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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า แขวงบางนาเหนือ เขต
บางนา ใช้วิธีวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed - method research) โดยใช้การส ารวจกลุ่มตัวอย่างจ านวน 249 คน 
และสัมภาษณ์ผู้มีบทบาทส าคัญจ านวน 7 คน ผลการวิจัยพบว่าด้านการรับรู้ของประชาชนต่อนโยบาย แผนงาน
และโครงการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 47.32  ด้านการมีส่วนร่วมร้อยละ 22.22 
ซ่ึงด้านนโยบาย แผนงานและโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนมาจากกลุ่มตัวแทนของชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่
รับผิดชอบ ขณะที่ด้านงบประมาณที่ใช้ในการจัดการ ประกอบด้วย งบประมาณที่เป็นโครงการเฉพาะกิจเพ่ือ
แก้ไขปัญหาที่ชุมชนเสนอความต้องการ และงบประมาณที่หน่วยงานจัดสรรทรัพยากรมาใช้ในการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมในชุมชนนอกจากนี้ในด้านกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเป็นการด าเนินการ
ภายใต้แนวคิดภาคีรัฐ-สังคม และรูปแบบราชการ/กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม มีลักษณะภาคีรัฐ-
สังคมแบบอ านาจนิยมหรือรัฐเป็นฝ่ายน า เป็นรูปแบบที่รัฐเป็นฝ่ายมีอ านาจควบคุมและสนับสนุนการจัดการ
สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามแม้ชุมชนจะแสดงความต้องการในการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง 
แต่รัฐยังคงมีบทบาทส าคัญในการควบคุมองค์กรชุมชนเพ่ือด าเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน และรัฐ
ยังคงก าหนดขั้นตอนการท างานตามรูปแบบราชการที่มีสายการบังคับบัญชาและขั้นตอนการท างานเป็นชั้นๆ 
โดยมีการจัดเวทีให้ประชาชนได้น าเสนอความคิดเห็นหรือประชาพิจารณ์ภายใต้กรอบกระบวนการ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เพ่ือสร้างความชอบธรรมในการด าเนินงานของรัฐ ส าหรับปัญหาการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนคือการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และแนวโน้มการจัดการสิ่งแวดล้อมยังคงพ่ึงพารัฐใน
การด าเนินการ ขณะเดียวกันบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ิมมากขึ้นเป็นล าดับ 
 
ค าส าคัญ: การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน, ภาคีรัฐ-สังคม, หมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า 
 
 
 
บทน า 

การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนนับเป็นเรื่องส าคัญมากในยุคการกระจายอ านาจปกครองสู่ท้องถิ่น
หลายๆภาคส่วนก าลังมองหารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุด
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์
อย่างแท้จริงถึงแม้ว่าทุกหน่วยงานจะให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมแล้วก็ตามแต่การมีส่วนร่วมจะประสบ

                                                           
*บทความนี้เรียบเรียงจาการค้นคว้าอิสระเร่ืองการจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
**นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ผลส าเร็จก็ต่อเมื่อประชาชนมีจิตสานึกและต้องการท าประโยชน์ต่อส่วนรวมและภาครัฐจะต้องสร้างกลไกหรือ
กระบวนการให้ประชาชนหรือชุมชนได้มีโอกาสในการมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริงเพ่ือให้ประชาชนในแต่ละชุมชน
ได้มีโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนของตนเองในทางปฏิบัติลักษณะของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนมักออกมาในรูปของการโน้มน้าวชักชวนให้ประชาชนเข้ามาร่วมมือท างานกับภาครัฐโดยช่วย
คิดช่วยออกแรงช่วยบริจาคสมทบกับภาครัฐช่วยมาประชุมให้ข้อคิดเห็นและให้ข้อมูลต่างๆเป็นต้น ซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวไม่ใช่แนวคิดของการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงดังนั้นจะเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาของชุมชนจึงยังไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าที่ควรตามแนวทางการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทั้งนี้รวมไปถึงปัญหาเรื่องทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมก็ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขในรูปแบบของการมีส่วนร่วมด้วยนั่นเอง 

กรุงเทพมหานคร (2549) ได้ออกประกาศแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและก าหนดอ านาจหน้าที่
ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 59) ให้ส านักงานเขตท าหน้าที่ด าเนินกิจกรรมบริการสาธารณะใน
เขตท้องที่ท่ีรับผิดชอบอาทิ เช่น การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองการจัดให้
มีและบ ารุงรักษาทางบกทางน้ าและทางระบายน้ าการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการดูแลรักษาที่สาธารณะ
การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการ
รักษาพยาบาล การควบคุมการเลี้ยงสัตว์เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่
ของกรุงเทพมหานครในส่วนของส านักงานเขตบางนามีการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานออกเป็น 10 ฝ่าย 
และ 7 โรงเรียน โดยการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนไม่ได้ก าหนดให้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใดเป็น
การเฉพาะ มีส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายรักษา
ความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายโยธา และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ซึ่งเป็นส่วนราชการใน
สังกัดส านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร โดยแต่ละฝ่ายจะมีหน้าที่ดูแลตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด
และมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมมลพิษและการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ฝ่ายเทศกิจบังคับการตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาด
และเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฝ่ายโยธาดูแลด้านการบูรณะซ่อมแซมถนนหนทาง ทางน้ า ฝ่ายรักษา
ความสะอาดและสวนสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และฝ่ายพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคมดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และด้วยในการบริหาร
ราชการยุคใหม่ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจึงเป็นส่วนราชการที่มี
ส่วนส าคัญในการผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนการที่จะท าให้ประชาชนใน
ชุมชนเกิดความสนใจเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้นั้นจะต้องมีผู้น าหรือผู้ชักจูงให้เข้ามามี
ส่วนร่วมผู้น าในท้องถิ่นส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะท าให้บุคคลในท้องถิ่นคล้อยตามหรือปฏิบัติตามทั้งผู้น ายังเป็นผู้
ที่มีอิทธิพลสามารถชักจูงหรือชี้น าบุคคลอ่ืนให้ปฏิบัติตามหรือท างานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ผู้น า
ชุมชนเป็นผู้ที่มีส่วนส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์กรต่างๆและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน
ให้ความสนใจและให้ความส าคัญชักชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆในระดับท้องถิ่น 
 ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่าเป็นชุมชนที่มีหมู่บ้านจัดสรรลักษณะทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว 
และบ้านเช่ามีอาณาเขตติดต่อกับชุมชนกุศลศิลป์ มีถนนภายในหมู่บ้านที่สามารถใช้เป็นทางลัดสู่ถนนสรรพาวุธ
และถนนเลียบทางด่วนบางนา รวมทั้งอยู่ไม่ใกล้จากโรงกลั่นน้ ามันบางจากมากนัก รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม
ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง จึงมปีัญหาในด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งทางชีวภาพและกายภาพมลพิษทางน้ ามลพิษทางอากาศ
ปัญหาขยะปัญหาน้ าท่วมขังรวมทั้งปัญหาความไม่ปลอดภัยจากความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยของโรงกลั่นน้ ามัน
บางจาก ซึ่งมีผลท าให้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขยายวงกว้างออกไปและเป็นสาเหตุของผลกระทบโดยตรงกับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมความน่าสนใจในการศึกษาการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่าประการหนึ่ง คือชุมชนนี้เป็นชุมชนที่มีผู้น าชุมชนหรือประธาน
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กรรมการชุมชนที่ได้รับการยอมรับจากทุกชุมชนในพ้ืนที่เขตบางนาให้เป็นประธานประชาคมชุมชนเขตบางนา
มาหลายวาระ เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายหรือกิจกรรมของรัฐในพ้ืนที่เขตบางนา ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่าแขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
กรุงเทพมหานครเพ่ือน าผลการศึกษาไปเผยแพร่อันจะเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาพ้ืนที่ส่วนรวมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า แขวง
บางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด้วยการศึกษานโยบาย โครงการและแผนงานด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่างบประมาณภายใต้โครงการและแผนงาน กระบวนการ
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนภายใต้แนวคิดภาคีรัฐ-สังคม และรูปแบบราชการ  กระบวนการประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วมรวมทั้งศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่าใน
อนาคตด้วย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed - method Research) 
ประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)ใช้ข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) 
และการสัมภาษณ์(interview) (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 50)ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องโดยใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง (เฉลิมพล ศรีหงส์, 2561, หน้า 18)ประกอบด้วย ประธานกรรมการชุมชน รองประธาน กรรมการ
ชุมชน เลขานุการชุมชน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่ายโยธา รวม 7 คน เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในกระบวนการการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนและใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random Sampling)เพ่ือเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 249 คน
จากประชากรในชุมชนจ านวน 653 คนโดยสูตรการค านวณของ Yamane(เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2561, หน้า23) 
 
