือนมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  และระดับการศึกษา  อาชีพ  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  สวน
ปจจัยกระตุน ไดแก  การเคยไดรับขาวสารในการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี   แหลงขาวสารที่แตกตาง
กันความรูในเรื่องการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรีมีผลตอพฤติกรรมในการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี ของ
ประชาชนเขตสุขาภิบาลทายางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.001

ปรีชา   มาเจริญ  (2540 : บทคัดยอ)   ศึกษาเรื่อง    “พฤติกรรมของประชาชนในการ
อนุรักษแมน้ําแมกลอง : กรณีศึกษาอําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี”   พบวา    ระยะเวลาในการอยู
อาศัย   ประสบการณที่เกี่ยวของกับปญหาน้ําเนาเสีย   การใชประโยชนจากแมน้ําแมกลอง   ความรู
เกี่ยวกับการอนุรักษ   ทัศนคติตอการอนุรักษที่แตกตางกัน   มีผลตอพฤติกรรมที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01   โดยระยะเวลาในการอยูอาศัยและประสบการณที่เกี่ยวของกับ
ปญหาน้ําเนาเสีย  มีความสัมพันธในเชิงลบ  และอายุทีแ่ตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมที่แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.001 และมีความสัมพันธในเชิงบวก  และการรับรูขาวสารในการ
อนุรักษแมน้ําแมกลองที่แตกตางมีผลตอความแตกตางกันของพฤติกรรม   โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  0.05

จากรายงานผลการวิจัยตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับองคประกอบที่ไดนํามาศึกษา   ผูวิจัยได
คัดเลือกตัวแปรที่จะทําการศึกษาในครั้งนี้ คือ  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ระยะเวลาที่อาศัย
อยูในทองถ่ิน สถานภาพหรือตําแหนงที่เปนอยู การรับรูขาวสาร ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ซ่ึงปจจัยดังกลาวมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของสมาชิกองคการ
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บริหารสวนตําบลเกี่ยวกับระดับและประเภทกิจกรรมของการมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลอง ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี  ที่มีพื้นที่ติดแมน้ํา    
แมกลอง  4 อําเภอ ไดแก   อําเภอเมืองราชบุรี   อําเภอบานโปง   อําเภอโพธาราม   และอําเภอ
ดําเนินสะดวก

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับตัวแปร
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมแมน้ํา      

แมกลองจังหวัดราชบุรีของกลุมสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดแมน้ําแมกลอง
จังหวัดราชบุรี ยังไมมีผูทําการศึกษามากอน  ทําใหศึกษาวรรณกรรมไดในสวนที่ใกลเคียงกับงาน
ยังไมมีผูทําการศึกษามากอน  ทําใหศึกษาวรรณกรรมไดในสวนที่ใกลเคียงกับงานวิจัยคร้ังนี้  จึงได
พยายามนํางานวิจัยอ่ืนที่มีความเกี่ยวของ หรือใกลเคียงพอจะเชื่อมโยงกันได เปนแนวทางในการ
ศึกษา  ประกอบการกําหนดตัวแปร และสมมติฐาน  ดังตอไปนี้

ปรีชา   มาเจริญ (2540 : บทคัดยอ)   ไดศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมของประชาชนในการ
อนุรักษแมน้ําแมกลอง : ศึกษากรณี อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี”   พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีพฤติกรรม  การอนุรักษแมน้ําแมกลองถูกตองปานกลาง

ถวัลย   ยิ้มแยม  (2540 : บทคัดยอ)   ไดศึกษาเรื่อง  “พฤติกรรมในการอนุรักษแมน้ํา
เพชรบุรี :  กรณีศึกษาเขตสุขาภิบาลทายาง   อําเภอทายาง  จังหวัดเพชรบุรี”   พบวา  พฤติกรรมของ
ประชาชนในการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรีของเขตสุขาภิบาลทายาง  อยูในระดับปานกลาง

สุชาดา  บุญประสพ  (2539 :  บทคัดยอ)   ไดศึกษาเรื่อง  “พฤติกรรมของประชาชนใน
การแกไขปญหาแมน้ําทาจีนเนาเสีย : ศึกษากรณีอําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม”   พบวา  กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติจริงในการแกไขปญหาแมน้ําทาจีนเนาเสียที่ถูกตองอยูใน
ระดับปานกลาง

ทแกว    ดํารงเดช  (2538 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง   “พฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา 
แมกลองของประชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี” พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการอนุรักษ 
แมน้ําแมกลอง  ถูกตองในระดับปานกลาง

เพศ   
เปนตัวแปร  ที่นาจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และ      

ส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลองที่แตกตางกันจากการศึกษาของ โจนส (Jones 1954 : 781–78,  อางถึงใน 
วิชาญ  มณีโชติ  2535 : 30)  พบวา สังคมที่มีการอบรมเด็กแตละเพศที่แตกตางกันจะทําใหเด็กหญิง
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และเด็กชายมีพฤติกรรมการแสดงออกตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม       
แตกตางกัน

อรวรรณ   เย็นใจ  (2535  : 185 –186)  ไดศึกษาเรื่อง “ความรูและการปฏิบัติตนของ
ประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณริมคลองกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ภายในครัวเรือน  ศึกษาเฉพาะกรณีคลองโองอาง”  พบวา ความแตกตางของเพศมีความสัมพันธกับ
ความรูและการปฏิบัติตนของประชาชน    โดยเพศหญิงมีการปฏิบัติที่ถูกตองมากกวาเพศชาย

อายุ     
ตามความเชื่อของสังคมไทย  คนที่มีอายุแตกตางกันยอมมีประสบการณและความ

สามารถที่แตกตางกันไป  ดังนั้นปจจัยทางดานอายุจึงนาจะมีสวนทําใหพฤติกรรมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของแมน้ําที่แตกตางกัน

สุชาดา  บุญประสพ (2539 : 156)  ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมของประชาชนในการแกไข
ปญหาแมน้ํา  ทาจีนเนาเสีย : ศึกษากรณีอําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม” พบวา ประชาชนที่มี
อายุแตกตางกันมีพฤติกรรม  ที่ปฏิบัติจริงในการแกไขปญหาแมน้ําทาจีนเนาเสียแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

วิรัช   ชมชื่น (2536 : 140) ศึกษาเรื่อง  “พฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม” พบวา ความแตกตางกันในเรื่องของอายุกอใหเกิดความแตกตางกัน
ในเรื่องพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

    ชลิดา   ถนอมวงษ  ( 2537 : 119 )   ศึกษาเรื่อง  “พฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลในแพพักแพลองในเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรี” พบวา อายุที่แตกตางกันกอใหเกิดความ
แตกตางกันในเรื่องพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.01

ระดับการศึกษา
ชลธิชา   ตั้งอ้ัน (2534 : 111-124) ไดศึกษาเรื่อง ความรูความเชื่อและการปฏิบัติของ

แมบานในการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลภายในครัวเรือน  ศึกษากรณีริมฝงคลองแสนแสบ
พบวาแมบานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวา  มีการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภาย
ในครัวเรือนถูกตองมากกวาแมบานที่มีการศึกษาระดับอื่น ๆ
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สุวิมล  ภักดิ์พิบูลย (2535 : 224) ศึกษาเรื่อง  “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของแม
บาน ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอการกําจัดขยะมูลฝอย”   พบวา   แมบานที่มีระดับการศึกษาสูง
กวามีพฤติกรรมในการกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกตองมากกวากลุมแมบานที่มีระดับการศึกษาต่ําอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01

อาชีพ
ชลธิชา   ตั้งอ้ัน  (2534 : 101) ศึกษาเรื่อง  “ความรูความเชื่อและการปฏิบัติของแมบาน

ในการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล : ศึกษากรณีครัวเรือนริมคลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร”
พบวา แมบานที่มีอาชีพแตกตาง มีการปฏิบัติในการกําจัดขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกูลภายใน
ครัวเรือนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

อรวรรณ  เย็นใจ (2535 : 158) ศึกษาเรื่อง “ความรูและการปฏิบัติของประชาชนที่อาศัย
บริเวณริมคลองกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลภายในครัวเรือนศึกษา
เฉพาะกรณีริมคลองโองอาง” พบวา ความแตกตางกันในเรื่องอาชีพกอใหเกิดความแตกตางกันใน
เร่ืองการปฏิบัติเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในครัวเรือนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001

รายได
 ถือเปนสิ่งกําหนดทางเศรษฐกิจไดดี   คือ  คนที่มีรายไดดีเปนผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี

ยอมมีโอกาสในดานตาง ๆ   ในชีวิตประจําวันไดมากวาผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดอยกวา

    ชลธิชา   ตั้งอ้ัน ( 2534 : 147 ) ศึกษาเรื่อง  “ความรูความเชื่อและการปฏิบัติของแมบาน
ใน การกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลภายในครัวเรือน  ศึกษากรณีริมฝงคลองแสนแสบ” พบวา
แมบานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีการปฏิบัติในการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลแตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

    ดังนั้น   ประชาชนที่มีรายไดแตกตางกัน    จะมีพฤติกรรมในการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เกี่ยวกับแมน้ําแมกลองตางกัน

สถานภาพทางสังคม
เปนปจจัยหนึ่งที่สงเสริมบทบาท  หรือพฤติกรรมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ   หรือ

เปนตัวอยางแกบุคคลอื่น ๆ   ประชาชนในชนบทมีวิถีชีวิตความเปนอยูอยางงาย ๆ  มีความสามัคคี
กันในชุมชน   มีการชวยเหลือเกื้อกูล ในการดําเนินชีวิตของประชาชนจะมีกลุมตางๆมากมายใน
สังคมเขามาเกี่ยวของ   เชน กลุมเกษตร กลุมแมบาน  ผูนําหมูบาน องคการบริหารสวนตําบล
คณะกรรมการหมูบาน สภาตําบล เปนตน ประชาชนในบางแหงจะเปนสมาชิกหลายกลุม บางคน
ก็ไมไดเปนสมาชิกกลุมใดเลย สอดคลองกับการศึกษาของ บรรณสิทธิ์   ดวงศรีเสน (2536 : 81–82)
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พบวาอาสาสมัครสาธารณสุข  นอกจากจะมีบทบาทเปนอาสาสมัครสาธารณสุขแลวยังมีบทบาท
อ่ืน ๆ ในหมูบานอีกดวย เชน เปนคณะกรรมการหมูบาน   เปนผูนํากลุมตาง ๆ  ในหมูบาน

สุริยา   ยีขุน  (2534 : 148)  ศึกษาเรื่อง  การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรปาไมในระบบปาชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีตําบลศรีละกอ  อําเภอจักราช  จังหวัด
นครราชสีมา  พบวา  ความแตกตางกันในการเปนสมาชิกกลุมในชุมชนกอใหเกิดความแตกตางกัน
ในการเขามามีสวนรวมใน  การจัดการทรัพยากรปาไมในระบบปาไมชุมชน  ระยะเวลาที่อาศัยอยู
ในทองถ่ิน   เปนปจจัยที่ทําใหผูอยูอาศัยเกิดความรักความหวงแหนและผูกพันกับที่อยูอาศัยและ
เปนปจจัยในการพัฒนาทองถ่ินนั้น ๆ

ทแกว   เดชดํารง (2538  : 77)  ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําแมกลองของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  พบวา ความตางกันในเรื่องระยะเวลาที่อยูอาศัยกอให
เกิดความแตกตางในเรื่องพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําแมกลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.01

สุชาดา   บุญประสพ  (2539  : 158)  ศึกษาเรื่อง   พฤติกรรมของประชาชนในการแกไข
ปญหาแมน้ําทาจีนเนาเสีย :  ศึกษากรณีอําเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม   พบวา  ประชาชนที่มี
ระยะเวลาที่อยูอาศัยตางกัน มีพฤติกรรมที่ปฏิบัติจริงในการแกไขปญหาแมน้ําทาจีนเนาเสียแตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

การใชประโยชนจากแมน้ําแมกลอง
สุชาดา   บุญประสพ  (2539 : 154) ศึกษาเรื่อง  พฤติกรรมของประชาชนในการแกไข

ปญหาแมน้ําทาจีนเนาเสีย  ศึกษากรณีอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบวาการใชประโยชน
จากแมน้ําทาจีนมีความสัมพันธเชิงบวกตอพฤติกรรมที่ปฏิบัติจริงในการแกไขปญหาแมน้ําทาจีน
เนาเสีย

สถาพร   อิทธิพงศ (2536  :  บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สภาตําบลในการอนุรักษปาชายเลน ศกึษาเฉพาะกรณีอําเภอทาใหมและกิ่งอําเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี   พบวาการใชประโยชนจากปาชายเลน  เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการมีสวนรวมใน
การอนุรักษปาชายเลน

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้   ตั้งสมมติฐานวาประชาชนที่ใชประโยชนจากแมน้ําแมกลอง
แตกตางกัน  จะมีพฤติกรรมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแตกตางกัน
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การรับรูขาวสาร
จุฑาภรณ   สกุลศักดิ์  (2537  : 73)   ไดศึกษาเรื่อง  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชน้ําอยาง

ประหยัดในครัวเรือนของแมบานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา แมบานที่มีการรับรูขาวสาร
แตกตาง  กันมีพฤติกรรมในการใชน้ําอยางประหยัดแตกตางกัน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05

ทแกว   เดชดํารง (2538  : 78)  ศึกษาเรื่อง  พฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําแมกลองในเขต
เทศบาล  เมืองกาญจนบุรี  พบวา  ความแตกตางกันในเรื่องการรับรูขาวสารกอใหเกิดความแตกตาง
กันเรื่องพฤติกรรมในการอนุรักษแมน้ําแมกลอง   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01

สุชาดา   บุญประสพ (2539  : บทคัดยอ )  ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของประชาชนในการ
แกไขปญหาแมน้ําทาจีนเนาเสีย   ศึกษากรณีอําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม   พบวาประชาชนที่
มีการรับรูขาวสารตางกัน   มีพฤติกรรมที่ปฏิบัติจริงในการแกปญหาแมน้ําทาจีนเนาเสียแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.001

ดังนั้น  ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ตั้งสมมติฐานวา  ประชาชนที่รับรูขาวสารที่แตกตางกัน  
จะมีพฤติกรรมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลองที่แตกตางกัน

ความรูในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นิตยา   สุริยะเจริญ  (2533 :  88)  ศึกษาเรื่อง   การศึกษาพฤติกรรมการใชยาฆาแมลง

ของเกษตรกร   อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร   พบวา  เกษตรกรที่มีความรูในเรื่องการใชยา
ฆาแมลงมากมีพฤติกรรมการใชยาฆาแมลงถูกตองที่สุด รองลงมาไดแก เกษตรกรที่มีความรูใน
เร่ืองการใชยาฆาแมลงปานกลาง   และความรูนอย  ตามลําดับ  และจากการทดสอบทางสถิติ พบวา  
ความแตกตางกันดานความรูเร่ืองการใชยาฆาแมลง กอใหเกิดความแตกตางกันในเรื่องพฤติกรรม 
การใชยาฆาแมลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

วิรัช  ชมชื่น (2536  : บทคัดยอ)   ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยของ
ประชาชน  ในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม  พบวาความรูเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอย  มีความ
สัมพันธเชิงบวกตอพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอย

อรวรรณ   เย็นใจ  (2535  :  190)   ศึกษาเรื่อง  ความรูและการปฏิบัติตนของประชาชน
ที่อาศัยบริเวณริมคลองกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลภายใน        
ครัวเรือน  ศึกษาเฉพาะกรณีคลองโองอาง พบวา ความรูเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ภายในครัวเรือน  มีความสัมพันธเชิงบวกและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการปฏิบัติอยางมีนัย
สําคัญทาง สถิติที่ระดับ  0.001
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ดังนั้น   ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ตั้งสมมติฐานวา  ประชาชนที่มีความรูในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมที่แตกตางกัน    จะมีพฤติกรรมในการอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลองแตกตางกัน ซ่ึงในกลุมตัวอยางที่ทําการวิจัยเปน
กลุมการปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบการบริหารราชการแผนดินของกระทรวงมหาดไทย  
ของจังหวัดราชบุรี  ที่จัดการปกครองเปน

1. องคการบริหารสวนจังหวัด  (อบจ.)  มี  1  แหง
 2. เทศบาลเมือง  3 แหง  คือ เทศบาลเมืองราชบุรี  เทศบาลเมืองบานโปงและเทศบาล
เมืองโพธาราม

3. เทศบาลตําบล  มี  20  แหง
4. องคการบริหารสวนตําบล  มี  93  แหง

องคการบริหารสวนตําบล  มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2537  กําหนด
หนาที่ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษคลอง  ดังนี้ (กรมการปกครอง กองราชการสวนตําบล  2539 : 5)

1. องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองจัดใหมี  และบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
รักษาความสะอาดทางน้ํา  รวมทั้งกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   คุมครองดูแลและบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตามกฎหมายมาตรา  67

2. อาจจัดใหมีน้ําเพื่อการบริโภคและการเกษตร   ใหมีและการบํารุงรักษาทางระบาย
น้ํา  สามารถสรางตลาด  ทาเทียบเรือ  และหาผลประโยชนจากการนี้ไดตามกฎหมายมาตรา  68
และอาจออกขอบังคับตําบลเพื่อใชบังคับในตําบลได  เทาที่ไมขัดตอกฎหมาย  หรืออํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบลจะกําหนดคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวย
ก็ไดจึงมีอํานาจในการจัดการและดูแลคลอง  ซ่ึงเปนสาธารณสมบัติตามกฎหมายมาตรา  71

3. องคการบริหารสวนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองคการบริหารสวนตําบล  หรือ
รวมกับสภาตําบล  องคการบริหารสวนตําบล  องคการบริหารสวนจังหวัด  หรือหนวยงานการ
บริหารราชการสวนทองถ่ินเพื่อกระทํากิจกรรมรวมกันได เมื่อไดรับความยินยอมจากหนวยงาน
สวนทองถ่ินที่เกี่ยวของนั้น ๆ  และกิจการนั้นเปนกิจการที่จําเปนตองทํา  เปนการเกี่ยวเนื่องกับกับ
กิจการที่อยูในอํานาจหนาที่ของตน ตามกฎหมายมาตรา 73  ใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบล
สามารถประสานงานดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมกับหนวยงานตาง ๆ  ไดตามความจําเปน

ดวยอํานาจหนาที่ดังกลาว  บุคลากรในองคกรจึงตองไดรับการสงเสริมทางวิชาการให
มีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตน ที่จะดําเนินการสงเสริมใหประชาชนมีจิตสํานึกอนุรักษและ
มีสวนรวมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะคลองที่เปนแหลงน้ํา
ธรรมชาติที่สําคัญในพื้นที่  ใหเปนผูที่มีแนวคิดหวงใยโลกกวางสรางสรรคทองถ่ิน   ดังที่ องคการ
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ส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติไดกลาวไวและสงเสริมแผนการปฏิบัติการที่เนนถึงบทบาทและ
ความสําคัญของ ทองถ่ินในการดําเนินการแกไขและจัดการปญหาสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมาย
ตัวแทนของชมรม หรือ สมาคมตาง ๆ และเจาหนาที่ทองถ่ินควรรวมมือและประสานงานกันให
มากขึ้น ในการแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลและประสบการณตาง ๆ  (รําไพ  แกววิเชียร  2542 :       
58–59)

ตารางที่  12   ขอมูลขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  ในจังหวัดราชบุรี  ป 2545

อําเภอ อบต. ช้ัน จํานวน
ประชากร

จํานวนหมู/
เต็มหมู

สมาชิก อบต./
กรรมการ อบต.

เมืองราชบุรี เกาะพลับพลา 5 10,411. 15 / 8 14 / 7
เขาแรง 5 3,184. 7 / 7 14 / 4
คุงกระถิน 5 4,973. 9 / 9 18 / 6
คุงน้ําวน 5 3,914. 7 / 7 14 / 7
คูบัว 4 9,054. 15 / 15 30 / 6
เจดียหัก 3 13,492. 11 / 9 22 / 3
ดอนตะโก 3 10,533. 9 / 9 18 / 3
ดอนแร 5 3,913. 10 / 10 20 / 7
ทาราบ 5 3,681. 7 / 7 14 / 7
น้ําพุ 5 3,527. 6 / 6 12 / 7
บางปา 5 5,360. 12 / 12 24 / 7
บานไร 5 5,621. 6 / 6 12 / 7
พิกุลทอง 5 4,208. 6 / 6 11 / 7
สามเรือน 5 4,393. 7 / 13 / 7
หนองกลางนา 5 3,594. 7 / 7 14 / 3
หลุมดิน 5 3,642. 7 / 6 10 / 7
หวยไผ 5 6,198. 9 / 9 18 / 7
หินกอง 5 6,274. 11 / 11 22 / 7

บานโปง กรับใหญ 3 13,619. 10 / 9 19 / 6
เขาขลุง 3 11,566. 16 / 16 32 / 3
คุงพยอม 5 7,548. 13 / 13 26 / 7
ดอนกระเบื้อง 4 3,977. 8 / 5 16 / 3
นครชุมน 5 6,289. 12 / 12 24 / 7
บานมวง 4 3,493. 7 / 7 16 / 7

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 12    (ตอ)

อําเภอ อบต. ช้ัน จํานวน
ประชากร

จํานวนหมู/
เต็มหมู

สมาชิก อบต./
กรรมการ อบต.

เบิกไพร 3 12,187. 12 / 12 24 / 3
ปากแรต 3 12,175. 14 / 13 26 / 3
ลาดบัวขาว 4 6,723 7 / 7 14 / 7

บานโปง สวนกลวย 4 12,091. 12 / 12 24 / 4
หนองกบ 5 9,892. 15  /  15 29 / 7
หนองปลาหมอ 5 7,038. 16  /  16 32  /  7
หนองออ 3 5,686. 15  /  6 31  /  7

โพธาราม เขาชะงุม 4 7,882. 10  /  10 20  /  3
คลองขอย 5 3,581. 7  /  7 15  /  7
คลองตาคด 4 11,620. 11  /  11 10  /  7
เจ็ดเสมียน 5 1,778. 6  /  2 6  /  5
ชําแระ 5 5,630. 6  /  7 14  /  6
ดอนกระเบื้อง 5 4,303. 5  /  5 10  /  3
ดอนทราย 5 6,759. 9  /  9 17  /  7
เตาปูน 5 5,867. 8  /  6 16  /  6
ทาชุมพล 5 6,954. 9  /  9 17  /  6
ธรรมเสน 5 6,157. 11  /  11 22  /  5
บางแกว 5 1,329. 7  /  1 14  /  7
บางโตนด 5 5,180. 6  /  6 11  /  7
บานฆอง 4 7,900. 9  /  9 18  /  3
บานสิงห 4 11,337. 11  /  11 22  /  3
สรอยฟา 5 3,583. 5  /  5 9  /  7
หนองกวาง 5 3,619. 7  /  7 14  /  3
หนองโพ 5 2,537. 9  /  4 18  /  6

ดําเนินสะดวก ขุนพิทักษ 5 5,343. 9  /  9 18  /  6
ดอนกรวย 4 15,816. 11  /  11 22  /  3
ดอนคลัง 5 4,358. 5  /  5 10  /  7
ดอนไผ 5 4,623. 7  /  6 14  /  7
ดําเนินสะดวก 5 396. 2  /  0 4  /  2
คําหลวง 5 1,485. 6  /  4 12  /  7

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 12  (ตอ)

อําเภอ อบต. ช้ัน จํานวน
ประชากร

จํานวนหมู/
เต็มหมู

สมาชิก อบต./
กรรมการ อบต.

ดําเนินสะดวก ทานัด 5 8,459. 8  /  7 16  /  6
บัวงาม 5 4,561. 6  /  6 12  /  7
บานไร 5 9,988. 8  /  8 16  /  7
ประสาทสิทธิ์ 5 5,298. 5  /  3 10  /5
แพงพวย 5 9,100. 11  /  11 22  /  7
ศรีสุราษฎร 5 2,766. 8  /  0 16  /  6
สี่หมื่น 5 3,846. 8  /  8 16  /  7

วัดเพลง เกาะศาลพระ 5 3,745. 10  /  9 20  /  7
จอมประทัด 5 3,467. 8  /  8 16  /  7
วัดเพลง 5 4,918. 8  /  4 15  /  6

ที่มา  :  กรมการปกครอง,  กองราชการสวนตําบล,  “ขอมูลสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลประจําป  2544,”  ม.ป.ป. (อัดสําเนา).

ตารางที่  13   ขอมูลอําเภอที่มีพื้นที่ติดแมน้ําแมกลอง  จังหวัดราชบุรี

ที่ อําเภอ
จํานวนพื้นที่

(ตร.กม.) จํานวนตําบล จํานวนหมูบาน

1. เมืองราชบุรี 1430.298 22 187
2. โพธาราม 417.009 19 153
3. บานโปง 366.559 15 181
4. ดําเนินสะดวก 210.271 13 103

รวม 2424.137 69 624

ที่มา  :  สํานักงานจังหวัดราชบุรี,   ฝายขอมูลและติดตามประเมินผล,  “ขอมูลพื้นที่การปกครอง
สวนทองถ่ิน,”  กันยายน 2544,  ม.ป.ป. (อัดสําเนา)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  14   ขอมูลพื้นที่การปกครองสวนทองถ่ิน ของจังหวัดราชบุรี  ในสวนของอําเภอ
  ที่ติดแมน้ําแมกลอง

ที่ อําเภอ เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล องคการบริหาร
สวนตําบล

1.
2.
3.
4.

อําเภอเมืองราชบุรี
อําเภอโพธาราม
อําเภอบานโปง
อ.ดําเนินสะดวก

1  เทศบาลเมือง
1   เทศบาลเมือง
1  เทศบาลเมือง

-

3  เทศบาลตําบล
4  เทศบาลตําบล

   3   เทศบาลตําบล
 2  เทศบาลตําบล

18 อบต.
17  อบต.
13  อบต.
13  อบต.

รวม 4 3  แหง 12  แหง 61  แหง

ที่มา  :  สํานักงานจังหวัดราชบุรี,   ฝายขอมูลและติดตามประเมินผล,  “ขอมูลพื้นที่การปกครอง
สวนทองถ่ิน,”  กันยายน 2544,  ม.ป.ป. (อัดสําเนา)

ตารางที่  15  ขอมูลพื้นที่การปกครองสวนทองถ่ิน   จังหวัดราชบุรี   ของอําเภอติดกับ
  แมน้ําแมกลอง

ที่ อําเภอ หมูบาน ตําบล เทศบาล
เมือง

เทศบาล
ตําบล

อบต. อบต. ที่
ติดตอ

1.
2.
3.
4.

อําเภอเมืองราชบุรี
อําเภอโพธาราม
อําเภอบานโปง
อ. ดําเนินสะดวก

187
153
181
103

22
19
15
13

1
1
1
-

3
4
3
2

   18  อบต.
17  อบต.
13  อบต.
13  อบต.

6   แหง
6  แหง
7  แหง
1  แหง

รวม 614 69 3  แหง 12  แหง 61  แหง 20  แหง

ที่มา  :  สํานักงานจังหวัดราชบุรี,   ฝายขอมูลและติดตามประเมินผล,  “ขอมูลพื้นที่การปกครอง
สวนทองถ่ิน,”  กันยายน 2544,  ม.ป.ป. (อัดสําเนา)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 16   โครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมจังหวัดราชบุรี
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2545

ที่ แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ
แผนดิน(บาท)

หนวยดําเนินงาน

1

2.

