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บทคัดย่อ 
การศึกษา “การใช้สื่อเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ของ

เทศบาลเมืองมาบตาพุด  จังหวัดระยอง” ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ด้วย
วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้สื่อของ
เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่  ในการแก้ปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม  และ ศึกษาอุปสรรคและโอกาสในการสื่อสารของเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง  ที่สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่ในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

ผลการศึกษาพบว่า  การใช้สื่อของเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยองการสื่อสารไปยัง
ชุมชนในพ้ืนที่  เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  มีการเลือกใช้สื่อหลากหลาย  
แต่สื่อที่ชุมชนให้ความสนใจมากที่สุดคือ สื่อบุคคล โดยการสื่อสารของเทศบาลฯมุ่งเน้นให้เกิดการ
สื่อสารสองทาง  และมีทิศทางการสื่อสารจากล่างสู่บน หรือจากชุมชน ไปยังเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ  เป็น
หลัก เพ่ือน าข้อมูล ประเด็นปัญหาต่างๆน ามาพัฒนาเป็นแผนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไป 

ในกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่ เพ่ือการแก้ปัญหาปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
เทศบาลฯ   ชุมชนได้เข้ามีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน   นอกจากนี้เทศบาลฯยังเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ  
โดยใช้การสื่อสารเพ่ือให้ชุมชนเกิดการยอมรับ  และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินงานของ   เทศบาลฯ  
รวมทั้งเกิดพฤติกรรมตามที่เทศบาลฯต้องการอีกด้วย 

อุปสรรคและโอกาสในการใช้สื่อของเทศบาลฯเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน  พบว่าอุปสรรคที่ส าคัญคือ ชุมชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้  
ประกอบกับเทศบาลฯมีจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ  ท าให้ขาดการสื่ อสารกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง   
และท าให้ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมใช้เวลานาน  และยังต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก   
ส่วนโอกาสในการพัฒนาการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกับชุน  ควรผลักดันให้สื่อมวลชนมีความ
สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น  เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่   และสุดท้ายควรผลักดันในพ้ืนที่มาบตาพุด เป็นกรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีส่วนร่วม 
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ค าส าคัญ การมีส่วนร่วมกับชุมชน  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  มาบตาพุด 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่าง
มาก  เกิดจากการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก(Eastern Seaboard)  ในสมัยรัฐบาลพล
เอกเปรม ติณสูลานนท์  เป็นนายกรัฐมานตรี  โดยได้ก าหนดให้พ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็น
ศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่  เป็นศูนย์บริการมาตรฐานการศึกษา  และวิจัยเทคโนโลยี  และ
ก าหนดให้ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเป็นประตูทางออกให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการขนส่ง
สินค้าออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ โดยไม่ต้องผ่านกรุงเทพฯ ซึ่งรัฐบาลได้ด าเนินการจัดเตรียม
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานไว้อย่างสมบูรณ์  เช่น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด , ท่าเรือมาบตาพุด, ทาง
รถไฟสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ-มาบตาพุด, เคหะชุมชนใหม่ส าหรับแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ 
และก าหนดพ้ืนที่บริเวณมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม  เป็นเมือง
