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การศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนและขีดความ
สามารถในการรองรับได้ เพื่อการบริหาร
จัดการ วางแผนอนุรักษ์และพัฒนาสภาพ
แวดล้อมชุมชน ตำ�บลบ้านแป้ง
อำ�เภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

บทคัดย่อ

การศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนและขีดความ
สามารถในการรองรับได้ เพื่อการบริหารจัดการ
วางแผนอนุรกั ษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน
ตำ�บลบ้านแป้ง อำ�เภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาบริ บ ทและอั ต ลั ก ษณ์
ชุมชนท้องถิ่น ศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ผ่านการดำ�เนินกิจกรรมและ
วิถีชีวิตที่เหมาะสม และศึกษาความพร้อมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม การศึกษา
วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ซึ่งใช้วิธี
วิจัยทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพในการเก็บ
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง จำ�นวนทั้งสิ้น 407 ตัวอย่าง
อาศั ย แบบสอบถามและแบบสั ม ภาษณ์ เ ป็ น
เครื่องมือในการศึกษาบริบทและความพร้อมของ
ชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและปัจจัยด้าน
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ต่าง ๆ ผลการศึกษาพบว่า ตำ�บลบ้านแป้งมีอัตลักษณ์ชุมชนที่โดดเด่น
ในเรือ่ งศักยภาพและการมีสว่ นร่วมของประชาชน รวมถึงวิถกี ารดำ�เนิน
ชีวติ ทีเ่ รียบง่ายสะท้อนผ่านขนบธรรมเนียมทีป่ ฏิบตั สิ บื ต่อกันมา สำ�หรับ
เรื่องความพร้อมของชุมชนในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มีความ  
พร้อมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า
ชุ ม ชนมี ค วามพร้ อ มในด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว ม ด้ า นองค์ ก รชุ ม ชนและ     
การจัดการอยู่ในระดับมาก ส่วนความพร้อมในระดับค่อนข้างมากทุก
ด้านจะเป็นด้านความสามารถในการรองรับ ด้านทรัพยากรในพืน้ ที่ ด้าน
การเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ และการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก ตามลำ�ดับ
คำ�สำ�คัญ: ความพร้อม การมีส่วนร่วม การจัดการสิ่งแวดล้อม

Abstract

This study, a study of the identity and community
capacity to support for conservation planning and environmental community development: The case study in Tambon
Banpang, Amphoe Phromburi, Singburi Province was
conducted with the objective to study the local context and
identity, quality of life and the readiness of community and
relating problems to achieve the environmental management.
The study sample consists of 407 local people including      
all concerned staffs from local government. The study
result showed that the overall community readiness for
environmental management is in rather high level. By
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considering each subjects, it is found that community
readiness for environmental management, on the basis of
community participation and organization and management
are in high level. For the other subjects, sorted by point
average, which are the readiness of carrying capacity, the
readiness of organization and management, the readiness
of carrying capacity, the readiness of local resources,
the readiness of information accessibility and the readiness
of support from external organization and, respectively, are
in rather high level.
Keywords: Readiness, Participation, Environmental Management