3.

4.

แผนงานสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก

แผนงานเฝา
ระวังและ
ปองกัน

แผนงานบําบัด
ฟนฟู
แผนงานการ
ศึกษาเพื่อ
การจัดการ
สิ่งแวดลอม

1. โครงการจัดต้ังกลุมอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติระดับทองถิ่น
2. โครงการรณรงคการอนุรักษแมน้ํา
แมกลอง
3.  โครงการสรางจิตสํานึกในการรักษา
แมน้ําลําคลอง จังหวัดราชบุรี
4. โครงการอนุรักษทรัพยากรประมง
น้ําจืด
5. ฝกอบรมผูนําสตรีดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. โครงการฝกอบรมอาสาสมัครพัฒนา
ชุมชนเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม
7. โครงการฝกอบรมใหความรูเรื่องของ
ขยะมูลฝอย
1. โครงการรณรงคปองกันและเฝาระวัง
คุณภาพน้ํา
2. โครงการอนุรักษแมน้ําแมกลองและ
คลองสายหลัก
1. การกอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ํา
และบําบัดน้ําเสีย
1. ศึกษาความเหมาะสมเพื่อหาแนวทาง
การบําบัดน้ําเสียและระบายลงสูแหลงน้ํา

500,000.

2,000,000.

179,700.

25,520.

144,500.

29,850.

20,700.

64,000.

62,000.

12,700,000.

1,500,000.

สํานักงานจังหวัด
ราชบุรี
สํานักงานจังหวัด
ราชบุรี
สนง. สาธารณสุข
จ.ราชบุรี
ประมง อ.เมือง
จ.ราชบุรี
สนง.พัฒนาชุมชน
อ.เมืองราชบุรี
สนง.พัฒนาชุมชน
อ.โพธาราม
อบต.ทาราบ

อําเภอวัดเพลง

เทศบาลตําบลทาผา

สนง.เกษตร อ.เมืองฯ

เทศบาลตําบลทาผา

ที่มา :  สํานักงานจังหวัดราชบุรี,  ฝายนโยบายและแผน,  “แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม จังหวัดราชบุรี ประจําปงบประมาณ,”  กันยายน 2545, 11–14.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  17    โครงการภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2542–2549

                ช่ือโครงการ        ระยะเวลา               กลุมเปาหมาย   หนวยรับผิดชอบ
1.  โครงการอนุรักษดินและน้ํา

2.  โครงการปรับปรุงและฟนฟูแหลง
ทองเที่ยวในเชิงอนุรักษ

3.โครงการศึกษาวิธีการบําบัด
น้ําทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

4.โครงการจัดการและกอสรางระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียรวมใน
เขตชุมชนที่สําคัญ

5.โครงการติดตามตรวจสอบแหลง
กําเนิดมลพิษและคุณภาพแหลงน้ํา

6.โครงการสงเสริมศักยภาพของ
ทองถิ่นในการอนุรักษและใช
ทรัพยากรอยางยั่งยืน

7. โครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร
 ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติ

2542 – 2549 / 8 ป

2542 – 2546 / 5 ป

2543 – 2549/ 7 ป

2544 – 2549/ 6 ป

2542 – 2549/ 8 ป

2543 – 2547/ 5 ป

2542 – 2549/ 8 ป

กอสรางระบบอนุรักษดิน
และน้ําและปองกันการชะ
ลางพังทลายของดิน
การจัดการเสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ   และปรับปรุง
สภาพแวดลอมในรูปของการ
จัดจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย
 และของเสียอยางเหมาะสม
หาแนวทางจัดการน้ําเสียที่
เกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําที่เปนไปไดเชิงเศรษฐกิจ
- เพื่อใหแหลงน้ํามีคุณภาพ
ในระดับที่ไมเปนอันตราย
ตอสุขภาพประชาชนมีความ เห
สมตอการใชประโยชน
 ตามประเภทของแหลงน้ํา
- เพื่อตรวจสอบ  เฝาระวัง
ควบคุม  กํากับดูแลแหลง
กําเนิดมลพิษทุกประเภทให
ปฏิบัติตามกฏขอบังคับและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
- เพื่อสรางจิตสํานึกใหชาว
ประมงในทองถิ่นรูสึกหวงแหน
ทรัพยากรสัตวน้ําและใชอยาง
ชาญฉลาด
- จัดฝกอบรมและศึกษาดูงาน
ใหกับบุคลากรของรัฐ   ภาค
เอกชน องคการเอกชนและ
ผูนําทองถิ่น

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมปาไม

กรมควบคุมมลพิษ
และกรมประมง

องคการจัดการน้ํา
เสีย กรมควบคุม
มลพิษ และองคกร
ปกครองทองถิ่น

กรมควบคุมมลพิษ
กรมอนามัย
กรมประมง
กรมชลประทาน
และองคกร
ปกครองทองถิ่น
กรมประมง

กรมสงเสริมคุณ
ภาพสิ่งแวดลอม 
กรมการปกครอง
และองคกรทองถิ่น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 17   ( ตอ)

                  ช่ือโครงการ      ระยะเวลา            กลุมเปาหมาย หนวยรับผิดชอบ
8. โครงการรณรงคอนุรักษทรัพยากร
น้ํา

9. โครงการสรางจิตสํานึก  และ
ความรูความเขาใจเรื่องมลพิษทางน้ํา

2543 – 2549/ 7 ป

2542 – 2549/ 8 ป

- เพื่อสรางจิตสํานึกในการสง
เสริมการอนุรักษแหลงตนน้ํา
ลําธารและการประหยัดน้ํา
- สรางจิตสํานึก ความรู ความ
เขาใจเรื่องมลพิษทางน้ําให
กับเอกชน  ผูประกอบการ
องคกร  และประชาชนโดย
สวนรวมใหเกิดความรวมมือ
สงเสริมและรักษาแหลงน้ํา

  กรมสงเสริม
คุณภาพ
สิ่งแวดลอม
กรมสงเสริม
คุณภาพ
สิ่งแวดลอม

ที่มา  :   กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม,   สํานักงานนโยบายและแผน
ส่ิงแวดลอม, โครงการภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2542–2549 (กรุงเทพฯ :          
โรงพิมพทิพยวิสุทธิ์ จํากัด, 2540), 42.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทท่ี 3

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเร่ือง     การมีสวนรวมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม  กรณีศึกษาแมน้ําแมกลอง  จังหวัดราชบุรี  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
วิธีดําเนินการวิจัยผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดไวดังนี้

1. ระเบียบวิธีวิจัย
    2. ประชากรและกลุมตัวอยาง

3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล
 5. การวิเคราะหขอมูล
 

ระเบียบวิธีวิจัย
 เพื่อใหงานวิจัยครั้งนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย
ผูวิจัย จึงไดกําหนดรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ประกอบดวย ประชากรและกลุม
ตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากสถิติ  วิเคราะหเนื้อหาจากคําถามปลายเปด   
ดังรายละเอียดตอไปนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในเขต

จังหวัดราชบุรี เฉพาะที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง ประกอบดวยตําบลในอําเภอเมืองราชบุรีมีองค
การบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดแมน้ําแมกลอง   จํานวน  6  ตําบล  อําเภอบานโปงมีองคการ
บริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดแมน้ําแมกลอง จํานวน 7 ตําบล อําเภอโพธารามมีองคการบริหาร
สวนตําบลที่มีพื้นที่ติดแมน้ําแมกลอง จํานวน  6 ตําบล อําเภอดําเนินสะดวกมีองคการบริหารสวน
ตําบลที่มีพื้นที่ติดแมน้ําแมกลอง  จํานวน  1 ตําบล มีองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอ
แมน้ําแมกลองรวมทั้งส้ิน  จํานวน   20  ตําบล  มีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลทั้งส้ิน  จํานวน
320  คน ดังปรากฏในตารางที่ 18
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2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ใชวิธีการสุมแบบแบงชวงชั้น (Stratify   
Random  Sampling)  จํานวนรอยละ  50   ของประชากรแตละองคการบริหารสวนตําบล   ไดกลุม
ตัวอยาง  จํานวนทั้งส้ิน   160  คน   ดังปรากฏในตารางที่ 18    

ตารางที่ 18    แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง

อําเภอ องคกรทองถิ่น ประชากร กลุมตัวอยาง

1. อําเภอเมืองราชบุรี 1. อบต.หนองกลางนา
2. อบต.ทาราบ
3. อบต.หลุมดิน
4. อบต.บานไร
5.  อบต.คุงน้ําวน
6. อบต.บางปา

14
14
10
12
15
24

7
7
5
6
7

12
2. อําเภอบานโปง 1. อบต.ลาดบัวขาว

2. อบต.ทาผา
3. อบต.เบิกไพร
4. อบต.คุงพยอม
5. อบต.สวนกลวย
6. อบต.บานมวง
7. อบต.นครชุมน

14
22
24
26
24
14
25

7
11
12
13
12
7

12

3. อําเภอโพธาราม 1. อบต.สรอยฟา
2. อบต.คลองตาคต
3. อบต.คลองขอย
4. อบต.ทาชุมพล
5. อบต.บางโตนด
6. อบต.เจ็ดเสมียน

9
10
14
16
11
6

5
5
7
8
6
3

4. อําเภอดําเนินสะดวก 1. อบต.สี่หมื่น 16 8

รวมทั้งหมด 320 160
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เคร่ืองมือในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  ซ่ึงมีลักษณะผสมระหวาง

คําถามปลายปด (Closed  End)  และปลายเปด (Open  End)   โดยมีโครงสรางแบบสอบถาม ดังนี้
สวนที่  1  คําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป  ของสวนบุคคลไดแก  อายุ  อาชีพ  ระดับการ

ศึกษา  รายได  ระยะเวลาที่อาศัยในทองถ่ิน  ตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบล  การเปนสมาชิก
องคกรอ่ืน  จํานวนประชากรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  การรับรูขอมูลขาวสาร  ความรูเร่ืองการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม   และการใชประโยชนจากแมน้ําแมกลอง  ลักษณะเปนคําถามเลือกตอบแบบปลายปด
และปลายเปด

สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับการรับรูขาวสารที่เกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม  ไดแก
ความถี่ของการรับรูขาวสารขอมูลจากสื่อสารมวลชนตาง ๆ   และการรับรูจากสื่อระหวางบุคคล
ลักษณะเปนคําถามปลายปด ใหเลือกตอบ โดยถือเกณฑการใหคะแนนการรับรูเรื่องจากสื่อมวลชน
และส่ือระหวางบุคคล ตามระดับความถี่  ดังนี้

ไมเคยไดรับ 
   นาน ๆ คร้ัง       
   เดือนละ 1 – 2 ครั้ง   
   1 -  2 คร้ัง / สัปดาห  
   3 – 4  คร้ัง /  สัปดาห  
   ทุกวัน       

 เมื่อใหคะแนนเกี่ยวกับการรับรูขอมูลเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมทาง
ส่ือสารมวลชนและทางสื่อระหวางบุคคล   ตามเกณฑที่ไดกําหนดไวแลว   จะนํามาจัดกลุมการรับรู
ขอมูลโดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย   (Χ )   โดยจัดเปนกลุมความถี่ของการรับรูขอมูลขาวเรื่อง ราวทั้ง
5   ระดับ

สวนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับความรูในเรื่องที่เกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมในการ
อนุรักษน้ํา    ดิน    และการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล    มีลักษณะเปนคําถามปลายปด    2  ตัวเลือก
จํานวน  20  ขอ  คือ  ใช    ไมใช   เปนการวิเคราะหเลือกตอบตามความรู  ความเขาใจที่มีเกี่ยวกับ
การอนุรักษส่ิงแวดลอม  ของแมน้ําแมกลอง  จังหวัดราชบุรี

โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
  มีความรูอยางถูกตอง     ใหคะแนน          1        คะแนน
  มีความรูไมถูกตอง           ใหคะแนน          0        คะแนน
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   เมื่อใหคะแนนของความรูเรื่องที่เกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมแมน้ํา         
แมกลองตามเกณฑที่กําหนดใหแลวนํามาจัดกลุมระดับการมีสวนรวมจากความรูที่ไดรับโดย
พิจารณาจากคาเฉลี่ย (Χ )  โดยจัดเปนกลุมระดับการมีความรู  สูง  กลาง  และต่ํา  ใชเกณฑ
พิจารณาระดับคะแนน  คือ 15 – 20,  13 – 14  และ  1- 12  ตามลําดับ

สวนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม  กรณี
ศึกษาแมน้ําแมกลอง จังหวัดราชบุรี  มีลักษณะเปนคําถามแบบประมาณคา (Rating Scale)
ประกอบดวย ประโยคบอกเลาจํานวน  10  ขอ  แตละขอมีมาตรวัด  5  หนวย  มีคาคะแนนอยู
ระหวาง   5–125  คะแนน  คะแนนสูงแสดงวา มีการปฏิบัติมาก  หรือมีพฤติกรรมที่มีสวนรวมมาก
แยกเปนเรื่อง ๆ ไดแก   การอนุรักษน้ํา  การอนุรักษดิน   และการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล  มี
ลักษณะตามดานตาง ๆ   4   ดาน   คือ
                   ดานการวิเคราะหปญหาและสาเหตุของปญหาการอนุรักษส่ิงแวดลอม
                  ดานการรวมวางแผนเพื่อแกไขปญหา
                  ดานการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอม
                  ดานการติดตามและประเมินผลกิจกรรม
โดยมีเกณฑการใหคะแนนและประเมินผลดังนี้

    ปฏิบัติมากที่สุด ไดคะแนน           5        คะแนน
    ปฏิบัติมาก         ไดคะแนน           4        คะแนน
    ปฏิบัติปานกลาง ไดคะแนน           3        คะแนน
    ปฏิบัตินอย         ไดคะแนน           2        คะแนน
    ไมปฏิบัติ ไดคะแนน           1        คะแนน

เกณฑพิจารณาระดับพฤติกรรมการมีสวนรวม จากคะแนน
                   1 –1.49                 ระดับ   นอยที่สุด

     1.5 – 2.49       ระดับ    นอย
     2.50 – 3.49 ระดับ  ปานกลาง
     3.50 – 4.49 ระดับ มาก
     4.50 – 5.00 ระดับ มากที่สุด

เมื่อคะแนนพฤติกรรมของการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลอง ตามเกณฑที่
กําหนดใหแลวนํามาจัดกลุมกิจกรรมการมีสวนรวม โดยพิจารณาจากคารอยละและจัดเปนกลุม
ระดับพฤติกรรมการมีสวนรวม  5  ระดับ  ของลักษณะกิจกรรมการมีสวนรวม
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สวนที่  5 คําถามเกี่ยวกับสภาพปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ ในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม  ศึกษากรณีแมน้ําแมกลอง จังหวัดราชบุรี มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบ
ไดแสดงความคิดเห็น  และการเสนอแนะไดอยางเสรี

ขั้นตอนการสรางและพัฒนาเครื่องมือ
การสรางแบบสอบถาม เพื่อใชในการเก็บขอมูลการวิจัยมีการดําเนินงานตามขั้นตอน 

ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี   แนวคิด   และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมใน

การอนุรักษส่ิงแวดลอม   จากเอกสารงานวิจัยและตําราทั่วไป
2. กําหนดเนื้อหาของคําถามหรือขอความในแบบสอบถามใหครอบคลุมเนื้อหาเรื่อง

ที่จะศึกษาและมีลักษณะที่ทุกคนสามารถตอบขอเท็จจริงได
3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อแกไขปรับปรุงจนเปน

แบบวัดที่สมบูรณ   ชัดเจน  ถูกตองและตรงตามเนื้อหา
4. นําแบบสอบถามไปทดสอบ (Try – out) กับกลุมตัวอยาง คือ  สมาชิกองคการ

บริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดกับแมน้ําแมกลอง  อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน 40  คน   
แลวนําผลที่ไดไปปรับขอคําถามใหม

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล   ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงนายกองคการบริหารสวน

ตําบล  นายกองคการบริหารเทศบาลตําบล   ที่เปนกลุมตัวอยางทั้ง  4   อําเภอเพื่อขอความรวมมือ
2. จัดเตรียมแบบสอบถามตามจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน   160  ชุด
3. จัดเก็บขอมูลโดยใหสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลกรอกขอมูลดวยตนเอง

ประกอบ   การสัมภาษณ ตามแบบสอบถามที่สรางขึ้น  ซ่ึงผูวิจัยไดทําการชี้แจงเพื่อทําความเขาใจ
แกสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  กอนตอบแบบสอบถาม โดยมีครูศูนยการเรียนชุมชนและครู
อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนที่รับผิดชอบพื้นที่ตําบลนั้น ๆ  ชวยเก็บขอมูล  และตรวจสอบ
ความสมบูรณกอนรับคืนทุกชุด

การวิเคราะหขอมูล
การจัดทําขอมูลเมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดดําเนินการ

ดังนี้
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1. ตรวจความสมบูรณของแบบสอบถาม
2. จัดระเบียบขอมูลทั้งหมด สรางคูมือและลงรหัส
3. นําขอมูลดังกลาวไปวิเคราะหประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชชุด

โปรแกรม  SPSS  for  Windows  11.5   คํานวณคาทางสถิติ
4. นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามที่เปนขอคําถามปลายเปดมาจัดแยกตามประเภท

กลุมตัวอยางแลวสรุปลําดับความสําคัญของเนื้อหาเปนความเรียง

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
1. ลักษณะทั่วไปของกลุมประชากรที่ศึกษาการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม  

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ  ใชสถิติรอยละ (%)  คาเฉลี่ย (Χ )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)  ตามความเหมาะสม

2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร
   การวิเคราะหของตัวแปรเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษ     

ส่ิงแวดลอมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล กรณีศึกษา  แมน้ําแมกลอง  จังหวัดราชบุรี  โดย
ใชสถิติวิเคราะห T–test และ F-test พรอมทําการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี L.S.D. (Least
Significant  Difference) เมื่อพบความแตกตางกันอยางนอยหนึ่งคู
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บทท่ี 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

การวจิยัเร่ือง “การมสีวนรวมของสมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลตอการอนรัุกษส่ิง
แวดลอม  กรณีศึกษาแมน้ําแมกลอง จังหวัดราชบุรี”  ผูวิจัยใชวิธีการแจกแบบสอบถามใหแก
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง จังหวัดราชบุรี จํานวน 160 คน   
ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ไดรับแบบสอบถามกลับมา ผานการตรวจความถูกตอง
สมบูรณ จากนั้นจึงนํามาวิเคราะหขอมลูดวยโปรแกรม SPSS for Windows 11.5  โดยผลการวเิคราะห
ขอมลูแบงออกเปน  5  ตอน  ดงัตอไปนี้

ตอนที่   1   ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่   2   โครงการกิจกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมของสมาชิกองคการบริหาร

สวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง
ตอนที่   3   ระดับความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ

สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง
ตอนที่   4   การเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม

แมน้ําแมกลองของสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง
ตอนที่   5    สภาพปญหา อุปสรรคของพฤตกิรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษ

ส่ิงแวดลอมแมน้าํแมกลองของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง

ตอนที่  1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่มี

พื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลองจังหวัดราชบุรี จํานวน 160 คน จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ระยะเวลาที่อาศัยในทองถ่ิน ตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบลหรือ
เทศบาล ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาล จํานวนประชากรใน
พื้นที่ตําบลหรือชุมชนที่รับผิดชอบอยู การเปนสมาชิกกลุมชมรม หรือองคกรอ่ืน การใชประโยชน
จากแมน้ําลําคลอง  การมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมในดานตาง ๆ  การไดรับขาวสาร
ขอมูลเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมจากสื่อตางๆ ในรอบ 1 ป  และการไดรับการอบรมหรือ
ศึกษาหาความรูเร่ืองการอนุรักษส่ิงแวดลอมจากแหลงเรียนรูในรอบ  1 ป  มีรายละเอียดดังตาราง
ที่ 19-32

83
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ตารางที ่19  ขอมลูทัว่ไปของสมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลทีม่พีืน้ทีต่ดิตอแมน้าํแมกลอง
 จงัหวดัราชบรีุ    จาํแนกตามเพศ

เพศ จํานวน (คน) รอยละ (%)
- ชาย 130 81.3
- หญิง 30 18.8

รวม 160 100.0

จากตารางที ่ 19 พบวา สมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลทีม่พีืน้ทีต่ดิตอแมน้าํแมกลอง
จงัหวดัราชบรีุ จาํนวน 160 คน สวนใหญเปนผูชาย 130 คน คดิเปนรอยละ 81.3  สวนทีเ่หลืออีก      
30 คน  หรือ  รอยละ 18.8   เปนผูหญิง

ตารางที ่20  ขอมลูทัว่ไปของสมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลทีม่พีืน้ทีต่ดิตอแมน้าํแมกลอง
 จงัหวดัราชบรีุ    จาํแนกตามอายุ

อายุ จํานวน (คน) รอยละ (%) คาสถิติ
- ตํ่ากวา 36 ป 29 18.1
- 36 – 40 ป 30 18.8
- 41 – 45 ป 29 18.1 x  = 44.48
- 46 – 50 ป 29 18.1 S.D. = 8.81
- 51 – 55 ป 24 15.0
- สูงกวา 55 ป 19 11.9

รวม 160 100.0

จากตารางที ่ 20 พบวา สมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลทีม่พีืน้ทีต่ดิตอแมน้าํแมกลอง
จงัหวดัราชบรีุ จาํนวน 160 คน มอีายเุฉล่ีย 44.48 ป  สวนใหญมชีวงอายกุระจายในทกุกลุมอาย ุ  โดย
มอีายมุากกวา  36  ปขึน้ไปเปนสวนใหญ
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ตารางที ่21   ขอมลูทัว่ไปของสมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลทีม่พีืน้ทีต่ดิตอแมน้าํแมกลอง
   จงัหวดัราชบรีุ  จาํแนกตามอาชพี

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ (%)
- เกษตรกรรม 73 45.6
- ประมง,ปศุสัตว 4 2.5
- คาขาย 27 16.9
- ธุรกิจสวนตัว 14 8.8
- รับจาง 32 20.0
- อื่น ๆ 10 6.3

รวม 160 100.0

จากตารางที ่ 21 พบวา สมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลทีม่พีืน้ทีต่ดิตอแมน้าํแมกลอง
จงัหวดัราชบรีุ  จาํนวน 160 คน สวนใหญมอีาชพีเกษตรกรรม จาํนวน 73 คน (รอยละ 45.6)         
รองลงมาคอืมอีาชพี    รับจางจาํนวน  32 คน (รอยละ 20.0)  และคาขาย  27  คน (รอยละ 16.9)     
ตามลําดบั

ตารางที ่22  ขอมลูทัว่ไปของสมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลทีม่พีืน้ทีต่ดิตอแมน้าํแมกลอง
  จงัหวดัราชบรีุ   จาํแนกตามรายไดตอเดอืน

รายไดตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ (%) คาสถิติ
- ตํ่ากวา 5,001 บาท 16 10.0
- 5,001 – 10,000 บาท 89 55.6
- 10,001 – 15,000 บาท 30 18.8 x  = 11,475.63
- 15,001 – 20,000 บาท 10 6.3 S.D. = 7,990.36
- สูงกวา 20,000 บาท 15 9.4

รวม 160 100.0

จากตารางที ่ 22 พบวา สมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลทีม่พีืน้ทีต่ดิตอแมน้าํแมกลอง
จงัหวดัราชบรีุ จาํนวน 160 คน มรีายไดเฉล่ียตอเดอืน 11,476 บาท โดยสวนใหญมรีายไดตอเดอืน
5,001-10,000 บาท จาํนวน 89 คน (รอยละ 55.6)  รองลงมาคอืมรีายไดตอเดอืน 10,001-15,000 บาท
จาํนวน 30 คน (รอยละ 18.8)
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ตารางที ่23   ขอมลูทัว่ไปของสมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลทีม่พีืน้ทีต่ดิตอแมน้าํแมกลอง
   จงัหวดัราชบรีุ   จาํแนกตามระยะเวลาทีอ่าศยัในทองถ่ิน

ระยะเวลาที่อาศัยในทองถิ่น จํานวน (คน) รอยละ (%) คาสถิติ
- ตํ่ากวา 16 ป 26 16.3
- 16 – 25 ป 14 8.8
- 26 – 35 ป 33 20.6 x  = 35.17
- 36 – 45 ป 38 23.8 S.D. = 15.94
- 46 – 55 ป 38 23.8
- สูงกวา 55 ป 11 6.9

รวม 160 100.0

จากตารางที ่ 23 พบวา สมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลทีม่พีืน้ทีต่ดิตอแมน้าํแมกลอง
จงัหวดัราชบรีุ จาํนวน 160 คน มรีะยะเวลาทีอ่าศยัในทองถ่ินโดยเฉล่ีย 35 ป  โดยสวนใหญมากกวา
25  ปขึน้ไป

ตารางที ่24   ขอมลูทัว่ไปของสมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลทีม่พีืน้ทีต่ดิตอแมน้าํแมกลอง
   จงัหวดัราชบรีุ   จาํแนกตามจาํนวนประชากรในพืน้ทีต่าํบลหรอืชุมชนทีรั่บผดิชอบอยู

จํานวนประชากรในพื้นที่ตําบลหรือ
ชุมชนที่รับผิดชอบอยู จํานวน (คน) รอยละ (%)

- นอยกวา 2,501 คน 57 35.6
- 2,501 – 5,000 คน 59 36.9
- 5,001 – 7,500 คน 32 20.0
- มากกวา 7,500 คน 12 7.5

รวม 160 100.0

จากตารางที ่ 24   พบวา สมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลทีม่พีืน้ทีต่ดิตอแมน้าํแมกลอง
จงัหวดัราชบรีุ จาํนวน 160 คน สวนใหญมจีาํนวนประชากรในพืน้ทีต่าํบลหรอืชุมชนทีรั่บผิดชอบ
อยู 2,501-5,000 คน  รอยละ  36.9  รองลงมาคอื นอยกวา  2,501 คน รอยละ 35.6 และ 5,001-7,500
คน รอยละ 20.0  ตามลาํดบั
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ตารางที ่ 25   ขอมูลทัว่ไปของสมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลทีม่พีืน้ทีต่ดิตอแมน้าํแมกลอง
    จงัหวดัราชบรีุ   จาํแนกตามการเปนสมาชกิกลุม ชมรมหรอืองคกรอืน่

สมาชิกกลุม ชมรมหรือองคกรอื่น จํานวน (คน) รอยละ (%)
- ชมรมรักษลุมแมน้ําแมกลอง 46 28.8
- องคกรผูใชน้ําภาคเกษตรกรรม 34 21.3
- องคกรบริหารจัดการลุมแมน้ําแมกลอง 17 10.6
- กลุมอนุรักษลุมน้ํา 12 7.5
- กลุมผูพิทักษคนรักน้ํา 10 6.3
- องคกรผูใชน้ําภาคอุตสาหกรรม 6 3.8
- กลุมทาชุมพลรักษแมกลอง 5 3.1
- กลุมบานมวงรักษแมกลอง 5 3.1
- กลุมหลุมดินพิทักษน้ํา 4 2.5
- กลุมอนุรักษคลองดําเนิน 3 1.9
- กลุมเจ็ดเสมียนเพียรอนุรักษแมกลอง 2 1.3

รวม 144 90.2
- องคกรพัฒนาเอกชน 6 3.8
- อื่น ๆ 3 1.9

รวม 9 5.7
รวมทั้งหมด 153 95.9

จากตารางที ่ 25 พบวา สมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลทีม่พีืน้ทีต่ดิตอแมน้าํแมกลอง
จงัหวดัราชบรีุ จาํนวน 160 คน สวนใหญเปนสมาชกิชมรม หรือกลุมอนรัุกษแมน้าํ  รอยละ  90.2
โดยเปนสมาชกิชมรมรกัษลุมแมน้าํแมกลอง รอยละ 28.8   รองลงมาคอืเปนสมาชกิองคกรผูใชน้าํ
ภาคเกษตรกรรม  รอยละ  21.3  ตามลาํดบั   และเปนสมาชกิองคกรอืน่ ๆ  รอยละ  5.7   ตามลาํดบั
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ตารางที ่26   ขอมลูทัว่ไปของสมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลทีม่พีืน้ทีต่ดิตอแมน้าํแมกลอง
    จงัหวดัราชบรีุ   จาํแนกตามการใชประโยชนจากแมน้าํลําคลอง
    (ตอบไดมากกวา  1  ขอ )

การใชประโยชนจากแมน้ําลําคลอง จํานวน
(คน) รอยละ (%)

-   ไมใช 22 13.75
-   ใช

- ใชประโยชนสําหรับประกอบอาชีพทางการเกษตร
- ใชประโยชนสําหรับการทําความสะอาด
- ใชประโยชนสําหรับการบริโภค
- ใชประโยชนสําหรับประกอบอาชีพทําการคาขาย
- ใชประโยชนสําหรับประกอบอาชีพทางอุตสาหกรรมและโรงงาน
- ใชประโยชนสําหรับจัดทําเปนแหลงทองเที่ยวและพักผอน

138
104
78
47
30
12
11

86.25
65.0
48.8
29.4
18.8
7.5
6.9

รวม 178 176.4
160 100.