อุตสาหกรรมให้ของประเทศ ซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักกันในชื่อ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด   ตลอด
ระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา  การพัฒนาอุตสาหกรรมท าให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง  
ปรับเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว เป็นสังคมอุตสาหกรรม(ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ, 2553) 
 จะเห็นได้ว่าจากอดีตถึงปัจจุบัน  การพัฒนาอุตสาหกรรม และการขยายการลงทุนในพ้ืนที่
มาบตาพุดยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง  และในทางกลับกันการพัมนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่อย่างรวดเร็วนั้น 
ท าให้เกิดปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ  เช่นมลพิษจากอุตสาหกรรม  อุบัติภัยจากการรั่วไหล
ของสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม  การขาดความเชื่อมั่นของประชาชน  จนน าไปสู่การฟ้องของภาค
ประชาชนต่อศาลปกครอง  ซึ่งปัจจุบันชุมชนในพ้ืนที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง  สรุปได้ดังนี้
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหา
มาบตาพุด) 
 1. ด้านสิ่งแวดล้อม  ประสบปัญหามลพิษในอากาศ  และมลพิษทางน้ า  รวมทั้งน้ าใต้ดินที่มี
การปนเปื้อนโลหะหลักและ สารอินทรีย์ระเหยง่าย 
 2. ด้านสังคม  ปัญหาหลัก คือ ปัญหาสุขภาพของประชาชน  ซึ่งส่วนใหญ่ประสบกับปัญหา
โรคทางเดินหายใจ  และโรคมะเร็ง  รวมทั้งปัญหาเรื่องการย้ายถิ่น  นอกจากนี้ปัญหาด้านความ
เชื่อมั่นของประชาชนในพื้นท่ีจากอุบัติภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งจากสารเคมีอันตรายรั่วไหล 
 3. ด้านกายภาพ  มีการขยายพ้ืนที่อุตสาหกรรมอย่างมากจนมีสัดส่วนถึง 1 ใน 3 ของพ้ืนที่  
ซึ่งเดิมพ้ืนที่ดังกล่าวก าหนดเป็นพ้ืนที่ระหว่างพ้ืนที่อุตสาหกรรม และชุมชนในมาบตาพุด  ท าให้พ้ืนที่
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หายไป  และเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่รุนแรงและ เพ่ิมขึ้นจากผลกระทบจากการปล่อยมลพิษของ
โรงงาน ต่อประชาชนในชุมชนใกล้เคียง 
 4. ด้านการยอมรับของประชาชน  เนื่องจากปัญหาผลกระทบจากมลพิษของโรงงาน  ท าให้
ประชาชนฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ให้มีการระงับการด าเนินงานชั่วคราว แต่ภายหลังก็ได้รับอณุญาต
ให้ด าเนินการต่อ แต่อย่างไรก็ตามประชาชนก็ยังขาดความเชื่อมั่นในเรื่องการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมภายหลังเปิดด าเนินการ 
 ปัญหาที่เกิดในมาบตาพุด มีหลายด้านด้วยกัน  ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา  
หน่วยงานราชการขาดการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจในการด าเนินงาน  จนส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง
ในพ้ืนที่ตามมา  และท้ังหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ท้องถิ่น และภาคเอกชน  ต่างได้รับผลกระทบจา
การขาดการยอมรับของประชาชนในพ้ืนที่มาเป็นระยะเวลายาวนาน  จนส่งผลให้ชาวบ้านในพ้ืนที่
จังหวัดระยอง  รวมตัวกันเป็นโจทก์ฟ้องคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติเป็นจ าเลย  ในฐานะที่
ละเลยต่อหน้าที่  
 ถึงแม้ว่าพ้ืนที่มาบตาพุด  จังหวัดระยองจะประสบกับปัญหาหลายต่อหลายด้าน  แต่จาก
การศึกษาข้อมูลความเป็นมาของปัญหาในพ้ืนที่มาบตาพุด  พบว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมนี้เป็นปัจจัยที่
ส าคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในพ้ืนที่  ให้สามารถอยู่ร่วมกับโรงงาน
อุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน  
 ปัญหาจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น  ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ไม่ได้รับการ
พัฒนา  เหมือนการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  นอกจากนี้  สาเหตุที่ท าให้การแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่งยังประสบปัญหาที่ส าคัญคือ การจัดสรร
งบประมาณเพ่ือน าไปใช้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม  และที่
ส าคัญที่สุด คือ ปัญหาด้านการสื่อสารในภาพรวมไม่เพียงพอและไม่เข้าถึงชุมชน  ส่งผลให้เกิความ