บทนำ�

พื้ น ที่ ตำ � บลบ้ า นแป้ ง มี ลั ก ษณะพื้ น ที่ เ ป็ น ที่ ร าบลุ่ ม มี แ ม่ น้ำ �
เจ้าพระยาไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตก มีอาชีพหลักคือการทำ�นา     
ทำ�สวน อาชีพรองคือรับจ้าง มีการรวมกลุ่มอาชีพและผลิตของดีที่    
น่าสนใจ ได้แก่ 1. กลุ่มสตรีทำ�น้ำ�พริก บ้านฉางปูน 2. กลุ่มสตรีทำ�    
ปลาส้มฟัก บ้านฉางปูน 3. กลุ่มเลี้ยงไก่ชนเชิงการค้า บ้านฉางปูน      
4. ตลาดเก่าแก่ริมแม่น้ำ�เจ้าพระยา บริเวณวัดกลางธนรินทร์ มีสินค้าที่
ขึ้นชื่อ เช่น ก๋วยเตี๋ยว ขนมเบื้องญวน ขนมไทย หมูย่าง และหอยทอด
เป็ น ต้ น ชุ ม ชนบ้ า นแป้ ง นั บ เป็ น ชุ ม ชนหนึ่ งที่มีความสำ �คัญสืบทอด
วัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน มีความเจริญและการพัฒนาเข้ามาสู่
ชุมชนและหมู่บ้านตลอดเวลา ทั้งนี้ประเทศไทยตั้งนับแต่เริ่มมีแผน
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พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวได้ว่าการเร่งรัดการพัฒนา  
ได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม วิถีชีวิตและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของแต่ละชุมชน ก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในสังคม การก่อสร้างตึกรามบ้านช่อง ถนน ตลาด และ
กิจกรรมในการดำ�เนินชีวิตของคนในสังคม เป็นภัยคุกคามที่มีผลต่อ   
การสูญเสียอัตลักษณ์ของชุมชนเป็นอย่างยิ่ง จากการสืบค้นข้อมูล    
พบว่าการรือ้ ฟืน้ อัตลักษณ์ของชุมชนนัน้ เกิดจากการสร้างประวัตศิ าสตร์
ของชุมชนจากทัศนะของชาวบ้าน ข้อมูลดังกล่าวจึงมีข้อสันนิษฐาน    
ว่า การค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนเกิดจากกระบวนการศึกษาแบบมีส่วน  
ร่วมในการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์กบั ชุมชน ทำ�ให้สามารถดำ�รงและรักษา    
อัตลักษณ์ของชุมชนไว้ได้
สำ�หรับโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนและขีด
ความสามารถในการรองรับได้เพื่อการบริหารจัดการ วางแผนอนุรักษ์
และพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน มีพื้นที่ศึกษาวิจัยคือ ตำ�บลบ้าน    
แป้ง อำ�เภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เนื่องจากในเขตนี้ มีแหล่งท่อง
เที่ยวที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญ
ทางวัฒนธรรม และสินค้าพื้นบ้านอันเลื่องชื่อ ทำ�ให้มีผู้คนเดินทางมา
ท่องเที่ยวเป็นจำ�นวนมาก สิ่งเหล่านี้นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงความ
นิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังพื้นที่นี้แล้ว ยังส่งผลกระทบที่    
เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น สภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน อัตลักษณ์
ชุมชน ความสามารถในการรองรับจำ�นวนนักท่องเที่ยว การพัฒนาสิ่ง
อำ�นวยความสะดวก และการใช้ประโยชน์พื้นที่ ก็อาจสร้างผลกระทบ
ต่อองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งของระบบนิเวศ และอาจส่งผล
กระทบไปถึงองค์ประกอบอืน่ ๆ ทีเ่ ชือ่ มโยงกัน จนทำ�ให้ระบบนิเวศและ
สั ง คมโดยรวมได้ รั บ ความเสี ย หายหรื อ ถู ก เปลี่ ย นสภาพไปจากเดิ ม
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นอกจากนี้กิจกรรมต่าง ๆ และวิถีชีวิตทั้งของประชาชนในชุมชน และ
นักท่องเที่ยวที่ไม่คำ�นึงถึงสภาวะแวดล้อม ยังก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ
ต่าง ๆ ตามมา ทั้งเรื่องของขยะ น้ำ�เสีย และมลพิษทางดิน ทางน้ำ�  
ทางอากาศ เป็นต้น
คณะวิจัยได้ตระหนักถึงผลกระทบและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  
หากชุมชนที่มีคุณค่า มีประวัติศาสตร์ อันยาวนานขาดการจัดการ      
ที่เหมาะสม จนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และความ
สมดุ ล ทางธรรมชาติ จึ ง คาดหวั ง ว่ า ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากโครงการนี้         
จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทราบอัตลักษณ์ของชุมชนในพื้นที่ศึกษา วิถี
ชีวติ ของประชาชน ความสามารถในการรองรับ และความต้องการของ
ชุมชน เพื่อนำ�ข้อมูลดังกล่าวมาสังเคราะห์และวิเคราะห์ ให้สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชน ผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน มีรูปแบบ
การดำ�เนินชีวิต การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และรับ
ประโยชน์การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างเต็มที่ ภายใต้แนวทาง
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดปัญหามลภาวะจากแหล่งกำ�เนิด เป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และเกิดการพัฒนาสืบสานศิลปวัฒนธรรม   
และวิถีชีวิตไทย สามารถเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นให้   
ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบท
และอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ตำ�บลบ้านแป้ง อำ�เภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี 2) ศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ผ่านการดำ�เนินกิจกรรมและวิถีชีวิตที่เหมาะสม และ 3) ศึกษาความ
พร้อมของชุมชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
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วิธีการวิจัย

การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย แบบผสมผสาน (Mixed
Method Research) ซึ่งใช้วิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative     
Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการเก็บ
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยเชิงปริมาณอาศัยแบบสอบถามเป็นเครื่อง
มื อในการศึ ก ษาบริ บ ทและความพร้ อ มของชุ ม ชนในการจั ด การสิ่ ง
แวดล้อมและปัจจัยด้านต่าง ๆ คือ องค์กรชุมชนและการบริหารจัดการ
การมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชน ทรัพยากรในพื้นที่ กิจกรรมของ
ประชาชนในชุมชน ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและองค์
ความรู้ ความสามารถในการรองรับของชุมชน และการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของชุมชนในการจัด    
การด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งตัวแปรและตัวชี้วัดต่าง ๆ นี้ได้มาจากการ
ประมวลข้อมูลการวิจยั เชิงคุณภาพ และจากผลการศึกษาเอกสารต่าง ๆ
โดยกลุ่มตัวอย่างสำ�หรับการวิจัยคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน   
ผู้นำ�ชุมชน ผู้นำ�กลุ่มในชุมชนที่ผ่านกระบวนการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-stage Sampling) และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง คือ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านแป้ง เจ้าหน้าที่
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์กำ�จัดขยะแบบครบวงจร
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จำ�นวนรวมทั้งสิ้น 407 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ตามแนวคำ�ถามที่ได้กำ�หนดไว้ และข้อมูลที่ได้จะถูกนำ�มา
ประมวลผลและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำ�หรับการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative study) อาศัยการ
ค้นคว้าเอกสาร (Documentary Research) เป็นการรวบรวมค้นคว้า
ข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาและการเขียนรายงาน และใช้วธิ กี ารสังเกต
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แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เพื่อศึกษากิจกรรม และ
กระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน รวมทัง้ ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการมีสว่ น
ร่วม ร่วมกับการสัมภาษณ์กงึ่ โครงสร้าง (Semi-Structured Interview)
โดยจะทำ�การสัมภาษณ์ผนู้ �ำ ชุมชนในพืน้ ที่ ทัง้ 6 หมูบ่ า้ น คือ บ้านเจดีย์
หัก บ้านสามหมื่น บ้านฉางปูน บ้านเสาธงทอง บ้านบางจิก และบ้าน
บางชัน และผู้นำ�กลุ่มอาชีพในพื้นที่คือ กลุ่มสมุนไพรสตรีบ้านแป้ง     
กลุ่มหัตถกรรมกะลาบ้านแป้ง กลุ่มผลิตปลาส้มบ้านแป้ง กลุ่มเลี้ยง    
ไก่ชนเชิงการค้า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านฉางปูน ตลอดจนการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่
รัฐ คือ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านแป้ง เจ้าหน้าที่เทศบาล
เมืองสิงห์บรุ ี และเจ้าหน้าทีผ่ ดู้ แู ลศูนย์ก�ำ จัดขยะแบบครบวงจรเทศบาล
เมืองสิงห์บุรี
นอกจากนี้ยังอาศัยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อ
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยเน้นประเด็น
คำ�ถามเกีย่ วกับแนวทางการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม ความพร้อมและ
กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน รวมถึ งปัจจัยที่มีอิทธิพลปัญหา      
สิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไข
การวิเคราะห์และนําเสนอผลการวิเคราะห์ความพร้อมของ
ชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยได้วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณา และนําเสนอผลตามประเด็นเนื้อหาในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน    
คือ ความพร้อมขององค์กรชุมชนและการจัดการ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ทรัพยากรในพื้นที่ ความสามารถในการรองรับของชุมชน
ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ และการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ตามกรอบแนวคิดการวิจยั ทีไ่ ด้กาํ หนด
ไว้
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สรุปผลและอภิปรายผล