จากตารางที ่ 26 พบวา สมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลทีม่พีืน้ทีต่ดิตอแมน้าํแมกลอง
จงัหวดัราชบรีุ จาํนวน 160 คน เปนผูใชประโยชนจากแมน้าํลําคลอง 138 คน คดิเปนรอยละ 86.3
โดยสวนใหญใชประโยชนสําหรับประกอบอาชพีทางการเกษตร  จาํนวน 104 คน คดิเปนรอยละ 65.0
รองลงมาใชประโยชนสําหรับการทาํความสะอาด  จาํนวน  78 คน คดิเปนรอยละ 48.8  

ตารางที ่27   ขอมลูทัว่ไปของสมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลทีม่พีืน้ทีต่ดิตอแมน้าํแมกลอง
    จงัหวดัราชบรีุ   จาํแนกตามระดบัการศกึษา

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ (%)
- ประถมศึกษา 56 35.0
- มัธยมศึกษาตอนตน 37 23.1
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 44 27.5
- อนุปริญญา 10 6.3
- ปริญญาตรี 13 8.1

รวม 160 100.00
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จากตารางที ่ 27 พบวา สมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลทีม่พีืน้ทีต่ดิตอแมน้าํแมกลอง
จงัหวดัราชบรีุ จาํนวน 160 คน โดยมกีลุมคนทีจ่บการศกึษาในระดบัประถมศกึษามากทีสุ่ด จาํนวน
56 คน (รอยละ 35.0) รองลงมาคอืจบการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จาํนวน 44 คน     
(รอยละ 27.5) และระดบัมธัยมศกึษาตอนตน จาํนวน 37 คน (รอยละ 23.1) ตามลาํดบั มผูีทีเ่รียนจบ
ระดบัอนปุริญญาและปรญิญาตรนีอยมาก   จาํนวน  23  คน ( รอยละ 14.4 )

ตารางที ่28   ขอมลูทัว่ไปของสมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลทีม่พีืน้ทีต่ดิตอแมน้าํแมกลอง
    จงัหวดัราชบรีุ   จาํแนกตามตาํแหนงในองคการบรหิารสวนตาํบลหรอืเทศบาล

ตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาล จํานวน (คน) รอยละ (%)
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 135 84.4
- คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 15 9.4
- สมาชิกสภาเทศบาล 10 6.3

รวม 160 100.0

จากตารางที ่ 28 พบวา สมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลทีม่พีืน้ทีต่ดิตอแมน้าํแมกลอง
จงัหวดัราชบรีุ จาํนวน 160 คน สวนใหญเปนสมาชกิสภาองคการบรหิารสวนตาํบล จาํนวน 135 คน
(รอยละ 84.4)  รองลงมาคอื คณะกรรมการบรหิารองคการบรหิารสวนตาํบล จาํนวน 15 คน (รอยละ
9.4) และสมาชกิสภาเทศบาล จาํนวน 10 คน (รอยละ 6.3) ตามลําดบั\

ตารางที ่29   ขอมลูทัว่ไปของสมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลทีม่พีืน้ทีต่ดิตอแมน้าํแมกลอง
    จงัหวดัราชบรีุ จาํแนกตามระยะเวลาทีด่าํรงตาํแหนงในองคการบรหิารสวนตาํบล
    หรือเทศบาล

ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงใน
องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาล จํานวน (คน) รอยละ (%)

- 1 ป 35 21.9
- 2 ป 25 15.6
- 3 ป 42 26.3
- 4 ป 33 20.6
- 5 ป 11 6.9
- มากกวา 5 ป 14 8.8

รวม 160 100.0

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



90

จากตารางที ่ 29 พบวา สมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลทีม่พีืน้ทีต่ดิตอแมน้าํแมกลอง
จงัหวดัราชบรีุ จาํนวน 160 คน สวนใหญดาํรงตาํแหนงในองคการบรหิารสวนตาํบลหรอืเทศบาล
เปนเวลา 3 ป จาํนวน 42 คน (รอยละ 26.3)  รองลงมาคอื 1 ป จาํนวน 35 คน (รอยละ 21.9)  4 ป
จาํนวน 33 คน   (รอยละ 20.6)    และ 2 ป จาํนวน 25 คน (รอยละ 15.6) ตามลําดบั

ตารางที ่30  การไดรับขาวสารขอมูลเกีย่วกบัการอนรัุกษส่ิงแวดลอมจากสือ่ตาง ๆ ในรอบ 1 ป
ของสมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบล
 

การไดรับขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม
จากสื่อตาง ๆ ในรอบ 1 ป จํานวน (คน) รอยละ (%)

- ไมไดรับจากสื่อใดๆ  เลย 18 11.25
- ไดรับจากสื่อตางๆ

- สื่อสารมวลชนตางๆ
- สื่อประเภทบุคคล

142
87
55

88.75
54.38
34.37

รวม 160 100

จากตารางที ่ 30 พบวา สมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลทีม่พีืน้ทีต่ดิตอแมน้าํแมกลอง
จงัหวดัราชบรีุ จาํนวน 160 คน สวนใหญเปนผูทีไ่ดรับขาวสารขอมลูเกีย่วกบัการอนรัุกษส่ิงแวดลอม
จากสือ่ตาง ๆ จาํนวน 142 คน (รอยละ 88.75) โดยไดรับขาวสารขอมลูเกีย่วกบัการอนรัุกษส่ิง
แวดลอมจากสือ่สารมวลชนตาง ๆ  จาํนวน 87 คน (รอยละ 54.38)  และไดรับขาวสารจากสือ่
ประเภทบคุคล จาํนวน 55 คน (รอยละ 34.37) ระหวางสือ่มวลชนและสือ่ประเภทบคุคลจะไดรับ
นอย มรีะดบัความถีค่อนขางนอยและยงัมผูีทีไ่มไดรับสือ่ใด ๆ  เลย   จาํนวน  18  คน  คดิเปนรอยละ
11.25

การรบัรูขาวสารเกีย่วกบัการอนรัุกษส่ิงแวดลอมของสมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลทีม่ี
พืน้ทีต่ิดตอแมน้ําแมกลองจังหวัดราชบุรี แบงออกตามแหลงขาวสารขอมูล 9 ดาน คือ โทรทศัน
วทิย ุ หนงัสอืพมิพ วารสาร/นติยสารหรอืใบความรู อินเตอรเนต็ หอกระจายขาว เจาหนาทีข่องรัฐ    
การสนทนากับเพื่อนบาน และปายประชาสัมพันธของหนวยงานตาง ๆ มีรายละเอียดดังตารางที่ 32
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ตารางที่ 31   การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมของสมาชิกองคการบริหาร
    สวนตําบลที่มี   พื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง

ความถี่ในการดู / ฟง / พูด / อาน
แหลงขาวสารขอมูล ไมเคย

ไดรับ  (0)
นาน ๆ
ครั้ง (1)

1-2 ครั้ง/
เดือน (2)

1-2 ครั้ง/
สัปดาห (3)

3-4 ครั้ง/
สัปดาห (4)

ทุกวัน
(5)

1. โทรทัศน
(123/76.88)

37
23.1%

29
18.1%

32/64
20.0%

9/27
5.6%

20/ 80
12.5%

33 /165
20.6%

2.หนังสือพิมพ
(119 /74.38)

41
25.6%

42
26.3%

20 /40
12.5%

13 /39
8.1%

15 / 60
9.4%

29 / 145
18.1%

3. วิทยุ
(116 / 72.5)

44
27.5%

43
26.9%

26 / 52
16.3%

16 / 48
10.0%

17 / 68
10.6%

14 / 70
8.8%

4. ปายประชาสัมพันธ
(108 / 67.5)

52
32.5%

45
28.1%

18 / 36
11.3%

24 / 72
15.0%

14 / 56
8.8%

7 / 35
4.4%

5. การสนทนากับเพื่อนบาน
(104 / 65.0)

56
35.0%

35
21.9%

24 /48
15.0%

23 / 69
14.4%

13 / 52
8.1%

9 / 45
5.6%

6. หอกระจายขาว
(103 / 64.38)

57
35.6%

36
22.5%

25 / 50
15.6%

19 /57
11.9%

15 / 60
9.4%

8 / 40
5.0%

7. เจาหนาที่ของรัฐ
(99 / 61.88)

61
38.1%

45
28.1%

18 / 36
11.3%

22 / 66
13.8%

11 /44
6.9%

3 / 15
1.9%

8. วารสาร/นิตยสาร
(93 / 58.13)

67
41.9%

38
23.8%

16 / 32
10.0%

20 / 60
12.5%

11 / 44
6.9%

8 / 40
5.0%

9. อินเตอรเน็ต
( 35 / 21.88)

125
78.1%

12
7.5%

6 / 12
3.8%

13 / 39
8.1%

4 / 16
2.5%

-
-

จากตารางที ่ 31  พบวา สมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลทีม่พีืน้ทีต่ดิตอแมน้าํแมกลอง
จงัหวดัราชบรีุ จาํนวน 160  คน   มกีารรบัรูขาวสารเกีย่วกบัการอนรัุกษส่ิงแวดลอมจากแหลงขาว
ตาง ๆ   เมือ่เรียงลําดบัจากจาํนวนครัง้ทีไ่ดรับ  แลวสวนใหญจะไดรับจากแหลงขาวทีเ่ปน โทรทศัน
ตัง้แตไดรับทกุวนั ถึงนาน ๆ  ครัง้ จาํนวน  123  คน  365  คะแนนความถี ่  หรือคดิเปน  (76.88%)  และ
ในขณะเดยีวกนั มผูีทีไ่มเคยไดรับรูจากแหลงขาวนีเ้ลย  จาํนวน  37  คน   คดิเปน    23.1%  แหลงขาว
ทีร่องมาเปนหนงัสอืพมิพ  จาํนวน  119  คน  คะแนนความถี ่ 326 คะแนน  หรือคิดเปน  (74.38%)
หนงัสอืพมิพ และวทิยตุามลําดบั และแหลงขาวทีไ่ดรับเปนสวนนอย หรือไมไดรับเลยเปน
อินเตอรเน็ต  จํานวน 125  คน  คิดเปน  78.10% ไดรับบางนาน ๆ คร้ัง  หรือ  3 - 4  คร้ังตอสัปดาห
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จํานวน  35  คน  คิดเปน  21.88%   และจํานวน  93   คน  คิดเปน  58.13 %    เปนแหลงขาวสาร
ประเภทวารสาร/นติยสาร   มคีวามถีท่ีไ่มไดรับเลย   จาํนวน   67  คน   คดิเปน    41.9%

ตอนที่   2   โครงการกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
ท่ีมีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง

ตารางที ่32   กจิกรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมในดานตาง ๆ ของสมาชกิ
   องคการบรหิารสวนตาํบล  (ตอบไดมากกวา   1  ขอ)

การมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมในดานตางๆ จํานวน (คน) รอยละ (%)
ดานน้ํา  - การปองกันน้ําเสียไหลลงแมน้ํา 88 55.0
             - การสงเสริมใหมีแหลงบําบัดน้ําเสีย 20 12.5
              - การดูแลอนุรักษแมน้ําแมกลอง 68 42.5
             - การอนุรักษประเพณีคนรักน้ําแมกลอง 19 11.9
             - การเฝาระวังรักษาความปลอดภัยทางน้ํา 11 6.9
             - การสงเสริมทองเที่ยวทางน้ํา 20 12.5
              - การอนุรักษทัศนียภาพริมแมน้ําแมกลอง 23 14.4
              - การอนุรักษศิลปะรานคาทางน้ํา   ( 250/ 50.60 ) 1 0.6
 ดานดิน - การฟนฟูแหลงเสื่อมโทรมของแมน้ําแมกลอง 11 6.9
              - การอนุรักษดินและน้ําเพื่อการเกษตร 44 27.5
              - การปองกันน้ําเซาะและพังทลายหนาดิน 27 16.9
               - การเกษตรปลอดสารพิษ   ( 101 / 20.45 ) 19 11.9
ดานขยะฯ – การรณรงคหามจับสัตวน้ําในฤดูวางไข 29 18.1
               - การสงเสริมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแบบธรรมชาติ 19 11.9
               - การกําจัดมลพิษของแมน้ําแมกลอง (143/28.95) 33 20.6
               - การรณรงคกําจัดขยะ หรือปฏิกูลทางน้ํา 62 38.8

รวม 494 308.9

จากตารางที่ 32 พบวาสมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลทีม่พีืน้ทีต่ดิตอแมน้าํแมกลอง 
จังหวัดราชบุรี จาํนวน  160 คน สวนใหญเปนผูมสีวนรวมในกจิกรรมการอนรัุกษส่ิงแวดลอม     
เกีย่วกบัดานน้าํ (รอยละ 50.60)  รองลงมาคอื เกีย่วกบัดานรณรงคเพือ่จัดการขยะและสิ่งปฏิกูลทาง
น้ําไมใหลงแมน้ําแมกลอง (รอยละ 28.95)  และดานการรณรงคดูแลรักษา ปองกันดินไมใหเสื่อม  
หรือพังทลายเพื่อใชในการเกษตร (รอยละ 20.45)   ตามลาํดบั
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ตารางที ่33   การไดรับการอบรมหรอืศกึษาหาความรูเร่ืองการอนรัุกษส่ิงแวดลอมจากแหลงเรยีนรู
ในรอบ  1  ป

การไดรับการอบรมหรือศึกษาหาความรูเรื่องการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมจากแหลงเรียนรูในรอบ 1 ป

จํานวน
(คน)

รอยละ
(%)

คาสถิติ

- จากการเขารับการฝกอบรมและรวมจัดกิจกรรมของ
หนวย  ราชการ

39 24.4

- จากกลุมองคกรตางๆในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและชุมชนที่ตน
สังกัด

46 28.8 Χ = 2.42
S.D.= 2.27

- จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุมเวทีประชาคมที่จัดใน
ชุมชน

37 23.1

- จากการศึกษาคนควาดวยตนเองจากสื่อเอกสาร วารสาร     
ตําราตางๆ

36 22.5

จากตารางที ่33   พบวา  ในรอบ 1 ปทีผ่านมา  สมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลทีม่พีืน้ที่
ตดิตอแมน้าํแมกลอง จงัหวดัราชบรีุ จาํนวน  160 คน   สวนใหญไดรับการอบรมศกึษาจากกลุม
องคกรตาง ๆ ในพืน้ทีจ่งัหวดัราชบรีุและชมุชนท่ีตนสงักดั  จาํนวน 46 คน (รอยละ 28.8)  รองลงมา
คอื ไดรับการอบรมศกึษาหาความรูเรือ่งการอนรัุกษส่ิงแวดลอมจากการเขารับการฝกอบรม และรวม
กจิกรรมของหนวยราชการจาํนวน 39 คน (รอยละ 24.4) ไดรับการอบรมศกึษาจากการแลกเปลีย่น
เรียนรูของกลุมเวทปีระชาคมทีจ่ดัในชมุชนจาํนวน 37 คน (รอยละ 23.1) และไดรับจากการศกึษา
คนควาดวยตนเองจากสือ่เอกสาร  วารสาร  ตาํราตาง ๆ  จาํนวน  36  คน (รอยละ 22.5)  ตามลาํดบั

ตอนที่  3  ระดับความรูเก่ียวกับพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง   จังหวัดราชบุรี
มีจํานวน   20  ขอ   

ซ่ึงมีรายละเอียดดังตารางที่ 34 –35
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ตารางที่ 34   ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
  ที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง

คําถาม ถูก รอยละ
1. การอนุรักษส่ิงแวดลอม หมายถึง การรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติที่เปนดิน น้ํา สัตวและ
พันธุพืช หรือขยะธรรมชาติใหอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนยาวนาน

156 97.5%

2. การอนุรักษส่ิงแวดลอมเปนการใชทรัพยากรอยางชาญฉลาด ประหยัด บํารุงดูแลรักษา และ
ฟนฟูสวนที่เสื่อมโทรมใหมีสภาพที่ดีข้ึน

157 98.1%

3. แนวทางในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของทองถิ่นไดกําหนดขึ้นเพื่อควบคุมการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและใหความรูแกประชาชนโดยใชส่ือมวลชนเปนสื่อกลาง

128 80.0%

4. การอนุรักษส่ิงแวดลอมของแหลงน้ําตางๆไมใชเปนหนาที่ของกรมประมงเทานั้น 130 81.3%
5. การทิ้งส่ิงปฏิกูล หรือของเสียตาง ๆ ลงแมน้ําเปนสาเหตุที่ทําใหน้ําเสีย 160 100.0%
6. การเจริญเติบโตของพืชในน้ําอยางรวดเร็วเปนตนเหตุที่ทําใหระดับน้ําในแมน้ําลําคลอง
ลดลง (ตื้นเขินได)

25 15.6%

7. การใชสารเคมีปราบศัตรูพืชในแปลงเกษตรไมสงผลเสียตอแหลงน้ํา 76 47.5%
8. การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในแมน้ําแมกลองมีสวนทําใหน้ําเนาเสียได 100 62.5%
9. การระบายน้ําออกจากแมน้ําแมกลอง ทําใหแมน้ําแมกลองมีขยะมูลฝอยมากขึ้น 93 58.1%

10. การอนุรักษส่ิงแวดลอมที่ดี ชวยใหประชาชนไดรับผลประโยชนในการดํารง ชีวิต
รูจักหวงแหนทรัพยากร และรวมกันเฝาระวังไมใหเกิดวิกฤตที่เปนมลพิษ

151 94.4%

11. การปลูกพืชที่ริมแมน้ําเปนวิธีที่ชวยปองกันการพังทลายของหนาดินไดอยางดี 19 11.9%
12. การเขาครอบครองและการอยูอาศัยของกลุมประชาชนบริเวณแมน้ําเปนปญหาตอการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมอยางมาก

23 14.4%

13. แมน้ําแมกลองคือปจจัยที่เอื้อตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เราตองใชประโยชนจากน้ํา
อยางประหยัดและอยางฉลาด

154 96.3%

14. ปจจุบันสัตวน้ําในแมน้ําแมกลองสามารถขยายพันธุเพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกป 63 39.4%
15. การถากถางพื้นที่ปาละเมาะริมแมน้ําเพื่อทําการเกษตร ไมมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของ
สัตวปาตาง ๆ

72 45.0%

16. การสรางเขื่อนคันดินกั้นน้ํา เปลี่ยนทางน้ําชวยปองกันการชะลาง พังทลายของดินได
ทั้งนี้ตองดูใหเหมาะสมกับขนาดความลาดชันของพื้นที่และความเร็วของน้ํา

148 92.5%

17. การคิดหาแนวทางหรือรูปแบบพัฒนาการกําจัดขยะอยางถูกวิธีนั้นมีประโยชน
แตไมสามารถอนุรักษส่ิงแวดลอมได

79 49.4%

18. อบต.เปนแกนนําในพื้นที่ที่ตองรับรูและคิดหาแนวทางแกไขวิกฤตการณของ
ส่ิงแวดลอมที่เปนมลพิษใหชุมชน

154 96.3%

19. การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด มีแผนและวิเคราะหความจําเปนในการ
ดํารงชีวิตจะไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

136 85.0%

20. การออกกฎใหมีการสรางบอบําบัดน้ําเสียในชุมชนที่มีโรงงานตางๆ และมีคอกปศุสัตว
จะชวยปรับสภาพน้ําใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีข้ึน

158 98.8%

รวมไดคะแนนเฉลี่ยทั้งกลุม 109 68.20
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 จากตารางที ่ 34 พบวา สมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลทีม่พีืน้ทีต่ดิตอแมน้าํแมกลอง 
จงัหวดัราชบรีุ มคีวามรูที่ถูกตองในการอนุรักษส่ิงแวดลอมมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ  การทิ้งส่ิง
ปฏิกูล หรือของเสียลงแมน้ําเปนสาเหตุที่ทําใหน้ําเสีย (ขอที่ 5) การออกกฎใหมีการสรางบอบําบัด
น้ําเสียในชุมชนที่มีโรงงานตางๆ และมีคอกปศุสัตว จะชวยปรับสภาพน้ํา ใหมีคุณภาพและ     
มาตรฐานที่ดีขึ้น(ขอที่ 20) การอนุรักษส่ิงแวดลอมเปนการใชทรัพยากรอยางชาญฉลาด ประหยัด
บํารุงดูแลรักษาและฟนฟูสวนที่เสื่อมโทรมใหมีสภาพที่ดีขึ้นตามลําดับ (ขอที่ 2) และสมาชิก     
องคการบรหิารสวนตาํบลทีม่ ี  พืน้ทีต่ดิตอแมน้ําแมกลอง จงัหวดัราชบรีุ ที่ตอบคําถามผิดมากไดแก 
การปลูกพืชที่ริมแมน้ําเปนวิธีที่ชวยปองกันการพังทลายของหนาดินไดอยางดี (ขอที่ 11) การเขา
ครอบครอง และการอยูอาศัยของกลุมประชาชนบริเวณแมน้ําเปนปญหาตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม
อยางมาก (ขอที่12) การเจริญเติบโตของพืชในน้ําอยางรวดเร็วเปนตนเหตุที่ทําใหระดับน้ําในแมน้ํา 
ลําคลองลดลง/ตื้นเขินได (ขอที่ 6) ปจจุบันสัตวน้ําในแมน้ําแมกลองสามารถขยายพันธุเพิ่มจํานวน
มากขึ้นทุกป  (ขอที่ 14)  การถากถางพื้นที่ปาละเมาะริมแมน้ําเพื่อทําการเกษตรไมมีผลกระทบตอ
การดํารงชีวิตของสัตวปาตาง ๆ (ขอที่15) และการคิดหาแนวทางหรือรูปแบบพัฒนาการกําจัดขยะ
อยางถูกวิธีนั้นมีประโยชนแตไมสามารถอนุรักษส่ิงแวดลอมได  (ขอที่ 17)

ตารางที่ 35   ระดับความรูเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
  ที่มีพื้นที่ ติดตอแมน้ําแมกลอง

ระดับความรู จํานวน (คน) รอยละ (%) คาสถิติ
- ตํ่า (1-12 คะแนน) 23 14.4
- กลาง (13-14 คะแนน) 101 63.1 Χ  = 13.64
- สูง (15-20 คะแนน) 36 22.5 S.D. = 1.473

รวม 160 100.0

จากตารางที ่ 35  พบวา สมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลทีม่พีืน้ทีต่ดิตอแมน้าํแมกลอง 
จงัหวดัราชบรีุ  สวนใหญมคีวามรูเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมในระดับปานกลาง (Χ  = 13.64, 
S.D. = 1.473)

ระดับพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลองของสมาชิก
องคการบรหิารสวนตาํบลทีม่พีืน้ทีต่ดิตอแมน้าํแมกลอง แบงออกเปน 3 ดาน คอื ดานการอนรัุกษน้าํ 
ดานการอนรัุกษดนิ และดานการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 36 – 39

   ส
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ตารางที่ 36   พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมดานการอนุรักษน้ํา
 ของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล

ระดับการปฏิบัติ
ดานการอนุรักษน้ํา ไมเคย

(1)
นอย
(2)

ปานกลาง
(3)

มาก
(4)

มากทีส่ดุ
(5)

คาสถิติ
(Χ , S.D.) ระดับ

1. เขารวมประชุมเพื่อรวมวิเคราะห
สภาพปญหาแหลงน้ําเนาเสีย

21
13.1%

28
17.5%

76
47.5%

32
20.0%

3
1.9%

Χ = 2.80
S.D.= 0.97

ปานกลาง

2. รวมกลุมสมาชิกเพื่อศึกษาแนวทาง
ปรับแกไขสภาพน้ําเนาเสียใหนํามา
ใชใหมไดอีก

15
9.4%

49
30.6%

82
51.3%

7
4.4%

7
4.4%

Χ = 2.64
S.D.= 0.88

ปานกลาง

3. กําหนดแผนและขั้นตอนการ
    ติดตาม ตรวจเช็คคุณภาพน้ํา
    ไมใหต่ํากวามาตรฐาน

20
12.5%

50
31.3%

73
45.6%

12
7.5%

5
3.1%

Χ = 2.57
S.D.= 0.92

ปานกลาง

4. เขารวมออกแบบเพื่อจัดสรางเขื่อน
กั้นน้ํา ทางระบายน้ํา เปลี่ยนเบน
ทางน้ําในฤดูฝน