ขัดแย้งในพ้ืนที่  และการด าเนินงานอย่างไม่ต่อเนื่อง และไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่ม  ท าให้
ประชาชนในเขตมาบตาพุดได้รับข่าวสารอย่างไม่ทั่วถึง  ท าให้เกิดความขัดแย้งทางทัศนคติของชุมชน
ในพ้ืนที่และแม้หน่วยงานต่างๆ ได้ด าเนินการให้ข้อมูลเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ชุมชน
มากขึ้น แต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานที่มีความช านาณด้านการสื่อสารชุมขน เพ่ือลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ 
 การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  ไม่เคยท าการ
สื่อสารให้ชุมชนได้รับรู้  หรือเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด   โดยชุมชนในพ้ืนที่ยังไม่
ทราบว่าหน่วยงานภาครัฐนั้นมีหน้าที่ด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง  ดังนั้น
ส าหรับการด าเนินการในระยะต่อไป  นอกจากจะต้องด าเนินการตามแผนที่ก าหนดแล้วรัฐบาลจะต้อง
พิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรค  โดยเฉพาะการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่  
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เนื่องจากการสื่อสารในชุมชน ย่อมมาจากแรงขับจากแหล่งต่างๆ  มากระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการ
สื่อสาร(สุรพงษ์ โสธนะเสถียร และเกศกนก ชุ่มประดิษฐ์, 2548, น.63-65) 
 ปัญหาในพ้ืนที่มาบตาพุด  จังหวัดระยองย่อมเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างมาก ดังนั้นผู้
ศึกษามุ่งเน้นศึกษาการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น นั่นคือ เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง  เพราะพ้ืนที่ตั้งและขนาดของพ้ืนที่รับผิดชอบที่ครอบคลุม พ้ืนที่ 5 ต าบล และทั้ง 5 
ต าบลล้วนเป็นพ้ืนที่ที่ถูกประกาศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ  นอกจากนี้แล้ว เทศบาลมาบตาพุด  เป็น
ที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 7 แห่งที่ส าคัญ ประกอบด้วย(เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง, 
2553, น. 6-7) 1.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 2.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ 3.นิคม
อุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก 4.นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 5.นิคมอุตสาหกรรมผาแดง 6.ท่าเรืออุตสา
กรรมมาบตาพุด 7.นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล   ซึ่งรวมมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 257 แห่ง 
ชุมชนอีก 33 ชุมชน รวมเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด มีประชากรทั้งสิ้น 43,892 คน(เทศบาลเมือง
มาบตาพุด จังหวัดระยอง, 2553)   ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา  การใช้สื่อเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลเมืองมาบตาพุด  จังหวัดระยอง  โดยมุ่งศึกษาถึงการ
สื่อสารของเทศบาลเมืองมาบตาพุด  จังหวัดระยองที่สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่ในการ
แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  และศึกษาถึงอุปสรรคการสื่อสารของเทศบาลฯ  และวิเคราะห์หาโอกาสให้
เทศบาลใช้การสื่อสารเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ีมากยิ่งขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1.การใช้สื่อของเทศบาลเมืองมาบตาพุด  จังหวัดระยองเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
พ้ืนที่ในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
 2.เพ่ือศึกษาอุปสรรค และโอกาสในการใช้สื่อของเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยองเพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ีในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

วิธีการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง “การใช้สื่อเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ของ
เทศบาลเมืองมาบตาพุด  จังหวัดระยอง”  ในครั้งนี้ ได้ใช้แนวทางการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research)โดยท าการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-depth Interview)  
