
 

บทท่ี 2  
เอกสารและงานวจิัยทีเ่ก่ียวข้อง  

 
 การวิจยัเร่ือง การจดัการปัญหามลพิษทางอากาศจากการเกษตรโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค ์เพ่ือสร้าง
ชุมชนตน้แบบท่ีสามารถเป็นตวัอยา่งของการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือจดัการปัญหามลพิษ
ทางอากาศจากการเกษตรในชุมชน โดยอาศยัเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัสภาพดา้นสังคม เศรษฐกิจ 
และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของชุมชนได ้ในส่วนของบทท่ี 2 
เป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํไปประกอบการศึกษาวิจยัและการวิเคราะห์
สงัเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยั ซ่ึงเน้ือหาในบทน้ีประกอบดว้ย  
 
แนวคดิการมส่ีวนร่วม  
 การพัฒนาด้านต่างๆ ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว แต่ผลการพัฒนาก็เกิดปัญหาอุปสรรค
มากมายซ่ึงทําให้ประชาชนไม่สามารถได้รับผลประโยชน์  และได้เข้ามามี ส่วนร่วมใน
กระบวนการพฒันาอยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงหลายฝ่ายไดต้ระหนกั และไดพ้ยายามเสนอแนวทางการแกปั้ญหา
การพฒันาโดยใชแ้นวคิดของการมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) และพยายามท่ีจะ
นาํแนวคิดไปสู่การปฏิบติัอย่างจริงจงั ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
วฒันธรรม การศึกษา ตลอดถึงด้านส่ิงแวดลอ้ม เพราะการท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินกิจกรรมนั้น เป็นการพฒันาคนให้มีความรู้ความสามารถ มีศกัยภาพในการแกไ้ขปัญหาของ
ตนเองโดยตนเอง ทาํให้ประชาชนรู้จกัวิเคราะห์ถึงสภาพการณ์ของตนเองพร้อมทั้งการยอมรับและ
เคารพซ่ึงกนัและกนัในชุมชน ซ่ึงในเน้ือหาส่วนน้ีจะประกอบดว้ย ความหมายของการมีส่วนร่วม 
ขั้นตอนการมีส่วนร่วม และขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 1. ความหมายของการมส่ีวนร่วม  
  การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการของการพฒันา ตั้งแต่ตน้จนส้ินสุดกระบวนการ
ไดแ้ก่ การวิจยั (ศึกษาชุมชน) การวางแผน การตดัสินใจ การดาํเนินงานการบริหารจดัการการ
ติดตาม และประเมินผล ตลอดจนการจดัสรร ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนของประชาชน ในส่วนของ  
ปาริชาติ วลยัเสถียร (2543) ไดก้ล่าวว่า การมีส่วนร่วม คือ การท่ีประชาชนจะเขา้ไปมีส่วนในการ
ตดัสินใจในระดบัต่างๆ ทางการจดัการบริหารและทางการเมืองเพ่ือกาํหนดความตอ้งการในชุมชน
ของตน ซ่ึงโดยทัว่ไปการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาควรมีเน้ือหาท่ีประกอบดว้ย  

1) การเนน้คุณค่าของการวางแผนระดบัทอ้งถ่ิน  
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2) การใชเ้ทคโนโลย ีและทรัพยากรท่ีจะหามาไดใ้นทอ้งถ่ิน  
3) การฝึกอบรม ท่ีเนน้ใหป้ระชาชนสามารถดาํเนินการพฒันาดว้ยตนเองได ้ 
4) การแกไ้ขปัญหาความตอ้งการพ้ืนฐานโดยสมาชิกของชุมชน  
5) การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามแบบประเพณีดั้งเดิม  
6) การใชว้ฒันธรรมและการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันา  

 จากความหมายของการมีส่วนร่วมดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่าการมีส่วน
ร่วม คือ กระบวนการของการพัฒนา หรือการแก้ปัญหา โดยให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพฒันา ตั้งแต่เร่ิมจนส้ินสุดโครงการ ไดแ้ก่ การร่วมกนัคน้หาปัญหาการวางแผน การ
ตดัสินใจ การระดมทรัพยากร และเทคโนโลยใีนทอ้งถ่ิน การบริหารจดัการ การติดตามประเมินผล 
รวมทั้ งการรับผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ โดยโครงการพฒันาดงักล่าว จะตอ้งมีความ
สอดคลอ้งกบัวถีิชีวิตและวฒันธรรมของชุมชน  
 2. ขั้นตอนการเข้ามามส่ีวนร่วม 