ผลการวิจัย 
 กรุงเทพมหานคร (2542) ได้ออกประกาศจัดตั้งชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่าชื่อเดิม“หมู่บ้านรุ่งเรือง” 
ตั้งอยู่ในซอยกุศลศิลป์ เป็นหมู่บ้านจัดสรรที่มีคณะกรรมการหมู่บ้านตั้งแต่ปี2533 ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็น
ครอบครัวข้าราชการ ทหารเรือ และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง ได้แก่กรมสรรพาวุธทหารเรือ กอง
เรือยกพลขึ้นบก องค์การแบตเตอรี่ องค์การไม้อัดไทย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นต้นปัจจุบันชุมชน
หมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า มีพ้ืนที่ประมาณ 20 ไร่ ทิศเหนือติดกับคลองบางอ้อ ทิศใต้เป็นพ้ืนที่เอกชนและทาง
ทางออกถนนสรรพาวุธ ทิศตะวันตกติดกับชุมชนกุศลศิลป์ และทิศตะวันออกเป็นชุมชนขนาดเล็กไม่ได้ขึ้น
ทะเบียนและเป็นทางออกไปถนนเลียบทางด่วนบางนา  ลักษณะที่พักอาศัยส่วนใหญ่เป็นทาวน์เฮ้าส์ และอาคาร
พาณิชย์ 275 ครัวเรือน ประชากรในชุมชน 653 คน แบ่งเป็นชาย 322 คน หญิง 331 คน   
 กรุงเทพมหานครได้น านโยบาย แผนงาน และโครงการลงสู่ชุมชนผ่านส านักงานเขต เช่น นโยบายบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐโครงการไทยนิยมเข้มแข็งโครงการลานกีฬากรุงเทพมหานครโครงการชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน 
เป็นต้น โดยผ่านหน่วยงานระดับปฏิบัติคือ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขต เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการและน างบประมาณกระจายสู่ประชาชน และด้วยลักษณะการท างานของฝ่าย
พัฒนาชุมชนที่ท างานใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชน มีบุคลากรที่มีความสามารถและจ านวนเพียงพอต่อการ
สื่อสารประสานงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่ท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ 
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ผลของนโยบายการจัดตั้งชุมชนของกรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริมใน
เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน อันเนื่องมาจากการมีคณะกรรมการชุมชนที่สามารถ
น าเสนอความต้องการของคนในชุมชนให้รัฐได้  และหน่วยงานรัฐมีการตอบสนองต่อความต้องการได้อย่าง
รวดเร็วมากขึ้น เมื่อรัฐมีนโยบาย โครงการและแผนงานใดที่เกี่ยวข้องกับชุมชนก็จะได้รับความร่วมมือในการ
สะท้อนความคิดเห็นผ่านกลไกของคณะกรรมการชุมชนที่มีการประชุมกับหน่วยงานรัฐเป็นประจ าทุกเดือน 
นโยบายหลายนโยบายจึงประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี โดยเฉพาะนโยบายที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง
เป็นรูปธรรม  

ส่วนนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน จ าเป็นต้องท าความเข้าใจปัญหาและอุปสรรคในการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติในการให้ความร่วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เพราะบางครั้งประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบหรือเสียประโยชน์ก็รวมกลุ่มกันต่อต้าน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2562,หน้า 28) กล่าวไว้ว่า 
นโยบายที่ด าเนินการโดยที่ประชาชนมิได้มีส่วนริเริ่มและเป็นโครงการที่จะก่อให้เกิดโทษหรือผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม จะถูกต่อต้านและขาดความร่วมมือ จะต้องได้รับความยินยอมจากประชาชนในพ้ืนที่ก่อนเสมอ การ
จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนก็เช่นกันย่อมต้องพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ 

 
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า มีรูปแบบการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

 
1. นโยบาย โครงการและแผนงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า 

นโยบาย โครงการและแผนงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจะเป็นการด าเนินการผ่ านโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน ซึ่งมีหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการจัดท าแผนงานโครงการหรือน านโยบาย
ของรัฐมาสู่ชุมชน คือ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นหน่วยงานหลัก โดยแผนงานการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมจะถูกบรรจุไว้เป็นกิจกรรมในแต่ละโครงการ เช่น โครงการไทยนิยมเข้มแข็ง ในกิจกรรมการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนในส่วนของพ้ืนที่สวนหย่อมลานกีฬา และการปรับปรุงลอกท่อระบายน้ า จาก
การศึกษาข้อมูลเอกสารที่เก่ียวกับนโยบาย โครงการและแผนงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของหมู่บ้าน
รุ่งเรืองวิลล่าจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ปรากฏว่า มีการก าหนดนโยบาย โครงการหรือแผนงาน
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมไว้เป็นการเฉพาะ โดยพบว่า หน่วยงานที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนจะรับผิดชอบเฉพาะงานหรือภารกิจของหน่วย ซึ่งเป็นงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพียงบางส่วน เช่น 
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ รับผิดชอบดูแลงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย การจัดการสิ่งปฏิกูล 
และงานเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดูแลรับผิดชอบงานด้านการสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม การควบคุมการประกอบกิจการ ตลาด การจ าหน่ายอาหาร การควบคุมมลพิษ ฝ่ายโยธา ดูแลงาน
ด้านการระบายน้ า น้ าเสีย การปรับปรุงถนนหนทาง เป็นต้น การที่มีหน่วยงานดูแลงานด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมหลายหน่วยงานท าให้การด าเนินกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนต้องบริหารจัดการการ
ลงพื้นที่ โดยเฉพาะโครงการหรือกิจกรรมที่สามารถบูรณาการร่วมกันได้ ควรด าเนินการโดยประสานการท างาน
ร่วมกัน แผนงานหรือโครงการที่น ามาสู่ชุมชน ส่วนใหญ่ภาครัฐเป็นผู้น าเสนอและประสานผู้น าชุมชน และผู้น า
ชุมชนท าได้พียงการเสนอแนะหรือช่วยเหลือการด าเนินโครงการและแผนงานของรัฐให้ส าเร็จลุล่วงเท่านั้น 
ความต้องการจากชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนจะถูกน าเสนอต่อหน่วยงานรัฐ 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการรับรู้ของประชาชนต่อนโยบาย แผนงานและโครงการเกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า พบว่า มีการรับรู้ร้อยละ 47.32  ในด้านการมีส่วนร่วมในการ
จัดท านโยบาย แผนงานและโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม พบว่ามีส่วนร่วมร้อยละ 22.22 ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1  การรับรู้และมีส่วนร่วมในนโยบายแผนงานและโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็น 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ 
(ร้อยละ) 