และการวิจัยเอกสาร(Documentary Research)  โดยผู้ศึกษาได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling)  โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีบทบาท  หน้าที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องท่ีจะศึกษาโดยตรง ทั้งนี้ผู้ศึกษาท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้สัมภาษณ์ 
ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง  จ านวน 3 คน และ ตัวแทนผู้น า
ชุมชนอีกจ านวน 15 คน 
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ผลการวิจัยและอภิปราย 
ผลการศึกษาพบว่า 
ส่วนที่ 1 การใช้สื่อของเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยองเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
พ้ืนที่ในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม    
 การใช้สื่อของเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยองมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย    นอกจากนี้ยังมีหน้าที่จัดให้บริการการสื่อสาร  
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมศักยภาพในการด าเนินกิจกรรม  ด้านสุขภาพ  การ
ป้องกันโรค  การรักษาพยาบาล  การควบคุมสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมอนามัย  ส่งเสริมด ารงรักษาไว้
ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 เทศบาลเมืองมาบตาพุด  จังหวัดระยองมีการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน  ใน
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  โดยใช้เครื่องมือที่ส าคัญ คือ สื่อ ในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ร่วมกัน สื่อที่เทศบาลฯใช้ ประกอบด้วยสื่อเฉพาะกิจ 
สื่อชุมชน สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อแต่ละประเภทมี
คุณลักษณะและข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน    และจากการศึกษาพบว่า สื่อบุคคลมีประสิทธิภาพในการ
สื่อสารกับชุมชนในพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง เพ่ือการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมาก
ที่สุด 
 กระบวนการของชุมชนเพ่ือร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง  เป็น
หน้าที่ของเทศบาลฯ  ที่จะส่งเสริมในชุมชนพ้ืนที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดแผนการ 
พัฒนาชุมชน  ตั้งแตข่ั้นตอน   การมีส่วนร่วมในการก าหนดปัญหา  และค้นคว้าปัญหาของชุมชน  การ
วางแผน   การด าเนินงาน  การติดตามและประเมินผล    การรับประโยชน์ หรือผลกระทบร่วมกัน    
การที่ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ  ท าให้เทศบาลสามารถทราบถึงปัญหาที่
แท้จริงของชุมชน  ทราบถึงความต้องการของชุมชน  ท าให้เทศบาลสามารถที่จะวางแผนการจัดการ
ปัญหาของชุมชนได้ตรงตามความเป็นจริง  
ส่วนที่ 2 อุปสรรคและโอกาสในการใช้สื่อของเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพ่ือสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดลล้อม 
 จากการศึกษาเรื่อง การสื่อสารของเทศบาลฯไปยังชุมชนพ้ืนที่ และกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  ผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์แบบ SWOT เพ่ือหาโอกาสและอุปสรรคของ
เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยองที่สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม   
ดังนี้ 
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 1.อุปสรรคในการสื่อสารของเทศบาลเมืองมาบตาพุด  จังหวัดระยอง ได้แก่ 
 - ชุมชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ 
 - ขาดการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง  เกิดตัวแปรแทรกระหว่างการสื่อสาร 
 - บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอ 
 - ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมใช้ระยะเวลานาน  และงบประมาณสูง 
 2.โอกาสในการสื่อสารของเทศบาลเมืองมาบตาพุด  จังหวัดระยอง ได้แก่ 
 - สื่อมวลชนให้ความสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
 - เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
 - ผลักดันให้พ้ืนที่มาบตาพุด  เป็นกรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
อภิปรายผล 