 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันานั้น ประชาชนจะตอ้งเขา้มามีส่วน
ร่วม ในทุกขั้นตอนของการปฏิบติังาน โดยมีนกัพฒันา หรือนกัวิชาการจากภายนอกเป็นผูส่้งเสริม
และสนับสนุนในดา้นต่างๆ เช่น ขอ้มูลข่าวสาร เทคโนโลยี ฯลฯ จากการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการมีส่วนร่วม พบว่า โดยส่วนใหญ่กระบวนการมีส่วนร่วมจะเร่ิมจากการ
คน้หาปัญหาและสาเหตุ การวางแผนดาํเนินกิจกรรมแกไ้ขปัญหาการปฏิบติังาน การร่วมกนัรับ
ผลประโยชน์ และการติดตามประเมินผล ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั อคิน รพีพฒัน์ (2531) ไดก้ล่าวถึง
กระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบา้นในการพฒันา ซ่ึงมี 5 ระดบั คือ 
 1) ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา การพิจารณาปัญหา และจดัลาํดบัความสาํคญั
ของปัญหา 
 2) ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการคน้หาสาเหตุแห่งปัญหา 
 3) ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการคน้หา และพิจารณาแนวทางในการแกปั้ญหา 
 4) ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือแกปั้ญหา 
 5) ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการประเมินผลของกิจกรรมการพฒันา 
 จากการทบทวนเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วม พบว่า ในกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพฒันา จะตอ้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดสินใจท่ีจะกาํหนด
ปัญหา และความต้องการด้วยตนเอง โดยเฉพาะในขั้ นตอนของการวางแผนแก้ไขปัญหา
กระบวนการมีส่วนร่วมโดยทัว่ไปมีดงัต่อไปน้ี 
 1) การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชน จะเป็นการกระตุน้ให้ประชาชนไดร่้วมกนัเรียนรู้
สภาพของชุมชน การดาํเนินชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และร่วมกนัคน้หาปัญหาและ
สาเหตุของปัญหา ตลอดจนการจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา 
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 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน โดยการรวมกลุ่มอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
การกําหนดนโยบ าย  วัต ถุป ระสงค์  วิ ธี ก าร  แนวท างการดํา เนิ น งาน  และท รัพยากร 
ท่ีตอ้งใช ้
 3) การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ โดยการสนับสนุนด้านวสัดุ อุปกรณ์ แรงงาน 
เงินทุน หรือการเขา้ร่วมการบริหารงาน การประสานงานขอความช่วยเหลือจากภายนอก 
 4) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ เป็นการนาํเอากิจกรรมมาใชใ้ห้เกิดประโยชน ์
ทั้งดา้นวตัถุ และจิตใจ โดยอยูบ่นพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกนัของบุคคลและสงัคม 
 5) การมี ส่ วน ร่วมในการ ติดตาม  และประ เมินผล  เพ่ื อ ท่ี จะแก้ปัญห าต่ างๆ 
ท่ีเกิดข้ึน 
 3. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  จากแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จะต้องประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ  เพ่ือให้การมีส่วนร่วมเกิดข้ึนได้อย่างสมบูรณ์และครบ
กระบวนการซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา มีส่วนร่วมในการ
วางแผน มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน และมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 1) การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา และร่วมในการตดัสินใจ
การมีส่วนร่วมในขั้นตอนน้ีนับว่าเป็นขั้นตอนท่ีสําคญั เพราะว่าถา้หากว่าบุคคลในชุมชนยงัไม่
สามารถเขา้ใจปัญหาและสาเหตุของปัญหาดว้ยตวัของเขาเองแลว้ การจดักิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้
ต่างๆ ก็ไม่อาจจะเอ้ืออาํนวยประโยชน์ต่อบุคคลในชุมชนนั้นได ้เพราะบุคคลในชุมชนนั้นจะขาด
ความเขา้ใจและมองไม่เห็นความสําคญัของกิจกรรมนั้น ส่ิงหน่ึงท่ีผูใ้ห้ความรู้จะต้องยอมรับคือ
บุคคลในชุมชน ซ่ึงเป็นผูอ้ยูก่บัปัญหาจะเป็นผูท่ี้รู้จกัปัญหาของตนเองดีท่ีสุด เม่ือมีบุคคลซ่ึงมาช่วย
วเิคราะห์ช้ีนาํ เขาจึงมองเป็นสาเหตุของปัญหาของตนไดเ้ด่นชดัข้ึน ดงันั้นบุคคลในชุมชนจึงตอ้งเขา้
มามีส่วนร่วมเพื่อเรียนรู้ปัญหา และวิเคราะห์ปัญหาดว้ยตวัเอง รวมทั้งการตดัสินใจในการดาํเนิน
กิจกรรมเพ่ือจะนาํไปสู่การหาแนวทางแกปั้ญหานั้นๆ ต่อไป 
 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน และดาํเนินกิจกรรม เม่ือบุคคลในชุมชนได้เรียนรู้
ปัญหาของตนเองแลว้ ขั้นตอนต่อไปของการมีส่วนร่วมคือ จะตอ้งใชบุ้คคลไดเ้รียนรู้ในเร่ืองของ
การวางแผนและดาํเนินกิจกรรม การแสวงหาแหล่งทรัพยากรหรือความช่วยเหลือเพ่ือท่ีจะนาํมา
สนบัสนุนกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้และวิธีท่ีดีท่ีสุดคือ ผูใ้ห้ความรู้ซ่ึงอยูใ่น
ฐานะท่ีมีประสบการณ์มากกว่าจะตอ้งเป็นผูค้อยให้คาํแนะนาํจนกระทัง่บุคคลสามารถตดัสินใจได้
วา่จะเลือกใชวิ้ธีใดในการแกปั้ญหาท่ีตนเองและชุมชนกาํลงัเผชิญอยู ่
 3) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน โดยการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัจะสร้างความรู้สึก
ร่วมเป็นเจา้ของใหเ้กิดข้ึนกบับุคคลและชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนั้นการปฏิบติังานดว้ยตนเอง
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จะทาํให้บุคคลและชุมชนไดเ้รียนรู้การดาํเนินกิจกรรมอย่างใกลชิ้ดเม่ือเห็นประโยชน์ สามารถ
ดาํเนินกิจกรรมนั้นดว้ยตนเองพร้อมทั้งร่วมรับผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินกิจกรรมนั้นๆ 
ดว้ย 
 4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล การประเมินผลด้วยตนเองจะทาํให้
บุคคลและชุมชนมีความตระหนกัว่า กิจกรรมท่ีตนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินการมาทั้งหมด
นั้นดีหรือไม่ดีเพียงไร และควรจะพิจารณาว่าจะดาํเนินการต่อไปอยา่งไร ทาํใหบุ้คคลไดเ้รียนรู้ และ
เห็นประโยชน์ของการดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั และจะส่งผลถึงการดาํเนินกิจกรรมอยา่งเดียวกนัใน
โอกาสต่อๆ ไปใหป้ระสบความสาํเร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดว้างไวม้ากข้ึน 
 4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน เกิดข้ึนเม่ือพวกเขา้เรียนรู้ถึงประโยชน์ท่ีเขาไดรั้บการเขา้
มามีส่วนร่วม ซ่ึงเกิดจากการแลกเปล่ียนกนัระหว่างผูเ้ขา้ร่วมดว้ยกนัหรือการไดรั้บความช่วยเหลือ
จากผูเ้ขา้ร่วมคนอ่ืนๆ ดว้ย โดยท่ี นิตยา เงินประเสริฐศรี (2544) ท่ีไดอ้ธิบายถึง การทาํอยา่งไรจึงจะ
เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1) ต้องถือว่า ชาวบ้านคือตัวหลัก (Main Actor) ในการแก้ปัญหาของเขาเององค์กร
ภายนอกเป็นเพียงตวักระตุน้ใหเ้ท่านั้น 
 2) ให้ชาวบา้นเป็นผูท้บทวนหรือประเมินกิจกรรมท่ีผ่านมาในชุมชนว่าเป็นอย่างไรกบั
ชุมชนท่ีตนอาศยั ซ่ึงทาํใหช้าวบา้นเขา้ร่วมมากข้ึนหรือลม้เหลว 
 3) องคก์รพฒันาจะตอ้งปรับทศันะของตนไปรับกบัทศันะของชาวบา้นเพ่ือสามารถจะ
รับกระแสความคิดของชาวบา้นได ้เพ่ือทาํงานไดอ้ยา่งสอดรับกบัชาวบา้น 
 4) กิจกรรมพฒันาจะตอ้งเร่ิมจากพ้ืนฐานของชุมชน เพ่ือจะเกิดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั
ชุมชนในการพฒันา 
 5) หน่วยงานภายนอกจะตอ้งมีความชดัเจนในแง่เป้าหมายของการมีส่วนร่วมวา่ในท่ีสุด
แลว้ภาพรวมท่ีตอ้งการคืออะไร เพ่ือจะไดไ้ม่เกิดการพฒันาผิดเป้าหมาย 
 ส่วนประเสริฐ กิติรัตน์ตระการ (2530) ไดส้รุปการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนใน
โครงการพฒันาการศึกษาเพ่ือชุมชนว่า การท่ีประชาชนจะเขา้มามีส่วนร่วมนั้นจะตอ้งดาํเนินการ
โดยส่ิงต่างๆ ดงัน้ี  
 1) การทํางานโดยกระบวนการกลุ่ม เป็นการจดัรูปของการทํางานร่วมกันมีระบบ
ระเบียบของการทาํงานร่วมกนั และขณะเดียวกนัใหโ้อกาสแก่สมาชิกในการแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 2) ให้ประชาชนไดเ้รียนรู้ และเขา้ใจปัญหาจากส่ิงต่างๆ ท่ีใกลต้วัไปไกลตวัจากส่ิงท่ีง่าย
ไปสู่ยาก และสลบัซบัซ้อน ทั้งน้ีเพ่ือทาํให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการทาํงานอยา่งแทจ้ริง 
หรือเป็นการเขา้ร่วมอยา่งมีจิตสาํนึก 
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 3) กิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์ สร้างเวทีเพ่ือรองรับการทาํงาน โดยเฉพาะการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ รูปแบบการประชุม อบรม สัมมนา นาํมาสู่การปรับปรุง
ใหก้บัทอ้งถ่ิน 
 กล่าวโดยสรุป การการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการพฒันา
จะตอ้งมีปัจจยัท่ีเอ้ืออาํนวย หรือมีส่วนผลกัดนัให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมพฒันา
ชุมชนซ่ึงจะมีองค์ประกอบอยู่ 3 ด้านด้วยกันคือ ด้านนักพัฒนา ด้านประชาชน และด้านการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 1) ด้านนักพฒันา โดยนักพฒันาตอ้งมีความเขา้ใจในเน้ือหาและกระบวนการทาํงาน
แบบมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2) ดา้นประชาชน โดยประชาชนตอ้งเป็นผูต้ดัสินใจเร่ิมกิจกรรมของตนเอง 
 3) การได้รับการสนับสนุนจากภายนอกในด้านต่างๆ เช่น เทคนิควิทยาการข้อมูล
ข่าวสาร การประสานงาน และอุปกรณ์ท่ีจาํเป็น 
 
แนวคดิการวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมีส่วนร่วม(Par ticipatory Action Researcher :PAR) 
 การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เป็นการวิจยัท่ีนาํแนวคิด 2 ประการมาผสมผสานกนั
คือการปฏิบติัการ (Action) ซ่ึงหมายถึง กิจกรรมท่ีโครงการวิจยัจะตอ้งดาํเนินการ และคาํว่า การมี
ส่วนร่วม (Participation) อันเป็นการมีส่วนเก่ียวข้องของทุกฝ่ายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมวิจยัในการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือสถานการณ์อนัใดอนัหน่ึง แลว้ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ และการ
ดาํเนินการจนกระทัง่ส้ินสุดการวิจยั โดยมีความหมายถึง วิธีการท่ีให้ผูถู้กวิจยัหรือชาวบา้นเขา้มามี
ส่วนร่วมในการวิจยั เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยอาศยัการมีส่วนร่วมอยา่งแข็งขนัจากทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมวิจยั นับตั้งแต่การระบุปัญหาของการดาํเนินการ การช่วยให้ขอ้มูลและ
การช่วยวิเคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนช่วยหาวิธีแกไ้ขปัญหาหรือส่งเสริมกิจกรรมนั้นๆ ซ่ึงในการวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ขอ้มูลจากการทาํวิจยัทุกขั้นตอน ชาวบา้นเป็นผูร่้วมกาํหนดปัญหา
ของชุมชน และหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหากระบวนการวิจยัจึงดาํเนินไปในลกัษณะของการ
แลกเปล่ียนความเห็นระหว่างชาวบ้านกบัผูวิ้จยัเพ่ือให้ได้ขอ้สรุปเป็นขั้นๆ ซ่ึงชาวบ้านจะค่อยๆ 
เรียนรู้ดว้ยตวัเอง และดว้ยวิธีการวิจยัเช่นน้ีขอ้มูลท่ีไดจึ้งมีความชดัเจน สะทอ้นความตอ้งการและ
แบบแผนในการดาํเนินชีวิตของเขา การวิจยัแบบน้ีจึงเป็นวิธีการท่ีสนับสนุนให้ชาวบ้าน หรือ
ตวัแทนในชุมชนเป็นคนสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กบัตนเอง และชุมชน โดยการศึกษาเรียนรู้หา
ขอ้มูล การศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหา รวมทั้ งการแกไ้ขปัญหาท่ีกาํลงัประสบอยู่ โดยการร่วมกนั
วางแผน และกาํหนดการดาํเนินงานตามแผนหรือโครงการ พร้อมทั้งการปฏิบติัตามแผน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายในการแกไ้ขปัญหาไดถู้กตอ้งตรงตามความตอ้งการประกอบกบัการใช้ภูมิปัญญา
และทุนท่ีมีอยู่ในชุมชน การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เขา้มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจยัเชิง
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ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมน้ี นอกจากจะส่งผลดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ ยงัช่วยให้เกิดการพฒันาของ
ผลงานวิจยั และกระบวนการวิจยัในตวัของมนัเองอีกด้วย และอีกทางหน่ึงการวิจยัยงัเป็นส่วน
สาํคญัในการสร้างองคค์วามรู้ให้แก่ประชาชน ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการวิจยั ซ่ึงสามารถเป็นตวันาํของ
การพฒันาลงสู่ชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งไดผ้ล และมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 
 กล่าวโดยสรุป  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  หมายถึง การร่วมกันดําเนิน
กระบวนการวิจยัโดยผูป้ฏิบติังานในพ้ืนท่ี ทั้งท่ีเป็นชาวบา้นและนกัพฒันา กบัผูวิ้จยัภายนอกเพ่ือให้
เกิดการเปล่ียนแปลงในสภาพความจริงของสังคมนั้น และเพ่ือให้เห็นภาพแห่งคุณลกัษณะสําคญั
ของการการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีเด่นชดัโดยเน้ือหาในส่วนของแนวคิดการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจะประกอบดว้ยรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1. หลักการสําคญัของการวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วม 
  โดยหลกัการนั้ น การวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นรูปแบบของการวิจยัท่ี
ประกอบไปดว้ยกระบวนการคน้ควา้ทางสงัคม (Social Investigation) การใหก้ารศึกษา (Education) 
และการกระทาํหรือการปฏิบติัการ (Action) เพ่ือท่ีจะใหก้ลุ่มผูถู้กกดข่ีหรือดว้ยโอกาสในสังคมไดมี้
ส่วนร่วมในการสร้างความรู้และทาํความเขา้ใจกบัสภาพการณ์ท่ีปรากฏอยู่รวมทั้ งเปิดพ้ืนท่ีให้
เรียนรู้และแกไ้ขปัญหาร่วมกนัระหว่างหลายฝ่าย อนัเป็นการสร้างความรู้ให้กบัสังคมไดอ้ยา่งเป็น
รูปธรรม ซ่ึงการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม มีหลกัการสาํคญัท่ีให้ความเคารพต่อภูมิปัญญา
และวฒันธรรมท้องถ่ิน ตลอดจนระบบการสร้างความรู้ซ่ึงแตกต่างไปจากของนักวิชาการ โดย
ประกอบดว้ย 
 1) ปรับปรุงความสามารถและพฒันาศกัยภาพของชาวบา้น ดว้ยการส่งเสริมยกระดบั
นกัศึกษาและพฒันาความเช่ือมัน่ให้เกิดการวิเคราะห์/สังเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของเขาเอง ซ่ึง
เป็นการนาํเอาศกัยภาพเหล่าน้ีมาใชป้ระโยชน ์
 2) ใหค้วามรู้ท่ีเหมาะสมแก่ชาวบา้น ตลอดจนมีการนาํไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 
 3) การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจะช่วยเปิดเผยให้เห็นคาํถามท่ีตรงกบัประเด็น
ปัญหา 
 4) การปลดปล่อยแนวความคิดเพ่ือให้ชาวบา้นและคนยากจนดอ้ยโอกาสสามารถมอง
ความคิดเห็นของตนเองได้อย่างเสรี มองสภาพการณ์และปัญหาของตนเอง วิเคราะห์วิจารณ์ 
ตรวจสอบสภาพขอ้เทจ็จริงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 โดยการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม นั้นมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี 
 1) เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งเขา้มาร่วมศึกษาคน้ควา้หา
ขอ้มูล รวมทั้งการหาประเดน็ปัญหาเชิงพฒันา และวรรณกรรมเพ่ือแกไ้ขปัญหาของชุมชนตนไม่ใช่
รอคอยแต่นกัวจิยัและนกัพฒันามาดาํเนินการให ้
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 2) เพ่ือให้ไดข้อ้มูลความเป็นจริง แนวทางการพฒันาท่ีเหมาะสม หรือมีความพอดีกบั
บริบทของชุมชนทอ้งถ่ินนั้น 
 3) เพ่ือให้มีการขับเคล่ือนมวลสมาชิกเข้าด้วยกัน  เป็นกระบวนการของผู ้มีความ
รับผดิชอบร่วมกนั เรียนรู้ดว้ยกนัและแกไ้ขปัญหาไปพร้อมกนั 
 2. เป้าหมายของการวจิยัเชิงปฏบัิตกิารแบบมส่ีวนร่วม 
  ในส่วนของเป้าหมายของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนั้น พนัธ์ุทิพย ์รามสูต 
(2540) และอรุณรุ่ง บุณธนันตพงศ์ (2549) ไดก้ล่าวถึง เป้าหมายของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วมไวค้ลา้ยๆ กนั โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 1) ชาวบา้น ชุมชน ตอ้งไดรั้บการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน สามารถคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีความเช่ือมัน่ในทางท่ีจะให้ความร่วมมือกนัหรือมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม
ทั้งทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง เพ่ือก่อประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและชุมชน 
 2) ประชาชนไดรั้บการแกไ้ขปัญหา ผูด้อ้ยโอกาสมีโอกาสมากข้ึนการจดัสรรทรัพยากร 
ต่างๆ มีการกระจายอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม รวมทั้งมีขอ้มูลข่าวสารท่ีส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดี
ต่อคนในชุมชน  
 3) มีวิจยัและพฒันาไดเ้รียนรู้จากชุมชน ไดป้ระสบการณ์การทาํงานร่วมกบัชุมชน อนั
ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดี และเกิดแนวคิดในการพฒันาตนเองของนกัวิจยัและพฒันาอยา่งแทจ้ริง 
 4) ผลงานวิจยัสามารถนาํไปใช้ประโยชน์ไดท้นัที เน่ืองจากไดล้งมือทาํกิจกรรมโดย
อาศยัหลกัการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเกิดการผนึกกาํลงั
ร่วมกนั โดยท่ีประชาชนเป็นผูร่้วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดาํเนินการ ตลอดจนเกิดความรู้สึกเป็น
เจา้ของผลงานท่ีโครงการท่ีดาํเนินการอยู ่
 3. กิจกรรมของการวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วม 
  กิจกรรมของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนั้นจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
สามารถสรุปไดว้า่กิจกรรมจะมีอยู ่2 รูปแบบดงัต่อไปน้ี 
 1) กิจกรรมการวิจัยปฏิบัติการ หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของผู ้
ประสานงาน หรือผูอ้าํนวยการวิจยั โดยเป็นกิจกรรมการแสวงหาความรู้ของนกัวิจยัตามโครงการ
การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในชุมชนพ้ืนท่ีเป้าหมายของผูว้ิจยัแต่ละคนโดยจุดมุ่งหมายท่ี
สําคญัของนักวิจยั คือ การสร้างรูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามหลกัการวิจยัเชิงวทิยาศาสตร์ และสามารถท่ีจะเผยแพร่แก่สังคมได ้
 2) กิจกรรมการวิจยัเชิงปฏิบติัการหรือการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
หรือเรียกว่า กิจกรรมการวิจยัเชิงปฏิบติัการของชุมชน เป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากความพยายามในการ
แก้ไขปัญหาชุมชนของนักวิจัยท่ีปฏิบัติการร่วมกันกับชุมชน  โดยนักวิจัยทําหน้าท่ี เป็นผู ้
ประสานงาน หรือเป็นผูอ้าํนวยการวิจยั ซ่ึงมีบทบาทหลกัในการเป็นผูช่้วยเหลือในกระบวนการวิจยั
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ตั้งแต่แรกเร่ิม และค่อยๆ ลดการช่วยเหลือลง และหวงัว่าเม่ือดาํเนินการวิจยัไปจนส้ินสุดโครงการ
แลว้ ประชาชนจะมีความรู้จากการเรียนรู้ร่วมกนั และสร้างพลงัท่ีพอเพียงกระทัง่สามารถแกไ้ข
ปัญหาของชุมชนไดโ้ดยลาํพงัอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 4.  ขั้นตอนในการดาํเนินการวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วม 
  เน้ือหาเก่ียวกบัขั้นตอนในการดาํเนินการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม นั้นไดมี้ผูใ้ห้
มุมมองในเร่ืองน้ีไวไ้ม่แตกต่างกนัมากนัก ซ่ึงจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสรุปถึง
ขั้นตอนในการดาํเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไดมี้อยู ่3 ระยะ คือ ระยะเตรียมการวิจยั, 
ระยะดาํเนินการวิจยั และระยะติดตามและประเมินผลโครงการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) ระยะเตรียมการวิจยั (Pre-research Phase) ในระยะน้ี เป็นการเตรียมชุมชนเพื่อให้มี
ความพร้อมเขา้มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจยั ซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัและเป็นแก่นแกนหลกัของการวิจยั
แบบน้ี โดยการดาํเนินงานขั้นตอนน้ีมีจุดมุ่งเน้นสําคญัท่ีจะให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างผูว้ิจยั 
ผูน้าํชุมชน ชาวบา้น รวมถึงเจา้หน้าท่ีหน่วยงานต่างๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งในขั้นเตรียมการน้ี 
ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 
 1 .1) การสร้างความสัมพันธ์กับ ชุมชน  (Build-up Rapport) โดยวิ ธีการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัชุมชนท่ีดีท่ีสุด คือ การปฏิบติัตวัของนักวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนนักวิจยัควรร่วมกิจกรรมทุกอย่างของชุมชนซ่ึงเป็นเคร่ืองช่วยให้นักวิจยัสามารถทาํความ
เขา้ใจโลกทศัน์ของชาวบา้นไดดี้มากข้ึน โดยทัว่ไปแลว้ ผูวิ้จยัจะลงพื้นท่ีเพ่ือไปพบกบับุคคลต่างๆ 
ในชุมชนท่ีมีส่วนสาํคญัและเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานวิจยั หรือเป็นประชาชนกลุ่มเป้าหมายของ
การวจิยั 

