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การจัดทําตัวชี้วดั การจัดการสิ่ งแวดล้ อมชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วิสาขา ภู่จินดา
ปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในประเทศไทยได้ทวีความรุ นแรงขึ้นเรื่ อยๆ ทั้งปั ญหาขยะและของเสี ย
อันตราย ปั ญหานํ้าเสี ย ปั ญหามลพิษทางอากาศ และสถานการณ์ ปัญหานํ้าท่ว มเมื่ อปี 2554 ที่ ผ่านมา ซึ่ งเกิ ดจากการใช้
ทรัพยากรอย่างขาดความระมัดระวังและไม่รู้คุณค่า และขาดการป้ องกันและจัดการปั ญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การ
จัดการสิ่ งแวดล้อมที่ตน้ ทางจึงมีความสําคัญ เพื่อไม่ให้ปัญหารุ นแรงขึ้นหรื อเพื่อหยุดปั ญหาที่กาํ ลังจะเกิด การน้อมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการสิ่ งแวดล้อมถือเป็ นแนวทางหนึ่ งในการจัดการสิ่ งแวดล้อมที่ตน้ ทาง โดยคํานึ งถึง
หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้ กัน และอยูบ่ นฐานของเงื่อนไขความรู ้และคุณธรรม แนวทางการประยุกต์
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการจัดการสิ่ งแวดล้อมอย่างเรี ยบง่าย ใช้ทรัพยากรอย่างเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดและใช้
อย่างมีเหตุมีผล ไม่พ่ ึงเทคโนโลยีจากภายนอก และใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ทั้งนี้ ในการประเมินประสิ ทธิผลของการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมนั้น จะต้องมีตวั ชี้วดั ที่สามารถวัดได้อย่างเป็ นรู ปธรรมและมีประเด็นการประเมินที่ครอบคลุมในการการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม ในการศึกษานี้ได้จดั ทําตัวชี้วดั การจัดการสิ่ งแวดล้อมชุมชนเมืองและชุมชนชนบทโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอิงกรอบการประเมิน IPO-I (Input-Process-Output and Impact) ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนเมืองและ
ชุมชนชนบทที่มีการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการสิ่ งแวดล้อม 10 ชุมชน ทําการร่ างตัวชี้ วดั การ
จัดการสิ่ งแวดล้อมชุมชนเมืองและชุมชนชนบทโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วทดสอบความเหมาะสมของร่ าง
ตัวชี้วดั กับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่กาํ กับดูแลการจัดการสิ่ งแวดล้อมชุมชน 400 ตัวอย่าง ด้วยวิธีทดสอบองค์ประกอบ
เชิ งยืนยัน จากนั้นนําร่ างตัวชี้ วดั ที่ผ่านการวิเคราะห์ไประดมความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูท้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุ งให้มี
ความเหมาะสม แล้วจึงนําร่ างตัวชี้วดั ไปทดสอบกับชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 3 ชุมชนเพื่อพิจารณาการนําไปใช้ได้
ผลการศึกษาพบว่า ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชนเมืองมากที่สุด ได้แก่ ปั ญหาการใช้สารเคมี ปั ญหาขยะมูล
ฝอย ชุมชนชนบทมีปัญหาเรื่ องการใช้สารเคมีและปั ญหาการขาดแคลนนํ้าดื่มนํ้าใช้ ทั้งนี้ การพิจารณาว่าชุมชนใดเป็ นชุมชน
เมืองและชุมชนชนบทนั้นพิจารณาจากการเป็ นชุมชนภาคเกษตรกรรมหรื อไม่ อยู่ภายในเขตหรื อนอกเขตเทศบาล มีปัญหา
มลพิษหรื อปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมีการจัดการสิ่ งแวดล้อมโดยมีปัจจัยนําเข้า เช่น นโยบาย
เพื่อการจัดการสิ่ งแวดล้อม งบประมาณ ภาคีเครื อข่าย การได้รับข้อมูลข่าวสาร ปั จจัยด้านกระบวนการ ชุมชนเมืองและชุมชน
ชนบทมีการจัดการทรัพยากรดิน ทรัพยากรนํ้า การจัดการมลพิษ เช่น ขยะและนํ้าเสี ย สําหรับปั จจัยด้านผลผลิต เช่น การเกิด
เป็ นชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่ งแวดล้อมและเกิดแหล่งเรี ยนรู ้
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สําหรับปั จจัยที่มีผลต่อการจัดการสิ่ งแวดล้อมชุมชนเมืองและชุมชนชนบทโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้แก่ ปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่มีในชุมชน ภาคีเครื อข่าย การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร การบริ หารจัดการชุมชน ขั้นตอนและกิจกรรมการ
จัดการสิ่ งแวดล้อมในชุมชน ทั้งนี้ ผลผลิตและผลกระทบจากการจัดการสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมลดลง คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมของชุมชนดีข้ ึน เกิดนโยบายหรื อแผนการจัดการสิ่ งแวดล้อม เกิดแหล่งเรี ยนรู ้ ประชาชนในชุมชนมีความรู ้ความ
เข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีจิตสํานึ กที่ดีดา้ นการจัดการสิ่ งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรในชุมชน
อย่างพอเพียง และช่วยสร้างอาชีพเสริ มให้คนในชุมชน การเป็ นตัวอย่างสําหรับชุมชนอื่น ชุมชนมีความสามัคคี และลดการ
พึ่งพาภายนอก
ตัวชี้ วดั การจัดการสิ่ งแวดล้อมชุ มชนเมืองและชุมชนชนบท 1) ปั จจัยนําเข้าซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการจัดการสิ่ งแวดล้อม
ได้แก่ ปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติ ปั ญหามลพิษในชุมชน ภาคีเครื อข่าย ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารภายในชุมชน 2) ปั จจัยด้านกระบวนการ ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการจัดการสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ การ
บริ หารจัดการ การป้ องกันและการจัดการปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติ การคัดเลือกเทคโนโลยีในการจัดการสิ่ งแวดล้อม 3)
ปั จจัยด้านผลผลิต ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการจัดการสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพสิ่ งแวดล้อมในชุ มชนดี ข้ ึน ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมใน
ชุมชนลดลง เกิดนโยบายและแผนการจัดการสิ่ งแวดล้อมชุมชน มีแหล่งเรี ยนรู ้ และ 4) ปั จจัยด้านผลกระทบซึ่ งมีอิทธิ พลต่อ
การจัดการสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ ชุมชนมีความเข้มแข็งสามัคคี ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอก คนในชุมชนใช้ทรัพยากร
อย่างพอเพียง มีอาชีพให้กบั คนในชุมชน ประชาชนมีจิตสํานึกด้านสิ่ งแวดล้อม เป็ นตัวอย่างให้กบั ชุมชนอื่น มีการขยายผลไป
ยังชุมชนอื่น และเกิดภาคีเครื อข่ายการจัดการสิ่ งแวดล้อมในชุมชน
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