พื้นที่ตำ�บลบ้านแป้ง หรือองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านแป้ง  
มีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำ�บลขนาดกลาง มีพื้นที่ประมาณ       
6.7 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสิงห์บุรี ประมาณ 17
กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 6 หมู่บ้าน คือ บ้านเจดีย์หัก บ้านสามหมื่น
บ้านฉางปูน บ้านเสาธงทอง บ้านบางจิก และบ้านบางชัน โดยมี
ประชากรรวมทั้งสิ้น 780 ครัวเรือน จำ�นวน 2,322 คน ประกอบด้วย
ชาย จำ�นวน 1,084 คน คิดเป็นร้อยละ 46.68 และหญิง จำ�นวน 1,238
คน คิดเป็นร้อยละ 53.32 พื้นที่ตำ�บลบ้านแป้ง มีลักษณะภูมิประเทศ
เป็นที่ราบลุ่มน้ำ�ท่วมถึง มีแม่น้ำ�เจ้าพระยาเป็นแหล่งน้ำ�หลัก โดยมี
คลองชลประทานมหาราช และคลองบางชันไหลผ่าน พื้นที่โดยทั่วไป
เหมาะแก่ ก ารทำ � เกษตรกรรม ประชากรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกร รับจ้างทั่วไป ค้าขาย และยังมีอุตสาหกรรมครัวเรือน ที่ขึ้น
ชื่อของตำ�บลบ้านแป้ง อาทิ ปลาส้มฟักสูตรโบราณ เครื่องดื่มสมุนไพร
(แม่กิมเฮง) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากสมุนไพรไทย มีประโยชน์     
ต่อร่างกาย มีให้เลือกหลากหลาย เช่น น้ำ�ตะไคร้ น้ำ�ขิง เป็นต้น และ
กลุ่มอุตสาหกรรมในครัวเรือนสมุนไพรสตรีบ้านแป้ง ที่เป็นการรวม   
กลุม่ ของสตรีในตำ�บลบ้านแป้ง โดยการนำ�สมุนไพรไทยทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่
มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ และเป็นการนำ�สมุนไพรไทย
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น สบู่สมุนไพร แชมพูสมุนไพร เป็นต้น
นอกจากนี้ยังพบว่าเดิมตำ�บลบ้านแป้ง เคยเป็นแหล่งผลิตหม้อดินเผา
ซึ่งถือว่าเป็นภาชนะที่ส�ำ คัญและมีประโยชน์ต่อการดำ�รงชีวิตประจำ�วัน
ของคนไทยมาตั้งแต่อดีต งานดินเผาของชาวตำ�บลบ้านแป้งได้แก่    
การทำ�อิฐดินเผามีทงั้ การตกแต่งด้วยมือและทำ�โดยใช้เครือ่ งมือ รวมทัง้
การปั้นหม้อดิน ชาม และถ้วยดินเผา การปั้นหม้อดินเผาในอดีตเคยมี
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ความสำ � คั ญ ต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ของชาวบ้ า นแป้ ง และมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
วัฒนธรรมประเพณีของหมู่บ้าน แต่ในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ได้สูญหายไป
เนือ่ งจากเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจและไม่มใี ครสนใจทีจ่ ะฝึกและอนุรกั ษ์
ไว้ จึงทำ�ให้ปัจจุบันไม่มีใครประกอบอาชีพนี้อีก จึงเป็นที่น่าเสียดาย
เพราะรูปแบบภาชนะ รวมถึงแป้นหมุนหรือเสาเวียนที่ได้รับการพัฒนา
มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากที่อื่น
ประชาชนในตำ�บลบ้านแป้งมีบรรพบุรษุ เป็นชาวลาวเวียงจันทน์
ที่ย้ายมาอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้มาตั้ง    
บ้านเรือนใกล้เคียงกันใน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านสามหาวหรือบ้านสลักหิน
บ้านสามหมื่น และบ้านฉางปูน และยังร่วมกันสร้างวัดขึ้นมาจำ�นวน    
4 วัด คือ 1) วัดคู 2) วัดกลางธนรินทร์ 3) วัดจินดามณี และ 4) วัด  
พุทธาราม (ฤดี นิยมรัตน์, 2552) บ้านแป้งมีสัญลักษณ์เป็นป้อมแนว
คูค่ายพม่าและทุ่งข้าว ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ มีงานประเพณีที่
สำ�คัญ ได้แก่ งานปิดทองรอยพระพุทธบาทจำ�ลอง ณ วัดกลางธนรินทร์
งานรดน้ำ�ดำ�หัววันสงกรานต์ งานทอดกฐิน งานทอดผ้าป่า งานถวาย
เทียนพรรษา งานวันขึน้ ปีใหม่ และงานวันลอยกระทง และหากจะกล่าว
ถึ ง อั ต ลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชนตำ � บลบ้ า งแป้ ง ที่ แ สดงถึ ง ความเป็ น ตั ว ตน      
ของชุมชนที่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความเหมือนกันทั้งทางด้าน
วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่จนสามารถสะท้อนออกมาให้
เห็นอย่างเด่นชัดก็คือ ศักยภาพและการมีส่วนรวมของประชาชน ใน
พื้นที่ โดยจะเห็นได้จากการรวมกลุ่มของประชาชนในทุกประเภทเป็น
จำ�นวนมาก อาทิ กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อ.ส.ม.) กลุ่มสตรี กลุ่มกองทุน
หมู่บ้าน กลุ่มเกษตรกรทำ�นาในแต่ละหมู่ กลุ่มสมาชิกเกษตรบ้านแป้ง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรแปรรูป และกลุ่มอาชีพอื่น ๆ เห็นได้ว่าประชาชน
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ชาวบ้านแป้งมีการช่วยเหลือซึง่ กันและกันเป็นอย่างดี ตัง้ แต่มคี วามรูส้ กึ
เป็นเจ้าของพืน้ ทีส่ อดคล้องกับผลการศึกษาทีพ่ บว่า ประชาชนส่วนใหญ่
(ร้อยละ 87.2) มีความภูมิใจมากที่เป็นคนในพื้นที่ตำ�บลบ้านแป้ง และ
ยังคิดว่าคนส่วนใหญ่ในพืน้ ทีส่ ามารถไว้วางใจได้ (ร้อยละ 80.1) มีความ
รู้จักคุ้นเคยกับผู้ที่อยู่อาศัยในท้องถิ่น และคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ปกครอง     
ในท้องถิ่นค่อนข้างดี (ร้อยละ 74.5 และร้อยละ 77.2 ตามลำ�ดับ) ส่ง
ผลให้การพัฒนาด้านต่าง ๆ ในพืน้ ทีท่ ผี่ า่ นมาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเพิ่มวิทยา กันทะทรง (เพิ่มวิทยา กันทะ
ทรง, 2558) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบั ชุมชน: กรณีศกึ ษาอำ�เภอเมืองแม่ฮอ่ งสอน จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ที่
พบว่า ปัจจัยด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชนมีอทิ ธิพลต่อกระบวนการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยเฉพาะการที่ประชาชนรู้สึก
เป็นเจ้าของ หรือแสดงความต้องการมีสว่ นร่วมในการกำ�หนดวิสยั ทัศน์
และเป้าหมายของชุมชน มีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ หรือวางแผน
การดำ�เนินงานด้านต่าง ๆ
ตาราง 1 ความพร้อมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ความพร้อม

