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บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบริหารจัดการปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองปลาหมอ ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี* 

สัญชัย เหมือนแม้น** 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและผลกระทบจากปัญหามลภาวะฝุ่นละอองและศึกษา
บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบริหารจัดการมลภาวะฝุ่นละออง รวมถึงศึกษารูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนต่อการบริหารจัดการฝุ่นละอองในเขตพื้ นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาหมอ ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ใช้การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key 
Informants) ได้แก่ ฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนใน
พื้นที่ รวมถึงการสังเกตแบบไม่มสี่วนร่วม โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) การ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า สอดคล้องกับกระบวนการ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม คือ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ องค์การบริหา รส่วน
ต าบลหนองปลาหมอมีผลการด าเนินงานที่ชัดเจนและเห็นเป็นรูปธรรม ในการบริหารจัดการปัญหาฝุ่นละอองเพื่อ
บรรเทาผลกระทบจากฝุ่นละอองที่มีต่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ วัดได้จากผลการสัมภาษณ์ประชาชนต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอได้รับความ
ร่วมมือและความพึงพอใจในระดับดีจากประชาชน และมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาหมอมีการวางแผนรูปแบบการด าเนินงานอย่างชัดเจนมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ 
และภาคประชาชนเป็นอย่างดี อีกทั้งมีการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองอย่าง
เพียงพอ อีกทั้งมีส่วนร่วมในการติดตาม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอมีการอบรมและให้ความรู้แก่
ประชาชน รวมทั้งมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ แนวทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1) การจัดท าบริการสาธารณะให้ทั่วถึงในบางพื้นที่ที่
ห่างไกลเพื่อการเข้าถึงบริการสาธารณะที่เท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น (2) เพิ่มรอบในการฉีดน้ าล้างถนน เพื่อควบคุมการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในลดน้อยลง (3) ควรเพิ่มปริมาณไมย้ืนต้นเพื่อเป็นเสมือนม่านต้นไม้ในการกรองและดูดซับ
ฝุ่นอีกทางหนึ่ง 

ค าส าคัญ: มลภาวะฝุ่นละออง การบรรเทา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บทน า 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530-2534) ในสมัยของพลเอก ชาติชาย ชุณหะ
วัณ ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี (รวิวรรณ ลิ้มพิบูลย์, 2558) รัฐบาลไทยได้มุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับการเร่ง 

 
*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบริหารจัดการปัญหาฝุ่น
ละอองในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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พัฒนาเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นทางด้านอุตสาหกรรม ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท าลายอย่าง 

รวดเร็วเป็นวงกว้าง จึงท าให้สภาพแวดล้อมขาดความสมดลุ ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษตา่ง ๆ รวมถึงทวี
ความรุนแรงมากข้ึนตามล าดับ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 11 (2555 – 2559) ได้มกีารปรับปรุงแนวทางการพัฒนา โดยให้
ความส าคญัในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น (ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ หมวด 6 : 

ยุทธศาสตร์ การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) ส่งเสรมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา ซึ่งกล่าวไดว้่าจากการด าเนินงานตามแนวนโยบายด้านการ
พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้ในระดับหนึ่ง จากปัญหาฝุ่นละอองภายในพื้นที่ต าบลหนองปลาหมอ ผู้วิจยัจึงเห็นว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ) มีบทบาทและหน้าที่ในการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาลและการจัดการ การ
บ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาแนว
ทางการบริหารจัดการฝุ่นละอองตอ่การอยู่ร่วมกันกับประชาชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 
และมีแนวทางการบริหารจัดการฝุน่ละอองอย่างไร และปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นสามารถอยูร่่วมกับชุมชนโดยเกดิ
ปัญหาน้อยที่สดุ  
 โดยข้อมูลที่ได้นั้นจะถูกน ามาเรียบเรียงเป็นแนวทางในการบริหารจัดการปัญหาฝุ่นละอองเพื่อเป็นต้นแบบ
ให้ผู้ที่สนใจสามารถน าไปศึกษาและสามารถน าไปขยายผลเพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาในเขตพื้นที่อื่นในล าดับ
ต่อไป 

วิธีด าเนินการวิธีวิจัย 

 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 3 ส่วน ดังนี้ 1. สภาพปัญหาและผลกระทบจากปัญหามลภาวะฝุ่นละอองใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 2. บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบริหารจัดการมลภาวะ
ฝุ่นละอองในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ และ 3. รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับประชาชนต่อการบริหารจัดการฝุ่นละอองในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 