18
11.3%

44
27.5%

83
51.9%

13
8.1%

2
1.3%

Χ = 2.61
S.D.= 0.84

ปานกลาง

5. แนะนําแหลงการคา และกระตุนให
ใชบอตักไขมันกอนจะทิ้งเศษ
อาหารลงแมน้ํา

34
21.3%

39
24.4%

70
43.8%

14
8.8%

3
1.9%

Χ = 2.46
S.D.= 0.98

ปานกลาง

6. รวมรณรงคปลูกจิตสํานึกในการจัด
    กิจกรรมเพื่อปองกันน้ําเนาเสีย

12
7.5%

23
14.4%

89
55.6%

27
16.9%

9
5.6%

Χ = 2.99
S.D.= 0.92

ปานกลาง

7. รวมบริจาค หรือสนับสนุนเพื่อจัด
สรางบอบําบัดน้ําเสียในชุมชน

23
14.4%

32
20.0%

73
45.6%

19
11.9%

13
8.1%

Χ = 2.79
S.D.= 1.09

ปานกลาง

8. เลือกซื้อผงซักฟอกที่ระบุในฉลากวา
ชวยประหยัดน้ําและปองกันมลภาวะ
ทางน้ํา

15
9.4%

24
15.0%

74
46.3%

23
14.4%

24
15.0%

Χ = 3.11
S.D.= 1.13

ปานกลาง

9. รวมปฏิบัติหนาที่ในการติดตาม
ประเมินผลการจัดกิจกรรมบําบัด

    น้ําเสียในชุมชน

32
20.0%

30
18.8%

68
42.5%

21
13.1%

9
5.6%

Χ = 2.66
S.D.= 1.11

ปานกลาง

10. รวมสรุปขอมูลผลการจัดโครงการ
เพื่อการอนุรักษแมน้ํา และปองกัน
แหลงน้ําเนาเสีย

22
13.8%

30
18.8%

76
47.5%

25
15.6%

7
4.4%

Χ = 2.78
S.D.= 1.01

ปานกลาง

รวม
10

6.3%
44

27.5%
84

52.5%
20

12.5%
2

1.3%
Χ = 2.74

S.D.= 0.77
ปานกลาง
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จากตารางที ่ 36   พบวา สมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลทีม่พีืน้ทีต่ดิตอแมน้าํแมกลอง 
จังหวัดราชบุรี มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลองดานการ     
อนรัุกษน้าํทัง้ 10 ขอ อยูในระดบัปานกลาง

ตารางที่ 37   พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลองดานการอนุรักษ
  ดินของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง

ระดับการปฏิบัติ
ดานการอนุรักษดิน

ไมเคย นอย ปานกลาง มาก มากทีส่ดุ
คาสถิติ ระดับ

1.รวมกันวิเคราะหสภาพปญหาการเสื่อม
ของที่ดินทํากิน

15
9.4%

40
25.0%

67
41.9%

33
20.6%

5
3.1%

Χ = 2.83
S.D.= 0.97 ปานกลาง

2. ศึกษาแนวทางและหลักการหมุนเวียน
พัฒนาปรับสภาพที่ดินใหอุดมสมบูรณ

32
20.0%

31
19.4%

76
47.5%

13
8.1%

8
5.0%

Χ = 2.59
S.D.= 1.05

ปานกลาง

3. วางแผนการบริหารจัดการใชที่ดินและ
พัฒนาปรับสภาพดินใหเหมาะตออาชีพ

24
15.0%

34
21.3%

73
45.6%

21
13.1%

8
5.0%

Χ = 2.72
S.D.= 1.04 ปานกลาง

4. รวมกับผูนํากระตุนสงเสริมจัดทําเขื่อน
    กั้นคัน ดินเพื่อปองกันการพังทลายของ
    ดินริมน้ํา

14
8.8%

51
31.9%

64
40.0%

26
16.3%

5
3.1%

Χ = 2.73
S.D.= 0.94 ปานกลาง

5. แนะนําและสนับสนุนใหเกษตรกรปลูก
พืชแบบผสมผสานหรือเกษตรทฤษฎี
ใหม

24
15.0%

13
8.1%

91
56.9%

29
18.1%

3
1.9%

Χ = 2.84
S.D.= 0.96 ปานกลาง

6. เลือกใชปุยที่บํารุงดินและพืชผลการ
เกษตรที่ราคาประหยัด ไมมีสารเคมี
ตกคาง

10
6.3%

23
14.4%

78
48.8%

37
23.1%

12
7.5%

Χ = 3.11
S.D.= 0.96

ปานกลาง

7. รวมกลุมแลกเปลี่ยนความรูในการ
พัฒนาปรับหมุนเวียนปลูกพืชตาม
สภาพดิน

18
11.3%

34
21.3%

73
45.6%

28
17.5%

7
4.4%

Χ = 2.83
S.D.= 0.99 ปานกลาง

8. ออกมาตรการปองกันการบุกรุก
    ครอบครองที่ดิน เพื่อวางแผนจัดสรร
    ที่ดินไดเหมาะสม

33
20.6%

35
21.9%

72
45.0%

16
10.0%

4
2.5%

Χ = 2.52
S.D.= 1.01 ปานกลาง

9. รวมสรุปขอมูลทําเนียบผูรู ภูมิปญญา
    ทองถิ่น ดานการวิเคราะหวางแผนใช

ประโยชนที่ดิน

27
16.9%

34
21.3%

67
41.9%

26
16.3%

6
3.8%

Χ = 2.69
S.D.= 1.05 ปานกลาง

10. เผยแพรการจัดโครงการเกษตรกรรม
      ตัวอยาง หรือกลุมเกษตรดีเดนที่เขาพัฒนา
      สิ่งแวดลอม

25
15.6%

28
17.5%

84
52.5%

17
10.6%

6
3.8%

Χ = 2.69
S.D.= 0.98 ปานกลาง

รวม 6
3.8%

50
31.3%

78
48.8%

20
12.5%

6
3.8%

Χ = 2.75
S.D.= 0.81 ปานกลาง
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จากตารางที ่ 37 พบวา สมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลทีม่พีืน้ทีต่ดิตอแมน้าํแมกลอง 
จังหวัดราชบุรี มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลองดานการ
อนุรักษดินทัง้ 10 ขอ ในระดบัปานกลาง
ตารางที่ 38   พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลองดานการจัดการ

 ขยะและสิ่งปฏิกูล ของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง

ระดับการปฏิบัติ
ดานการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

ไมเคย นอย ปานกลาง มาก มากทีส่ดุ
คาสถิติ ระดับ

1. เขาประชุมวิเคราะหปญหาและแนวทาง
ปองกันการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงแมน้ํา

10
6.3%

31
19.4%

80
50.0%

26
16.3%

13
8.1%

Χ = 3.01
S.D.= 0.97 ปานกลาง

2. รวมวิเคราะหผลการจัดกิจกรรมเพื่อ
    ปองกันการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลง
     แหลงน้ําตาง ๆ

21
13.1%

36
22.5%

75
46.9%

17
10.6%

11
6.9%

Χ = 2.76
S.D.= 1.04

ปานกลาง

3. รวมคิดวางแผนหาแนวทางบริหารจัดการ
ขยะไมใหเพิ่มขึ้น และนํากลับมาใชใหม

15
9.4%

33
20.6%

87
54.4%

17
10.6%

8
5.0%

Χ = 2.81
S.D.= 0.93 ปานกลาง

4. รวมชี้แจงรณรงคปลุกจิตสํานึกให
    ประชาชนรูจักกําจัดขยะและแยกขยะ
     กอนทิ้ง

14
8.8%

51
31.9%

69
43.1%

17
10.6%

9
5.6%

Χ = 2.72
S.D.= 0.96 ปานกลาง

5. รวมเก็บขยะมูลฝอยในแมน้ําลําคลองตาม
โอกาสตางๆที่จัดอยางตอเนื่อง

10
6.3%

27
16.9%

79
49.4%

33
20.6%

11
6.9%

Χ = 3.05
S.D.= 0.95 ปานกลาง

6. รวมบริจาคหรือสนับสนุนการสรางเตากําจัด
ขยะในชุมชนเพื่อปองกันการเพิ่ม

     กองขยะ

20
12.5%

34
21.3%

85
53.1%

14
8.8%

7
4.4%

Χ = 2.71
S.D.= 0.95

ปานกลาง

7. รวมประชุมและประสานงานเชิญ
     ผูชํานาญ การทําปุยหมักจากขยะใน
     ชุมชน

23
14.4%

36
22.5%

77
48.1%

19
11.9%

5
3.1%

Χ = 2.67
S.D.= 0.97 ปานกลาง

8. จัดตั้งกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูหา
    ขอตกลงเพื่อบริหารจัดการกิจกรรม
     ของชุมชน

35
21.9%

27
16.9%

79
49.4%

15
9.4%

4
2.5%

Χ = 2.54
S.D.= 1.02 ปานกลาง

9. รวมกับหนวยงาน องคกรตาง ๆ  ติดตาม
ประเมินผลโครงการกําจัดขยะอยาง

     ตอเนื่อง

26
16.3%

41
25.6%

66
41.3%

18
11.3%

9
5.6%

Χ = 2.64
S.D.= 1.06 ปานกลาง

10. รวมจัดทําสื่อเผยแพรผลงานหรือประกาศ
ยกยองผูรวมอนุรักษใหชุมชนปราศจาก
ขยะ

39
24.4%

23
14.4%

76
47.5%

13
8.1%

9
5.6%

Χ = 2.56
S.D.= 1.11 ปานกลาง

รวม 9
5.6%

49
30.6%

76
47.5%

18
11.3%

8
5.0%

Χ = 2.75
S.D.= 0.80 ปานกลาง
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จากตารางที ่ 38   พบวา สมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลทีม่พีืน้ทีต่ดิตอแมน้าํแมกลอง 
จงัหวดัราชบรีุ มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลอง ดานการจัดการ
ขยะและสิ่งปฏิกูลทัง้  10  ขอ ในระดบัปานกลาง

ตารางที่ 39   พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลอง ของสมาชิก
  องคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง

ระดับการปฏิบัติพฤติกรรมการมีสวนรวมใน
การอนุรักษสิ่งแวดลอม

แมน้ําแมกลอง ไมเคย นอย ปานกลาง มาก มากทีส่ดุ
คาสถิติ ระดับ

1. ดานการอนุรักษน้ํา
10

6.3%
44

27.5%
84

52.5%
20

12.5%
2

1.3%
Χ = 2.74

S.D.= 0.77 ปานกลาง

2. ดานการอนุรักษดิน
6

3.8%
50

31.3%
78

48.8%
20

12.5%
6

3.8%
Χ = 2.75

S.D.= 0.81 ปานกลาง

3. ดานการจัดการขยะและ
    สิ่งปฏิกูล

9
5.6%

49
30.6%

76
47.5%

18
11.3%

8
5.0%

Χ = 2.75
S.D.= 0.80

ปานกลาง

รวม 8
5.0%

56
35.0%

73
45.6%

20
12.5%

3
1.9%

Χ = 2.75
S.D.= 0.75 ปานกลาง

จากตารางที ่ 39 พบวา สมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลทีม่พีืน้ทีต่ดิตอแมน้าํแมกลอง
จงัหวดัราชบรีุ มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํแมกลอง ดานการอนรัุกษ
น้าํ ดานการอนรัุกษดนิ  และดานการจดัการขยะและสิง่ปฏกิลู ในระดบัปานกลาง

ตอนที่ 4     การเปรยีบเทียบพฤตกิรรมการมีสวนรวมในการอนรัุกษสิง่แวดลอมแมน้าํแมกลองของ
 สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง

การเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํแมกลองของ
สมาชกิองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง จํานวน 160 คน จําแนกตามอายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ระยะเวลาที่อาศัยในทองถ่ิน ตําแหนงในองคการ
บริหารสวนตําบลหรือเทศบาล ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบลหรือ
เทศบาลจํานวนประชากรในพื้นที่ตําบลหรือชุมชนที่รับผิดชอบอยู และความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง มีรายละเอียด
ดังตารางที่ 40-59
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ตารางที่ 40   การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํแมกลองของ
  สมาชกิ องคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง จําแนกตามอายุ

อายุ การทดสอบ F-test
พฤติกรรมการมีสวนรวม

< 36 ป 36-40 ป 41-45 ป 46-50 ป 51-55 ป > 55 ป คา F Sig ความหมาย

 1. ดานการอนุรักษน้ํา x = 2.76
s.d.= .83

x = 2.93
s.d.= .90

x = 2.81
s.d.= .64

x = 2.41
s.d.= .69

x = 2.84
s.d.= .76

x = 2.68
s.d.= .68 1.667 .146 ไมแตกตาง

 2. ดานการอนุรักษดิน x = 2.82
s.d.= .80

x = 2.81
s.d.=1.03

x = 2.82
s.d.= .79

x = 2.54
s.d.= .69

x = 2.73
s.d.= .90

x = 2.81
s.d.= .46

.512 .767 ไมแตกตาง

 3. ดานการจัดการขยะ
    และสิ่งปฏิกูล

x = 2.89
s.d.= .77

x = 2.85
s.d.=1.01

x = 2.74
s.d.= .73

x = 2.48
s.d.= .66

x = 2.87
s.d.= .81

x = 2.64
s.d.= .77 1.134 .345 ไมแตกตาง

รวม x = 2.83
s.d.= .75

x = 2.86
s.d.= .95

x = 2.79
s.d.= .68

x = 2.48
s.d.= .62

x = 2.82
s.d.= .79

x = 2.71
s.d.= .56 1.039 .397 ไมแตกตาง

จากตารางที่ 40 พบวา สมาชกิองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง
ที่มีอายุแตกตางกันมีพฤตกิรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํแมกลอง โดยรวม
ไมแตกตางกนั และเมือ่พจิารณาในรายดาน พบวา มพีฤตกิรรมการมสีวนรวมในดานการอนรัุกษน้าํ
ดนิและการจดัการขยะและสิง่ปฏกิลูไมแตกตางกนั

ตารางที่ 41   การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํแมกลองของ
  สมาชกิ องคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง จําแนกตามระดับ
  การศึกษา

การศึกษา การทดสอบ F-test
พฤติกรรมการมีสวนรวม ประถม ม.ตน ม.ปลาย อนุปริญญา ป.ตรี คา F Sig ความหมาย

 1. ดานการอนุรักษน้ํา x = 2.62
s.d.= .72

x = 2.65
s.d.= .70

x = 2.87
s.d.= .73

x = 2.77
s.d.= .86

x = 3.04
s.d.= .77 1.257 .289 ไมแตกตาง

 2. ดานการอนุรักษดิน x = 2.59
s.d.= .76

x = 2.66
s.d.= .79

x = 2.88
s.d.= .77

x = 3.04
s.d.= .57

x = 3.08
s.d.=1.17 1.838 .124 ไมแตกตาง

 3. ดานการจัดการขยะและ
สิ่งปฏิกูล

x = 2.57
s.d.= .77

x = 2.64
s.d.= .79

x = 2.86
s.d.= .70

x = 3.03
s.d.= .58

x = 3.24
s.d.=1.18 2.711* .032 แตกตาง

รวม x = 2.60
s.d.= .69

x = 2.65
s.d.= .71

x = 2.87
s.d.= .69

x = 2.95
s.d.= .62

x = 3.12
s.d.=1.14 2.066 .088 ไมแตกตาง

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 41 พบวา สมาชกิองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง
ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤตกิรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํแมกลอง
โดยรวม   ไมแตกตางกนั แตเมือ่พจิารณาในรายดาน พบวา มพีฤตกิรรมการมสีวนรวมในดานการ
จดัการขยะและสิง่ปฏกิลูแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิี ่ระดบั. 05  เมื่อพบความแตกตางกัน
อยางนอยหนึ่งคู  จึงทําการเปรียบเทียบรายคู  ดวยวิธี L.S.D. (Least  Significant  Difference) โดยมี
ผลดังตารางที่ 42

ตารางที่ 42   การเปรียบเทียบรายคูพฤตกิรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํ
  แมกลอง  ดานการจดัการขยะและสิง่ปฏกิลูของสมาชกิองค การบริหารสวนตําบล    
  จาํแนกตามระดบัการศกึษา

ประถม ม.ตน ม.ปลาย อนปุรญิญา ปรญิญาตรีระดับการศึกษา
x 2.57 2.64 2.86 3.03 3.24

ประถม 2.57 - -.066
(.695)

-.289
(.070)

-.460
(.090)

-.669*
(.006)

ม.ตน 2.64 - -.224
(.204)

-.395
(.161)

-.604*
(.019)

ม.ปลาย 2.86 - -.171
(.536)

-.379
(.129)

อนุปริญญา 3.03 - -.209
(.530)

ปริญญาตรี 3.24 -

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 42  พบวา สมาชกิองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง
ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีพฤติกรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํแมกลอง
ดานการจดัการขยะและสิง่ปฏกิลู แตกตางจากสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่จบการศึกษา
ระดับประถม ศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบลที่จบปริญญาตรีมีพฤติกรรมการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลสูงกวาสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบลที่จบชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
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ตารางที่ 43   การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํแมกลองของ
  สมาชกิองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง จําแนกตามอาชีพ

อาชีพ การทดสอบ F-test
พฤติกรรมการมีสวนรวม

เกษตร ปศุสัตว คาขาย ธุรกิจ รับจาง อื่นๆ คา F Sig ความหมาย

 1. ดานการอนุรักษน้ํา x = 2.67
s.d.= .72

x = 3.48
s.d.= .69

x = 2.61
s.d.= .87

x = 3.22
s.d.= .66

x = 2.72
s.d.= .78

x = 2.68
s.d.= .70 2.200 .057 ไมแตกตาง

 2. ดานการอนุรักษดิน x = 2.74
s.d.= .76

x = 3.65
s.d.= .91

x = 2.48
s.d.= .87

x = 3.12
s.d.= .83

x = 2.73
s.d.= .79

x = 2.78
s.d.= .75

2.296* .048 แตกตาง

 3. ดานการจัดการขยะ
     และสิ่งปฏิกูล

x = 2.64
s.d.= .77

x = 3.63
s.d.= .93

x = 2.59
s.d.= .81

x = 3.24
s.d.= .76

x = 2.77
s.d.= .80

x = 2.89
s.d.= .70 2.694* .023 แตกตาง

รวม x = 2.68
s.d.= .69

x = 3.58
s.d.= .84

x = 2.56
s.d.= .83

x = 3.19
s.d.= .73

x = 2.74
s.d.= .74

x = 2.78
s.d.= .69 2.573* .029 แตกตาง

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 43   พบวา สมาชกิองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง
ที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤตกิรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํแมกลองโดยรวม
แตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และเมือ่พจิารณาในรายดาน พบวา มพีฤตกิรรมการ
มีสวนรวมในดานการอนุรักษดินและการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิีร่ะดบั .05 เมื่อพบความแตกตางกันอยางนอยหนึ่งคูจึงทําการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี L.S.D.
(Least Significant Difference) โดยมีผลดังตารางที่ 44-46
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ตารางที่ 44   การเปรียบเทียบรายคูพฤตกิรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํ
 แมกลอง ดานการอนรัุกษดนิของสมาชกิองคการบริหารสวนตําบล   จาํแนกตามอาชพี

เกษตร ปศสุตัว คาขาย ธรุกิจ รบัจาง อืน่ๆปศสุตัว Χ

2.74 3.65 2.48 3.12 2.73 2.78

เกษตร 2.74 - -.908*
(.027)

.265
(.140)

-.379
(.103)

.008
(.962)

-.038
(.888)

ปศุสัตว 3.65 - 1.172*
(.006)

.529
(.241)

.916*
(.031)

.870
(.065)

คาขาย 2.48 - -.644*
(.015)

-.257
(.217)

-.302
(.304)

ธุรกิจ 3.12 - .387
(.129)

.341
(.299)

รับจาง 2.73 - -.046
(.874)

อื่น ๆ 2.78 -

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 44 พบวาสมาชกิองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลองที่
มีอาชีพประมงหรือปศุสัตว มีพฤติกรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํแมกลอง
ดานการอนุรักษดินแตกตางจากสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่มีอาชีพเกษตรกรรม คาขายและ
รับจาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05โดยสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่มีอาชีพประมง
หรือปศุสัตวมีพฤติกรรมการอนุรักษดินสูงกวาสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่มีอาชีพ     
เกษตรกรรม คาขาย และรับจาง  ในขณะที่สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่ทําธุรกิจสวนตัวมี
พฤติกรรมการอนุรักษดินแตกตางจากสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่ทําอาชีพคาขายอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่ทําธุรกิจสวนตัวมี
พฤติกรรมการอนุรักษดินสูงกวาสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่ทําอาชีพคาขาย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 45   การเปรียบเทียบรายคูพฤตกิรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํ
  แมกลอง ดานการจดัการขยะและสิง่ปฏกิลูของสมาชกิองคการบริหารสวนตําบล
  จาํแนกตามอาชพี

เกษตร ปศสุตัว คาขาย ธรุกิจ รบัจาง อืน่ๆอาชีพ
x 2.64 3.63 2.59 3.24 2.77 2.89

เกษตร 2.64 - -.989*
(.015)

.050
(.775)

-.600*
(.010)

-.136
(.413)

-.254
(.337)

ปศุสัตว 3.63 - 1.040*
(.014)

.389
(.382)

.853*
(.042)

.735
(.115)

คาขาย 2.59 - -.651*
(.013)

-.187
(.363)

-.305
(.295)

ธุรกิจ 3.24 - .464
(.067)

.346
(.288)

รับจาง 2.77 - -.118
(.678)

อื่น ๆ 2.89 -

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 45  พบวา สมาชกิองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง
ที่มีอาชีพประมงหรือปศุสัตว มีพฤติกรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํแมกลอง
ดานการจดัการขยะและสิง่ปฏกิลูแตกตางจากสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ที่มีอาชีพ
เกษตรกรรม คาขาย และรับจาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยสมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบลที่มีอาชีพประมงหรือปศุสัตวมีพฤติกรรม  การจดัการขยะและสิง่ปฏกิลูสูงกวาสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล ที่มีอาชีพเกษตรกรรม   คาขาย และรับจาง  ในขณะที่สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล ที่ทําธุรกิจสวนตัวมีพฤติกรรมการจดัการขยะและสิง่ปฏกิลูแตกตางจากสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล ที่ทําอาชีพคาขายและอาชีพรับจางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําธุรกิจสวนตัวมีพฤติกรรมการจดัการขยะและสิง่ปฏกิลู
สูงกวาสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่ทําอาชีพคาขาย  และรับจาง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 46   การเปรียบเทียบรายคูพฤตกิรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํ
 แมกลองของสมาชกิองคการบริหารสวนตําบล จาํแนกตามอาชพี

เกษตร ปศสุตัว คาขาย ธรุกิจ รบัจาง อืน่ๆอาชีพ
x 2.68 3.58 2.56 3.19 2.74 2.78

เกษตร 2.68 - -.899*
(.018)

.127
(.440)

-.509*
(.018)

-.058
(.710)

-.099
(.687)

ปศุสัตว 3.58 - 1.027*
(.010)

.391
(.347)

.842*
(.031)

.800
(.066)

คาขาย 2.56 - -.636*
(.009)

-.185
(.334)

-.227
(.403)

ธุรกิจ 3.19 - .451
(.056)

.410
(.178)

รับจาง 2.74 - -.042
(.875)

อื่น ๆ 2.78 -

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 46   พบวา สมาชกิองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง
ที่มีอาชีพประมงหรือปศุสัตว มีพฤติกรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํแมกลอง
โดยรวมแตกตางจากสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่มีอาชีพเกษตรกรรม คาขาย และรับจาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ที่มีอาชีพประมงหรือ
ปศุสัตวมีพฤติกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมโดยรวมสูงกวาสมาชิกอบต.ที่มีอาชีพเกษตรกรรม     
คาขาย  และรับจาง  ในขณะที่สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  ที่ทําธุรกิจสวนตัวมีพฤติกรรมการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมโดยรวมแตกตางจากสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่ทําอาชีพคาขาย และ
อาชีพรับจางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่ทําธุรกิจ
สวนตัวมีพฤติกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมสูงกวาสมาชิกอบต.ที่ทําอาชีพคาขาย และอาชีพรับจาง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 47   การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํแมกลองของ
  สมาชกิองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง จําแนกตามรายได
  ตอเดือน

รายไดตอเดือน (บาท) การทดสอบ F-test
พฤติกรรมการมีสวนรวม ต่ํากวา

5,001
5,001-
10,000

10,001-
15,000

15,001-
20,000

สูงกวา
20,000

คา F Sig ความหมาย

 1. ดานการอนุรักษน้ํา x = 2.61
s.d.= .38

x = 2.71
s.d.= .78

x = 2.72
s.d.= .89

x = 2.71
s.d.= .48

x = 3.09
s.d.= .86 .948 .438 ไมแตกตาง

 2. ดานการอนุรักษดิน x = 2.74
s.d.= .44

x = 2.68
s.d.= .86

x = 2.79
s.d.= .86

x = 2.65
s.d.= .53

x = 3.20
s.d.= .75 1.402 .236 ไมแตกตาง

 3. ดานการจัดการขยะและสิ่ง
ปฏิกูล

x = 2.58
s.d.= .55

x = 2.72
s.d.= .87

x = 2.69
s.d.= .79

x = 2.67
s.d.= .50

x = 3.25
s.d.= .71

1.792 .133 ไมแตกตาง

รวม x = 2.64
s.d.= .36

x = 2.71
s.d.= .80

x = 2.73
s.d.= .80

x = 2.68
s.d.= .44

x = 3.18
s.d.= .72 1.460 .217 ไมแตกตาง

จากตารางที่ 47  พบวา สมาชกิองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง
ที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีพฤตกิรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํแมกลอง
โดยรวมไมแตกตางกนั และเมือ่พจิารณาในรายดาน พบวา มพีฤตกิรรมการมสีวนรวมในดานการ
อนรัุกษน้าํ ดนิและการจดัการขยะและสิง่ปฏกิลูไมแตกตางกนั

ตารางที่ 48   การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํแมกลองของ
 สมาชกิองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง จําแนกตามระยะเวลา
 ทีอ่าศยัในทองถ่ิน

ระยะเวลาทีอ่าศยัในทองถิน่ การทดสอบ F-test
พฤติกรรมการมีสวนรวม

< 16 ป 16-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป > 55 ป คา F Sig ความหมาย

 1. ดานการอนุรักษน้ํา x = 2.89
s.d.=.85

x = 2.96
s.d.=1.00

x = 2.77
s.d.=.82

x = 2.73
s.d.=.61

x = 2.57
s.d.=.73

x = 2.65
s.d.=.74 .851 .516 ไมแตกตาง

 2. ดานการอนุรักษดิน x = 2.79
s.d.=.87

x = 2.96
s.d.=.92

x = 2.83
s.d.=.87

x = 2.73
s.d.=.76

x = 2.56
s.d.=.79

x = 2.93
s.d.=.47

.797 .553 ไมแตกตาง

 3. ดานการจัดการขยะ
    และสิ่งปฏิกูล

x = 2.98
s.d.=.91

x = 2.98
s.d.=1.09

x = 2.82
s.d.=.77

x = 2.66
s.d.=.68

x = 2.59
s.d.=.76

x = 2.53
s.d.=.70 1.275 .277 ไมแตกตาง

รวม x = 2.89
s.d.=.85

x = 2.97
s.d.=.99

x = 2.81
s.d.=.77

x = 2.71
s.d.=.65

x = 2.57
s.d.=.70

x = 2.70
s.d.=.58 .900 .482 ไมแตกตาง

   ส
ำนกัหอ
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จากตารางที่ 48 พบวา สมาชกิองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง
ที่มีระยะเวลาทีอ่าศยัในทองถ่ินแตกตางกัน มีพฤตกิรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอม
แมน้าํแมกลองโดยรวมไมแตกตางกนั และเมือ่พจิารณาในรายดาน พบวา มพีฤตกิรรมการมสีวนรวม
ในดานการอนรัุกษน้าํ ดนิและการจดัการขยะและสิง่ปฏกิลูไมแตกตางกนั

ตารางที่ 49  การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํแมกลองของ
 สมาชกิองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง จําแนกตามตําแหนง
 ในองคการบริหารสวนตําบล

ตําแหนงในอบต. การทดสอบ F-test
พฤติกรรมการมีสวนรวม

สมาชิกอบต. คณะกรรมอบต. สมาชกิสภาเทศบาล คา F Sig ความหมาย

 1. ดานการอนุรักษน้ํา x = 2.67
s.d.= .78

x = 3.05
s.d.= .71

x = 3.18
s.d.= .32 3.520* .032 แตกตาง

 2. ดานการอนุรักษดิน x = 2.68
s.d.= .82

x = 3.13
s.d.= .76

x = 3.23
s.d.= .32 4.091* .019 แตกตาง

 3. ดานการจัดการขยะและสิ่ง
ปฏิกูล

x = 2.68
s.d.= .83

x = 3.11
s.d.= .64

x = 3.18
s.d.= .36 3.599* .030 แตกตาง

รวม x = 2.68
s.d.= .76

x = 3.10
s.d.= .67

x = 3.20
s.d.= .32 4.218* .016 แตกตาง

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 49   พบวา สมาชกิองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง
ที่มีตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบลแตกตางกัน มีพฤตกิรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษ
ส่ิงแวดลอมแมน้าํแมกลองโดยรวมแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และเมือ่
พจิารณาในรายดาน พบวา มพีฤตกิรรมการมสีวนรวมในดานการอนรัุกษน้าํ ดานการอนรัุกษดนิและ
ดานการจดัการขยะและสิง่ปฏกิลูแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมื่อพบความ
แตกตางกันอยางนอยหนึ่งคูจึงทําการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี L.S.D. (Least Significant
Difference)   โดยมีผลดังตารางที่ 50-53

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 50   การเปรียบเทียบรายคูพฤตกิรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํ
  แมกลอง ดานการอนรัุกษน้าํของสมาชกิองคการบริหารสวนตําบล
  จาํแนกตามตาํแหนงในองคการบริหารสวนตําบล

สมาชิก อบต. คณะกรรมการ อบต. สมาชิกสภาเทศบาลตําแหนง Χ

2.67 3.05 3.18

สมาชิกอบต. 2.67 - -.381
(.066)

-.507*
(.042)

คณะกรรมการอบต. 3.05 - -.127
(.682)

สมาชิกสภาเทศบาล 3.18 -

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 50 พบวาสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลองมีพฤติกรรม
การมีสวนรวม  ในการอนุรักษส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลอง ดานการอนุรักษน้ําแตกตางจากสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยสมาชิกสภาเทศบาลมี
พฤติกรรมการอนุรักษน้ําสูงกวาสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล

ตารางที่ 51   การเปรียบเทียบรายคูพฤตกิรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํ
  แมกลองดานการอนรัุกษดนิของสมาชกิองคการบริหารสวนตําบล
  จาํแนกตามตาํแหนงในองคการบริหารสวนตําบล

สมาชิก อบต. คณะกรรมการ อบต. สมาชิกสภาเทศบาลตําแหนง Χ

2.68 3.13 3.23

สมาชิก อบต. 2.68 - -.449*
(.039)

-.552*
(.035)

คณะกรรมการ อบต. 3.13 - -.103
(.750)

สมาชิกสภาเทศบาล 3.23 -

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที่ 51  พบวาสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง
มีพฤติกรรม การมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลอง ดานอนุรักษดินแตกตางจาก
คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาเทศบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 โดยสมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลมพีฤตกิรรมการอนรัุกษดนิต่าํกวาคณะกรรมการ
บรหิารสวนตาํบลและสมาชกิสภาเทศบาล

ตารางที่ 52   การเปรียบเทียบรายคูพฤตกิรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํ
  แมกลอง  ดานการจดัการขยะและสิง่ปฏกิลูของสมาชกิองคการบริหารสวนตําบล    
 จาํแนกตามตาํแหนงในอบต.