X

บ
S.D ระดั
ความพร้อม
.724 มาก
.702 มาก
.773 ค่อนข้างมาก
.734 ค่อนข้างมาก
.923 ค่อนข้างมาก
.923 ค่อนข้างมาก

1.ความพร้อมด้านองค์กรชุมชนและการจัดการ
2.ความพร้อมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.ความพร้อมด้านทรัพยากรในพื้นที่
4.ความพร้อมด้านความสามารถในการรองรับของชุมชน
5.ความพร้อมด้านความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลฯ
6.ความพร้อมด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

4.27
4.29
3.81
3.94
3.72
3.66

รวม

3.97 0.772 ค่อนข้างมาก
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เมือ่ พิจารณาความพร้อมของชุมชนโดยแยกเป็นแต่ละด้าน จะ
พบว่า องค์กรชุมชนและการจัดการมีความพร้อมในระดับมาก (4.27)
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะเห็นได้ว่า ในพื้นที่ตำ�บลบ้านแป้งมีการ
รวมกลุ่มกันมากมายหลายกลุ่มที่ช่วยกันดำ�เนินการในเรื่องต่าง ๆ โดย
เฉพาะเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับวิถชี วี ติ ความเป็นอยูใ่ นมุมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นที่ดีต่อองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นในเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมถึง    
การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการ   
สิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของรุ่งโรจน์ ลี้สกุลรักษ์  
(2551) เรื่อง ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ให้เข้มแข็ง: กรณีศึกษาชุมชนสวนดอก พบว่า ปัจจัยที่ทำ�ให้ชุมชน   
สวนดอกประสบความสำ�เร็จในการสร้างความเข็มแข็งของชุมชน คือ
ความสามารถในการจัดการของผู้นำ�ชุมชนและคณะกรรมการชุมชน
สวนดอกที่มีความซื่อสัตย์ จริงใจ เสียสละ ความสามัคคี และมีความ
ต้องการร่วมกันดำ�เนินงานต่าง ๆ เพื่อชุมชน
ความพร้อมของชุมชนด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน พบ
ว่า อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ซึ่งก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับการให้
ข้อมูลคือ ประชาชนในพื้นที่มีความภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่
รวมถึงพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความเต็มใจ เห็นความสำ�คัญ และมีค่านิยมร่วมกันใน
การที่จะพัฒนาพื้นที่เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้อง
กับปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ และ
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพทางกายภาพที่พบว่า ปัจจัยที่ทำ�ให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขปัจจัยหนึ่งก็คือ ความคุ้นเคย และการช่วย
เหลือซึ่งกันและกันของคนในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ    
วารสารสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 123