การรับรู้ถึงนโยบาย แผนงาน และ โครงการ  118 
(47.32) 

63 
(25.27) 

76 
(30.46) 

การมีส่วนร่วมในก าหนดนโยบาย แผนงาน และ โครงการ  55 
(22.22) 

85 
(34.00) 

109 
(43.78) 

 
ทั้งนี้ในระดับนโยบาย แผนงาน และโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนจะถูกก าหนดโดยกลุ่ม

ตัวแทนของชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น และการรับรู้ถึงนโยบาย แผนงานและโครงการของ
ประชาชนจะเกิดจากการสื่อสารภายในชุมชน 

ในการจัดการขยะในชุมชน เป็นภารกิจหน้าที่ของส านักงานเขตบางนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะเป็นส่วนราชการที่ท าหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอยไปก าจัด  มีการก าหนดแผนการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยเป็นรายสัปดาห์ละ 3 วัน ได้แก่วันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์ และมีแผนการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ได้แก่ ที่นอน 
โซฟา โต๊ะ กิ่งไม้ ทุกสามเดือน ซึ่งประธานกรรมการชุมชนจะเป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับทราบถึงแผนงานและโครงการ รวมถึงเป็นผู้แทนสมาชิกในชุมชนในการสะท้อนปัญหาในการจัดการขยะ
ของชุมชนให้ส านักงานเขตทราบผ่านทางการประชุมคณะกรรมการชุมชนในแต่ละเดือน จากการสัมภาษณ์
ประธานกรรมการชุมชนพบว่า การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะไม่ค่อยทั่วถึงนัก อัน
เนื่องมาจากประชาชนบางส่วนไม่ค่อยให้ความสนใจว่าจะมีแผนการจัดเก็บขยะหรือไม่อย่างไร ตราบใดที่บ้าน
ของตนยังไม่ได้รับความเดือดร้อนจากการจัดเก็บขยะ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ เพราะการจัดเก็บ
ขยะเป็นภารกิจที่เป็นหน้าที่ประจ าของส านักงานเขต เมื่อมีขยะตกค้างก็จะมีการแจ้งมาที่ประธานชุมชนหรือ
บางครั้งแจ้งไปที่ส านักงานเขตโดยตรง เนื่องจากมีการทิ้งขยะจ านวนมากในวันที่ยังไม่ถึงก าหนดจัดเก็บ เช่น 
งานเลี้ยง หรือทิ้งของช ารุดชิ้นใหญ่ การประชาสัมพันธ์ในชุมชนเป็นสิ่ งส าคัญมาก แต่ก็ไม่สามารถ
ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มได้ ซึ่งอาจเกิดจากความไม่สนใจของสมาชิก หรือไม่มีคนอยู่บ้าน หรือหลาย
ปัจจัย กรรมการชุมชนและอาสาสมัครในชุมชนจึงเป็นคนที่มีบทบาทส าคัญในการช่วยสื่อสารและท าความ
เข้าใจกับสมาชิกในชุมชนผ่านการพบปะพูดคุยกันในโอกาสต่างๆ 

การจัดการน้ าเสียในชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า เป็นชุมชนที่มีปัญหาน้ าเสียน้อย เนื่องจากมีการจัดวาง
ระบบท่อระบายน้ าเสียอย่างเป็นระบบ บ้านทุกหลังมีบ่อเกรอะและใช้บริการสูบสิ่งปฏิกูลจากฝ่ายรักษาความ
สะอาดและวนสาธารณะ ส านักงานเขตบางนา ปัญหาที่ผ่านมาคือการสะสมของตะกอนและดินทรายในระบบ
ท่อระบายน้ า ชุมชนได้อาศัยกลไกของรัฐตามนโยบายไทยนิยมเข้มแข็งในการด าเนินการขุดลอกท่อระบายน้ า 
ซึ่งเป็นโครงการที่ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาปัญหา วางแผน ก าหนดวิธีการ และด าเนินการ
โครงการด้วยตัวของชุมชนเอง โดยภาครัฐมีบทบาทในการสนับสนุนทางด้านข้อกฎหมายและการจัดท า
งบประมาณในการด าเนินโครงการ อย่างไรก็ตาม การจัดท าโครงการก็มีข้อจ ากัดในการจัดท าค าของบประมาณ
กล่าวคือ ภาครัฐก าหนดให้ต้องมีการจัดประชุมเวทีชาวบ้านต้องมีประชาชนมาร่วมเวทีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 275 ครัวเรือนในครั้งแรก หากไม่ถึงกึ่งหนึ่งให้จัดประชุมครั้งที่สอง ซึ่งหมู่บ้านรุ่งเรือง
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วิลล่า มีสมาชิกมาประชุม 35 หลังคาเรือนในครั้งที่สอง จะเห็นได้ว่าการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนใน
กิจกรรมเกี่ยวกับนโยบาย แผนงานและโครงการยังน้อยอยู่มาก 

การจัดการมลพิษอากาศและเสียง การรับรู้นโยบายด้านนี้ค่อนข้างน้อย จะมีความตื่นตัวกับมลพิษ
อากาศจากสถานการณ์ข่าวทางโทรทัศน์ เช่น สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 สถานการณ์หมอกควัน
จากการเกิดเหตุอัคคีภัย หรือเหตุการณ์ส าคัญที่กระทบชุมชน เป็นต้น แผนงานโครงการในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับอากาศและเสียงในชุมชนไม่พบว่ามีเป็นรูปธรรมที่เห็นได้ชัด ส่วนใหญ่จะรับรู้รับทราบจาก
สถานการณ์มลพิษท่ีกระทบกับสมาชิกในชุมชนแล้ว จึงจะมีการสอบถามค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือเรียกร้องให้
มีการแก้ไข เช่น ปัญหาฝุ่นละอองจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากไม้ ซึ่งมีฝุ่นจากการเลื่อยไม้ ประธาน
กรรมการชุมชนจะได้รับข้อร้องเรียนจากสมาชิกชุมชนให้แจ้งหน่วยงานรัฐเข้ามาตรวจสอบสาเหตุและแก้ไข
พร้อมแจ้งผลให้ชุมชนทราบ เคยมีปัญหาเสียงดังจากท่อแก๊สของโรงกลั่นน้ ามันระเบิดเกิดผลกระทบต่อ
บ้านเรือนของประชาชน ท าให้กระจกหน้าต่างแตกร้าว ชาวบ้านเกิดความตระหนกตกใจเกรงว่าจะเกิด
เหตุการณ์รุนแรงมากขั้น ลักษณะของมลพิษทางอากาศและเสียงมักเกิดจากแหล่งก าเนิดมลพิษนอกพ้ืนที่ของ
ชุมชน ผู้น าชุมชนจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทในการแสวงหาความรู้จากภาครัฐเพ่ือน ามาสื่อสารกับสมาชิกชุมชนถึง
นโยบาย แผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านอากาศและเสียง 

การจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชนให้เหมาะสมตรงกับความต้องการของสมาชิกในชุมชน จากการ
สัมภาษณ์ประธานกรรมการชุมชน กรรมการชุมชน และเลขานุการชุมชน มีความตรงกันว่า สมาชิกในชุมชนมี
ความพึงพอใจเป็นอย่างมาก เมื่อมีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชน เนื่องจาก เป็น
งานที่มองเห็นได้ชัด รู้สึกจับต้องได้ เช่น การปรับปรุงผิวจราจร เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ า การพัฒนาท าความ
สะอาดตัดต้นไม้ที่รกร้าง การจัดระเบียบการจราจร การจัดระเบียบการขายสินค้า การให้บริการฉีดพ่นหมอก
ควันก าจัดยุง เป็นต้น แต่มีลักษณะเป็นการเรียกร้องให้ภาครัฐมาด าเนินการให้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ขณะนั้น ไม่ได้เกิดจากการมีนโยบาย แผนงาน หรือโครงการในชุมชน  

ผลการศึกษาด้านการมีส่วนร่วมเก่ียวกับนโยบาย แผนงานและโครงการที่สมาชิกในชุมชนร้อยละ 22.22 
ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนอยู่ในวงจ ากัด ได้แก่ อาสาสมัครที่ท างานเป็นผู้แทนชุมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุข เครือญาติของผู้แทนชุมชน และมักจะพบว่าสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ
เศรษฐกิจของครัวเรือนมากกว่าเรื่องอ่ืน การหาผู้แทนชุมชนในการสมัครเป็นจิตอาสาเป็นเรื่องยาก คนที่มีส่วน
ร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนมักจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานั้นแล้ว ผู้ที่ยังไม่มีผลกระทบก็
จะไม่เข้ามามีส่วนร่วม แต่จะยังคอยสังเกตสถานการณ์หรือเข้ามาร่วมรับฟังบ้าง ประธานกรรกรรมการชุมชน 
กรรมการชุมชน เลขานุการชุมชุม ได้ให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกันว่า การรับรู้และมีส่วนร่วมในระดับ
โครงการจะมีมากกว่าระดับนโยบายและแผนงาน เนื่องจากการด าเนินโครงการในชุมชนจะมีความใกล้ชิดกับ
ชุมชนมากกว่า เจ้าหน้าที่รัฐและคณะกรรมการชุมชนจะมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนก่อน ท าให้เกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมได้มาก โดยเฉพาะโครงการที่มีลักษณะการให้ เช่น 
การแจกสิ่งของ การให้บริการฟรี และเข้าถึงประชาชนได้จ านวนมาก แต่โครงการใดที่เป็นงานที่จ าเป็นต้องให้
สมาชิกในชุมชนช่วยร่วมมือด าเนินการ มักไม่ค่อยได้รับความร่วมมือมากนัก  เช่น การรณรงค์ส ารวจและก าจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายโดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบ้านของตนไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 
การสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ผ่านกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนผ่านช่องทางเสียงตามสาย แต่
การเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรมค่อนข้างน้อย กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการก็จะมีเพียงเจ้าหน้าที่รัฐ กรรมการ
ชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขในการด าเนินการ โดยที่สมาชิกในชุมชนจะคอยรับบริการให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการเอง หรือบ้านส่วนปิดบ้านไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการอีกด้วย ซึ่งคณะกรรมการชุมชนและ
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขต่างก็ยังไม่สามารถหาวิธีการดึงสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้นได้ การมีส่วนร่วม
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และการรับรู้ถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนจึงยังอยู่ในวงจ ากัด เฉพาะกลุ่มผู้เป็นตัวแทน อาสาสมัครชุมชน 
และเครือญาติ หรือบุคคลที่รู้จักสนิทสนมกันเท่านั้น 

 
 
 

2. งบประมาณภายใต้โครงการและกระบวนการในการด าเนินการ 
จากการศึกษางบประมาณที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า 5 ปีที่ผ่านมา 

เป็นการรวบรวมศึกษาข้อมูลจากเอกสาร รายงานการประชุม การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งข้อมูลเอกสาร
ภายในส านักงานเขตบางนา น ามาสรุปงบประมาณภายใต้โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า ทั้งที่เป็นงบประมาณของภาครัฐที่น ามาด าเนินการในชุมชนด้วยทรัพยากรของ
ภาครัฐเอง งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ชุมชนด าเนินงาน และงบประมาณโครงการของรัฐที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เสนอความต้องการแก้ไขปัญหาในชุมชนเองตามนโยบายรัฐบาล โดยนับตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 
2562มีงบประมาณที่ถูกใช้ในแผนงานโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนหมู่บ้าน
รุ่งเรืองวิลล่า ดังปรากฏในแผนภาพที ่1. 

 
กราฟที่ 1. งบประมาณท่ีเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า 

จากตารางงบประมาณที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า จะเห็นได้ว่า            
มีงบประมาณประจ าที่ชุมชนมีไว้ส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ใช้งบประมาณจ านวน 60,000 บาทต่อ
ปี เป็นเงินสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในการด าเนินงานเดือนละ 5,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่
คณะกรรมการชุมชนจะใช้ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการประชุมการจัดงาน และเบิกจ่ายตามระเบียบของ
ราชการผ่านฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ซึ่งการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการชุมชนสามารถใช้จ่ายเงิน
จ านวนนี้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ นอกจากนี้
งบประมาณในบางปีที่มีจ านวนมากขึ้นเกิดจากการด าเนินโครงการในชุมชนที่เกิดจากการเสนอโครงการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาของชุมชน โดยเฉพาะโครงการไทยนิยมเข้มแข็งที่ ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่าได้รับงบประมาณ 

29.75% 

7.67% 

44.63% 

5.36% 

7.44% 
5.52% ขดุลอกทอ่ระบายน า้ 

เสริมสร้างชมุชนสขุภาวะ 

เงินสนบัสนนุชมุชน 

พฒันาสภาพแวดล้อม 

ขยะมลูฝอย 

ซอ่มแซมผิวจราจร 
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200,000 บาท เป็นโครงการที่ชุมชนเสนอขอรับงบประมาณเพ่ือการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านน้ าเสียและ
การระบายน้ า ส่วนโครงการเสริมสร้างชุมชนสุขภาวะที่ชุมชนได้รับเงิน 51,200 บาท ใช้ส าหรับการจัดหา
เครื่องมือสนับสนุนในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ได้แก่การปรับปรับสถานที่จัดกิจกรรม ลานกิจกรรม 
เครื่องขยายเสียง นอกจากนั้นส านักงานเขตบางนา (2562 ,หน้า 85) ได้จัดสรรงบประมาณที่ใช้ในการ
ด าเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นงบประมาณที่ส านักงานเขตน ามาใช้ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่
ชุมชนซึ่งเป็นภารกิจงานประจ า ได้แก่ การบริการฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย การปรับปรุงซ่อมแซมถนน
หนทาง การจัดเก็บขนและก าจัดขยะ เป็นต้น   