 1.2) การสํารวจ ศึกษาชุมชน (Surveying and Studying Community) เป็นขั้นตอน
ของการศึกษาขอ้มูลท่ีเป็นลกัษณะทางกายภาพ และแหล่งทรัพยากรต่างๆ ภายในชุมชนรวมถึง
การศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานดา้นประชากร สังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรมและการเมือง ซ่ึงโดยมากแลว้ 
ผูว้ิจยัจะใชแ้บบสังเกต สมุดบนัทึก และถ่ายภาพสถานท่ีต่างๆ รวมถึงการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร
หลกัฐานจากหน่วยงานราชการหรือจากองคก์รพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 1.3) คดัเลือกชุมชน (Selecting Community) ไดเ้สนอความเห็นไวว้่าโดยทัว่ไปแลว้ 
การคดัเลือกชุมชนจะยดึหลกัการเลือกชุมชนท่ีดอ้ยโอกาสในการพฒันา(Disadvantage Community) 
เพ่ือเป้าหมายในการยกระดบัคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสความเท่าเทียมในการพฒันากบัชุมชนอ่ืน 
และงานวิจัยจาํนวนมากคัดเลือกชุมชนโดยยึดเอาประเด็นของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนและ
จาํเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขเยยีวยาโดยเร่งด่วน เพ่ือเป็นชุมชนตน้แบบของการทาํวิจยัและการพฒันา
ใหก้บัชุมชนอ่ืนดว้ย 