นิภาพรรณ พิพัฒน์ (2559) เรื่อง แนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชนกับการพัฒนาวัฒนธรรมการเมือง กรณีศกึ ษา: แขวงเม็งราย
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ความเข้มแข็งของชุมชนเกิดขึน้ จากการทีช่ มุ ชน
มีการเข้าใจรักสามัคคีกัน โดยรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรชุมชน มีส่วนร่วม
จากสมาชิกในชุมชน อีกทั้งการมีผู้นำ�ที่ดี การมีความสัมพันธ์ในระบบ
เครือญาติ จารีตประเพณี ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางเครือข่ายในชุมชนและแนวนโยบายของ
รัฐบาล ภาคเอกชน ซึ่งทุกองค์ประกอบจะส่งผลต่อความเข้มแข็งของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน
ความพร้อมของชุมชนด้านทรัพยากรในพื้นที่ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพร้อมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ทั้งนี้เมื่อพิจารณาใน  
รายละเอียด พบว่า พื้นที่ตำ�บลบ้านแป้งมีความพร้อมของทรัพยากร
ด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะทรัพยากรทางธรรมชาติ ทีม่ กี ารนำ�
พืชสมุนไพรที่มีอยู่ในพื้นที่มาดัดแปลง สร้างมูลค่า และทำ�ให้เกิด
ประโยชน์มากขึ้น รวมถึงวิถีการดำ�เนินชีวิตที่อาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและ  
กัน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะที่โดดเด่นในการอยู่ร่วมกันช่วยเหลือ     
ซึ่งกันและกัน ทำ�ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับการศึกษาของ   
เพิ่มวิทยา กันทะทรง (2558) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการเสริม
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน: กรณีศึกษา อำ�เภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ทีพ่ บว่าความเพียงพอของทรัพยากร และการมีสว่ น
ร่วมของประชาชนมีอิทธิพลต่อกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
กับชุมชน
ความพร้อมของชุมชนด้านความสามารถในการรองรับของ
ชุมชน พบว่า มีความพร้อมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เนื่องจากพื้นที่
ของตำ�บลบ้านแป้งมีประมาณ 6.7 ตารางกิโลเมตร ต่อประชากรจำ�นวน
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2,322 คน คิดเป็นความหนาแน่นเฉลี่ย 346.57 คนต่อตารางกิโลเมตร
ความสามารถในการรองรับของชุมชนที่ต้องพิจารณาเป็นเรื่องหลักคือ
ความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อมในเรื่องของปริมาณขยะที่เกิด
ขึ้น แต่ทั้งนี้พบว่าการกำ�จัดขยะในพื้นที่นั้นมีการจัดการโดยการขนส่ง
ไปฝังกลบนอกพื้นที่ตำ�บลบ้านแป้ง โดยนำ�ขยะไปฝังกลบที่ศูนย์กำ�จัด
มูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีหลุม
ฝังกลบจำ�นวน 2 หลุม แต่ทั้งนี้หากพิจารณาถึงอนาคต ก็ทำ�ให้มีความ
กังวลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องการกำ�จัดขยะมูลฝอย  
ทั้งนี้ เป็นเพราะหลุมฝังกลมที่ศูนย์กำ�จัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรฯ     
ที่มี 2 หลุม แต่สามารถรองรับได้อีกเพียง 1 หลุมเท่านั้น ประกอบกับ
ทางองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านแป้ง ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการ
จัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง จึงอาจทำ�ให้เกิดปัญหาตาม    
มาในอนาคตได้
ความพร้อมของชุมชนด้านความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล
และองค์ความรู้ พบว่า มีความพร้อมด้านความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมูลและองค์ความรู้ในระดับค่อนข้างมาก โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยว   
กับการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พบว่า การเข้ารับการอบรมความรู้    
พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การมีความรู้พื้นฐานเกี่ยว
กับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การติดตามความเคลื่อนไหวของปัญหา
สิง่ แวดล้อมในพืน้ ที่ และการมีความรู้ ทักษะ เพียงพอสำ�หรับการดำ�เนิน
การด้านสิง่ แวดล้อมต่าง ๆ เหล่านีถ้ งึ แม้จะอยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก แต่
ระดับคะแนนยังคงน้อยกว่าส่วนอื่น ๆ