กระบวนการในการด าเนินโครงการ แบ่งตามงบประมาณที่ด าเนินการในชุมชนเป็น 2 รูปแบบ คือ 
งบประมาณที่เป็นโครงการเฉพาะกิจเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ชุมชนเสนอความต้องการ และงบประมาณที่หน่วยงาน
จัดสรรทรัพยากรมาใช้ในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมในชุมชน ซึ่งกระบวนการในการจัดการงบประมาณ
จะมีความแตกต่างกัน การได้มาซึ่งงบประมาณโครงการเฉพาะกิจ ได้แก่ การขุดลอกท่อระบายน้ าตามโครงการ
ไทยนิยมเข้มแข็ง เป็นโครงการที่ต้องมีการประชุมของสมาชิกชุมชนเพ่ือพิจารณาเสนอความต้องการในการ
แก้ไขปัญหาที่สมาชิกชุมชนเห็นชอบร่วมกัน แล้วเสนอต่อคณะกรรมการในระดับส านักงานเขตเพ่ือขอรับเงิน
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินโครงการ เมื่อหน่วยงานภาครัฐพิจารณาอนุมัติงบประมาณแล้ว ชุมชนก็จะ
ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือด าเนินโครงการด้วยการสนับสนุนและค าแนะน าจากฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และควบคุมดูแลให้การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามความต้องการของชุมชน ซึ่งงบประมาณที่ได้รับ 200,000 บาท เป็นงบประมาณตาม
แผนงานพฒันาเชิงพ้ืนที่ของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือใช้แก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ของหมู่บ้าน ในขั้นตอนของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณเป็นการด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้เปิดบัญชีเงินฝากมีผู้อนุมัติเบิก
จ่ายเงินในรูปแบบคณะกรรมการ 3 คน ซึ่งชุมชนแต่งตั้งกันเอง รวมถึงกรรมการตรวจรับงานก็เช่นกัน ท าให้ลด
ปัญหาขั้นตอนงบประมาณที่ล่าช้าหากเบิกจ่ายโดยภาครัฐ อย่างไรก็ตามภาครัฐเองยังอยู่ในสถานะของผู้คอบ
ก ากับดูแลและแนะน าในการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ป้องกันมิให้เกิดการ
ทุจริตหรือใช้งบผิดไปจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   

อีกโครงการหนึ่งที่ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่าได้รับงบประมาณเมื่อปี พ.ศ. 2559 มีกระบวนการ
ด าเนินการในลักษณะที่คล้ายกันกับการจัดสรรงบประมาณโครงการไทยนิยมเข้มแข็งในส่วนของการใช้
งบประมาณจากหน่วยงานของรัฐผ่านกลไกงบประมาณของรัฐและน ามาใช้ในการบริการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนนั้น ขั้นตอนการจัดท างบประมาณเป็นไปตามระเบียบราชการ คือ การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณที่
จะต้องใช้ในภาพรวมแต่ละปีโดยคิดจากฐานงบประมาณที่ใช้ในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการตั้งค าขอ และอาจ
จัดท าค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องได้ตามความจ าเป็นในขณะนั้น ซึ่งงบประมาณดังกล่าว
ครอบคลุมการให้บริการในชุมชน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ชุมชนทุกชุมชนได้รับจะเป็นงบประมาณ
สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนละ 5,000 บาท โดยต้องเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงในการท า
กิจกรรมของชุมชน รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น กิจกรรมพัฒนาท าความสะอาดในชุมชน เป็น
ต้น  (ส านักงานเขตบางนา, หน้า 85) เงินงบประมาณดังกล่าวมีข้อจ ากัดในการใช้จ่ายกล่าวคือ เบิกจ่ายได้
เฉพาะที่ก าหนดไว้ในระเบียบกรุงเทพมหานครเท่านั้น ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบ
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ จึงท าให้ผู้น าชุมชนหลายคนต้องใช้งบประมาณส่วนตัวในการสนับสนุนการด าเนินงาน 
และท าให้อาสาสมัครหลายคนไม่ต้องการเข้ามาเป็นผู้แทนชุมชน และในการเลือกตั้งกรรมการชุมชนแต่ละครั้ง
หาคนมาสมัครได้ยากขึ้น และน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในชุมชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมในชุมชน 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกจึงอยู่ในวงจ ากัด ยกเว้นว่ามีโครงการหรือกิจกรรมใดที่สมาชิกได้รับผลประโยชน์และ
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ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ก็จะมีความร่วมมือมากขึ้น เช่น การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
กิจกรรมที่มีการแจกสิ่งของในเทศกาลต่างๆ จะมีคนเข้ามาร่วมค่อนข้างมากการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ
เพ่ือการให้บริการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการเก็บขนและก าจัดมูลฝอย การตัดต้นไม้ การ
ซ่อมแซมถนนหนทาง การพัฒนาสภาพแวดล้อม หรือการปรับปรุงหรือควบคุมสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นไปใน
ลักษณะของแผนงานประจ าของภาครัฐที่ชุมชนมีบทบาทในการก าหนดแผนงานหรือโครงการน้อย แต่ชุมชนมี
บทบาทในการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนค่อนข้างสูง เช่น ปัญหาขยะตกค้างในชุมชนจากการไม่มา
เก็บขนขยะ ชุมชนจะแจ้งผ่านคณะกรรมการชุมชนหรือส านักงานเขตทันที่ หรือการแจ้งเหตุผู้ป่วยไข้เลือดออก
เพ่ือให้ส านักงานเขตมาด าเนินการฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุงและรณรงค์ให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมลด
แหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เป็นต้น นอกบทบาทในการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อม ยังมีบทบาทส าคัญในการ
ประเมินผลการด าเนินงาน เช่น คุณภาพงานบริการของหน่วยงาน หรือสะท้อนปัญหาในการให้บริการของรัฐ มี
หลายครั้งที่สมาชิกในชุมชนร้องขอให้รัฐปรับปรุงงานบริการในชุมชนเพ่ือให้การบริการดียิ่งขึ้น เช่น ในการฉีด
พ่นหมอกควันก าจัดยุงลายในชุมชน เมื่อมีการแจ้งก าหนดวันเวลาแล้ว ก่อนท าการฉีดพ่นควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายหรือเครื่องขยายเสียงติดรถยนต์อีกครั้ง เพ่ือเป็นการเตือนให้ประชาชนที่อาจ
ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารทราบและเตรียมตัว หรือการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนสมาชิกในชุมชนร้องขอให้
ส านักงานเขตเข้าด าเนินการในวันอาทิตย์ เนื่องจากเป็นวันหยุดของทุกบ้านการให้บริการจะได้ครอบคลุมทั่วถึง
มากยิ่งขั้น เป็นต้น  

นอกจากนี้ยังพบว่า กระบวนการในการจัดท างบประมาณของส านักงานเขตนั้นจะมีการพิจารณาใน
ภาพรวมของส านักงานเขต โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายแต่ละปีงบประมาณ
ประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ ภาคประชาชน สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่เพ่ือพิจารณา
งบประมาณ โดยหน่วยงานรัฐเป็นผู้จัดท าแผนงานและโครงการเสนอ ซึ่งในส่วนของภาคประชาชนจะมีผู้แทน
ชุมชนคือประธานประชาคมเขตบางนาเป็นกรรมการร่วมพิจารณางบประมาณในขั้ นตอนดังกล่าว ส่วนใน
กระบวนการด าเนินงานในชุมชนแต่ละชุมชนจะก าหนดแผนงานไว้คล้ายกันและอาจปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
สภาพของแต่ละชุมชน  เช่น แผนงานการจัดเก็บขยะในชุมชนแออัดที่รถเก็บขนเข้าไม่ถึง ก็จะใช้การชักลาก
ขยะมารวมยังสถานที่พักขยะให้รถเก็บขนสามารถเข้าไปเก็บขนขยะได้ เป็นต้น ซึ่งการปรับเปลี่ยนแผนงานหรือ
โครงการเป็นไปตามความต้องการของชุมชนที่ส านักงานเขตและคณะกรรมการชุมชนปรึกษาหารือพิจารณาการ
ด าเนินการด้วยกัน และบางครั้งยังต้องมีการประชุมร่วมกันในชุมชนเพ่ือให้สมาชิกในชุมชนร่วมกันพิจารณาและ
ขอความร่วมมือด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า  

มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานรัฐเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรในชุมชน เนื่องจากมีการจอดรถยนต์
ในจุดที่แคบทางเลี้ยวทางแยกเป็นเส้นทางหลักที่สามารถใช้เป็นทางลัดออกสู่ถนนเลียบทางด่วนบางนา ขึ้นทาง
ด่วนบางนา และออกสู่ถนนสรรพาวุธได้ ท าให้ในช่วงเวลาเร่งด่วนจึงมีประชาชนใช้เส้นทางเป็นจ านวนมาก โดย
เส้นทางดังกล่าวเป็นทาวน์เฮ้าส์ที่มีการปรับพ้ืนที่หน้าบ้านใช้ประโยชน์อ่ืนแทนที่จอดรถทุกหลังคาเรือนและน า
รถมาจอดหน้าบ้าน ท าให้ช่องทางจราจรแคบลงเกิดการจราจรติดขัดในเวลาเร่งด่วน ภาครัฐร่วมกับ
คณะกรรมการหมู่บ้านจึงได้ประชุมขอความร่วมมือสมาชิกชุมชนให้จัดระเบียบการจอดรถยนต์ให้เหมาะสม 
สามารถเดินรถสวนทางกันได้โดยสะดวกขึ้น ลดปัญหามลพิษจากรถยนต์ที่ติดสะสมในหมู่บ้าน กระบวนการ
ดังกล่าวเป็นการใช้เวทีชาวบ้านในการด าเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาของภาคประชาชนและ
ภาครัฐร่วมกัน ท าให้ปัญหาลดลง อย่างไรก็ตาม ชุมชนได้เสนอให้ภาครัฐช่วยจัดสรรเงินงบประมาณมาช่วย
ปรับปรุงถนนให้มีคันชะลอความเร็วและตีเส้นจราจรให้เห็นชัดเจน แต่ติดปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ถนนและซอยใน
หมู่บ้านเป็นพ้ืนที่เอกชนที่ยังไม่ได้ยกเป็นที่สาธารณะตามระเบียบกรุงเทพมหานครจึงไม่สามารถด าเนินการได้ 
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ซึ่งชุมชนเห็นว่า ภาครัฐควรมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพ่ือให้การบริการประชาชน
ตรงตามความต้องการมากขึ้น กระบวนการงบประมาณของทางราชการที่มีข้อจ ากัดนี้  เป็นปัญหาที่
คณะกรรมการชุมชนได้มีการแจ้งให้หน่วยงานรัฐแก้ไขมาโดยตลอด แต่การแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากการ
เสริมสร้างความรู้ให้กับคณะกรรมการชุมชนให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบของทางราชการเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้สามารถน ามาปรับใช้ในการวางแผนจัดการปัญหาในชุมชนทั้งด้านจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมถึง
ปัญหาด้านอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในชุมชนแล้วด้วย ยังต้องด าเนินการปรับแก้กฎหมาย ซึ่งการออกข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครจะตราขึ้นได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร (พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ,2528) 

 
3. กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนภายใต้แนวคิดภาคีรัฐ-สังคม และรูปแบบราชการ/กระบวนการ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนภายใต้แนวคิดภาคีรัฐ-สังคมของชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า มีลักษณะ
ความสัมพันธ์ภาคีรัฐ-สังคมแบบอ านาจนิยม กล่าวคือ รัฐเป็นผู้สนับสนุนและคอยควบคุมการด าเนินกิจการรม
การจัดการสิ่งแวดล้อม พบว่าประชาชนร้อยละ 50.60  เห็นว่าชุมชนต้องอาศัยภาครัฐในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งเห็นว่ารัฐยังเป็นผู้ก าหนดวางแผนและควบคุมการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนถึงร้อยละ 67.47และยัง
เห็นว่าคณะกรรมการชุมชนเป็นองค์การที่รัฐจัดตั้งขึ้นเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมและเรื่องต่างๆ ในชุมชน ผล
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า การจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดภาคีรัฐ-สังคมนั้น มีลักษณะที่รัฐเป็น
ฝ่ายก ากับดูแลสนับสนุนและควบคุมการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนมากกว่าที่ชุมชนจะเป็นผู้ด าเนินการจัดการ
เอง และเป็นเรื่องท่ียากมากท่ีชุมชนจ าเนินการเองได้ อันเนื่องมาจากการขาดผู้แทนชุมชนที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีจิตอาสาที่จะเข้ามาเป็นผู้แทนในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ภาครัฐจึง
ยังคงมีบทบาทส าคัญในการด าเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นอย่างมาก โดยอาจกล่าวได้ว่า รัฐ
ด าเนินการเองทั้งสิ้น ถึงแม้ประชาชนในชุมชนบางส่วนเห็นว่า ชุมชนน่าจะมีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของตนมากขึ้น แต่ชุมชนเองก็ยังไม่สามารถดึงศักยภาพของชุมชนเองมาใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ จึงท าได้เพียง
การเสนอแนะหรือเรียกร้องให้รัฐจัดบริการสาธารณะให้ต้องกับความต้องการให้มากยิ่งขึ้น 
 ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนในรูปแบบราชการ พบว่ารัฐเป็นผู้ก าหนดนโยบายการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน เห็นด้วยร้อยละ 48.19 เห็นว่ารัฐเป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนร้อยละ 55.02 ส่วนที่
เห็นว่ารัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามที่ชุมชนร้องของ 
เห็นด้วยเพียงร้อยละ 32.53 ร้อยละ 55.02 ยังเห็นว่า รัฐเป็นผู้จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และยังเห็นว่า
เป็นผู้ควบคุมการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ร้อยละ 29.32ขณะที่บทบาทของรัฐที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนนั้นรัฐพยายามจัดบริการสาธารณะในการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งการจัดการขยะ น้ าเสีย มลพิษอากาศ
และเสียง โดยยึดตามบทบาทหน้าที่ที่มีกฎระเบียบของทางราชการก าหนด ท าให้การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนมีข้อจ ากัดและไม่ตรงกับความต้องการของชุมชน และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ต้องใช้
งบประมาณยังมีความล่าช้าไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เพราะรูปแบบของการจัดท างบประมาณ
แบบล่วงหน้า ท าให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้งบประมาณในขณะที่เกิดปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขโดยทันที และ
เมื่อมีได้รับงบประมาณแล้ว ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เคยขอรับงบประมาณก็หมดความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไข
เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจนไม่เป็นปัญหาแล้วซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการจัดท างบประมาณของ
ราชการ เพราะการจัดท างบประมาณเป็นการประมาณการรายรับและรายจ่าย ที่ได้มาและจ่ายไปในอนาคต 
ดังนั้นงบประมาณจึงยังไม่สมบูรณแน่นอนว่าจะเป็นไปตามนั้นการด าเนินงานในเรื่องงบประมาณอาจต้องถูก
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กระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะท าให้การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นตามที่วางแผนไว้(ณรงค์ สัจพัน
โรจน์ อ้างถึงในกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี , 2538)การที่ภาครัฐมีหน่วยงาน
รับผิดชอบการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนหลายหน่วยงานและมีขั้นตอนหลายชั้นท าให้การประสานการท างาน
กันให้สามารถสอดคล้องกันท าได้ยาก อันเนื่องมาจากขั้นตอนการท างานที่ไม่เหมือนกันและระยะเวลาการ
ประสานงานที่แตกต่างกัน เช่น การขุดวางท่อระบายน้ า  การขุดวางท่อประปา การปรับปรุงผิวจราจร 
ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าบางงานสามารถด าเนินการพร้อมได้จะได้ลดการสูญเสียทรัพยากรและค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการ แต่ขั้นตอนการท างานแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันจึงพบว่ามีการด าเนินการไม่พร้อมกัน แต่ใน
บางกจิกรรมของรัฐที่เกิดจากหน่วยงานเดียวกัน พบว่า มีการประสานงานและด าเนินงานพร้อมกันได้ เช่น การ
ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ า การเก็บขยะชิ้นใหญ่ การส ารวจและก าจัดลูกน้ ายุง การฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุง 
การท าความสะอาด การพัฒนาพ้ืนที่รกร้างในชุมชน ซึ่งมีการก าหนดด าเนินกิจกรรมพร้อมกัน (นักพัฒนาชุมชน
ช านาญการพิเศษ,2562) 
 ในประเด็นกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมพบว่า 
ชุมชนมักจะนึกถึงการโหวตหรือการเลือกตั้งที่ตนเองสามารถใช้สิทธิและเสียงของตนเองได้ ที่ผ่านมาสมาชิก
ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่าจะใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนตามวาระทุก  3 ปี  ตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 ซึ่งถือเป็นการใช้สิทธิตามกระบวนการ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน นอกจากนี้ในการพิจารณาเรื่องที่ส าคัญหรือมีข้อกฎหมายก าหนดให้สมาชิกชุมชน
ต้องออกสียงในการประชุม สมาชิกชุมชนก็สามารถใช้สิทธิในการออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้านได้ เช่น การท า
ประชาพิจารณาเกี่ยวกับการเสนอโครงการขุดลอกท่อระบายน้ าตามโครงการไทยนิยมเข้มแข็ง เป็นต้น เมื่อ
พิจารณาความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน พบว่า ชุมชนมีการเลือกผู้แทนท าหน้าที่ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนเห็นด้วยร้อยละ 71.89 แต่การประชุมหารือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนทุกครั้งมีคนเห็นด้วยเพียงร้อย
ละ 35.74  ในส่วนการใช้เสียงข้างมากในการพิจารณาทางเลือกในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด เห็นด้วยร้อย
ละ 44.98 ส่วนการมีความเห็นสอดคล้องกับกรรมการชุมชนของสมาชิกมีเพียงร้อยละ 24.10 และร้อยละ 
66.67 เห็นว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้ผ่านการใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการชุมชน  
 