  1.4) การเขา้สู่ชุมชน (Entering Community) ข้อมูลชุมชนนับเป็นส่ิงสําคญัและ
เป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ต่อการนาํมาประกอบการพิจารณาตดัสินใจกาํหนดพ้ืนท่ีดาํเนินการ 
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  1.5) การเตรียมคนและเครือข่ายความร่วมมือ ในขั้นตอนน้ีถูกกาํหนดให้เป็น
ขั้นตอนสุดทา้ยของระยะก่อนการวิจยั โดยมุ่งหมายให้เกิดความพร้อมในการดาํเนินการวิจยัซ่ึงเป็น
ระยะต่อไปและก่อให้เกิดการประสานงานท่ีดีเพ่ือความสะดวกต่อการดาํเนินงานวิจยั ซ่ึงในทาง
ปฏิบติัแลว้ มกัจะมีการเตรียมคน 3 กลุ่ม คือ เตรียมคนในชุมชน คณะนกัวิจยัมกัจะลงพ้ืนท่ีเพ่ือจดั
ประชุมในชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ชาวบ้านรู้จักและคุ้นเคยกับกระบวนการและการ
ดาํเนินงานวิจยัแบบมีส่วนร่วมอย่างชัดเจนและรวดเร็ว เตรียมนักพฒันา ดว้ยการประชุมร่วมกบั
นักพฒันาซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้คนกลุ่มน้ีหมายถึง ผูน้าํชุมชน พฒันากรอาํเภอหรือพฒันาการอาํเภอ
ประจาํตาํบลและเจา้หน้าท่ีหน่วยงานอ่ืน เช่น ปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบล และองค์กรพฒันา
ภายนอกท่ีมีความสนใจศึกษาร่วมกนั และเตรียมนักวิจยั ด้วยการประชุมปรึกษากนัเพื่อให้เกิด
ความรู้และความเขา้ใจตรงกนัในบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละฝ่ายในการทาํงานวิจยั ในขั้นน้ีปัญหาของ
การวิจยัมกัเป็นประเด็นเก่ียวกบัการเขา้ถึงชาวบา้นกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการส่ือสารการทาํวิจยัใน
แง่มุมต่างๆ เช่น ขั้นตอนและผลประโยชน์ท่ีชาวบา้นจะไดรั้บของคณะนักวิจยั ดงันั้นการดาํเนิน
กระบวนการวิจยัจึงตอ้งเป็นไปอย่างกระชับ การจดัเวทีท่ีง่ายต่อความเข้าใจและสะท้อนความ
ตอ้งการของประชาชนท่ีมีบรรยากาศสบายๆ หรือการศึกษาชุมชนประกอบจะช่วยให้คณะผูวิ้จยั
ไดรั้บขอ้มูลท่ีกวา้งขวางมากข้ึน  
 2) ระยะดาํเนินการวิจยั (Research Phase) ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ยคือ 
 2.1) การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน (Problem Identification and Diagnosis) 
ในชั้นน้ี เน้นการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนและการให้การศึกษากับชุมชน (Community Education 
Participation-CEP) โดยเน้นไปท่ีกระบวนการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั โดยวิธีการจะใชก้ารอภิปราย
ถกปัญหา เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัชาวบา้น เพ่ือเป็นการประเมินปัญหาและความตอ้งการ
ของชุมชน  (Need Assessment) พร้อมไปกับการประเมินความเป็นไปได้ในด้านทรัพยากร 
(Resource Assessment) ท่ีมีอยูใ่นชุมชน  
 2.2) การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ (Project 
Appraisal and Identification) ในกระบวนการน้ีชาวบ้านและนักวิจยัจะต้องพิจารณาร่วมกันว่า
วิธีการแกไ้ขปัญหาใดท่ีเหมาะสมกบัทอ้งท่ี หรือมีความเป็นไปได ้โดยชาวบา้นควรมีบทบาทหลกั
เขา้มีส่วนร่วมใหม้ากยิง่ข้ึน และกาํหนดโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะดาํเนินการ 
 2.3) การกําหนดแผนงานโครงการและการจัดการ (Planning Phase) กิจกรรม
ในช่วงน้ีจะเป็นกระบวนการตัดสินใจร่วมกัน เพ่ือคัดเลือกโครงการ และกิจกรรมท่ีจะต้อง
ดาํเนินการ ดงันั้น ผูวิ้จยัควรจะตอ้งใชว้ิธีการกระตุน้ให้ชาวบา้นมีบทบาทหลกัในการแกไ้ขปัญหา
การกาํหนดโครงการ และกิจกรรมท่ีจะดาํเนินการ 
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 2.4) การปฏิบัติตามโครงการ (Implementation Phase) เป็นขั้นตอนท่ีสําคัญ โดย
คาํถามท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งใช้ถามกนัในกลุ่มหรือในคณะทาํงานเพื่อการดาํเนินการในชั้นน้ีคือใคร ทาํ
อะไร ท่ีไหน เม่ือไร และอยา่งไร  
 ปัญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนในขั้นตอนน้ี โดยทัว่ไปมกัเป็นประเด็นการมีส่วนร่วม
ของชาวบ้านในกระบวนการวิจยั ความไม่สนใจเขา้มีส่วนร่วมของชาวบ้านจาํนวนไม่น้อยและ
ชาวบา้นมกัมองเห็นการวิจยั เป็นเร่ืองทางเทคนิคท่ีตอ้งอาศยัความรู้เช่ียวชาญเฉพาะ และไม่เก่ียว
อะไรนกักบัปากทอ้งท่ีจะตอ้งทาํมาหากินเป็นประจาํวนั การเขา้ร่วมงานวิจยัของชาวบา้น จึงเป็นไป
โดยเนน้การรับฟังส่ิงท่ีผูว้ิจยั และนกัพฒันาพดูเป็นหลกั 
 3) ระยะการติดตามและประเมินผลโครงการ (Monitoring and Evaluation Phase) เป็น
ขั้นตอนท่ีเก่ียวกบัการการวดัผลสําเร็จของโครงการ โดยมากแลว้คณะผูว้ิจยัจะร่วมกบัชาวบา้นท่ี
เป็นผูร่้วมงานวิจยั ทาํการตรวจสอบขอ้มูลท่ีเป็นผลของการวิจยั จากนั้นจะมีการจดัทาํรายงานการ
วิจยัฉบบัสมบูรณ์ และจดัเวทีชาวบา้น เพื่อนาํเสนอผลการวิจยัเพ่ือเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างคณะผูว้ิจยั
กบัชุมชน รวมถึงการสานต่อให้ชาวบา้นนาํผลของการวิจยัไปดาํเนินการแกไ้ขปัญหาหรือพฒันา
ชุมชนต่อไป 
 ในขั้นตอนน้ียงัคงต้องอาศยัการมีความเข้าใจท่ีถูกต้อง และการมีส่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรคแ์ละกระตือรือร้นของฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะชาวบา้น การมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งการสร้าง
ช่องทางการตรวจสอบงานวิจยัและการมีเคร่ืองมือประเมินผลการวิจยัว่าประสบความสําเร็จมาก
น้อยเพียงใดมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร จะทาํให้ทุกฝ่ายคาดหมายไดว้่า ผลลพัธ์ของการวิจยัจะ
ปรากฏออกมาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการพฒันาหรือสามารถใชไ้ดก้บัการแกไ้ขปัญหาอยา่งตรงจุด 
และเขา้ร่วมกระบวนการวิจยัอยา่งต่อเน่ืองและบงัเกิดผลประโยชนใ์นภาพรวม 
 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนั้ นเป็นการ
ผสมผสานความรู้เชิงทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจยัของนกัวิจยั วตัถุประสงคข์องนกัวิจยัและนกัพฒันา 
ควบคู่ไปกบัความตอ้งการความรู้ และประสบการณ์ของผูถู้กวิจยั ดงันั้นการดาํเนินการและผลของ
การวิจยัจึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่าย ซ่ึงในการวิจยัเชิงปฏิบติัการน้ีมกัจะประกอบไป
ด้วยบุคคล 3 ฝ่ายดงัแผนภาพท่ี 2.1 และแผนภาพท่ี 2.2 ซ่ึงจะประกอบด้วย ชาวบ้านหรือบุคคล
เป้าหมาย อาจเป็นผูแ้ทนของกลุ่มบุคคลเป้าหมาย หรือชุมชนท่ีจะทาํการศึกษา ซ่ึงถือวา่คนในชุมชน
หรือกลุ่มนั้น ซ่ึงเป็นผูท่ี้รู้ขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัตนเองดีท่ีสุด นกัวิจยัซ่ึงจะเป็นผูแ้ทนของนกัวิชาการท่ี
มีความสนใจในการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงเป็นคนนอก นักวิจัยน้ี เป็นฝ่ายผูรู้้และเช่ียวชาญเร่ือง
แนวความคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีการวิจยัและนกัพฒันาซ่ึงจะเป็นกลุ่มผูมี้ความรู้และมีเป้าหมาย
เพ่ือการพฒันา ซ่ึงมกัจะเป็นผูแ้ทนของฝ่ายรัฐบาลหรือองคก์รพฒันาเอกชน ซ่ึงบางคร้ังในการวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม นกัวิจยัและนกัพฒันาอาจเป็นบุคคลเดียวกนักไ็ด ้
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หลงัทํา PAR 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 จากภาพท่ี 2.1 และ 2.2 แสดงให้เห็นว่า วงกลมแต่ละวง คือ วิธีการมองปัญหาของคนแต่
ละกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั ซ่ึงวิธีการมองน้ีย่อมแตกต่างกบัไปตามกรอบแนวความคิดท่ีแต่ละ
บุคคลยึดถือ ซ่ึงภายหลงัจากท่ีมีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมแลว้ บุคคลทั้งสามกลุ่ม ซ่ึง
ประกอบดว้ยนกัวิจยั ชาวบา้นหรือบุคคลกลุ่มเป้าหมายและนกัพฒันาจะมีความเขา้ใจถึงปัญหาและ
ความเขา้ใจร่วมกนัในการพฒันาซ่ึงเป็นรากฐานท่ีสาํคญัสาํหรับความสาํเร็จในการพฒันา และเป็น
จุดเร่ิมตน้ของโครงการต่างๆ ของชุมชนและปฏิบติังานสามารถเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  
 