ความพร้อมของชุมชนด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาย
นอก พบว่า การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกอยู่ในระดับค่อนข้าง
มาก เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานระดับจังหวัดและส่วนกลางเริ่มหันมา
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ให้ความสำ�คัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มากขึ้น แต่ยังติดขัด
เรือ่ งของงบประมาณทีไ่ ม่เพียงพอในการนำ�มาใช้ปรับปรุงการดำ�เนินการ
ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่ ตัวอย่างเช่น การเน้น
นโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะใน  
เรื่องของขยะมูลฝอย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้น
ทาง พืน้ ทีก่ ารพักขยะก่อนนำ�ไปฝังกลบ แต่ในขณะเดียวกันจำ�นวนหรือ
ปริ ม าณถั ง ขยะในพื้ น ที่ ที่ ค วรส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การคั ด แยกขยะตั้ ง แต่   
ต้นทางไม่สามารถดำ�เนินการได้ จำ�นวนรถขยะทีไ่ ม่เพียงพอ ถึงแม้จะมี
การคัดแยกขยะเบื้องต้นอยู่บ้าง แต่เมื่อมีการเก็บก็ดำ�เนินการรวมกัน
ในรถเช่นเดิม
หากพิจารณาภาพรวมความพร้อมของชุมชนในการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม สรุปได้ว่า มีความพร้อมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก และเมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ชุมชนมีความพร้อมในด้านการมีสว่ นร่วม
และความพร้ อ มด้ า นองค์ ก รชุ ม ชนและการจั ด การอยู่ ใ นระดั บ มาก    
นอกนั้นมีความพร้อมในระดับค่อนข้างมากทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้าน
ความสามารถในการรองรับ ด้านทรัพยากรในพืน้ ที่ ด้านการเข้าถึงข้อมูล
และองค์ความรู้ และการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ตามลำ�ดับ
ซึ่งจากความพร้อมในภาพรวมของชุมชนในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ทีอ่ ยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก ประกอบกับลักษณะทีโ่ ดดเด่นหรืออัตลักษณ์
ของชุ ม ชนตำ � บลบ้ า นแป้ งในเรื่ อ งศั ก ยภาพและการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในพื้นที่ จึงน่าจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการ วางแผน
อนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนตำ�บลบ้านแป้งผ่านรูปแบบ  
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนโดยอาศัยกระบวนการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในการร่วมกันค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ร่วมกัน
ในการวางแผน ร่วมกันในการดำ�เนินงาน ร่วมกันในการรับผลประโยชน์
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และร่วมกันในการประเมินผลการนำ�กระบวนการดังกล่าวนี้มาใช้ ซึ่ง
ศักยภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนถือว่ามีความโดดเด่นและ  
เข้มแข็งในหลากหลายด้าน ทั้งการทำ�กลุ่มอาชีพ การทำ�กิจกรรม
สาธารณะ หรื อ การอนุ รั ก ษ์ สื บ สานวั ฒ นธรรมประเพณี หากนำ �       
อัตลักษณ์อนั โดดเด่นดังกล่าวของชุมชนมาใช้ในการวางแผนและพัฒนา
สภาพแวดล้ อ มของชุ ม ชนผ่ า นกระบวนการจั ด การแบบมี ส่ ว นร่ ว ม       
ก็จะทำ�ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชน และส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนอีกด้วย ดังเช่นการศึกษาของ     
อับดุลคอเล็ด เจะแต (2557) เรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชนบ้านเกาะสวาด ตำ�บลไพรวัน อำ�เภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส ที่พบว่าสมาชิกของชุมชนสามารถดำ�รงชีวิต
อยู่ในชุมชน ได้อย่างมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
นั้นเกิดจากความสำ�เร็จในการนำ�กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
มาใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินงานบริหารจัดการชุมชนของตนเอง จน
สามารถบรรลุเป้าหมาย และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในชุมชนได้อย่างสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
ยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
ตาราง 2 ความคิดเห็นของประชาชนต่อความพร้อมในการจัดการ  
สิ่งแวดล้อม
		