4. ปัญหา อุปสรรคในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า 

ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นปัญหาที่ถูกกล่าวถึง
เป็นอันดับแรกถึงร้อยละ 71.89ส่วนปัญหาเรื่องอ่ืนๆนั้นเป็นเรื่องท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระหว่างร้อยละ 38.55ถึง
ร้อยละ 44.98 ดังกราฟที่ 2. 
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กราฟที่ 2. แสดงปัญหาอุปสรรคในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า  
 
นอกจากนี้ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปของ

ชุมชน เนื่องจากสมาชิกชุมชนส่วนใหญ่ไม่อยู่บ้าน บางหลังอยู่บ้านเฉพาะคนชราและเด็ก จึงไม่มีสมาชิกเข้าร่วม
กิจกรรมหรือโครงการที่จัดในชุมชนมากนัก อีกส่วนหนึ่งคือความรู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
รู้ไม่เท่าเทียมกันไม่ทั่วถึงกัน อันอาจเกิดจากความสนใจที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติ ในมุมมอง
ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน พบว่า แผนงานโครงการที่ด าเนินการในชุมชนมีการ
สื่อสารหรือการรับรู้น้อย กล่าวคือ ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรับทราบถึงกิจกรรมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่มีก าหนดการแจ้งล่วงหน้าแล้ว อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดในการประชาสัมพันธ์ ถึงแม้จะมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของชุมชน ก็ยังมีปัญหาเรื่องของการรับรู้หรือความไม่สนใจที่จะฟังข้อมูล
ข่าวสารนั้น หรือฟังแต่ไม่สามารถได้ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน และผู้ให้ข้อมูลข่าวสารเองก็ขาดความสามารถใน
การสื่อสารที่ดีเพียงพอ ที่ผ่านมาภาครัฐที่เข้ามาด าเนินกิจกรรมในชุมชนจึงอาศัยการคณะกรรมการชุมชนและ
กลุ่มอาสาสมัครในชุมชนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในลักษณะของการเคาะประตูบ้านเพ่ือแจ้งข้อมูล
ข่าวสารรวมทั้งส ารวจความต้องการในการจัดการสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้นด้วย เช่น การประชาสัมพันธ์ในการ
จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่โดยอาสาสมัครในชุมชนแบ่งกันออกประชาสัมพันธ์ตามพ้ืนที่ซอยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย
เคาะประตูบ้านแต่ละหลังเพ่ือประชาสัมพันธ์และสอบถามความต้องการทิ้งขยะชิ้นใหญ่ ซึ่งจะได้ข้อมูลจ านวน
ชนิดและประเภทขยะชิ้นใหญ่อันเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนจัดเก็บตามก าหนด  

ปัญหาของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุมเวทีชาวบ้าน ภาครัฐมักจะจัดเวทีในช่วงเวลาที่ไม่
เหมาะกับการเข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะในวันราชการที่ประชาชนส่วนใหญ่ไปท างาน จะเหลืออยู่บ้านไม่มากนัก 
และก็มักจะมีกิจกรรมประจ าวันภายในครัวเรือนของตนไม่สามารถออกมาร่วมกิจกรรมต่างๆที่หน่วยงานหรือ
ชุมชนจัดขึ้นได้ ประกอบกับการเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อมาร่วมกิจกรรมแล้ว มักจะไม่ค่อยมีเนื้อหาสาระที่
ประชาชนสนใจหรือกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนมากเท่าใดนัก ท าให้ไม่ค่อยอยากมาร่วมกิจกรรมที่มี

71.89% 

38.55% 
44.98% 44.18% 44.58% 

ปัญหาอปุสรรคในการจดัการสิ่งแวดลอมในหมูบ่านรุ่งเรืองวิลลา่ 
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การจัดอีกในครั้งต่อๆไป ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมในชุมชนก็จะพบเพียงชาวบ้านไม่กี่คนและเป็นกลุ่มคนที่เป็น
อาสาสมัครหรือตัวแทนชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น(ประธานกรรมการชุมชน,2562) 

 
5. แนวโน้มในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า 

จากการสอบถามความคิดเห็นประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 81.53 เห็นว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนควรเป็นหน้าที่ของรัฐโดยประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนร้อยละ 78.71
และจากการสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า รัฐยังคงมีบทบาทส าคัญในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ทั้งในบทบาทของผู้ด าเนินกิจกรรมและผู้ควบคุมนโยบาย แต่มีความต้องการให้รัฐเพ่ิม
บทบาทในการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น เพียงแต่เป็นบทบาทในการเสนอความ
คิดเห็นในการวางแผน หรือก าหนดกิจกรรมร่วมกับภาครัฐ ส่วนการส่งเสริมให้ชุมชนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้วยตนเองนั้น เห็นว่าชุมชนยังขาดความพร้อมของบุคลากรที่มีจิตอาสาเข้ามาท างานเป็นตัวแทนชุมชน แต่การ
ที่รัฐเปิดโอกาสให้ชุมชนมีโอกาสได้เสนอของบประมาณเพ่ือบริการจัดการหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน
เป็นบางโอกาสนั้น ถือเป็นเรื่องที่ดีเฉพาะในสถานการณ์ที่มีความจ าเป็นในขณะนั้นๆ เพราะการบริหารจัดการ
ของชุมชนที่มีงบประมาณประจ าจะก่อให้เกิดปัญหาผลประโยชน์และการเมืองในชุมชนที่อาจก่อให้เกิดความ
แตกแยกความสามัคคีในชุมชนได้ 