1.การใช้สื่อของเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง  สื่อบุคคลมีส่วนส าคัญในการสร้างการมีส่วน
ร่วมกับชุมชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  โดยสื่อบุคคลในที่มีได้แก่ นักพัฒนาชุมชน  การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและในชุมชนพ้ืนที่จะเน้นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication)  
แม้ว่าเทศบาลฯจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ  แต่ไม่ใช่ระบบราชการเป็นกลไกในการควบคุมการ
ด าเนินงานของเทศบาลฯ  แต่เทศบาลฯ เน้นการสื่อสารที่มุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล  
ข่าวสาร ปัญหาต่างๆ  ที่ชุมชนได้รับ  และชุมชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่   
 นักพัฒนาชุมชน  ของเทศบาลเมืองมาบตาพุด  จังหวัดระยอง ถือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
นอกจากเป้าหมายที่จะน าการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา หรือการแก้ไขปัญหาสู่ชุมชน ในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน  อาศัยข้อมูลปัญหาจากชาวบ้านเป็นหลักในการจัดท าแผนพัฒนา  ใน
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เทศบาลฯ  เป็นเพียงรับข้อมูลไปปฎิบัติ  วิเคราะห์ออกมาเป็น
แผนการด าเนินงานเท่านั้น  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาในปัจจุบันที่ชาวบ้านจะต้องตั้งตัว  
และนักพัฒนาหรือผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นเพียงผู้สนับสนุน (กาญจนา แก้วเทพ, 2538 น.126) 
2.การด าเนินงานขั้นตอนต่างๆที่เทศบาล พยายามใช้การสื่อสารเพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  หลักส าคัญคือ เทศบาลฯต้องการสื่อสารให้ชุมชนเห็นความส าคัญของการ
แก้ไขปัญหา   โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดท า  เป็นการ
ด าเนินงานที่ไม่เคยท ามาก่อน  เพ่ือให้ชุมชนเกิดการตื่นตัว  จนเกิดความสนใจที่จะเข้ามีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  และน าความรู้ที่ตนได้รับนี้ไปพิจารณาประเมินผลความรู้นั้นๆ ว่า
เหมาะสม หรือเกิดประโยชน์ได้จริงหรือไม่  ซึ่งหากเกิดประโยชน์จริง ชุมชนจะได้น าความรู้ดังกล่าวไป
บอกต่อ และพร้อมที่จะยอมรับความรู้เหล่านั้น  การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของเทศบาลฯ  จากผล
การศึกษานี้ มีตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน คือ เทศบาลฯไม่ได้ใช้การสื่อสารเพ่ือเสริมสร้าง ให้
ชุมชนเข้าร่วมการจัดท าแผนฯ ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม องค์ความรู้ที่ชุมชนไม่เคยทราบมาก่อน
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ให้เกิดการยอมรับได้ เช่น โครงการสถานที่บ าบัดขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม  โดยการใช้ปฎิกริยา
ทางเคมีเข้าช่วย ซึ่งเมื่อเทศบาลฯ สื่อสารให้ชุมชนรับทราบ ชุมชนกลับต่อต้านนวัตกรรมดังกล่าว จน
กระทั้งเมื่อระยะเวลาผ่านไป โครงการดังกล่าวส่งผลให้ชุมชนไม่ต้องทนกับกลิ่นเหม็น และอันตราย
จากสารเคมีที่อาจหลงเหลืออยู่ ส่งผลให้ชุมชนเกิดการยอมรับในการด าเนินการโครงการนี้  และ
ร่วมกันดูแลสถานที่บ าบัดขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันของชุมชนต่อไป  ซึ่ง
การสื่อสารถือเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการสร้างการยอมรับในนวัตกรรมใหม่ๆ จากชุมชน 
โดยสอดคล้องกับการแพร่กระจาบนวัตกรรม ดังนี้ 
 การแพร่กระจายนวัตกรรมเป็นการส่งผ่านความคิดใหม่ผ่านสื่อมวลชนไปยังสมาชิกของสังคม 
ด้วยการอาศัยเวลาห้ประชาชนได้ศึกษาและยอมรับในความคิดใหม่ๆ(เมตตา กฤตวิทย์, 2532, น.130) 
 จากที่กล่าวมาเห็นได้ว่า สื่อบุคคลมีอิทธิพลและมีความส าคัญอย่างมากในการส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่นร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกับเทศบาลฯ ดังนั้นต้องให้ความส าคัญต่อสื่อบุคคล
เป็นอย่างมากเพ่ือเป็นช่องน าข้อมูล ข่าวสารไปสู้ชุมชนในฐานะผุ้รับสารจาสามารถรับรู้ และยอม
รับเข้าร่วมในการแก้ปัญหาฯ กับเทศบาลฯ 
3.กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่มาบตาพุดระหว่างเทศบาลฯ และ
ชุมชนนี้  เทศบาลฯ มีการใช้การสื่อสารแบบสองทาง  โดยมีการจัดประชุมเสวนา  และใช้สื่อบุคคลใน