 
 

 
ชาวบา้น 

 
นกัวจิยั 

 
นกัพฒันา 

ภาพท่ี 2.1 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งชาวบา้น นกัวิจยั นกัพฒันาก่อนทาํวิจยั 
                                    เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

ก่อนทํา PAR 

ภาพที่ 2.2 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งชาวบา้น นกัวจิยั นกัพฒันาหลงัการทาํวจิยั 
                         เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

 

นกัวจิยั 
 

 
 นกัพฒันา 

 
 

ชาวบา้น 
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แนวความคดิท่ีเก่ียวกับมลพษิทางอากาศ 
มลพิษทางอากาศ หมายถึง ภาวะของอากาศท่ีมีการเจือปนของสารพิษในปริมาณความ

เขม้ขน้สูงกว่าปกติและสารมลพิษท่ีเจือปนเหล่าน้ี ตอ้งมีการแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศไดน้าน
พอท่ีจะก่อให้เกิดผลเสียหายหรืออนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย ์สตัว ์และพืชนอกจากนั้นยงั
ทาํลายทรัพยสิ์น เช่นอาคารบา้นเรือน โบราณสถาน โบราณวตัถุ ภาชนะเคร่ืองใช ้เคร่ืองจกัรกลท่ี
เป็นโลหะ ยานพาหนะต่างๆให้เกิดความสกปรกและเกิดการกดักร่อนผุพงัทรุดโทรมอาจใช้การ
ไม่ได ้มลพิษทางอากาศ จึงเป็นภาวะอากาศท่ีมีสารเจือปนอยู่ในปริมาณท่ีสูงกว่าระดบัปกติเป็น
เวลานานพอท่ีจะทาํให้เกิดอนัตรายแก่มนุษย ์สัตว ์พืช หรือทรัพยสิ์นต่างๆ อาจเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ เช่น ฝุ่ นละอองจากลมพายุ ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหมป่้า หรือกรณีท่ีเกิดจาก
การกระทําของมนุษย  ์ได้แก่ มลพิษจากท่อไอเสียของรถยนต์ จากโรงงานอุตสาหกรรม จาก
ขบวนการผลิต เป็นตน้ 

สถานการณ์มลพิษทางอากาศภาคเหนือตอนบน ปัญหามลพิษทางอากาศ เป็นปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มสําคญัท่ีประเทศไทยประสบมาอย่างต่อเน่ืองนานนับสิบปี ในปัจจุบนัปัญหาดงักล่าว
เพ่ิมระดบัความรุนแรงข้ึน ซ่ึงสภาพปัญหาและระดบัความรุนแรงจะแตกต่างกนัตามแหล่งกาํเนิดท่ีมี
อยู่ในพ้ืนท่ีนั้น ๆ  อย่างไรกต็ามเม่ือพิจารณาลกัษณะโดยทัว่ไปของสภาพปัญหาในแต่ละปี จะพบว่า
ปัญหามลพิษทางอากาศจะมีความรุนแรงในช่วงฤดูหนาว (พฤศจิกายน - มีนาคม) และจะมีแนวโนม้
ตํ่าลงในช่วงฤดูฝน ทั้งน้ีหากพ้ืนท่ีใดมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งหรือหุบเขาหรือถูกลอ้มรอบดว้ย
ตึกสูงนั้น จะทาํให้เกิดการสะสมของสารมลพิษทางอากาศ เน่ืองจากสภาพอากาศไม่กระจายตวัได้
อย่างเต็มท่ี สามารถส่งผลใหบ้ริเวณดงักล่าวมีปริมาณมลพิษสูงกว่าบริเวณอ่ืนๆ  

พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเป็นอีกบริเวณหน่ึง ท่ีไดรั้บผลกระทบจากไฟไหม้
ป่าจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น พม่า และลาว ซ่ึงในอดีตจงัหวดัเชียงใหม่และลาํพูนได้ช่ือว่าเป็น
พ้ืนท่ีซ่ึงมีอากาศดี สดใส ไม่มีเขม่าควนัหรือมลพิษ อย่างไรก็ตามในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา จงัหวดั
เชียงใหม่และลาํพูนไดมี้การพฒันาทุกๆ  ดา้น การเพ่ิมจาํนวนแหล่งกาํเนิดมลพิษรวดเร็ว ส่งผลให้
มลพิษอากาศมีการระบายออกสู่บรรยากาศจาํนวนมาก แต่อีกหน่ึงปัญหาท่ีสําคัญต่อการเกิด
มลภาวะอากาศนั้นคือปัญหาการเผาในท่ีโ ล่ง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการเผาทาํลายเศษวสัดุเหลือใชจ้าก
การเกษตรเพ่ือการเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูก ทั้งน้ีการเผาเศษวสัดุทางการเกษตรส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนใน
หน้าแลง้ (เดือนธันวาคมถึงกุมภาพนัธ์) ประกอบกบัสภาพทางอุตุนิยมวิทยาของจงัหวดัเชียงใหม่
และลาํพูนเอื้ออาํนวยต่อการสะสมมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฤดูหนาวลมสงบ อากาศแหง้ อากาศ
มีสภาวะน่ิง ความกดอากาศสูง และลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นเมืองมีภูเขาลอ้มรอบทั้งสามดา้น เป็น
ท่ีกกัมลพิษจากตวัเมืองและเป็นท่ีท่ีดกัเอามลพิษต่าง ๆ  ท่ีลอยออกมาจากสถานท่ีอื่น ๆ  เอาไว ้อากาศ
ร้อนท่ีก่อตวัข้ึนตามผิวดินเม่ือลอยข้ึนไปกระทบกบัอากาศเยน็จากภูเขา ทาํให้มลพิษดงักล่าวไม่
สามารถลอยออกไปไดจึ้งแผ่ปกคลุมทัว่เมือง ไม่เอื้ออาํนวยต่อการกระจายตวัของสารมลพิษทาง
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อากาศ ส่งผลใหป้ริมาณฝุ่นละอองสูงข้ึน โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน (PM10) มี
แนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน จากสถานีตรวจวดัมลพิษอากาศของกรมควบคุมมลพิษพบปริมาณเฉลี่ย 24 
ชัว่โ มงเกินมาตรฐาน (มาตรฐานไม่เกิน120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยมีสาเหตุมาจากการ
สะสมของมลพิษ ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศพ้ืนท่ีภาคเหนือเพ่ิม
สูงข้ึนมาก สถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในเชียงใหม่และลาํพูนในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา
สรุปไดด้งัน้ี คือ 1) การตรวจพบฝุ่นละอองขนาดเลก็เกินระดบัมาตรฐาน 2) การเจ็บป่วยโรคทางเดิน
หายใจเพ่ิมสูงข้ึน 3) ความถ่ีการร้องเรียนเก่ียวกบัผลพิษทางอากาศ 4) ทศันวิสยัการบินลดตํ่าลง และ 
5) จาํนวนแหล่งกาํเนิดฝุ่นละอองขนาดเลก็เพ่ิมมากข้ึน 
 
แนวคดิเศรษฐกิจพอเพยีง  
 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรง
มีพระราชดาํรัสช้ีแนะแนวทางการดาํเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี เม่ือ
เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจข้ึน พระองคท่์านไดท้รงเนน้ย ํ้าว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการ
แกไ้ขเพ่ือให้ประเทศไทยรอดพน้จากปัญหาต่าง ๆ สามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื ภายใต้
กระแสโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ โดยไดรั้บพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
นาํมาเผยแพร่ เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัของทุกฝ่ายและประชาชน
โดยทั่วไป รวมถึงได้อญัเชิญมาเป็นปรัชญานําทางในการจดัทาํแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (จิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา : 2548)  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญา ช้ีแนวทางการดาํรงอยู ่และปฏิบติัตนของประชาชน
ในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน ถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศ
ให้ดาํเนินไปในสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทนัต่อยุคโลกาภิวตัน์ ความ
พอเพียงหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัใน
ตวัดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ี
จะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิ่งในการนาํวิชาต่างๆ มาใชใ้น
การวางแผนและดาํเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกนัจะเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฏี และนักธุรกิจในทุกระดบั ให้มีสํานึกในคุณธรรมความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ดาํเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา 
และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และ
กวา้งขวาง ทั้งดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัภาพท่ี 
2.3 
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จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่าการพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพฒันาท่ีตั้งอยู่บน

พ้ืนฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยคาํนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ

สร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั ตลอดจนใชค้วามรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การ

ตดัสินใจ และการกระทาํ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการดาํรงอยู ่และ

ปฏิบติัตนในทางท่ีควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้ งเดิมของสังคมไทย สามารถนาํมา

ประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา และเป็น

การมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา มุ่งเนน้การรอดพน้จากภยั และวิกฤต เพ่ือ

ความมัน่คง และความยัง่ยนืของการพฒันา 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.3 แสดงกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 
พอประมาณ 

 
 
มีภูมิคุม้กนั 

 
 

มีเหตุผล 

เง่ือนไข ความรู้ 
(รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) 

เง่ือนไข คุณธรรม 
(ซ่ือสัตว ์สุจริต ขยนั อดทน แบ่งปัน) 

ชีวติ/เศรษฐกิจ/สังคม 
สมดุล/มั่นคง/ยัง่ยืน 
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งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 
วิสาขา ภู่จินดา (2552) ไดศึ้กษาเพ่ือวิเคราะห์และหาขอ้เสนอแนะในการนาํหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใชใ้นการจดัการพลงังานชุมชน ผลการศึกษาพบว่าหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนาํมาประยุกต์ใช้ในการจดัการพลงังานไดเ้ป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในระดบัชุมชนเพราะเป็นหน่วยเลก็ท่ีสามารถบริหารจดัการไดง่้าย และทางภาครัฐเองกไ็ดมี้
การสนับสนุนนโยบายและแผนในการจดัการพลงังานชุมชนอยู่แลว้ รวมทั้ งสนับสนุนการผลิต
พลงังานใช้เองในระดบัชุมชนและในภาคอุตสาหกรรมทั้งดา้นเทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากรและ
งบประมาณและมีการรับซ้ือพลงังานท่ีผลิตจากพลงังานหมุนเวียนในราคาท่ีเพ่ิมข้ึนหลกัท่ีสําคญั
ของการประยุกตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการพลงังานของประเทศ คือการ
ลดการพ่ึงพาพลงังานจากต่างประเทศ โดยการผลิตพลงังานใชเ้องและใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่
ในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใชอ้ย่างคุม้ค่า รู้จกัเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบัสถานการณ์และ
สภาพแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน การหาแหล่งพลงังานให้มีความหลากหลายเพ่ือลดการพ่ึงพลงังานจาก
แหล่งเดียวและเพ่ือแกปั้ญหาปริมาณพลงังานสาํรองจาํพวกพลงังานฟอสซิลท่ีลดลง การสร้างการมี
ส่วนร่วมและความตระหนักของประชาชนในการจดัการพลังงานการพ่ึงแรงงานแทนการใช้
เทคโนโลยซ่ึีงเป็นการสร้างงานใหก้บัชุมชนก็เป็นการนอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยกุตใ์ช ้