X

ประเด็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำ�หน้าที่ดูแล
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป็นอย่างดี
นโยบายผู้บริหารท้องถิ่นมีส่วนสำ�คัญใน
การจัดการสภาพแวดล้อมในพื้นที่

S.D

ระดับ

4.16 .724

ค่อนข้างมาก

4.27 .724

มาก
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ประเด็น
เมื่อมีการรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการสภาพ
แวดล้อมท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ท่านพร้อมจะให้การสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ถ้าท่านพบเห็นการทำ�ผิดกฎหมายในพื้นที่
ท่านจะให้ความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ในทันที
ท่านเต็มใจจะบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ใน
การป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ท่านพร้อมช่วยสอดส่องพฤติกรรมของ
บุคคลต้องสงสัย และแจ้งข้อมูลให้ทราบ
ท่านเต็มใจเสนอความคิดเห็นในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ท่านเคยเข้ารับการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ท่านมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพียงใด
ท่านเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่มีความมั่นใจ
ในการทำ�งานของอปท.และยินดีให้ความร่วมมือ
ท่านให้ความสำ�คัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
มากน้อยเพียงใด
ท่านติดตามความเคลื่อนไหวของปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่มากน้อยเพียงใด
ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ทักษะ เพียงพอ
สำ�หรับการดำ�เนินการด้านสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานกลางที่รับผิดชอบ (เช่น กระทรวง
ทรัพย์ฯ) ให้คำ�ปรึกษา และให้การสนับสนุน
เกี่ยวกับการดำ�เนินงานในพื้นที่อย่างสม่ำ�เสมอ
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X

S.D

3.92 .726

ระดับ
ค่อนข้างมาก

3.75 1.084 ค่อนข้างมาก
4.29 .702

มาก

3.89 .822

ค่อนข้างมาก

4.15 .931

ค่อนข้างมาก

3.80 .995

ค่อนข้างมาก

3.59 .817

ค่อนข้างมาก

3.76 .719

ค่อนข้างมาก

4.10 .708

ค่อนข้างมาก

3.98 .674

ค่อนข้างมาก

3.95 .688

ค่อนข้างมาก

3.72 .923

ค่อนข้างมาก

3.68 .948

ค่อนข้างมาก

X

ประเด็น
ชุมชนของท่านเห็นความสำ�คัญและ
มีค่านิยมร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่
ชุมชนของท่านมีการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ประชาชนในพื้นที่รับรู้และมีส่วนร่วมใน
การดำ�เนินการ
รวม

S.D

ระดับ

4.37 .700

มาก

4.27 .724

มาก

4.07 .727

ค่อนข้างมาก

3.98 .796

ค่อนข้างมาก

ข้อเสนอแนะ

ผลจากการศึกษาทำ�ให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยว
ข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ชุมชนเพิ่มมากขึ้นและทราบถึง  
บริบทด้านต่าง ๆ ของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาในพื้นที่
ตำ�บลบ้านแป้ง อำ�เภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรีว่าเป็นอย่างไร รวมทั้ง
ทราบถึงปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่เพื่อนำ�ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ    
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นควรมี   
การประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด และ
ระดับท้องถิ่น รวมถึงชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อดำ�เนินการใน
เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของขยะมูลฝอยอย่างเป็น
ระบบตั้งแต่ต้นทางยันปลายทาง โดยอาศัยอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ
ชุมชนในเรื่องศักยภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ให้เป็น
ประโยชน์ และเสริมแรงด้วยการบริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบโดยตรง ประกอบกับการขอสนับสนุนงบประมาณ
ในการดำ�เนินการจากส่วนกลางระดับจังหวัด เพื่อให้การบริหารจัดการ
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สิง่ แวดล้อม (ขยะมูลฝอย) เกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด และเห็นควรที่จะดำ�เนินการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมในเรือ่ งของการบูรณาการข้อมูลด้านต่าง ๆ ของจังหวัดสิงห์บรุ ี
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ�แผนพัฒนาจังหวัดในระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อร่วมกันกำ�หนดทิศทางและจัดทำ�แผนการพัฒนาจังหวัด   
ให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง
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