การสื่อสาร  แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็นกับชุมชนทุกขั้นตอน  ซึ่งเดิมหน่วยงานราชการมี
การก าหนดนโยบาย  หรือแผนการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่มาบตาพุด  แต่ใน
ปัจจุบันเทศบาลฯใช้การสื่อสารแบบสองทาง ในการสอบถามความคิดเห็น ปัญหาที่ได้รับผลกระทบ
จากชุมชนโดยใช้สื่อบุคคล  และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเป็นโครงการในการแก้ไขปัญหา
ต่อไป  สอดคล้องกับกระบวนทัศน์เรื่อง การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาแบบทางเลือกที่เน้นการพัฒนาใน
ระดับชุมชนนั้นมีแนวคิดที่หลากหลาย ที่ กาญจนา แก้วเทพ และคณะ(2543, น.65-67) ได้รวบรวม
คุณลักษณะของการสื่อสารชุมชน(Community Communication) ไว้ดังนี้ 
 - การสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication)ที่ผู้ส่งสาร และผู้รับสารสามารถมี
ปฏิกริยาตอบโต้ (Interactivity) กันอยู่ตลอดเวลา ทั้งในลักษณะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ 
ลักษณะการสื่อสารแบบสองทางท าให้สถานะของผู้ส่งสาร และผู้รับสารไม่ตายตัวแต่จะมีผลัดเปลี่ยน
บทบาทอยู่ตลอดเวลา 
 -ทิศทางการไหลของข่าวสาร (Flow of Information) ในขณะที่กระบวนทัศน์การสื่อสาร
เพ่ือการพัฒนาแบบกระแสหลักนั้น ทิศทางการไหลของข่าวสารเป็นไปอย่างจ ากัด คือ มีการไหลจาก
เบื้องบน(เจ้าหน้าที่รัฐ) ไปสู่เบื้องล่าง(ประชาชน) เท่านั้น แต่การสื่อสารชุมชนนั้น การไหลของข่าวสาร
จะมีทิศทางที่หลากหลาย มาจากทุกทิศทุกทาง ทั้งจากบนลงล่าง (Top-down) แบบล่างขึ้นบน
(Bottom-up) และแบบแนวนอน(Horizontal) ดังนั้นข่าวสารจึงอาจจะไหลจากนักวางแผนพัฒนา
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ไปสู่ชาวบ้าน จาอสื่อมวลชนไปสู้ผู้รับสารในชนบท ในเวลาเดี่ยวกันชาวบ้านอาจจะส่งข่าวสารขึ้นไปยัง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือมีการแลกเปลี่ยนติดต่อข่าวสารระหว่างกลุ่มชาวบ้านด้วยกัน 
 4.กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกับเทศบาลฯนั้น  เทศบาลได้ใช้
การสื่อสารเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้าร่วมการจัดท าแผนฯ ตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดปัญหา และค้ดคว้า
ปัญหาของชุมขน  การร่วมในการวางแผน การด าเนินงาน และการติดตามประเมินผล  และร่วมใน
การรับประโยชน์ หรือผลกระทบร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน
(ถวิลวดี บุรีกุล, 2545, น.42) ที่หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและ
การบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน  โดยการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน 
 สรุปได้ว่า กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนนี้  เทศบาลฯใช้สื่อ
บุคคลเป็นหลัก  ในการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดนเน้นการสื่อสารแบบสองทาง และ
มีทิศทางการสื่อสารจากล่างขึ้นสู่บน และชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
  
ข้อเสนอแนะ 
1.เพ่ือให้การสื่อ สารของเทศบาลฯ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนี้ 
ควรเลือกใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  นั้นคือ สื่อบุคคล ดังนั้นเทศบาลฯควรมุ่งพัฒนาสื่อบุคคล  
นั่นคือ นักพัฒนาชุมชน ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานที่เทศบาลเมืองมาบตา
พุด  ก าลังท าท้ังหมด เนื่องจากสื่อบุคคลมีบทบาทในฐานะเปน็ผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้วย 
2.เพ่ิมจ านวนสื่อบุคคลให้มากข้ึน  เพื่อจะได้เผนแพร่ข้อมูลข่าสาร  และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น 
3.สรรหาสื่อพ้ืนบ้านมาใช้ในการสื่อสารในพ้ืนที่  เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้าใจง่ายขึ้น  เช่น ลิเก ล าคัด 
ตามเทศการต่าง โดยให้มีเนื้อหาสอดแทรกความรู้เรื่องการมีส่วนร่วม สิทธิที่ประชาชนจะได้รับต่างๆ 
รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
4.ควรจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือสะท้อนให้ชุมชนเห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  ในการด าเนินงาน
เทศบาลฯ  ด าเนินการด้วยการแสดงความรับผิดชอบของสังคมมากยิ่งขึ้น 
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