สมาชิก อบต. คณะกรรมการ อบต. สมาชิกสภาเทศบาลตําแหนง Χ

2.68 3.11 3.18

สมาชิก อบต. 2.68 - -.431*
(.047)

-.504
(.053)

คณะกรรมการ อบต. 3.11 - -.073
(.821)

สมาชิกสภาเทศบาล 3.18 -

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 52 พบวา คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ํา
แมกลองมีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลอง ดานการจดัการขยะ
และสิง่ปฏกิลูแตกตางจากสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยคณะกรรมการองคการบริหารสวนตาํบลมีพฤติกรรมการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลสูงวาสมาชิก
องคการบรหิารสวนตาํบล

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



110

ตารางที่ 53   การเปรียบเทียบรายคูพฤตกิรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํ
 แมกลองของสมาชกิองคการบริหารสวนตําบล จาํแนกตามตาํแหนงในองคการบริหาร
 สวนตําบล

สมาชิก อบต. คณะกรรมการ อบต. สมาชิกสภาเทศบาลตําแหนง Χ

2.68 3.10 3.20

สมาชิก อบต. 2.68 - -.420*
(.037)

-.521*
(.032)

คณะกรรมการ อบต. 3.10 - -.101
(.299)

สมาชิกสภาเทศบาล 3.20 -

*  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 53   พบวา  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ํา
แมกลองมีพฤติกรรม  การมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลองโดยรวมแตกตาง
จากคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาเทศบาล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   โดยสมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลมพีฤตกิรรมการอนรัุกษดนิต่าํกวา คณะกรรมการ
บรหิารสวนตาํบลและสมาชกิสภาเทศบาล

ตารางที่ 54   การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํแมกลองของ
  สมาชกิองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง จําแนกตามจํานวน
  ประชากรในพื้นที่

จํานวนประชากรในพื้นที่ การทดสอบ F-test
พฤติกรรมการมีสวนรวม ต่ํากวา

2,501 คน
2,501 -

5,000 คน
5,001 -

7,500 คน
สูงกวา

7,500 คน คา F Sig ความหมาย

 1. ดานการอนุรักษน้ํา x = 2.75
s.d.= .81

x = 2.50
s.d.= .75

x = 3.02
s.d.= .71

x = 3.13
s.d.= .28 4.702* .004 แตกตาง

 2. ดานการอนุรักษดิน x = 2.85
s.d.= .81

x = 2.52
s.d.= .75

x = 2.89
s.d.= .94

x = 3.09
s.d.= .41 2.987* .033 แตกตาง

 3. ดานการจัดการขยะและ
      สิ่งปฏิกูล

x = 2.81
s.d.= .84

x = 2.50
s.d.= .71

x = 2.96
s.d.= .90

x = 3.13
s.d.= .35 3.793* .012 แตกตาง

รวม x = 2.80
s.d.= .77

x = 2.51
s.d.= .70

x = 2.95
s.d.= .78

x = 3.12
s.d.= .33 4.173* .007 แตกตาง

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที่ 54  พบวา สมาชกิองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง
ที่มีจาํนวนประชากรในพืน้ทีแ่ตกตางกนัมพีฤตกิรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํ
แมกลองโดยรวมแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 และเมือ่พจิารณาในรายดานพบวา
มพีฤตกิรรมการมสีวนรวมในดานการอนรัุกษน้าํ ดานการอนรัุกษดนิ และดานการจดัการขยะและ
ส่ิงปฏกิลูแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมื่อพบความแตกตางกันอยางนอยหนึ่งคู
จึงทําการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี L.S.D. (Least Significant Difference) โดยมีผลดังตารางที่ 56-59

ตารางที่ 55   การเปรียบเทียบรายคูพฤตกิรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํ
  แมกลอง ดานการอนรัุกษน้าํของสมาชกิองคการบริหารสวนตําบล    
  จาํแนกตามจาํนวนประชากรในพืน้ที่

ตํ่ากวา
2,500 คน

2,501 –
5,000 คน

5,001 –
7,500 คน

สงูกวา
7,500 คน

จํานวน
ประชากรในพื้นที่

Χ

2.75 2.50 3.02 3.13

 ตํ่ากวา  2,500 คน 2.75 -
.258

(.063)
-.264
(.109)

-.371
(.118)

2,501 – 5,000 คน 2.50 -
-.522*
(.002)

-.628*
(.008)

5,001 – 7,500 คน 3.02 -
-.106
(.673)

สูงกวา  7,500 คน 3.13 -

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 55 พบวา สมาชกิองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง
ที่มีประชากรในพื้นที่ 2,501-5,000 คน มีพฤติกรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํ
แมกลอง ดานการอนุรักษน้ําแตกตางจากสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่มีประชากรในพื้นที่
5,001-7,500 คนและสูงกวา 7,500 คน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   โดยสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบลที่มีประชากรในพื้นที่ 2,501-5,000 คน  มีพฤติกรรมการอนุรักษน้ําต่ํากวาสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบลที่มีประชากรในพื้นที่  5,001-7,500 คน และสูงกวา  7,500 คน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 56   การเปรียบเทียบรายคูพฤตกิรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํ
  แมกลองดานการอนรัุกษดนิของสมาชกิองคการบริหารสวนตําบล
  จาํแนกตามจาํนวนประชากรในพืน้ที่

ตํ่ากวา
2,500 คน

2,501 –
5,000 คน

5,001 –
7,500 คน

สงูกวา
7,500 คน

จํานวน
ประชากรในพื้นที่

Χ

2.85 2.52 2.89 3.09

 ตํ่ากวา 2,500 คน 2.85 -
.327*
(.028)

-.038
(.827)

-.243
(.337)

2,501 – 5,000 คน 2.52 -
-.366*
(.037)

-.570*
(.025)

5,001 – 7,500 คน 2.89 -
-.204
(.448)

สูงกวา 7,500 คน 3.09 -

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 56  พบวาสมาชกิองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง
ที่มีประชากรในพื้นที่ 2,501-5,000 คนมีพฤติกรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํ
แมกลอง ดานการอนุรักษดินแตกตางจากสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่มีประชากรในพื้นที่
ต่ํากวา 2,500 คน 5,001-7,500 คน และสูงกวา 7,500 คน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  ที่มีประชากรในพื้นที่ 2,501-5,000 คน มีพฤติกรรมการ
อนุรักษดินต่ํากวาสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  ที่มีประชากรในพื้นที่ ต่ํากวา 2,500 คน
5,001-7,500  คน และสูงกวา  7,500 คน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 57   การเปรียบเทียบรายคูพฤตกิรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํ
  แมกลองดานการจดัการขยะและสิง่ปฏกิลูของสมาชกิองคการบริหารสวนตําบล     
  จาํแนกตามจาํนวนประชากรในพืน้ที่

ตํ่ากวา
2,500 คน

2,501 –
5,000 คน

5,001 –
7,500 คน

สงูกวา
7,500 คน

จํานวน
ประชากรในพื้นที่

Χ

2.81 2.50 2.96 3.13

 ตํ่ากวา 2,500 คน 2.81 -
.305*
(.038)

-.151
(.384)

-.328
(.189)

2,501 – 5,000 คน 2.50 -
-.456*
(.009)

-.633*
(.012)

5,001 – 7,500 คน 2.96 -
-.177
(.505)

สูงกวา 7,500 คน 3.13 -

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 57  พบวา สมาชกิองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง
ที่มีประชากรในพื้นที่ 2,501-5,000 คน  มีพฤติกรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํ
แมกลอง  ดานการจดัการขยะและสิง่ปฏกิลู แตกตางจากสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ที่มี
ประชากรในพื้นที่ ต่ํากวา   2,500  คน  5,001-7,500 คน  และสูงกวา 7,500 คน  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ที่มีประชากรในพื้นที่  2,501-5,000 คน
มีพฤติกรรมการจดัการขยะและสิง่ปฏกิลูต่ํากวาสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ที่มีประชากรใน
พื้นที่ต่ํากวา  2,500 คน    5,001-7,500  คน   และสูงกวา   7,500 คน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 58   การเปรียบเทียบรายคูพฤตกิรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํ
  แมกลองของสมาชกิองคการบริหารสวนตําบล   จาํแนกตามจาํนวนประชากรในพืน้ที่

ตํ่ากวา
2,500 คน

2,501 –
5,000 คน

5,001 –
7,500 คน

สงูกวา
7,500 คน

จํานวน
ประชากรในพื้นที่

Χ

2.80 2.51 2.95 3.11

 ตํ่ากวา 2,500 คน 2.80 -
.297*
(.029)

-.151
(.348)

-.314
(.176)

2,501 – 5,000 คน 2.51 -
-.448*
(.006)

-611*
(.009)

5,001 – 7,500 คน 2.95 -
-.163
(.510)

สูงกวา 7,500 คน 3.11 -

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 58  พบวา สมาชกิองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง
ที่มีประชากรในพื้นที่  2,501-5,000 คน  มีพฤติกรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํ
แมกลอง แตกตางจากสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่มีประชากรในพื้นที่ต่ํากวา 2,500 คน
5,001-7,500 คนและสูงกวา 7,500 คน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยสมาชิกที่มี
ประชากรในพื้นที่  2,501-5,000 คน มีพฤติกรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้ํา
แมกลองต่ํากวาสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่มีประชากรในพื้นที่ต่ํากวา  2,500 คน  5,001-
7,500 คน  และสูงกวา  7,500 คน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 59  การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมแมน้าํแมกลองของ
 สมาชกิองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง  
 จําแนกตามความรูเร่ืองการอนุรักษส่ิงแวดลอม

ความรูเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม การทดสอบ F-test
พฤติกรรมการมีสวนรวม

ตํ่า กลาง สงู คา F Sig ความหมาย

 1. ดานการอนุรักษน้ํา x = 2.75
s.d.= .58

x = 2.73
s.d.= .82

x = 2.75
s.d.= .75 .010 .991 ไมแตกตาง

 2. ดานการอนุรักษดิน x = 2.72
s.d.= .78

x = 2.71
s.d.= .82

x = 2.89
s.d.= .81 .670 .513 ไมแตกตาง

 3. ดานการจัดการขยะและ
สิ่งปฏิกูล

x = 2.72
s.d.= .70

x = 2.67
s.d.= .81

x = 2.98
s.d.= .82

1.910 .151 ไมแตกตาง

รวม x = 2.73
s.d.= .66

x = 2.71
s.d.= .77

x = 2.87
s.d.= .76 .663 .517 ไมแตกตาง

 จากตารางที่ 59  พบวา สมาชกิองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง
ที่มีระดับความรูเร่ืองการอนุรักษส่ิงแวดลอมแตกตางกัน มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมแมน้าํแมกลองโดยรวมไมแตกตางกนัและเมือ่พจิารณาในรายดาน พบวา            
มพีฤตกิรรมการมสีวนรวมในดานการอนรัุกษน้าํ  ดานการอนรัุกษดนิ  และดานการจดัการขยะและ
ส่ิงปฏกิลูไมแตกตางกนั

ตอนที ่ 5  สภาพปญหา อุปสรรคของพฤตกิรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษสิง่แวดลอมแมน้าํ
แมกลองของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอแมน้ําแมกลอง

สภาพปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะ
1. ในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมทั้งดานน้ํา  ดิน  และขยะหรือส่ิงปฏิกูลที่ผานมามีผูตอบ

แสดงความคิดเห็น  เปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  89  คน  คิดเปนรอยละ  55.62  
เปนคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน   10  คน   คิดเปนรอยละ  6.25    เปนสมาชิก
สภาเทศบาล จํานวน  8  คน  คิดเปนรอยละ 5.00  และไมแสดงความคิดเห็น  53 คน  คิดเปนรอยละ  
33.12     ซ่ึง มีรายละเอียดจากการวิเคราะหสภาพปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะของการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมของแมน้ําแมกลอง  จากประเด็นคําถามปลายเปดสามารถสรุปรายละเอียดความคิดเห็น
ของกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาครั้งนี้  เรียงตามลําดับมากไปหานอย ตามตารางที่  60  ไดดังนี้
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ตารางที่ 60   รายละเอียดความคิดเห็นของสภาพปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะในการอนุรักษ

จํานวนคน  (160)ลําดับ
ที่ รายละเอียดของสภาพปญหาและอุปสรรค

ความถี่  ( คน ) รอยละ
1 โรงงาน หรือสถานประกอบการปลอยน้ําเสีย ทิ้งขยะไมเปนที่

และทิ้งลงแมน้ํา  การเลี้ยงปลาในกระชัง
48 30.00

2. ประชาชนขาดความรวมมือและมักงาย  ผูนําขาดจิตสํานึกที่ดี
เห็นแกตัวไมพัฒนา  กรรมการมีนอยขาดความรับผิดชอบดูแล
และขาดความสามัคคีในการทํางานเพื่อสวนรวม

42 26.25

3. ขาดงบประมาณการประชาสัมพันธ มาตรการเอาผิดแกผูกระทํา
ผิดนอยไป   ขาดผูนําที่มีวิสัยทัศนเพื่อ   ดูแลสิ่งแวดลอมอยาง
จริงจังและเปนสวนรวม   เจาหนาที่ไมรณรงคใหความรูเทาที่
ควร มีการโกงกินและใชอิทธิพล

33 20.63

จํานวนคน ( 160)ลําดับ
ที่

ขอเสนอแนะเพื่อแกปญหา  อุปสรรคของกลุมตัวอยาง
ความถี่  ( คน ) รอยละ

1. จัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธที่เขาถึงประชาชนใหรูมากขึ้น
รณรงคใหความรูอยางตอเนื่องกวางขวางและจริงจังทั้งหนวย
งานภาครัฐและเอกชน   รณรงครักษาความสะอาดทุกพื้นที่อบ
รมใหความรูแกประชาชนในชุมชน  จัดผูรูมาชี้แนะความรู
ความเขาใจเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหแกผูนําชุมชน

84 52.50

2. ใหผูนําองคกรเปนนักพัฒนา  ทํางานอยางจริงจังมีบทลงโทษผู
ไมปฏิบัติตามกฎของชุมชน  ปองกันโรงงานทิ้งน้ําเสียลงแมน้ํา
อยางจัง  รวมกันออกกฎไมทิ้งขยะลงแมน้ําหรือตองมีบอบําบัด
กอนปลอยน้ําเสียลงแมน้ํา

21 13.13

3. กําหนดใหมีบุคลากรและวางแผนจัดสรรงบประมาณใหมากพอ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใหเปนทิศทางเดียวกัน  มีการตั้ง
ชมรมเพื่ออนุรักษน้ําและตรวจสอบการเรียกรองสิทธิของ
กลุมคน

12 7.5
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2. โดยมีเหตุผลของความตองการใหหนวยงานตาง ๆ    เขารวมจัดกิจกรรม  เพื่อ
อนุรักษส่ิงแวดลอมในชุมชนแยกตามกลุมตัวอยาง   ไดดังนี้

2.1 กลุมสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล   จาก
                         1) สํานักงานปกครองอําเภอ   เพราะเปนหนวยงานที่ตั้งอยูในพื้นที่มีความ  
ใกลชิดกับประชาชน   ใหการสนับสนุนและสั่งการใหปฏิบัติงานเปนหลัก

      2) เกษตรอําเภอ     เพราะเปนหนวยงานที่ใกลชิดและเขาถึงประชาชนในการ
แนะนําจัดกิจกรรมดูแลอนุรักษส่ิงแวดลอมของชุมชน

      3) ปศุสัตวจังหวัด    เพราะเปนผูใหคําปรึกษา แนะนํา รวมแกไขปญหาขยาย
พันธุสัตว

      4) อุตสาหกรรมจังหวัด            เพราะมีหนาที่โดยตรงคอยควบคุมน้ําเสียจาก
โรงงานรวมวิเคราะหปญหา    เผยแพรประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม   และจัดระบบน้ําเสีย

      5) การทองเที่ยวจังหวัด     เพราะเปนหนวยจัดประชาสัมพันธ      แนะนําให
ความรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวเพื่อการสรางรายได

      6) ทุกหนวยงาน  เพราะตองรวมกันรับผิดชอบ ชวยกันคิดทํา  เชน  โรงเรียน
เพื่อใหมีการปลูกฝงเด็กใหรูจักรักษแมน้ํา
                  2.2 กลุมกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  จาก

1) สํานักงานปกครองอําเภอ เพราะมีความใกลชิดพื้นที่มากกวาหนวยงานอื่น
2) เกษตรอําเภอ   เพราะเปนหนวยงานที่ใกลชิดพื้นที่
3) ปศุสัตวจังหวัด  เพราะไมเคยใหความชวยเหลืออะไรเลย
4) อุตสาหกรรมจังหวัด     เพราะมีหนาที่โดยตรงในการตรวจสอบโรงงานมี

กฏหมายที่คอยควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม
5) การทองเที่ยวจังหวัด   เพื่อคอยสงเสริมการทองเที่ยว
6) ทุกหนวยงาน   เพราะตองรวมกัน

 2.3 กลุมสมาชิกสภาเทศบาล  จาก
 1) สํานักงานปกครองอําเภอ  เกษตรอําเภอ   และปศุสัตวจังหวัด   เพราะเปน

สวนราชการที่อยูในพื้นที่
 2) อุตสาหกรรมจังหวัด     เพราะมีหนาที่ตรวจดูแลโรงงานตาง ๆ    ปลอยน้ํา

เสียลง แมน้ําและชวยในการเรียกรองสิทธิ์ของประชาชน
 3) องคกรทองถ่ินทุกองคกร ตองรวมกันแกปญหา
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3. สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาและอุปสรรคดานตางๆ ในกรณีที่องคการ
บริหารสวนตําบล  หนวยงาน และองคกรตาง ๆ  จะทํางานรวมกันในการจัดกิจกรรมรณรงคดูแล
รักษาและพัฒนาแมน้ําแมกลอง    โดยสรุปจากความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง  ไดดังนี้

ขอคิดเห็นของกลุมสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
                  1. ดานการบริหารจัดการ ยังไมมีการดําเนินงาน การวางตัวบุคคลใหรับผิดชอบ หรือ
การปฏิบัติอยางตอเนื่อง ขาดความสามัคคีในการทํางานรวมกันไมเปนผูนําที่ดี ที่มีความรูที่
เชี่ยวชาญ   มาจัดตั้งเปนคณะกรรมการโดยตรง   ตั้งเปนชมรมขึ้นเพื่อแกไขในกรณีไมมีคนในการ
ดําเนินงาน   จัดสรรงบประมาณเงินทุนใหเพียงพอ

2. ดานการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการรวมกัน  ไมมีใครตองการเปนคณะกรรมการ  
มีการรวมตัวยาก  และใหความรวมมือกันนอยเพราะตางมีภารกิจ  ตองใหชุมชนปกครองอําเภอ  
องคการบริหารสวนตําบล และสวนราชการรวมมือกันอยางตอเนื่องเพื่อเปนกําลังกระตุนใหมีจิต
สํานึกที่จะทํางาน

3. ดานการแบงปนผลประโยชนที่เกิดขึ้น   เมื่อใชงบประมาณในการดําเนินงานมาก
กอใหเกิดประโยชนสวนตัวมากกวาสวนรวม   มีโครงการเสนกเพื่อของบประมาณแตไมมีการ
ปฏิบัติจริงกลายเปนผลประโยชนเพื่อกลุมใดกลุมหนึ่ง  ไมเปนระบบที่ชัดเจน  ไมมีแผนรองรับเพื่อ
ใหไดน้ํากินน้ําใชที่สะอาดกอใหเกิดประโยชนตอชุมชนและตองมีการประชุมชี้แจงใหรูและเขาใจ
รวมกัน

ขอคิดเห็นของกลุมกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
1. ดานการบริหารจัดการ   ขาดผูนําที่มีวิสัยทัศนกวางไกลเพื่อดูแลสิ่งแวดลอมอยาง

จริงจังและขาดงบประมาณดําเนินการ
2. ดานการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการรวมกัน  ตองมีการปรึกษาหารือที่ใชเวลาพอ

สมควร
3. ดานการแบงปนผลประโยชนที่เกิดขึ้น    ผูเขารวมมักจะมองผลประโยชนเพื่อ    

สวนตัวมากกวาสวนรวม

              ขอคิดเห็นของกลุมสมาชิกสภาเทศบาล
1. ดานการบริหารจัดการ   งบประมาณที่หนวยงานใดเปนเจาภาพใหทองถ่ินเปนผูจัด

ดูแลกันเองในแบบผูนําแกนนํา
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2. ดานการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการรวมกัน  ชุมชนกับสวนราชการตองใหความ
รวมมือ

3. ดานการแบงปนผลประโยชนที่เกิดขึ้น   ไมมีขอคิดเห็น

นอกจากผลการศึกษาลักษณะระดับพฤติกรรมการมีสวนรวม ในการจัดกิจกรรม    
โครงการเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอมดังกลาวแลวจากการสัมภาษณและสังเกตุกลุมตัวอยาง   ผูวิจัยพบ
ปญหาและอุปสรรคในการเขามามีสวนรวมอนุรักษส่ิงแวดลอมของชุมชน   ดังนี้

1.  ผูคนขาดจิตสํานึกตอการมีสวนรวมในการอนุรักษดูแลรักษา  และพัฒนาสิ่ง     
แวดลอมในชุมชนที่ตนอยูอาศัย  เพราะตางตองดิ้นรนเพื่อประกอบอาชีพใหตนเองอยูรอดไมมีเวลา
มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู  และวิเคราะหสภาพปญหาที่เกิดขึ้น

2. ผูคนยังขาดความรูความเขาใจ  ในการสํารวจ   วิเคราะห ปญหาและวางแผนปฏิบัติ  
กิจกรรมเพื่อแกไขปญหาอยางมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของชุมชน
     3.  ขาดการแนะนําใหความรูแกประชาชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  ความรวมมือของ
ประชาชนในพื้นที่ยังมีนอยขาดผูนําตนแบบทุกดานของกิจกรรมในฃุมฃน

ขอเสนอแนะ  ขอใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธงานกิจกรรม  สนับสนุนงบประมาณ  
เพื่อพัฒนาฟนฟูส่ิงแวดลอมในชุมชนรวมกันทุกหนวยงาน  ทุกองคกรอยางเหมาะสม   และมีการ
ประสานงานกับผูนําชุมชนอยางใกลชิดและตอเนื่อง
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บทท่ี  5

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

 การวิจัยเร่ือง   การมีสวนรวมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลตอการอนุรักษส่ิง
แวดลอมกรณีศึกษา แมน้ําแมกลอง จังหวัดราชบุรี  มีวัตถุประสงค เพื่อ (1) ศึกษาโครงการ หรือ  
กิจกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  (2) ศึกษาระดับการมี   
สวนรวมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  (3) ศึกษาตัวแปรที่สัมพันธกับการมีสวนรวมของ
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในการอนุรักษส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลอง และ (4) ศึกษาปญหา 
อุปสรรคของการมีสวนรวมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในการอนุรักษส่ิงแวดลอมแมน้ํา
แมกลอง จังหวัดราชบุรี ซ่ึงลักษณะและระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบลนั้นจะศึกษาในเรื่องของการอนุรักษน้ํา   การอนุรักษดิน  การจัดการขยะ
และส่ิงปฏิกูล   ทั้งดานการวิเคราะหปญหาและสาเหตุของปญหา  ดานการวางแผนเพื่อแกไขปญหา  
ดานการปฏิบัติตามกิจกรรมโครงการ  และดานการติดตามและประเมินผลกิจกรรมโครงการ