พชัรินทร์ รัตนวิภา (2547) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหามลพิษทางอากาศของชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ปัญหามลภาวะทางอากาศ
ของเทศบาลนครเชียงใหม่ส่วนใหญ่เกิดจากยานพาหนะ รองลงมาคือการเผาขยะ โดยท่ีการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศ อยู่ในระดบัปานกลาง และรูปแบบการ
แกปั้ญหาท่ีประชาชนตอ้งการใชใ้นการแกปั้ญหามลภาวะทางอากาศ ส่วนใหญ่เห็นว่า ควรเร่งการ
รณรงค ์การประชาสัมพนัธ์ เก่ียวกบัอนัตรายและผลกระทบจากมลพิษทางอากาศให้กบัประชาชน
ในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ รองลงมาคือการสร้างจิตสาํนึกและความตระหนกัในการดูแล
รักษาสภาพส่ิงแวดลอ้มในด้านมลพิษทางอากาศ และส่งเสริมให้หน่วยงานในท้องถ่ินร่วมกับ
ตวัแทนชุมชนให้มีการตรวจสอบคุณภาพของอากาศ และสังเกตสภาพอากาศภายในชุมชนเป็น
ประจาํ 
 สมเกียรติ ภาต๊ิบ (2542) ได้ทาํการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ
ป้องกนัและควบคุมไฟป่าในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ตาํบลอ่างทอง อาํเภอเชียงคาํ จงัหวดัพะเยา 
พบว่า ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัไฟป่า และมีส่วนร่วมในการจดัการไฟป่าอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ในส่วนของแนวทางในการจดัการและควบคุมไฟป่าให้ไดผ้ลดีนั้นหน่วยงานของรัฐตอ้ง
เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการป้องกนัและควบคุมไฟป่ามากยิ่งข้ึน และ
ตอ้งให้องค์กรในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินการร่วมกบัภาครัฐ โดยตอ้งมีการทาํแผน
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ร่วมกนัในการแกปั้ญหาระยะยาวและต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดความตระหนกั นอกจากน้ีหน่วยงานของ
รัฐตอ้งมีการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการจุดไฟในพ้ืนท่ีป่าอยา่งเคร่งครัด การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์
หลกัคือการสร้างรูปแบบในการจดัการมลภาวะทางอากาศโดยชุมชน โดยใช้หลกัการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษา พบว่า มลภาวะทางอากาศในพื้นท่ีบ้านนาปลาจาดเป็น
ปัญหาท่ีเกิดจากควนัไฟเป็นส่วนใหญ่ โดยสาเหตุมาจากหลกัมาจากการเผาพ้ืนท่ีการเกษตรซ่ึงอยูใ่น
พ้ืนท่ีป่า และทศันคติของประชาชนซ่ึงคิดว่าปัญหามลภาวะทางอากาศเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานรัฐ
ท่ีตอ้งเขา้มาจดัการไม่ใช่เป็นหน้าท่ีของตนเอง รวมทั้งเกิดจากการแกปั้ญหาของหน่วยงานของรัฐ 
ซ่ึงเม่ือเกิดไฟป่าข้ึนหน่วยงานของรัฐไดส่้งคนเขา้มาควบคุมไฟป่าในพ้ืนท่ี แต่เน่ืองจากกลุ่มควบคุม
ไฟป่าดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นคนท่ีอาศยัอยู่นอกพ้ืนท่ีไม่มีความรู้เก่ียวกบัสภาพทางภูมิศาสตร์ใน
พ้ืนท่ีทาํใหก้ารควบคุมไฟป่าในพื้นท่ีเป็นไปดว้ยความยากลาํบากและล่าชา้จึงลุกลามมากข้ึน 
 สุรศกัด์ิ นุ่มมีศรี (2552) การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์หลกัคือการสร้างรูปแบบในการจดัการ
มลภาวะทางอากาศโดยชุมชน โดยใช้หลกัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษา 
พบว่า มลภาวะทางอากาศในพ้ืนท่ีบา้นนาปลาจาดเป็นปัญหาท่ีเกิดจากควนัไฟเป็นส่วนใหญ่ โดย
สาเหตุมาจากหลกัมาจากการเผาพื้นท่ีการเกษตรซ่ึงอยูใ่นพ้ืนท่ีป่า และทศันคติของประชาชนซ่ึงคิด
ว่าปัญหามลภาวะทางอากาศเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานรัฐท่ีตอ้งเขา้มาจดัการไม่ใช่เป็นหน้าท่ีของ
ตนเอง รวมทั้งเกิดจากการแกปั้ญหาของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงเม่ือเกิดไฟป่าข้ึนหน่วยงานของรัฐได้
ส่งคนเขา้มาควบคุมไฟป่าในพ้ืนท่ี แต่เน่ืองจากกลุ่มควบคุมไฟป่าดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นคนท่ีอาศยั
อยู่นอกพ้ืนท่ีไม่มีความรู้เก่ียวกบัสภาพทางภูมิศาสตร์ในพ้ืนท่ีทาํให้การควบคุมไฟป่าในพ้ืนท่ี
เป็นไปดว้ยความยากลาํบากและล่าชา้จึงลุกลามมากข้ึน ในส่วนของรูปแบบการแกปั้ญหามลภาวะ
ทางอากาศโดยชุมชนของชุมชนบ้านนาปลาจาดนั้น ประกอบดว้ย การเร่ิมตน้จากการให้ชุมชน
ทราบถึงปัญหาของชุมชนเพ่ือปรับเปล่ียนทัศนคติ หลงัจากนั้ นจะร่วมกันกาํหนดรูปแบบการ
แกปั้ญหา ประกอบดว้ย การทาํแนวกนัไฟป่าเป็นจุดๆ ในพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่า ให้ชุมชนเขา้
มาช่วยดูแลป่าโดยการเดินสํารวจ เพ่ือป้องกนัไฟ ทาํแผนท่ีชุมชน และจุดท่ีเส่ียงต่อการ เกิดไฟป่า
เพ่ือกาํหนดเขตการควบคุม ทยอยเผาทีละนิด และจุดไฟเป็นช่วงๆ เพ่ือลดการสะสมของปริมาณ
ควนั และนาํเศษวสัดุชีวมวลท่ีเหลือใชจ้ากการเกษตรมาทาํเป็นปุ๋ยหมกัใชใ้นการเกษตร 
 
 
 
 
 
 