 
 
 
 
 
 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษา มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การสื่อสารและสร้างการรับรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า เป็นประเด็น
ส าคัญประเด็นหนึ่งในการเข้าถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เมื่อการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ก็เป็นเรื่องยากที่จะท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนั้นๆได้  
นโยบายของรัฐ แผนงานของรัฐ โครงการของรัฐที่น าลงไปสู่ชุมชนจ าเป็นต้องมีการสื่อสารถึงประชาชนอย่าง
ทั่วถึง รัฐจึงต้องแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนผ่านกลุ่มตัวแทนในชุมชนเพ่ือสร้างให้เกิดการรับรู้ ตลอดจน
สื่อสารให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ของการด ารงชีวิตอย่างปกติสุขของชุมชนให้ได้  โดยการเพ่ิมบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนของการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามที่จ าลอง โพธิ์บุญ (2555) ได้เสนอแนวทางและกลยุทธ์ส าคัญที่
จะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนคือ 1) การศึกษาท าความเข้าใจถึงวัฒนธรรมแนวคิดและวิถีชีวิตของคน 2) 
การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในประเด็นปัญหาและแนวของการจัดการสิ่งแวดล้อม 3) เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชนและก าหนดแนวทางการพัฒนาและ 
4) การกระจายทรัพยากรอ านาจและความรับผิดชอบในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน 

2. กระบวนการงบประมาณในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนจ าเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินในของประชาชนในการจัดท างบประมาณ เนื่องจากการตัดสินใจนั้นจะส่งผลกระทบต่อประชาชนใน
ชุมชนทั้งหมดจึงต้องให้ความส าคัญกับกลุ่มต่างๆในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ 
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ณัฐพงษ์ บุญเหลือ (2561,หน้า17 ) ที่สรุปไว้ว่า “การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการคลังซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนจ านวนมากนั้น จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับบทบาทภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ” การที่ชุมชนมีการประชุมเวทีชาวบ้านเพื่อพิจารณาเสนอโครงการในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนและ
พิจารณาตัดสินใจเลือกด าเนินโครงการในชุมชนที่จ าเป็นโดยทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมนั้น ท าให้
กระบวนการงบประมาณมีความชอบธรรมและได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในสัดส่วนที่มากกว่า และการ
ด าเนินงานก็จะได้รับความร่วมมือมากขึ้นด้วย เพราะประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนการพิจารณา
งบประมาณ ถึงแม้จะมีเสียงที่ไม่เห็นด้วย แต่เมื่อเสียงส่วนใหญ่ได้พิจารณาร่วมกันแล้ว เสียงที่ไม่สนับสนุนก็ย่อม
ยอมรับร่วมกันในผลการพิจารณา อันเป็นบทบาทของรูปแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมโตยตรง 

3. ภายใต้แนวคิดภาคีรัฐ-สังคมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่าสอดคล้องกับ
แนวคิดของภาคีรัฐ-สังคมแบบอ านาจนิยมหรือรัฐน าของวินัย ผลเจริญ (2561,หน้า 10) ซึ่งเป็นรูปแบบที่รัฐเป็น
ฝ่ายมีอ านาจในการควบคุม สนับสนุนและควบคุมการจัดการสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ชุมชนจะแสดงความต้องการใน
การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง แต่ก็ยังเป็นฝ่ายรัฐที่ยังคงควบคุมองค์กรในชุมชนเพ่ือ
ด าเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุม และรัฐยังคงก าหนดขั้นตอนการท างานตามรูปแบบราชการที่มีสายการ
บังคับบัญชาและขั้นตอนการท างานเป็นชั้นๆ โดยมีการจัดเวทีให้ประชาชนได้น าเสนอความคิดเห็นหรือประชา
พิจารณ์ให้เป็นกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เพ่ือสร้างความชอบธรรมในการด าเนินงานของรัฐ ซึ่ง
อาจกล่าวได้ว่าเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนในแบบผสมผสาน  

4. รัฐยังคงมีบทบาทส าคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทั้งในบทบาทของผู้ด าเนินกิจกรรมและผู้
ควบคุมนโยบาย แต่มีความต้องการให้รัฐเพ่ิมบทบาทในการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มาก
ยิ่งขึ้น เพียงแต่เป็นบทบาทในการเสนอความคิดเห็นในการวางแผน หรือก าหนดกิจกรรมร่วมกับภาครั ฐ ส่วน
การส่งเสริมให้ชุมชนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยตนเองนั้น เห็นว่าชุมชนยังขาดความพร้อมของบุคลากรที่มี
จิตอาสาเข้ามาท างานเป็นตัวแทนชุมชน  

5. การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนภายใต้รูปแบบราชการ มีข้อจ ากัดในเรื่องของระเบียบ กฎหมายของ
ทางราชการ ซึ่งก่อให้เกิดความล่าช้าในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่ง ชลิดา ศรมณี (2561,หน้า 19) ได้ให้
ความเห็นว่า ข้อบกพร่องหนึ่งของระบบราชการเกิดจากการยึดถือระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ยอมให้มีการ
ยืดหยุ่น เมื่อตั้งกฎเกณฑ์อะไรขึ้นมาแล้ว จะต้องปฏิบัติตามนั้นเสมอ อะไรที่เกิดความสงสัยว่าจะขัดกฎเกณฑ์จะ
ไม่ยอมท า เรื่องใดท่ีไม่มีระเบียบบ่งบอกไว้ว่าอยู่ในความรับผิดชอบของตนจะโยนไปให้หน่วยงานอ่ืน หรือโยนให้
ผู้บังคับบัญชาขั้นสูงพิจารณา ไม่ใช้สามัญส านักในการท างาน ท าให้การท างานล่าช้า  

ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน รัฐจ าเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือจาก

ประชาชนผ่านการสร้างกลุ่มตัวแทนในชุมชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม เพ่ือสร้างให้เกิดการรับรู้ สื่อสารให้
ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน และการผลักดันให้ชุมชนสามารถ
จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยตนเองนั้นควรประเมินศักยภาพของชุมชนในการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน เพราะการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยตนเองของชุมชนที่ต้องตัดสินใจในงบประมาณต้องอาศัย
บทบาทของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วม ในขณะที่การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนปัจจุบันที่ภาครัฐเป็นฝ่าย
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ด าเนินการยังเป็นที่พึงพอใจของประชาชน จึงควรคงบทบาทการจัดการสิ่งแวดล้อมในแนวทางนี้ต่อไป แล้ว
ค่อยๆเพิ่มบทบาทในการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคสังคมให้มากยิ่งข้ึนต่อไป 

ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยหรือแนวทางการส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสภาพสังคมเมืองในชุมชน เพ่ือที่จะได้แนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ต่อไป 
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ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 คนที่ 1 ประธานกรรมการชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า 
 คนที่ 2 รองประธานกรรมการชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า 
 คนที่ 3 เลขานุการคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า 

คนที่ 4 กรรมการชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า 
 คนที่ 5 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตบางนา 
 คนที่ 6 หัวหน้าฝ่ายโยธา ส านกังานเขตบางนา 
  คนที ่7 หัวหน้าฝ่าย รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะส านักงานเขตบางนา 
 