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก  ผูที่มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอม
ของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาเทศบาล ในพื้นที่ที่ติดกับแมน้ําแมกลอง
จังหวัดราชบุรี   ป 2547  จํานวน  320  คน จากพื้นที่  4  อําเภอ  ไดแก อําเภอเมืองราชบุรี  อําเภอ
บานโปง  อําเภอโพธาราม  และอําเภอดําเนินสะดวก จํานวน  20 ตําบล 160  หมูบาน  กลุมตัวอยาง
ไดจากการสุมอยางงายจากประชากรรอยละ 50 ของแตละอําเภอ ในจังหวัดราชบุรี จํานวน 160  คน

                    เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  ไดแก แบบสอบถาม  (Questionnaire) ซ่ึงมีลักษณะผสม
ระหวางคําถามปลายปด (Closed  End) และปลายเปด (Open End)  จํานวน  1  ชุด แบงออกเปน
5  สวน  คือ

สวนที่  1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานทั่วไปของสวนบุคคลไดแก  อายุ  อาชีพ
ระดับการศึกษา รายได ระยะเวลาที่อาศัยในทองถ่ิน ตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบล การเปน
สมาชิกองคกรอ่ืน  จํานวนประชากรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  การรับรูขอมูลขาวสาร  ความรูเร่ืองการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม  และการใชประโยชนจากแมน้ําแมกลอง  ลักษณะเปนคําถามเลือกตอบแบบ
ปลายปดและปลายเปด
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สวนท่ี 2 เปนคําถามเกี่ยวกับการรับรูขาวสารที่เกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม     
ไดแก  ความถี่ของการรับรูขาวสารขอมูลจากสื่อสารมวลชนตาง ๆ   และการรับรูจากสื่อระหวาง
บุคคล

สวนท่ี  3   เปนคําถามเกี่ยวกับระดับความรูในเรื่องที่เกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม
ในการอนุรักษน้ํา    ดิน    และการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

สวนที่ 4  เปนคําถามเกี่ยวกับความสัมพันธของพฤติกรรมการมีสวนรวมในการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม กรณีศึกษา   แมน้ําแมกลอง  จังหวัดราชบุรี  มีลักษณะเปนคําถามแบบ
ประมาณคา (Rating   Scale)

สวนที่ 5  เปนคําถามเกี่ยวกับสภาพปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม  ศึกษากรณีแมน้ําแมกลอง จงัหวัดราชบุรี มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด
เพื่อใหผูตอบไดแสดงความคิดเห็น  และการเสนอแนะไดอยางเสรี

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูล  สรุปไดดังนี้
1. ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง   ที่ตอบแบบสอบถาม ไดแก สมาชิก

องคการบริหารสวนตําบล กรรมการบริหารสภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาเทศบาล
และกรรมการบริหารสภาเทศบาล  จํานวน  160  คน  สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 81.3 เพศหญิง
รอยละ 18.8   กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามทั้งเพศชายและหญิงมีอายุเฉล่ีย   44.48  ป  มีระดับ
การศึกษา  สวนใหญจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา  รอยละ  35.0  และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  รอยละ  27.5  มีจํานวนนอยมากที่จบระดับปริญญาตรี  การประกอบอาชีพ สวนใหญมี
อาชีพเกษตรกรรม  รอยละ  45.6 รองลงมาเปนอาชีพรับจาง  รอยละ  20.0   มรีายายไดเฉลีย่ตอ
เดอืน 11,476 บาท โดยสวนใหญมรีายไดตอเดอืน  5,001-10,000 บาท  รอยละ 55.6 ระยะเวลาทีอ่าศยั
ในทองถ่ินโดยเฉลีย่  35 ป  สวนใหญอยูในชมุชน 36 ปขึน้ไปรอยละ 23.8   สวนใหญเปนสมาชกิ
สภาองคการบรหิารสวนตาํบล รอยละ 84.4  และเปนสมาชกิสภาเทศบาล รอยละ6.3 ไดดาํรง
ตาํแหนงในองคการบรหิารสวนตาํบลหรอืเทศบาลเปนเวลา  3 ป  เปนสวนใหญ  รอยละ 26.3     
สวนใหญจะมจีาํนวนประชากรในพืน้ทีท่ีรั่บผิดชอบอยู  2,501-5,000  คน  รอยละ 36.9  มนีอยกวา
2,501 คน รอยละ 35.6  สวนมากเปนสมาชกิชมรมรกัษลุมแมน้าํแมกลอง  คดิเปนรอยละ 28.8
รองลงมาจะเปนสมาชกิองคกรผูใชน้าํภาคเกษตรกรรม  รอยละ 21.3 ไดใช  ประโยชนจากแมน้าํ
ลําคลองรอยละ86.3 โดยสวนใหญใชประโยชนสําหรับประกอบอาชพี ทางการเกษตร  คดิเปนรอยละ
65.0  และใชประโยชนสําหรับการทาํความสะอาด  รอยละ 48.8  
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กลุมตวัอยางไดมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอม โดยสวนใหญในดานการ
ปองกนัน้าํเสยีไหลลงแมน้าํ รอยละ 55.0 รองลงมาคอื ดานการดูแลอนุรักษแมน้ําแมกลอง รอยละ
42.5 และดานการรณรงคกําจัดขยะ หรือปฏิกูลทางน้ํา  รอยละ 38.8   ตามลาํดบั    สวนใหญเปนผูที่
ไดรับขาวสารขอมลูเกีย่วกบัการอนรัุกษส่ิงแวดลอมจากสือ่ตางๆ คดิเปนรอยละ 88.8  โดยไดรับ
ขาวสารขอมลูเกีย่วกบัการอนรัุกษส่ิงแวดลอม  จากส่ือสารมวลชนตางๆ รอยละ 54.4 และไดรับ
ขาวสารจากสือ่ประเภทบคุคล รอยละ 39.4  ซ่ึงสวนใหญไดรับการอบรมศกึษาจากกลุมองคกรตาง ๆ
ในพืน้ทีจ่งัหวดัราชบรีุและชมุชนท่ีตนสงักดั รอยละ 28.8  รองลงมาคอื ไดรับการอบรมศกึษาหา
ความรูเรือ่งการอนรัุกษส่ิงแวดลอมจากการเขารบัการฝกอบรม และรวมกจิกรรมของหนวยราชการ   
รอยละ 24.4  ไดรับการอบรมศกึษาจากการแลกเปลีย่นเรยีนรูของกลุมเวทปีระชาคมทีจ่ดัในชมุชน
รอยละ 23.1 และไดรับจากการศกึษาคนควาดวยตนเองจากสือ่เอกสาร วารสาร  ตาํราตาง ๆ  รอยละ
22.5  ตามลาํดบั

2. การรับรูขาวสารที่เก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม  ในภาพรวม พบวา ความถี่ของ
การรับรูขาวสารขอมูลจากสื่อสารมวลชนตาง ๆ   และการรับรูจากสื่อระหวางบุคคล  มกีารรบัรู
ขาวสารจากแหลงขาวตางๆ เรียงลําดบัจากมากไปนอย   ดงันี ้  โทรทศัน  หนงัสอืพมิพ   วทิย ุ   ปาย
ประชาสมัพนัธ   การสนทนากบัเพือ่นบาน   หอกระจายขาว  เจาหนาทีข่องรัฐ   วารสาร/นติยสาร  และ
อินเตอรเนต็  โดยสวนใหญมคีวามถีจ่ากทางโทรทศันทกุวนั  รอยละ 20.6 นอกจากนีย้งัพบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมคีวามถีข่องการรบัรูขาวสารขอมลูจากแหลงตาง ๆ นาน ๆ  คร้ัง   และไมเคย
ไดรับ จากแหลงอนิเตอรเนต็  รอยละ 78.1 ทัง้ทีม่ศีนูยขอมลูสารสนเทศระบบอนิเตอรเนต็ใหบริการใน
สํานกังานองคการบรหิารสวนตาํบลทกุแหง  ทัง้นีอ้าจเปนเพราะขาดความรวมมอื ไมรูจกัวธีิคนควา
และไมเหน็ความสาํคญัของแหลงขาวสารขอมลู

3. ความรูเก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม  เกี่ยวกับดานการอนุรักษน้ํา  ดิน  และการ
จัดการขยะและสิ่งปฏิกูลของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมพบวามคีวามรูที่ถูกตองในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม มากที่สุด  คือ  การทิ้งส่ิงปฏิกูล หรือของเสียลงแมน้ําเปนสาเหตุที่ทําใหน้ําเสีย (ขอ 5)
รอยละ   100.0  การออกกฎใหมีการสรางบอบําบัดน้ําเสียในชุมชนที่มีโรงงานตางๆ  และมีคอก
ปศุสัตว จะชวยปรับสภาพน้ํา ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีขึ้น (ขอ 20) รอยละ 98.8  และการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมเปนการใชทรัพยากรอยางชาญฉลาด ประหยัด บํารุงดูแลรักษาและฟนฟูสวนที่
เสื่อมโทรมใหมีสภาพที่ดขีึ้น (ขอ 2) รอยละ 98.1 โดยสวนใหญมคีวามรูเกี่ยวกับการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมในระดับปานกลาง ตอบไดถูกตอง  13 – 14  คะแนน  จากคะแนน  20  คะแนน คิดเปน
รอยละ 63.1  หรือมีคา  (Χ = 13.64,  S.D. =  1.473)

จึงสามารถสรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมทั้งดานการอนุรักษน้ํา ดานการอนุรักษดิน และดานการจัดการขยะ
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และส่ิงปฏิกูลในชุมชนไดเปนอยางดี หากมีการประชาสัมพันธขาวสารขอมูล ประสานงานเพื่อจัด
กิจกรรมโครงการ  อนุรักษส่ิงแวดลอมอยางมีสวนรวม   และมีการติดตามประเมินผลทุกครั้งที่จัด

4. พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมแมน้ําแมกลอง   พบวา   ผูตอบ
แบบสอบถามในดานการอนรัุกษน้าํทัง้ 10 ขอ  ไดเกณฑคะแนนอยูในระดบัปานกลาง  ดานการ
อนุรักษดนิทัง้  10 ขอ ไดเกณฑคะแนนอยูในระดบัปานกลาง  รวมทัง้ดานการจัดการขยะและสิ่ง
ปฏิกูลท้ัง  10 ขอ  ไดเกณฑคะแนนอยูในระดบัปานกลาง

 ซ่ึงสรุปไดวามีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมแมน้าํแมกลอง
ดานการอนรัุกษน้าํ ดานการอนรัุกษดนิ  และดานการจดัการขยะและสิง่ปฏกิลู จดัอยูในระดบั
ปานกลาง

5. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมแมน้าํแมกลอง   
พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่อายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอม  
แมน้าํแมกลองโดยรวมไมแตกตางกนั และเมือ่พจิารณาในรายดาน จะมพีฤตกิรรมการมสีวนรวมใน
ดานการอนรัุกษน้าํ  ดนิ  และการจดัการขยะและสิง่ปฏกิลู ไมแตกตางกนั

     ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤตกิรรมการมสีวนรวมใน
การอนรัุกษส่ิงแวดลอมโดยรวมไมแตกตางกนั แตเมือ่พจิารณาในรายดาน พบวามพีฤตกิรรมการมี
สวนรวมในดานการจดัการขยะและสิง่ปฏกิลูแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั. 05  โดยมี
ผลการเปรียบเทียบรายคู  คือ ผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีพฤติกรรมการมสีวนรวมในการ
อนรัุกษส่ิงแวดลอมดานการจดัการขยะและสิง่ปฏกิลู แตกตางจากผูที่จบการศึกษาระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบลที่จบปริญญาตรีมีพฤติกรรมการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลสูงกวาสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล ที่จบระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพแตกตางกัน  มีพฤตกิรรมการมสีวนรวมในการ
อนรัุกษส่ิงแวดลอม  โดยรวมแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และเมือ่พจิารณาใน
รายดาน พบวา มพีฤตกิรรมการมสีวนรวมในดานการอนรัุกษดนิและการจดัการขยะและสิง่ปฏกิลู
แตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  มีผลการเปรียบเทียบ รายคูดวยวิธี L.S.D. (Least
Significant Difference)  คือ อาชีพประมงหรือปศุสัตว มีพฤติกรรมการมสีวนรวมในการอนรัุกษ
สิง่แวดลอม ดานการจดัการขยะและสิง่ปฏกิลูแตกตางจากอาชีพเกษตรกรรมคาขาย และรับจาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่มีอาชีพประมงหรือ
ปศุสัตว มีพฤติกรรมการจดัการขยะและสิง่ ปฏิกลูสูงกวาสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ที่มี
อาชีพเกษตรกรรม คาขายและรับจางในขณะที่ผูทําธุรกิจสวนตัวมีพฤติกรรมการจดัการขยะและ
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ส่ิงปฏกิลูแตกตางจากผูทําอาชีพคาขายและอาชีพรับจางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดย
ผูที่ทําธุรกิจสวนตัวมีพฤติกรรมการจดัการขยะและสิง่ปฏกิลูสูงกวา ผูที่ทําอาชีพคาขายและรับจาง

ผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบลแตกตางกัน               
มีพฤตกิรรม การมสีวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมโดยรวมแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 และเมือ่พจิารณาในรายดานพบวา มพีฤตกิรรมการมสีวนรวมในดานการอนรัุกษน้าํ ดาน
การอนรัุกษดนิและดานการจดัการขยะและสิง่ปฏกิลูแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05
มีผลการเปรียบเทียบ รายคูดวยวิธี L.S.D. (Least Significant Difference) คือ

    มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลองดานการ
อนุรักษน้ําแตกตางจากสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยสมาชิกสภาเทศบาลมีพฤติกรรมการอนุรักษน้ําสูงกวาสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล

    มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม ดานการอนุรักษดินแตกตาง
จากคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาเทศบาล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยสมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลมพีฤตกิรรมการอนรัุกษดนิต่าํกวา คณะกรรมการ
บรหิารสวนตาํบลและสมาชกิสภาเทศบาล

    มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม ดานการจดัการขยะและ
ส่ิงปฏกิลูแตกตางจากสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดย
คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลมีพฤติกรรมการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลสูงวาสมาชิก       
องคการบรหิารสวนตาํบล

    ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนประชากรในพื้นที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการมี 
สวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอม  โดยรวมแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  และ
เมือ่พจิารณาในรายดาน พบวา มพีฤตกิรรมการมสีวนรวมในดานการอนรัุกษน้าํ ดานการอนรัุกษดนิ
และดานการจดัการขยะ และสิง่ปฏกิลูแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  มีผลการ
เปรียบเทียบรายคูดวยวิธี L.S.D. (Least Significant Difference)  คือ

  ผูตอบแบบสอบถามที่มีประชากรในพื้นที่  2,501-5,000 คน  มีพฤติกรรมการมี
สวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอม  ดานการอนุรักษน้ําแตกตางจากสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล ที่มีประชากรในพื้นที่ 5,001-7,500 คนและสูงกวา 7,500 คน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่มีประชากรในพื้นที่ 2,501-5,000 คน               
มีพฤติกรรมการอนุรักษน้ํา ต่ํากวาสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  ที่มีประชากรในพื้นที่ 5,001-
7,500 คน และสูงกวา 7,500 คน
                 ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับความรูเร่ืองการอนุรักษส่ิงแวดลอมแตกตางกัน มี
พฤติกรรม การมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยรวมไมแตกตางกนั และเมือ่พจิารณาใน
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รายดาน พบวา มพีฤตกิรรมการมสีวนรวมในดานการอนรัุกษน้าํ ดานการอนรัุกษดนิ และดานการจดั
การขยะและสิง่ปฏกิลูไมแตกตางกนั

สภาพปญหาและอุปสรรค
1. สภาพปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมแมน้ํา     

แมกลองของสมาชกิองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่จังหวัดราชบุรี   ทั้ง  4  อําเภอ  พบวา
ประชากรที่เปนกลุมตัวอยาง  มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา  คิดเปนรอยละ 35.0  แตมีระดับ
การศึกษา ที่สูงกวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีเปนจํานวนนอย รอยละ 14.4 ทําใหขาดประสบ
การณความรูความเขาใจในกระบวนการวิเคราะห สภาพปญหา วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อแกปญหา
รวมปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม  ตลอดจนรวมติดตามและประเมินผลการจัด
กิจกรรมในชุมชน

2. ผูคนขาดความตระหนักในการทํางานของชุมชนอยางมีสวนรวม   ขาดผูนําชุมชน
และผูแทนหนวยงานองคกรที่เกี่ยวของ ตลอดจนขาดการประสานงาน  ประชุมรวมคิดวางแผนงาน
เพื่อปฏิบัติกิจกรรมแกปญหาพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชนใหมีสภาพที่ดียิ่งขึ้น

3.  ผูนําชุมชนขาดการพัฒนายกระดับความรูความเขาใจในงานพัฒนาชุมชนอยาง   
ชัดเจนเพราะผลจากการศึกษาพบวาผูนํา หรือกลุมตัวอยางยังขาดความรูความเขาใจที่ดีพอ       
สวนใหญยังขาดประสบการณของภาวะผูนําที่สามารถเปนตนแบบการพัฒนาสิ่งแวดลอมของ     
ชุมชน

ขอเสนอแนะ
1. ควรจัดใหมีอาสาสมัครพิทักษส่ิงแวดลอม ที่มีความกระตือรือรนในการติดตาม

ขาวสารขอมูลการอนุรักษส่ิงแวดลอมจากแหลงตาง ๆ   และทําหนาที่เผยแพรประชาสัมพันธให
ความรูแกเพื่อนบานและชุมชน  รวมทั้งเปนผูเฝามองและระแวดระวังตอปญหาสิ่งแวดลอม ชวยจัด
ทําแผนงาน โครงการกิจกรรมทางดานการอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอม   รวมติดตามประเมินผล
และรายงานผลตามความพรอมและบทบาทหนาของคนในรูปขององคกรชุมชนโดยมีผูแทน
ประชาชนเปนเจาภาพ

2. ควรมีการประชุมมอบหมายภารกิจงานใหทุกคนในชุมชนมีสวนรวมในงาน       
กิจกรรมที่เปนสาธารณ หรือสวนรวมของชุมชน  สงเสริม สนับสนุน  ใหรางวัลผูที่ปฏิบัติงาน
พัฒนาชุมชนอยางถูกวิธีและประสบผลสําเร็จ  โดยมีการประชาสัมพันธใหชุมชนไดรูโดยทั่วกัน

3. มีการจัดประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการดําเนินงาน  หรืออบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาแกไขใหเกิดการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ ชุมชนตอไปอยางยั่งยืน
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การอภิปรายผล
จากขอคนพบของการวิจัย  ไดนํามาอภิปรายผลดังตอไปนี้
1. การศึกษาโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมของสมาชิกองคการหริหาร

สวนทองถ่ินในดานตาง ๆ ทั้ง 3 ดาน โดยภาพรวมพบวาอยูในลักษณะโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับน้ํา
เปนสวนใหญ 2 กิจกรรมไดแกโครงการปองกันน้ําเสียไหลลงแมน้ําและโครงการดูแลอนุรักษ
แมน้ําแมกลอง ในดานดินจะเปนโครงการอนุรักษดินและน้ําเพื่อการเกษตรพรอมทั้งใชน้ําเพื่อทํา
ความสะอาด เกี่ยวกับดานการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลจะเปนโครงการรณรงคกําจัดขยะ หรือส่ิง
ปฏิกูลทางน้ําเนื่องจากสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนในพื้นที่ที่ติดแมน้ํา
แมกลอง เขตจังหวัดราชบุรีสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร  จึงตองมีการศึกษาหาความรู
และแนวทางการปองกันไมใหน้ําเนาเสีย มีการดูแลรักษาสภาพของดินที่ใชประกอบอาชีพใหมี
สภาพที่เหมาะสมตอการเกษตร  รูจักวิธีการปองกันไมใหทิ้งขยะลงแมน้ําลําคลองอันเปนสาเหตุ
ทําใหน้ําเนาเสีย  โดยทุกกิจกรรมในพื้นที่ใชความรูจากกการอบรมของกลุมองคกรตาง ๆ การจัด
ทําเวทีประชาคมแลกเปลี่ยนเรียนรูทําใหสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีสวนรวมในดูแล
การอนุรักษทางน้ําและการกําจัดขยะ  เพื่อปองกันไมใหส่ิงแวดลอมเปนพิษ สอดคลองกับผลการ
วิจัยของ  พรทิพย  อังกุลดี (2539 : 87)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของสตรีผูนําในการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ในจังหวัดราชบุรี  พบวา สตรีผูนํามีสวนรวมในการสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับปานกลาง ลักษณะการมีสวนรวมจากมากไปนอย คือ
รวมปฏิบัติ รวมศึกษาปญหา  รวมวางแผน  รวมติดตามผลและรวมดูแลรักษา  ปจจัยที่มีผลตอการมี
สวนรวม ไดแก  อายุ ระดับการศึกษา  การเปนสมาชิกกลุมตาง ๆ ความรูความเขาใจ   สวนปจจัย
ดานรายไดและระยะเวลาการอาศัยในทองถ่ิน  ไมมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน  และ
เกี่ยวของกับผลงานวิจัยของ เศรษฐพงษ  ปุจฉาการ (2541 : 110) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองความรู
ทัศนคติ และการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี พบวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  สวนใหญมีระดับความรู
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในระดับปานกลาง ซ่ึงเมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ของระดับความรูจําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา จะเปลี่ยนแปลงตามระดับการศึกษา     และการติดตาม
ขอมูลขาวสาร พบวาระดับทัศนคติสวนใหญอยูในระดับปานกลางเมื่อวิเคราะหคาเฉลี่ยของระดับ
การมีสวนรวมจําแนกตามตัวแปรที่ศึกษาจะเปลี่ยนแปลงตามประเภทของการเปนสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล เมื่อวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรรวมพบวาระดับการศึกษาและการติดตาม
ขอมูลขาวสารมีผลตอระดับความรูคือ จะตองชวยสรางเสริมใหผูเรียน คนในชุมชนสามารถ
1) พัฒนาทัศนคติและคานิยมใหมในรูปแบบที่คนสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการและดําเนิน
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การปองกันความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมได 2) เพิ่มความตระหนักในความรับผิดชอบของ
ตนตอการกระทําตาง ๆ  ที่อาจมีผลเกี่ยวโยงถึงคุณภาพสิ่งแวดลอม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3) ดูแลรักษาและใชทรัพยากรธรรมชาติไดอยางชาญฉลาด เหมาะสมกับสภาพแวดลอม และระบบ
สมดุลธรรมชาติของแตละทองถ่ิน 4) เลือกสรรเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนาของคนสังคม
ของแตละประเทศมาใชโดยเทคโนโลยีที่นํามานั้นตองไมเปนปฏิปกษกับวิถีการดําเนินชีวิตและ
วัฒนธรรมของคนสวนใหญ และ 5) พฒันาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับทองถ่ินขึ้นมาใชเองโดยไม
จําเปนตองนําเทคโนโลยีจากตางประเทศมาใชตลอดเวลา

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ ปรีชา  มาเจริญ (2539 : 108)  ศึกษาเรื่อง  พฤติกรรม
ของประชาชนในการอนุรักษแมน้ําแมกลอง  จังหวัดราชบุรี   พบวา  ระยะเวลาในการอยูอาศัย  
ประสบการณที่เกี่ยวของกับปญหาน้ําเนาเสีย การใชประโยชนจากแมน้ําแมกลอง ความรูเกี่ยวกับ
การอนุรักษทัศนคติตอการอนุรักษที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมที่แตกตางกัน  เนื่องจากโอกาส
ที่รับการประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารขอมูล การประสานงาน รวมจัดกิจกรรมดวยกันกอให
เกิดความผูกพันธ เห็นใจ คอยชวยเหลือซ่ึงกันและกันโดยเฉพาะในชุมชน เดียวกัน และไดใช
ประโยชนรวมกัน จะทําใหคนรูจักรักหวงแหน ชวยกันอนุรักษดูแล

2. ระดับการมีสวนรวมอนุรักษส่ิงแวดลอมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  อยู
ในระดับปานกลาง  ทั้ง 3  ดาน  มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษโดยรวมไมแตกตางกัน
ซ่ึงมีอายุ  ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ มรีายไดเฉลีย่ตอเดอืน  และระยะเวลาทีอ่าศยัในทอง
ถ่ิน  สวนใหญไมแตกตางกนั สามารถประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดการเรียนรูสงเสริมทักษะ
ชีวิตการเปนผูนําที่ดี  มีความรูและมีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ในชุมชนที่ตนรับผิดชอบ
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ  เศรษฐพงษ  ปุจฉาการ (2541 : 110) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง
ความรู ทัศนคติ และการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล จังหวัดชลบุรีพบวา มีระดับความรูอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงเมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยของระดับความรูจําแนกตามตัวแปรที่ศึกษาจะเปลี่ยนแปลงตามระดับการศึกษาและการ   
ติดตามขอมูลขาวสาร และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ปรีชา  มาเจริญ (2539 : 108) ศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมของประชาชนในการอนุรักษแมน้ําแมกลอง  จังหวัดราชบุรี  พบวา  ระยะเวลาในการอยู
อาศัย  ประสบการณที่เกี่ยวของกับปญหาน้ําเนาเสีย  การใชประโยชนจากแมน้ําแมกลอง  ความรู
เกี่ยวกับการอนุรักษทัศนคติตอการอนุรักษที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมที่แตกตางกัน และมี
ความสัมพันธในเชิงบวก และการรับรูขาวสารในการอนุรักษแมน้ําแมกลองที่แตกตางมีผลตอ
ความแตกตางกันของพฤติกรรม  ตลอดจนการเปนสมาชิกกลุม ชมรม  และองคกรตาง ๆ  กลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนสมาชิกชมรมรักษลุมแมน้ําแมกลอง และกลุมองคกรผูใชน้ําภาคเกษตรกรรม
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ถือวาเปนกลุม ชมรมที่จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลองไดเปนอยางดี เพื่อปองกัน
ไมใหเกิดปญหาน้ําเนาเสียไดอีก หากกลุมตัวอยางสวนใหญจะประชาสัมพันธและเปนตนแบบการ
จัดกิจกรรมพัฒนาอนุรักษส่ิงแวดลอมใหแมน้ําแมกลองยังคงมีคุณภาพน้ําไดเกณฑมาตรฐานน้ํา
สะอาด  โดยเนนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธและรวมกันพัฒนาอยางตอเนื่อง และรับผิดชอบใน
บทบาทหนาที่ของผูนําชุมชน

3. ผลการวิเคราะหตัวแปรที่สัมพันธกับระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิง      
แวดลอมแมน้ําแมกลอง  ของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ตามองคประกอบ  2  ดาน  ดาน
คุณสมบัติสวนตัว  ประกอบดวย   อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายไดเฉล่ีย  ระยะเวลาที่อาศัยอยู
จํานวนประชากรที่  รับผิดชอบ  การรับรูขาวสาร  ความรูเร่ืองการอนุรักษ  การใชประโยชน  และ
สภาพปญหาที่พบกับดานการปฏิบัติการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมทั้ง  3  ดาน ซ่ึงผูวิจัย
จะกลาวถึงตัวแปร (Χ ) ที่มีความสัมพันธและไมมีความสัมพันธกับระดับการปฏิบัติการมี
สวนรวมอนุรักษส่ิงแวดลอมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  ตัวแปร (Y)  องคประกอบ
ดานคุณสมบัติสวนตัวของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล พบวา อายุไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการมีสวนรวมดานการอนุรักษน้ํา  ดิน  และการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลที่จึงไมแตกตาง
กัน เพราะชวงอายุกระจายอยูในทุกกลุมอายุ  โดยมีอายุมากกวา  36 ปขึ้นไปเปนสวนใหญมีคาเฉลี่ย  
(Χ  = 2.86, S.D. = .95)

จากการวิเคราะหพบวา ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมี
สวนรวมดานการอนุรักษน้ํา  ดิน และการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลที่โดยรวมไมแตกตางกัน จาก
การศึกษารายดาน  พบวา มีพฤติกรรมในดานการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลแตกตางกัน สมาชิก
องคการบริหารสวนตําบลที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการ
อนุรักษดานการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล คือ  ผูที่จบปริญญาตรี มีสูงกวาที่จบระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนตน  สอดคลองกับผลการวิจัยของ ถวัลย ยิ้มแยม (2540 : 95) ศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมของประชาชนในการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  พบวา พฤติกรรมของ
ประชาชนในการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี อยูในระดับปานกลาง  และปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมใน
การอนุรักษแมน้ําเพชรบุรีของประชาชนสัมพันธกับสถานภาพสมรส  ระยะเวลาที่อยูอาศัย  รายได
ตอเดือน  และระดับการศึกษา  อาชีพ  มีปจจัยกระตุน ไดแกการเคยไดรับขาวสารในการอนุรักษแม
น้ําเพชรบุรี แหลงขาวสารที่แตกตางกัน ความรูในเรื่องการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรีมีผลตอพฤติกรรม
ในการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรีของประชาชน
               จากการวิเคราะหพบวา  อาชีพ  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีสวนรวมดาน
การอนุรักษน้ํา  ดิน และการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลที่โดยรวม แตกตางกัน  ในดานการอนุรักษดิน
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และการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล สมาชิกที่มีอาชีพประมงหรือปศุสัตว มีพฤติกรรมการอนุรักษดิน
สูงกวาสมาชิกที่มีอาชีพเกษตรกรรม  คาขาย  และรับจาง และสมาชิกที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัวมี
พฤติกรรมการอนุรักษดินสูงกวาสมาชิกที่ทําอาชีพคาขาย

จากการวิเคราะหพบวา  รายไดตอเดือน และระยะเวลาที่อาศัยอยูในทองถ่ิน  ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีสวนรวมดานการอนุรักษน้ํา ดิน และการจัดการขยะและสิ่ง
ปฏิกูลโดยรวมไมแตกตางกัน  สอดคลองกับผลการศึกษา ของ  สัญชัย  สูติพันธวิหาร (2539 : 112)
ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนตอปญหามลพิษทางน้ําจากชุมชน เทศบาลเมืองภูเก็ต  พบวา
มีรายไดไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมปฏิบัติของประชาชนในทุกกิจกรรม  ความตองการมี
สวนรวมในทุกขั้นตอนผูมีรายไดต่ําจะมีสวนรวมมากกวาผูมีรายไดสูง  สรุปรายไดที่แตกตางกัน
ไมกอใหเกิดความแตกตางกันในระดับการมีสวนรวม แตรายไดกอใหเกิดความแตกตางกันในเรื่อง
ความตองการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม

จากการวิเคราะหพบวา ตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรม การมีสวนรวมดานการอนุรักษน้ํา ดิน และการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลที่โดยรวม
แตกตางกัน เมื่อวิเคราะหรายดานพบวา ดานการอนุรักษน้ําแตกตางจากสมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบล  โดยสมาชิกสภาเทศบาลมีพฤติกรรมการอนุรักษน้ําสูงกวาสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล   ดานการอนุรักษดิน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลมีพฤติกรรมการอนุรักษแตกตางจาก
คณะกรรมการองคการบริหาร  สวนตําบลและสมาชิกสภาเทศบาล โดยที่สมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบลมีพฤติกรรมการอนุรักษดินต่ํากวาคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลและ
สมาชิกสภาเทศบาล   ทั้งนี้สมาชิกสวนใหญมีการศึกษาต่ํากวาคณะกรรมการบริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลโดยคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีพฤติกรรมการจัดการขยะและ
สิ่งปฏิกูลสูงกวาสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล   สอดคลองกับ  ถวัลย   ยิ้มแยม (2540 : 95)
ศึกษาเรื่อง  “พฤติกรรมในการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี” พบวา พฤติกรรมของ
ประชาชนในการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี อยูในระดับปานกลาง  และปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมใน
การอนุรักษแมน้ํา คือ ระดับการศึกษา ซ่ึงในผลการวิจัยพบวาสมาชิกสภาเทศบาลและกรรมการ
บริหารองคการบริหารสวนตําบลมีระดับการศึกษาสูงกวา สอดคลองกับกรอบของงานตามราง
แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมของจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2544–2549 ไดแก  1) เรงรัด แกไข
ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่สําคัญของทองถ่ินจังหวัดราชบุรี 2) พัฒนาขีดความ
สามารถของเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และการประสานงานระหวางองคกรตาง ๆ ใน
ทองถ่ินและนอกทองถ่ินใหมีการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและมีเอกภาพในการจัดการ        
3) กําหนดและปรับปรุงขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบล   เทศบัญญัติใหเหมาะสมกับ
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สภาพปญหา และทันสมัย รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมที่สําคัญของทองถ่ิน และ 4) การปรับเปลี่ยนทัศนคติและคานิยมของประชาชนที่มีตอ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม  โดยมีเปาหมายของรางแผนจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมของจังหวัดราชบุรี  ที่กําหนดจากสถานการณและสภาพปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และมลพิษสิ่งแวดลอมที่สําคัญในทองถ่ิน  ซ่ึงสอดคลองกับลําดับความสําคัญที่กําหนดในแผนจัด
การคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2544–2549  (สํานักงานจังหวัดราชบุรี  2544 : 18)

4. การศึกษาเปรียบเทียบ ระดับพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม
แมน้ําแมกลองของกลุมตัวอยางจะพบวา กลุมตัวอยางที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีสวนรวม
ในการอนุรักษส่ิงแวดลอมดานการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลแตกตางจากกลุมตัวอยางที่จบการ
ศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน โดยมีพฤติกรรมสวนรวมสูงกวาผูที่จบระดับ
ต่ํากวาจากการศึกษาเปรียบเทียบตําแหนงของกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการมีสวนรวมอนุรักษ     
ส่ิงแวดลอม ทั้งน้ํา ดิน และการจัดการขยะสิ่งปฏิกูลของกลุมตัวอยางแตกตางกัน  โดยท่ีการ
อนุรักษน้ําสมาชิกสภาเทศบาลมีพฤติกรรมการอนุรักษสูงกวาสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  
ดานการอนุรักษดิน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลมีพฤติกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมต่ํากวา
คณะกรรมการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาเทศบาล   ดานการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลมีพฤติกรรมการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลสูงกวาสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล

จากการศึกษาเปรียบเทียบ การใชประโยชนจากแมน้ําแมกลองของกลุมตัวอยาง
สวนใหญนําไปใชประโยชนทางดานการเกษตร   และการทําความสะอาด     มีความสัมพันธ สอด
คลองกับผลการศึกษาของ   อรวรรณ   เย็นใจ   (2535 : 158)  ศึกษาเรื่อง  ความรูและการปฏิบัติของ
ประชาชนที่อาศัยบริเวณริมคลองกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ภายในครัวเรือน ศึกษาเฉพาะกรณีริมคลองโองอาง พบวา ความแตกตางกันในเรื่องอาชีพกอใหเกิด
ความแตกตางกันในเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลภายในครัวเรือน   
ตามที่ไดศึกษาแลว จะพบวาจังหวัดราชบุรีเปนเศูนยกลางตลาดการคาภาคตะวันตกเมืองที่นาจะ
พัฒนานําน้ําไปใชประโยชนใหไดมากวา  2  ประการแรก  เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจทั้งในชุมชน
และโลกของการตลาดใหมีรายไดเพิ่มขึ้นหากมีการคิดวางแผนนําน้ําไปใชใหถูกวิธี  และมี
ประโยชนมากวาที่เปนอยูในปจจุบัน   โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําน้ําไปใชประโยชนในกลุมธุรกิจ
โรงงานการผลิตสินคาและการปศุสัตว เพื่อการคาโดยการรวมรณรงคไมทิ้งขยะของเสียลงแมน้ํา
แมกลอง
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5.  จากการศึกษาสภาพปญหา  และอุปสรรค  ของการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิง
แวดลอมแมน้ําแมกลอง  พบวา
                 5.1 ส่ิงที่เปนปญหาและอุปสรรคตอการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ
กลุมตัวอยาง

     5.1.1 ในกลุมสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  ไดแก  ประชาชนขาดความ
รวมมือและ   มักงาย  โรงงานและสถานประกอบการปลอยน้ําเสีย   ผูนําและประชาชนในชุมชนยัง
ขาดความรูความเขาใจเรื่องของประโยชนและโทษของการอนุรักษน้ําและขยะเปนสวนใหญชุมชน
ขาดงบประมาณสนับสนุนจัดกิจกรรม   ผูนําหลายคนยังขาดจิตสํานึกที่ดีเห็นแกตัวไมพัฒนา  รัฐมี
มาตรการเอาผิดแกผูกระทําผิดนอยไป   ขาดการประชาสัมพันธใหทั่วถึง และมีการทิ้งขยะไมเปนที่
และทิ้งลงแมน้ํา

5.1.2 ในสวนของกลุมกรรมการบริหารสวนตําบล   จะมีเกี่ยวกับขาดผูนําที่มี
วิสัยทัศนที่กวางไกลเพื่อดูแลสิ่งแวดลอม   ประชาชนขาดความรวมมือและมักงาย   ขาดความรู
ความเขาใจเรื่องของประโยชนและโทษของการอนุรักษน้ําและขยะเปนสวนใหญ  ขาดการประชา
สัมพันธ  ขาดความรับผิดชอบดูแล  กรรมการมีนอยไป

         5.1.3  กลุมสมาชิกสภาเทศบาล จะมีปญหา      และอุปสรรคในเรื่องเกี่ยวกับ
โรงงาน  สถานประกอบการปลอยน้ําเสีย   ขาดงบประมาณดําเนินงาน และขาดการประชาสัมพันธ

5.2 ขอเสนอแนะเพื่อแกปญหาและอุปสรรคของกลุมตัวอยาง
         5.2.1  จากกลุมสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลมีความเห็นขอใหภาครัฐและ

เอกชนจัดทําส่ือเผยแพรประชาสัมพันธที่เขาถึงประชาชน   มีการรณรงคใหความรูอยางตอเนื่อง
กวางขวางและจริงจัง โดยเฉพาะใหกลุมคนที่อยูริมคลอง ทําการรณรงครักษาความสะอาดทุกพื้นที่
ผูนําตองเปนนักพัฒนาและทํางานอยางจริงจัง   มีบทลงโทษผูที่ไมปฏิบัติตามกฏของชุมชนจัด
อบรมใหความรูแกประชาชนในชุมชน  กําหนดใหมีบุคลากรและวางแผนจัดสรรงบประมาณให
มากพอ ใหหนวยงานปองกันโรงงานทิ้งน้ําเสียลงแมน้ําอยางจริงจัง
       5.2.2   จากกลุมกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล     มีการรณรงคให
ความรูอยางตอเนื่องกวางขวางและจริงจังโดยใหผูรูมาแนะนําความรูความเขาใจเรื่องการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมแกผูนําชุมชน  และจัดทําส่ือเผยแพรประชาสัมพันธที่เขาถึงประชาชนใหไดรูมากขึ้น

     5.2.3   กลุมสมาชิกสภาเทศบาล         จัดทําส่ือเผยแพรประชาสัมพันธที่เขาถึง
ประชาชนใหไดรูมากขึ้น มีการรณรงคใหความรูอยางตอเนื่อง  กวางขวางและจริงจังจากหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน
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เหตุผลของความตองการใหมีหนวยงานตาง ๆ  เขารวมจัดกิจกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอม
1. จากสํานักงานปกครองอําเภอ ไดแก

1.1 ในกลุมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  ใหเหตุผลวาเปนหนวยงานที่ตั้ง
อยูในพื้นที่  มีความใกลชิดกับประชาชน  มีหนาที่ใหความสนับสนุนเปนหลักและสั่งการใหปฏิบัติ
งาน

1.2 ในกลุมของกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  มีเหตุผลวาเปน 
หนวยงานที่มีความใกลชิดพื้นที่มากกวาหนวยงานอื่น

1.3 ในกลุมของสมาชิกสภาเทศบาลตําบล  มีเหตุผลวา  เปนสวนราชการที่อยูใน
พื้นที่

2. สํานักงานเกษตร ไดแก
2.1 ในกลุมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  เห็นวาเปนหนวยงานประจําใน

พื้นที่ใกลชิดและเขาถึงประชาชนในการจัดกิจกรรมอนุรักษใหความรูแนะนําการจัดกิจกรรมดูแล
2.2 ในกลุมของกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  เห็นวาเปนหนวยงาน

ใกลชิดพื้นที่
2.3 ในกลุมของสมาชิกสภาเทศบาลตําบล    เห็นวา  เปนหนวยงานใกลชิดพื้นที่

3. สํานักงานปศุสัตวจังหวัด  ไดแก
3.1 ในกลุมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  เห็นวาใหคําปรึกษาแนะนําและ

รวมแกปญหาในพื้นที่     ชวยขยายพันธสัตวลงในแมน้ํา
3.2 ในกลุมของกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  เห็นวาไมเคยใหความ

ชวยเหลืออะไรเลย
3.3 ในกลุมของสมาชิกสภาเทศบาลตําบล  เห็นวาเปนหนวยงานในพื้นที่

4. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ไดแก
4.1 ในกลุมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล   เห็นวา มีหนาที่โดยตรงคอย

ควบคุมน้ําเสียจากโรงงาน  จัดระบบน้ําเสีย  เผยแพรประชาสัมพันธ  และรวมวิเคราะหจัดกิจกรรม
4.2 ในกลุมของกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล   เห็นวา  มีกฎหมาย

คอยควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม  มีหนาที่โดยตรงในการตรวจสอบโรงงาน
4.3 ในกลุมของสมาชิกสภาเทศบาลตําบล มีหนาที่ตรวจดูแลโรงงานตาง ๆ ปลอย

น้ําเสียลงแมน้ําและชวยในการเรียกรองสิทธิ์
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5. การทองเที่ยวจังหวัด ไดแก
5.1 ในกลุมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  เห็นวา  เปนหนวย             

ประชาสัมพันธ เผยแพร  แนะนําใหความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยว  จัดทําแหลงทองเที่ยวเพื่อเปนการ
สรางรายได

5.2 ในกลุมของกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล เห็นวา เปนการ        
สงเสริมการทองเที่ยว

5.3 ในกลุมของสมาชิกสภาเทศบาลตําบล เห็นวา  เปนหนวยงานในระดับจังหวัด
6. อ่ืน ๆ  ระบุ ไดดังนี้

6.1 ในกลุมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล   เห็นวา   ทุกหนวยงานรวมกัน
รับผิดชอบชวยกันคิด และทํา  เชน  โรงเรียนเพื่อใหมีการปลูกฝงเด็กใหรูจักรักษแมกลอง

6.2 ในกลุมของกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นวาทุกหนวยงาน
รวมกัน

6.3 ในกลุมของสมาชิกสภาเทศบาลตําบล เห็นวา  องคกรทองถ่ินทุกองคกร
6.4 ในการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงาน  และองคกรตาง ๆ  จะ

ทาํงานรวมกันในการจัดกิจกรรมรณรงคดูแลรักษาและพัฒนาแมน้ําแมกลอง  ทั้ง  3  กลุมคิดวาจะมี
ปญหาและอุปสรรคในดานตาง ๆ  ดังนี้

ดานการบริหารจัดการ
1. ในกลุมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล   มีความเห็นวา ไมมีการดําเนินงาน  

หรือการปฏิบัติอยางตอเนื่อง   การวางตัวบุคลากรใหรับผิดชอบไมขาดความสามัคคีในการทํางาน 
รวมกัน   เปนผูนําที่ดี   มีความรูที่เชี่ยวชาญ   จัดตั้งเปนคณะกรรมการโดยตรง   จัดสรรงบประมาณ    
เงินทุนใหเพียงพอ  ตั้งเปนชมรมขึ้นเพื่อแกไขในกรณีไมมีคนในการดําเนินงาน

2. ในกลุมของกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  มีความเห็นวา  ขาดผูนําที่
มีวิสัยทัศนกวางไกลเพื่อดูแลสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง  และงบประมาณแตมี อบต.ใหความรวมมือ
ตลอด

3. ในกลุมของสมาชิกสภาเทศบาลตําบล  มีความเห็นวา   งบประมาณที่หนวยงานใด
เปนเจาภาพใหทองถ่ินเปนผูดูแลกันเองเปนผูนําแกนนําดานการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการรวมกัน

ดานการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการรวมกัน
1. ในกลุมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  มีความเห็นวา  ไมมีใครตองการ

เปนคณะกรรมการรวมตัวยากใหความรวมมือกันนอยเพราะตางมีภารกิจ  ตองใหชุมชน  ปกครอง
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อําเภอ  องคการบริหารสวนตําบล  และสวนราชการรวมมือกันแตละฝายอยางตอเนื่อง  มีกําลัง
กระตุนใหมีจิตสํานึกที่จะทํางาน

2. ในกลุมของกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  มีความเห็นวา ตองปรึกษา
หารือที่ใชเวลาพอสมควร

3. ในกลุมของสมาชิกสภาเทศบาลตําบล มีความเห็นวา ชุมชนกับสวนราชการให
ความรวมมือกัน

ดานการแบงปนผลประโยชนท่ีเกิดขึ้น
1. ใชงบประมาณในการดําเนินงานมากกอใหเกิดประโยชนสวนตัวมากกวาสวรวม  

จึงตองมีการประชุมชี้แจงใหรูและเขาใจรวมกัน  มีโครงการเพื่อของบประมาณแตไมมีการปฏิบัติ
จริง  เปนผลประโยชนเพื่อกลุมใดกลุมหนึ่ง   จึงไมเปนระบบที่ชัดเจน  ไมมีแผนรองรับใหไดน้ํา
กินน้ําใชที่สะอาดและกอใหเกิดผลประโยชนแกชุมชนนั้น ๆ

2. ผูเขารวมจะมองผลประโยชนสวนตัวมากกวาสวนรวม

ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดแบงขอเสนอแนะออกเปน  2  ตอน  คือ  ตอนที่  1  เปนขอ

เสนอแนะทั่วไป  ซ่ึงเปนผลจากการวิจัยในครั้งนี้และสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ   ตอนที่  2  เปน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยเพื่อผูที่สนใจที่จะทําการวิจัยในลักษณะเดียวกัน  หรือการวิจัยคร้ัง    
ตอไป

ขอเสนอแนะทั่วไป
จากขอคนพบของการวิจัย การศึกษาวรรณกรรมและการวิเคราะหขอมูลทําใหเห็น

แนวทางในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสมาชิกขององคกรปกครองทองถ่ิน แตละ
ประเภท ดังนี้

1. จากการวิจัยพบวา  สมาชิกองคกรปกครองทองถ่ินเปนผูที่จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนเปนสวนใหญ  ระดับปริญญาตรีเปนสวนนอย   และไดพบวา 
ผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จะมีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมสงูกวา          
ผูทีจ่บระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาตอนตน  ในดานการจดัการขยะและสิง่ปฏกิลู      กรม     
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  (2537 : 125–129)    ไดกําหนดแนวทางในการอนุรักษส่ิงแวดลอมไว    
ดังนี้

1.1 การใหการศึกษาเผยแพรประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนไดตระหนักใน    
บทบาทและหนาที่ของตนตอส่ิงแวดลอม
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1.2 การปรับปรุงคุณภาพ   เปนวิธีการตรงที่ชวยแกปญหาการขาดแคลนทรัพยากร
และสภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรม

1.3 การลดอัตราการเสื่อมสูญ คือ ไมบริโภคทรัพยากรอยางฟุมเฟอย ใชประโยชน
จากทรัพยากรนั้น ๆ  ใหคุมคาที่สุด

1.4 การนํากลับมาใชประโยชนใหม
1.5 การใชส่ิงทดแทน  (Subsitution )  ทรัพยากรที่ใชประโยชนไดดี
1.6 การใชส่ิงที่มีคุณภาพรองลงมา  หรือการประดิษฐของเทียมขึ้นมาใช
1.7 การปองกัน (Preservation)  เปนวิธีการจัดการโดยตรงเกี่ยวกับการปองกันไม

ใหทรัพยากรและสิ่งแวดลอมรอยหรอ  และเสื่อมโทรมลงเร็วเกินไป
แนวทางที่จะทําใหประชาชนและผูนําทองถ่ินในองคกรทองถ่ินแตละประเภท   

ไดรูและเขาใจการมีสวนรวมการอนุรักษส่ิงแวดลอมในชุมชนไดดี ไมเกิดปญหาและอุปสรรคตอ
การพัฒนา  โดยการสํารวจขอมูลจัดการศึกษา  จัดอบรมเผยแพรประชาสัมพันธความรูโดยแหลง
เรียนรู  ส่ือมวลชน  หรือส่ือบุคคลที่เปนผูรูมารวมจัดกระบวนการที่จะชวยสรางความตระหนักให
แกผูนําทองถ่ินและประชาชนในชุมชน   เกิดความรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ในชุมชน   รูจักรับผิดชอบและรวมกันดูแลรักษาอนุรักษส่ิงแวดลอมในชุมชนใหมีสภาพที่คงอยู
ตอไป  พัฒนาปองกันมิใหส่ิงแวดลอมเสื่อมโทรมลงจากเดิม

2. จากการวิจัยพบวามีผูนําทองถ่ินประเภทตาง ๆ  ไดเขารวมจัดกิจกรรมในการ
อนุรักษส่ิง แวดลอมดานตาง ๆ  เชนการปองกัน  ดูแลอนุรักษส่ิงแวดลอมดานน้ํา  ดิน  และการจัด
การขยะและสิ่งปฏิกูลยังไมมากนัก เพราะสวนใหญไดรับขาวสารจากสื่อตาง ๆ   คอนขางนอย  
โอกาสที่จะไดรับการอบรม  หรือศึกษาหาความรูเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษส่ิงแวดลอม  จากหนวย
งานองคกรตาง ๆ เพียง 1 คร้ัง ในรอบปที่ผานมาเปนสวนใหญ   ควรสนับสนุนจัดใหมีเวทีกระบวน
การประชาคมเพื่อระดมความคิดวิเคราะห แลกเปลี่ยนเรียนรู  สํารวจสภาพปญหา  วางแผนหา  
แนวทางจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ   มอบหมายภารกิจใหมีแกนนํา
ดําเนินการติดตามและรายงานผลการจัดเวทีและการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  ใหชุมชนและ             
สาธารณชนไดรับรู  โดยหนวยงานองคกรที่เกี่ยวของมีสวนรวมพรอมสนับสนุนใหชุมชนเปน     
เจาภาพในการจัดกิจกรรมดวยตนเองเพื่อพัฒนาสูชุมชนเขมแข็ง

3. จากการวิจัยพบวา   สมาชิกองคกรปกครองทองถ่ินไดรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมจากแหลงขาวขอมูลประเภทตาง ๆ ยังอยูในระดับไมมากนัก  สมควรสนับสนุน
ยกระดับความรูกระบวนการศึกษาคนควาดวยตนเองจากสื่อเทคโนโลยี  โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจุบัน
นี้มีศูนยเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารระดับตําบลทั่วประเทศ    ดังนั้นสมควรใหองคการบริหารสวน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



136

ตําบลจัดสรรงบประมาณพัฒนายกระดับความรูในการสื่สารคนควาขอมูลจากระบบอินเตอรเน็ท
ตําบล พรอมรวมกับหนวยงานการศึกษานอกโรงเรียนจัดศูนยการเรียนรูตามอัธยาศัยตลอดชีวิต
ระดับตําบลใหสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไดศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยางนอยทุกวันที่เขาปฏิบัติงานเปนการได
เพิ่มพูนประสบการณขาวสารขอมูล เพื่อนําไปวิเคราะหจัดพัฒนาชุมชนของตนในบทบาทหนาที่
ผูนําผูแทนภาคประชาชนในหมูบานตําบลของตนได

4.  จากการวิจัยพบวา ระดับความรูเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมของสมาชิกองคกร
ปกครองทองถ่ิน ยังไมรูและเขาใจเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ริมแมน้ําวาเปนวิธีที่ชวยปองกันการ
พังทลายของหนาดินไดอยางดีการเขาครอบครองและอยูอาศัยของกลุมประชาชนบริเวณแมน้ําเปน
ปญหาตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมอยางมากรวมทั้งการเจริญเติบโตของพืชในน้ําอยางรวเร็ว เปนตน
เหตุทําใหระดับน้ําในแมน้ําลําคลองลดลง (ตื้นเขินได)   แตสามารถตอบเกี่ยวกับเรื่องการทิ้งส่ิง
ปฏิกูล  หรือของเสียตาง ๆ  ลงแมน้ําแลวจะเปนสาเหตุทําใหน้ําเนาได   รูในเรื่องการอนุรักษส่ิง
แวดลอมวาเปนการใชทรัพยากรอยางชาญฉลาด  ประหยัด  บํารุงดูแลรักษาและฟนฟูสวนที่เสื่อม
โทรมใหมีสภาพที่ดีขึ้น และการออกกฏใหมีการสรางบอบําบัดน้ําเสียในชุมชนที่มีโงงานตาง ๆ
และมีคอกปศุสัตวจะชวยปรับสภาพน้ําใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีขึ้น   ดังนั้นควรจัดเวทีให
สมาชิกองคกรปกครองทองถ่ินไดพัฒนาฝกคิดวิเคราะหขอมูล ความรูที่เกี่ยวของกับความเปนอยู
และอาชีพที่ดําเนินการอยู ใหเกิดความกลาแสดงออก หรือกระตุนใหชุมชนไดฝกคิดวิเคราะห
ขอมูลชุมชนทําใหมีสวนรวม ในการ   ตัดสินใจจัดกิจกรรมในการพัฒนา และอนุรักษส่ิงแวดลอม
ของชุมชนใหคงอยูไดนาน

5. จากการวิจัยพบวา การมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของสมาชิกองคกร
ปกครองทองถ่ินที่มีรายไดเฉล่ียตางกัน  มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมทั้ง
ดานน้ํา ดิน และการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลไมแตกตางกันเพราะสมาชิกแตละประเภท ปฏิบัติ
กิจกรรมอยูใน  ทองถ่ินของตนเอง  ไมมีคาใชจายมากมายนัก  และตําแหนงของสมาชิกในองคการ
บริหารสวนทองถ่ินที่ตางกันจะมีพฤติกรรมการอนุรักษน้ําที่ตางกัน เชน สมาชิกสภาเทศบาลมี
พฤติกรรมการอนุรักษสูงกวาสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  ในดานการอนุรักษดินสมาชิก
สภาเทศบาลและกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีพฤติกรรมการอนุรักษที่สูงกวา
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล    โดยคุณสมบัติทั่วไปแลวสวนใหญทั้งสมาชิกสภาเทศบาบและ
กรรมกาบริหารองคการบริหารสวนตําบล  จะเปนผูที่อยูในเขตพื้นที่เจริญกวา  การศึกษาสูงกวา
การประกอบอาชีพสวนใหญจะเปนขาราชการบํานาญ  นักธุรกิจ  หรือพอคา  ซ่ึงตางจากสมาชิก
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องคการบริหารสวนตําบลจะประกอบอาชีพทางการเกษตร  คาขาย และรับจางทําใหการมีสวนรวม
ตางกันตามคุณสมบัติและปจจัยที่เปนองคประกอบในชุมชน

6. จากการศึกษาความสัมพันธของตัวแปรทั่วไป พบวา อายุ  อาชีพ  ระยะเวลาที่อาศัย
อยูในทองถ่ิน  และจํานวนประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบตางกัน มีพฤติกรรมการมีสวนรวมใน
การอนุรักษส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลอง ในดานการอนุรักษน้ํา ประชากรจํานวนนอยจะตางกับ
ประชากร  คอนขางมากและที่มีมากเกินไป  ดานการอนุรักษดิน  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
ที่มีประชากรในพื้นที่ปานกลาง  จะมีพฤติกรรมการอนุรักษดินต่ํากวาที่มีคอนขางมาก และสูงกวา
ที่มปีระชากรมากเกินไป  ในดานการอนุรักษจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล  สมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบลที่มีประชากรในพื้นที่ปานกลาง มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมต่ํากวา
ที่มีประชากรนอย  คอนขางมากและที่มีมากเกิน  เนื่องจากสภาพชุมชนที่มีประชากรนอยหรือมาก
เกินจะทําใหมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการอนุรักษไดไมเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมนั้นๆ 
หากมีจํานวนประชาชนในพื้นที่พอเหมาะจะเอื้อตอพฤติกรรม การมีสวนรวมไดดีและอยางทั่วถึง
กัน

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป
1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  มีขอบเขตอยูในพื้นที่  4  อําเภอ ของจังหวัด

ราชบุรี  ควรมีการวิจัยในขอบเขตพื้นที่เปนกลุมจังหวัดที่อยูติดแมน้ําแมกลองทุกจังหวัดในระดับ
ภูมิภาค เพื่อใชประโยชนในการเปรียบเทียบจากขอมูลของผลงานวิจัยที่ไดอาจมีความชัดเจนและ
มากเพียงพอตอการนําไปวางแผนพัฒนาชุมชนใหเกิดพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ

2. ควรทําการวิจัยเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมในพื้นที่   
ที่ใหผลสัมฤทธิ์ในทางบวกแกชุมชน

3. ควรทําการวิจัยในลักษณะของการติดตามผลการมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรม      
โครงการที่เปนยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดเดียวกันในระดับภูมิภาค
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แบบสอบถาม
   เร่ืองการมีสวนรวมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในการอนุรักษสิ่งแวดลอมกรณี

ศึกษาแมน้ําแมกลอง    จังหวัดราชบุรี
คําชี้แจง    แบบสอบถามมีท้ังหมด   9  หนา  แบงออกเปน   5  สวน   ดังนี้

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
              สวนที่ 2 ขอมูลการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมลุมน้ําแมกลอง
              สวนที่ 3  คําถามเกี่ยวกับความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมแมน้ําแมกลอง
              สวนที่ 4  คําถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมแมน้ําแมกลอง
              สวนที่ 5  คําถามเกี่ยวกับสภาพปญหา  อุปสรรค และขอเสนอแนะในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ตําบล………………………….. อําเภอ……………………………   จังหวัด …………………..

สวนที่ 1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม
            คําชี้แจง  ใหทําเครื่องหมาย       ใน (   ) หนาขอความ หรือเติมขอความลงในชองวาง
       1. เพศ        (  )   ชาย         (  )  หญิง
       2. ปจจุบันทานอายุ……………….ป  (เกิน  6 เดือนนับเปน 1 ป)
       3. ทานจบการศึกษาสูงสุดระดับใด

(   ) 1. ประถมศึกษา  หรือเทียบเทา
(   ) 2. มัธยมศึกษาตอนตน  หรือเทียบเทา
(   ) 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือ เทียบเทา
(   ) 4. อนุปริญญา  หรือ เทียบเทา
(   ) 5. ปริญญาตรี  หรือเทียบเทา

             (   ) 6. สูงกวาปริญญาตรี
             (   ) 7. อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ ) ………………………………………………………………..
       4. อาชีพของทาน
             (   ) 1. เกษตรกรรม  เชน  ทําไร   ทําสวน  หรือ ทํานา
 (   ) 2. ประมง   ปศุสัตว    โปรดระบุ  …………………………………………………….
             (   ) 3. คาขาย

(   ) 4. ธุรกิจสวนตัว/งานชางอุตสาหกรรม  โปรดระบุ  …………………………………..
            (   ) 5. รับจาง
             (   ) 6. อ่ืน ๆ    โปรดระบุ …………………………………………………………………
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5. รายไดโดยเฉลี่ย (โดยคิดรวมจากคาตอบแทนการเปนสมาชิก และจากการประกอบอาชีพ)
    ประมาณ  เดือนละ   ……………………. บาท
6. ทานอาศัยอยูในทองถ่ินนี้เปนระยะเวลา  ………   ป  (ถาเกิน  6  เดือน ใหนับเปน  1  ป)
7. ตําแหนงของทานในองคการบริหารสวนตําบล  หรือสํานักงานเทศบาลที่สังกัดอยู
    (   ) 1. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล                  (   )  3. สมาชิกสภาเทศบาล
    (   ) 2. คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  (   )  4. คณะกรรมการบริหารเทศบาล
8. ทานดํารงตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาล  มาเปนเวลา………..ป
    (ถาเกิน 6 เดือนใหนับเปน 1  ป )
9. จํานวนประชากรในพื้นที่ตําบล  หรือชุมชนที่ทานรับผิดชอบอยู
    (  )  ประมาณ  ต่ํากวา   2,500  คน         (  )  ประมาณ   2,501 – 5,000  คน
    (  )  ประมาณ  5,001 – 7,500  คน         (  )   ประมาณ   7,501 – 10,000  คน
    (  )  ประมาณ  10,001 - 12,500  คน      (  )   ประมาณ  12,501 – 15,000  คน
    (  )  ประมาณ  15,001 – 20,000  คน     (  )  ประมาณ  20,001  คน  ขึ้นไป
10. ทานไดเปนสมาชิกกลุม  ชมรม  หรือ องคกรอ่ืนใดบาง   (เลือกตอบไดมากกวา   1  ขอ)
    (  )  องคกรผูใชน้ําภาคเกษตรกรรม        (  )  องคกรผูใชน้ําภาคอุตสาหกรรม
    (  )  องคกรพัฒนาเอกชน                        (  )  องคกรผูใชน้ําภาคหอการคาธุรกิจและการทองเที่ยว
    (  )  องคกรบริหารจัดการลุมน้ําแมกลอง  (  )  ชมรมรักษลุมน้ําแมกลอง
    (  )  กลุมผูพิทักษคนรักน้ํา                        (  )  กลุมดอนกรวยรักษลุมน้ําแมกลอง
    (  )  กลุมอนุรักษคลองดําเนิน                   (  )  กลุมอนุรักษลุมน้ํา
    (  )  กลุมหลุมดินพิทักษน้ํา                       (  )  กลุมเจ็ดเสมียนเพียรอนุรักษแมกลอง
    (  )  กลุมทาชุมพลรักษแมกลอง                (  )  กลุมบานมวงรักษแมกลอง
    (  )  หรืออ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)  ……………………………………………………………………
11. ทานไดใชประโยชนจากแมน้ํา ลําคลอง  หรือไม  ถาไดใช   ใชทําอะไรบาง  (โปรดระบุ)
   (   ) 1. ไมใช     (   )  2. ใช   ( เลือก ตอบไดมากกวา  1  ขอ )

….  ใชประโยชนสําหรับการทําความสะอาด ซักลาง ภาชนะเครื่องใชตาง ๆ
….  ใชประโยชนสําหรับการบริโภค  เชน   ดื่มกิน  ประกอบอาหาร  ฯลฯ
….  ใชประโยชนสําหรับประกอบอาชีพทางการเกษตร
….  ใชประโยชนสําหรับประกอบอาชีพทางอุตสาหกรรม และโรงงาน
….  ใชประโยชนสําหรับประกอบอาชีพทําการคาขาย
….  ใชประโยชนสําหรับจัดทําเปนแหลงทองเที่ยวและพักผอน
….  ใชประโยชนอื่นๆ(โปรดระบุ)  ……………………………………
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12.ทานไดมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมในดานตาง ๆ  อะไรบาง (ตอบไดมากวา  1  ขอ)
       (   )  การปองกันน้ําเสียไหลลงแมน้ํา (   )  การดูแลอนุรักษแมน้ําแมกลอง
       (   )   การรณรงคหามจับสัตวน้ําในฤดูวางไข (   )  การรณรงคกําจัดขยะ หรือปฏิกูลทางน้ํา
       (   )   การกําจัดมลพิษของแมน้ําแมกลอง (   )  การปองกันน้ําเซาะและพังทลายหนาดิน
       (   )   การอนุรักษดินและน้ําเพื่อการเกษตร (   )  การเกษตรปลอดสารพิษ
       (   )  การเฝาระวังรักษาความปลอดภัยทางน้ํา (   )  การอนุรักษประเพณีคนรักน้ําแมกลอง
       (   )   การสงเสริมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแบบธรรมชาติ   (   ) การสงเสริมทองเที่ยวทางน้ํา
       (   )  การอนุรักษศิลปะรานคาทางน้ํา            (   ) การอนุรักษทัศนียภาพริมแมน้ําแมกลอง
       (   )  การฟนฟูแหลงเสื่อมโทรมของแมน้ําแมกลอง  (   )  การสงเสริมใหมีแหลงบําบัดน้ําเสีย
       (   )   อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………
13. ในรอบ 1 ปที่ผานมา ทานเคยไดรับขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมจากสื่อตาง ๆ
       (   )   ไมไดรับจากสื่อใด ๆ  เลย
       (   )   ไดรับจากสื่อตาง ๆ   โปรดทําเครื่องหมาย    ลงหนาคําตอบของทาน
               ….. จากสื่อสารมวลชนตาง ๆ เชน  ขาวหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน หรือจากอินเตอรเน็ต
               ….. จากสื่อประเภทบุคคล  ไดแกเพื่อนสมาชิก  ขาราชการ  หรือ คนในหนวยงานตาง ๆ
14. ในรอบ  1  ป  ที่ผานมาทานไดรับการอบรม หรือศึกษาหาความรูเร่ืองการอนุรักษส่ิงแวดลอม

จากแหลงเรียนรูใดบาง (เลือกตอบไดมากกวา  1  ขอ)
    (   ) จากการเขารับการฝกอบรมและรวมจัดกิจกรรมของหนวยราชการ           จํานวน…….ครั้ง
    (   ) จากกลุมองคกรตาง ๆ ทั้งในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและชุมชนที่ตนสังกัดอยู จํานวน……คร้ัง
    (   ) จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุมเวทีประชาคมที่จัดในชุมชนของตน    จํานวน……คร้ัง
    (   ) ทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง   จากสื่อเอกสาร  วารสาร   ตําราตาง ๆ     จํานวน……คร้ัง
    (   )  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)  ……………………………………………………   จํานวน……คร้ัง
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สวนที่  2   การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม
          คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองแสดงความถี่ของการรับรูขาวสารขอมูลของทาน
โดยเลือกเพียงคําตอบเดียว   ตามที่ทานไดรับรูขอมูลขาวสาร  จากแหลงตาง ๆ

ความถี่ในการดู / ฟง / พูด / อานแหลงขาวสารขอมูล
ทุกวัน 3-4คร้ัง /

สัปดาห
1-2 คร้ัง /
สัปดาห

1-2คร้ัง /
เดือน

นาน ๆ
คร้ัง

ไมเคย
ไดรับ

1. โทรทัศน
2. วิทยุ
3. หนังสือพิมพ
4. วารสาร / นิตยสาร หรือใบความรู
5. อินเตอรเน็ต
6. หอกระจายขาว
7. เจาหนาที่ของรัฐ
8. การสนทนากับเพื่อนบาน

9. ปายประชาสัมพันธของหนวยงาน
    ตาง ๆ
10. อื่น ๆ
     (โปรดระบุ) ………………….
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สวนที่ 3   คําถามเกี่ยวกับความรูในเรื่องที่เก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความรู  หรือความเขาใจของทาน

ขอความ ใช ไมใช
1.  การอนุรักษส่ิงแวดลอม หมายถึง  การรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติที่เปน ดิน  น้ําสัตวและ
    พันธุพืช  หรือขยะธรรมชาติใหอยางเหมาะสมเกิดเกิดประโยชน และใชไดยาวนานที่สุด
2.  การอนุรักษส่ิงแวดลอม เปนการใชทรัพยากรอยางชาญฉลาด  ประหยัด บํารุงดูแลรักษา และ
    ฟนฟูสวนที่เสื่อมโทรมใหมีสภาพที่ดีข้ึน
3.  แนวทางในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของทองถิ่น  ไดกําหนดขึ้นเพื่อควบคุมการใชทรัพยากร
     ธรรมชาติและใหความรูแกประชาชน   โดยใชส่ือมวลชนเปนสื่อกลาง
4.  การอนุรักษส่ิงแวดลอมของแหลงน้ําตาง ๆ ไมใช เปนหนาที่ของกรมประมงเทานั้น
5. การทิ้งส่ิงปฏิกูล หรือของเสียตาง ๆ ลงแมน้ํา  เปนสาเหตุหนึ่งที่ ทําใหน้ําเสีย
6. การเจริญเติบโตของพืชในน้ําอยางรวดเร็ว   เปนตนเหตุที่ทําใหระดับน้ําในแมน้ําลําคลองลดลง
   (ตื้นเขินได)
7. การใชสารเคมีปราบศัตรูพืชในแปลงเกษตรไมสงผลเสียตอแหลงน้ํา
8. การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในแมน้ําแมกลองมีสวนทําใหน้ําเนาเสียได
9. การระบายน้ําออกจากแมน้ําแมกลอง ทําใหแมน้ําแมกลองมีขยะมูลฝอยมากขึ้น
10. การอนุรักษส่ิงแวดลอมที่ดี  ชวยใหประชาชนไดรับผลประโยชนในการดํารงชีวิตรูจัก
     หวงแหนทรัพยากร  และรวมกันเฝาระวังไมใหเกิดวิกฤตที่เปนมลพิษในชุมชน
11. การปลูกพืชที่ ริมแมน้ํา เปนวิธีที่ชวยปองกันการพังทลายของหนาดินไดอยางดี
12. การเขาครอบครอง   และการอยูอาศัยของกลุมประชาชนบริเวณแมน้ําเปนปญหาตอการ
     อนุรักษส่ิงแวดลอมอยางมาก
13. แมน้ําแมกลองคือปจจัยที่เอื้อตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เราตองใชประโยชนจาก
      น้ําอยางประหยัดและอยางฉลาด
14. ปจจุบันสัตวน้ําในแมน้ําแมกลองสามารถขยายพันธเพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกป
15. การถากถางพื้นที่ปาละเมาะริมแมน้ําเพื่อทําการเกษตร ไมมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของ
      สัตวปาตาง ๆ
16. การสรางเขื่อนคันดินกั้นน้ํา เปลี่ยนทางน้ําชวยปองกันการชะลาง พังทลายของดินได
     ทั้งนี้ตองดูใหเหมาะสมกับขนาดความลาดชันของพื้นที่ ความเร็วของกระแสน้ํา
17. การคิดหาแนวทาง   หรือรูปแบบพัฒนาการกําจัดขยะอยางถูกวิธีนั้นมีประโยชน
      แตไมสามารถอนุรักษส่ิงแวดลอมได
18. อบต. เปนแกนนําในพื้นที่ที่ตองรับรูและคิดหาแนวทางแกไขวิกฤตการณของสิ่งแวดลอม
      ที่เปนมลพิษใหชุมชน
19. การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด มีแผนและวิเคราะหความจําเปนในการดํารงชีวิต
      จะไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
20. การออกกฎใหมีการสรางบอบําบัดน้ําเสียในชุมชนที่มีโรงงานตางๆ  และมีคอกปศุสัตว
      จะชวยปรับสภาพน้ําใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีข้ึน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



150

สวนที่ 4  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมแมน้ําแมกลอง
คําชี้แจง ใหทานพิจารณาเลือกคําตอบที่ตรงกับพฤติกรรมในการมีสวนรวมอนุรักษส่ิงแวดลอม
เพียงคําตอบเดียว  โดยทําเครื่องหมาย    ลงในชอง ที่ตรงกับพฤติกรรมของทาน

ระดับการปฏิบัติ

พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมแมน้ําแมกลอง
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  การอนุรักษน้ํา
ทานไดปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมรวมกับกรรมการ
ของหมูบาน หรือชุมชน ดังนี้
1. เขารวมประชุมเพื่อรวมวิเคราะหสภาพปญหาของแหลงน้ําที่เนาเสีย

  2. จัดตั้ง  รวมกลุมสมาชิก  ศึกษาแนวทางปรับแกไขสภาพน้ําที่เนาเสีย
     ใหสามารถ นํามาใชใหมไดอีก
 3.  กําหนดแผน และขั้นตอนการติดตาม ตรวจเช็คคุณภาพของน้ําไมให
     ตํ่ากวาระดับมาตรฐานน้ําดี เพื่อการใชประโยชนในการดํารงชีวิต
 4. เขารวมออกแบบเพื่อจัดสรางเขื่อนกั้นน้ํา    ทางระบายน้ํา   หรือ
     เปลี่ยนเบนทางน้ําในฤดูฝน
 5. แนะนําแหลงการคา  และกระตุนใหใชบอดักไขมันกอนจะทิ้งเศษ
     อาหารลงแมน้ําลําคลองโดยตรง
 6.  รวมรณรงคปลุกจิตสํานึกในการจัดกิจกรรมเพื่อปองกันน้ําเนาเสีย
 7.  รวมบริจาค   หรือสนับสนุนเพื่อจัดสรางบอบําบัดน้ําเสียในชุมชน
 8.  เลือกซื้อผงซักฟอก ที่ระบุในฉลาก หรือยี่หอวาชวยประหยัดน้ําและ
     ปองกันมลภาวะไมใหน้ําเสีย
 9. ทานรวมปฏิบัติหนาที่ในการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม
     บําบัดน้ําเนาเสียในชุมชน  ใหมีสภาพที่ใชในการดํารงคชีวิตได
10. รวมสรุปขอมูลผลการจัดโครงการเพื่อการอนุรักษแมน้ําปองกัน
      แหลงน้ําเนาเสีย  หรือโครงการอนุรักษอื่น ๆ
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ระดับการปฏิบัติ

พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมแมน้ําแมกลอง
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การอนุรักษดิน
ทานไดปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมรวมกับกรรมการ
ของหมูบาน  หรือชุมชน  ดังนี้

1. เขาประชุมเพื่อรวมกันวิเคราะหสภาพปญหาการเสื่อมของที่ดินทํากิน
2. รวมกลุมศึกษาแนวทางและหลักการหมุนเวียนพัฒนาปรับสภาพที่ดิน
    ทํากินใหมีความอุดมสมบูรณสําหรับการประกอบอาชีพ
3. เขารวมประชุมเพื่อวางแผนการบริหารจัดการใชที่ดิน และพัฒนา
    ปรับสภาพดินใหเหมาะสมตอการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม
4. รวมกับผูนํากระตุน และสงเสริมใหคิดจัดทําเขื่อนกั้นคันดิน
    เพื่อปองกันการพังทลายของดิน  ที่อยูริมน้ําไมใหเกิดความเสียหาย
5. แนะนํา  สนับสนุนใหกลุมเกษตรกรทําโครงการปลูกพืชแบบ
    ผสมผสาน   หรือการเกษตรแบบทฤษฎีใหม  ตามแนวพระราชดําริ
6. เลือกใชปุยที่บํารุงดินและพืชผลการเกษตร  ที่ราคาประหยัด  ไมมี
    สารเคมีตกคาง ทําใหดินเสื่อมเร็ว
7. เขารวมจัดตั้งกลุม  ชมรมตาง ๆ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนา
    ปรับหมุนเวียนปลูกพืชตามสภาพดินใหมีประโยชนในการดํารงชีวิต
8. ออกมาตรการปองกันการบุกรุก ครอบครองที่ดิน เพื่อวางแผน
    จัดสรรที่ดินใหใชประโยชนไดอยางเหมาะสมและปองกันการเสื่อม
     ของดิน
9. รวมสรุปขอมูลทําเนียบผูรู  ภูมิปญญาทองถิ่นดานการวิเคราะห
    วางแผนใชประโยชน จากที่ดินอยางคุมคา  และประเมินผลทาง
     อาชีพได
10.  เผยแพรการจัดโครงการเกษตรกรรมตัวอยาง  หรือกลุมเกษตร
       ดีเดนที่เขารวมพัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
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ระดับการปฏิบัติ

พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมแมน้ําแมกลอง
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การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
ทานไดปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมรวมกับกรรมการของ 
หมูบาน  หรือชุมชน  ดังนี้
1. เขารวมประชุมวิเคราะหปญหาและแนวทางปองกันการทิ้งขยะ  และ
    สิ่งปฏิกูลลงแหลงน้ํา  ตาง ๆ  โดยเฉพาะในแมน้ําแมกลอง
2. ทานมีสวนรวมวิเคราะหผลการจัดกิจกรรมเพื่อปองกันการทิ้งขยะ
    และสิ่งปฏิกูลลงแหลงน้ําตาง ๆ    เพื่อใชประโยชนในการดํารงชีวิต
3.ไดรวมคิดวางแผนหาแนวทางการบริหารจัดการขยะไมใหเพิ่มมากขึ้น
    หรือนํากลับมาใชประโยชนใหมเพื่อลดรายจาย สรางรายไดในชุมชน
4. รวมชี้แจงเพื่อรณรงคปลุกจิตสํานึกใหประชาชนไดรูจักกําจัดขยะ
   หรือการแยกขยะกอนนําไปทิ้งใหถูกที่เพ่ือไมใหเกิดขยะคางเนาเหม็น
    ในชุมชน
5.  ทานไดรวมเก็บขยะมูลฝอยในแมน้ําลําคลองตามโอกาสตาง ๆ
     ที่จัดอยางตอเนื่อง
6.  ทานไดรวมบริจาค  หรือสนับสนุน การสรางเตากําจัดขยะในชุมชน
     เพื่อปองกันการเพิ่มของขยะ
7. ทานไดรวมประชุมและประสานงานเชิญผูชํานาญ การทําปุยหมัก
     เพื่อการเกษตรจากขยะ ในชุมชน
8. รวมจัดตั้งกลุมหรือชมรมตาง ๆ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูหาขอตกลง
    ในการบริหารจัดการกิจกรรมของชุมชนเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
9.  ทานไดรวมกับหนวยงาน องคกรตาง ๆ  ติดตามประเมินผลโครงการ
     กําจัดขยะเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม  อยางตอเนื่อง
10.  ไดรวมจัดทําสื่อเผยแพรผลงาน  หรือประกาศยกยองผูรวมปฏิบัติ
       กิจกรรมเพื่ออนุรักษ สิ่งแวดลอมที่เปนชุมชนสวยงามปราศจากขยะ
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สวนที่ 5   ปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะ
1. ในการอนุรักษส่ิงแวดลอมทั้งดาน น้ํา  ดิน  และขยะ ที่ผานมา
    1.1 ทานคิดวาอะไรเปนปญหาและอุปสรรคของการอนุรักษส่ิงแวดลอมของแมน้ําแมกลอง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
    1.2  ขอเสนอแนะเพื่อแกปญหาและอุปสรรคของการอนุรักษส่ิงแวดลอมของแมน้ําแมกลอง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2.  ทานตองการใหมีหนวยงานใดเขารวมจัดกิจกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอมของแมน้ําแมกลองบาง
     เพราะอะไร

1.  สํานักงานปกครองอําเภอ………………………………………………………………
2.  สํานักงานเกษตร……………………………………………………………………….
3. ปศุสัตวจังหวัด………………………………………………………………………….
4. อุตสาหกรรมจังหวัด ……………………………………………………………………
5. การทองเที่ยวจังหวัด……………………………………………………………………
6.  อ่ืน ๆ   ( โปรดระบุ ) …………………………………………………………………..

3. ในกรณีที่ อบต.  หนวยงาน  และองคกรตาง ๆ  จะทํางานรวมกันในการจัดกิจกรรมรณรงค
    ดูแลรักษา  และพัฒนาแมน้ําแมกลอง   ทานคิดวาจะมีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง

ดานการบริหารจัดการ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
            ดานการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการรวมกัน………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………

ดานการแบงปนผลประโยชนที่เกิดขึ้น…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………

                               …..  ขอขอบคุณทุกทานที่กรุณาตอบแบบสอบถาม…..

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ นางสาววิวัฒนศิริ      ศักดิ์วิโรจน
เกิดวันท่ี 28  กุมภาพันธ  2502
สถานที่เกิด อําเภอเมือง    จังหวัดนครปฐม

ประวัติการศึกษา
       พ.ศ. 2516 สําเร็จชั้นประถมศึกษาปที่  7   โรงเรียนบูรณะศาสตร   จังหวัดนครปฐม
       พ.ศ. 2521 สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปที่  5 โรงเรียนราชินีบูรณะ  จังหวัดนครปฐม
       พ.ศ. 2527    สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา

              มหาวิทยาลัยรามคําแหง  กรุงเทพมหานคร
       พ.ศ. 2547    สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  จังหวัดราชบุรี
       พ.ศ. 2543    ศึกษาตอระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและ-

             การศึกษาตอเนื่อง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
       พ.ศ. 2534    อาจารย  1  ระดับ  3   ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแมฮองสอน
       พ.ศ. 2535    อาจารย 1   ระดับ  4   ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแมฮองสอน
       พ.ศ. 2537    ผูบริหารสถานศึกษาระดับ 4 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีสวัสดิ์

จังหวัดกาญจนบุรี
       พ.ศ. 2539    ผูบริหารสถานศึกษาระดับ 5 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีสวัสดิ์

จังหวัดกาญจนบุรี
       พ.ศ. 2542    ผูบริหารสถานศึกษา ระดับ 6 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีสวัสดิ์

จังหวัดกาญจนบุรี
       พ.ศ. 2543    ผูบริหารสถานศึกษา  ระดับ 6  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางเลน

จังหวัดนครปฐม
       พ.ศ. 2544    ผูบริหารสถานศึกษา  ระดับ  6  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวัดเพลง

จังหวัดราชบุรี
       ปจจุบัน       ผูบริหารสถานศึกษา  ระดับ 7  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวัดเพลง
                           จังหวัดราชบุรี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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