 การวิจัยนี้ใช้ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นวิธีการวิจัยเพื่อให้เข้าใจถึง
บทบาทในการบริหารจัดการปัญหาฝุ่นละออง ว่ามีแนวทางอะไรในการบริหารจัดการ (What) และมีแนวทางในการ
จัดการบริหารอย่างไร (How) ประชากรที่ศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
ปลัดองค์การบริการส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ และผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2. ประชาชนผู้รับผลกระทบในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ การศึกษา
นี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ได้แก่  
ฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และข้าราชการ ใช้การสัมภาษณ์แบบบังเอิญ ได้แก่ ประชาชนและ การสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วมและการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) (บุญชาล ทองประยูร, 2562) เป็นวิธีการในทาง
สังคมศาสตร์เพื่อการศึกษาเนื้อหาของการสื่อสาร การแยกแยะแจกแจงเนื้อหาหรือแนวคิดที่ปรากฏในต ารา หนังสือ 
เอกสาร ข่าวสาร สื่อสิ่งพิมพ์ บทสนทนา หรือรูปภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหานั้น หัวใจส าคัญคือการวางระบบ
ข้อมูลโดยการจัดประเภทของค าและข้อความที่จะวิเคราะห์ 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม จะใช้การเปรียบเทียบข้อมูลและ
แนวคิดความเห็นจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้อมูลจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และข้อมูลจากการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมในเขตพื้นที่  (เฉลิมพล ศรีหงษ์ , 
2548) 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย สรุปผลของการศึกษาจากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเป็น 3 ส่วนดังนี ้

 สภาพปัญหาและผลกระทบจากปัญหามลภาวะฝุ่นละอองในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลา
หมอ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ มีลักษณะอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู ซึ่งลักษณะ
ภูมิอากาศแบบน้ีจะมีฝนน้อย และแห้งแล้งในฤดูหนาว ซึ่งมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงในฤดูร้อน และค่อนข้างหนาวเย็นใน
ฤดูหนาว และมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ซึ่งท าให้ง่ายต่อการเกิดปัญหาฝุ่นละอองในเขต
พื้นที่องค์กรบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอในบางช่วงฤดูการ เพราะบางช่วงจะมีอากาศที่ค่อนข้างแห้งคงระยะ
เวลานาน จึงส่งผลให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในอาณาบริ เวณที่มีการสัญจรไปมาของการคมนาคมใน
รูปแบบต่าง ๆ  ส่วนในช่วงฤดูฝนจะเป็นตัวช่วยในการบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในเขตพื้นที่องค์กรบริหารส่วนต าบล
หนองปลาหมอแต่ฤดูดังกล่าวนั้นมีช่วงระยะเวลาที่สั้น จึงส่งผลโดยตรงต่อสภาวะโดยรอบจนน ามาซึ่งปัญหาฝุ่น
ละอองในที่สุด สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมยังมีลักษณะชุมชนเป็นสังคมที่ผสมผสานทางวัฒนธรรม ซึ่งได้แก่
วัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตทางสังคมเมืองอุตสาหกรรม เพราะมีนิคมอุสาหกรรมตั้งอยู่ใจกลางเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอซึ่งประกอบด้วยโรงงานเป็นจ านวนมาก และมีประชากรแฝงที่เป็นแรงงานย้ายถิ่น
ฐานเข้ามาประกอบอาชีพในโรงงาน หรือรับจ้างขับรถบรรทุก รวมถึงอาศัยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลาหมอจนเกิดเป็นปัญหาชุมชน ปัญหาสังคมส่วนใหญ่จึงมาจากผลพวงของการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่ไม่
สมดุล และการเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวและรองรับได้ไม่ดีเท่าที่ควรของระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่อการรองรับ
กิจการภาคอุตสาหกรรม เช่น ปัญหามลภาวะแวดล้อม ปัญหาการจัดสรรทรัพยากรปัญหายาเสพติด ปัญหาชุมชน
แออัด ปัญหาคนว่างงาน ปัญหาความขัดแย้งทางวัฒนธรรมและความเป็นอยู่แบบวิถีชีวิตสังคมท้องถิ่นแบบดั้งเดิมกับ
การเปลี่ยนแปลงซึง่เติบโตในแบบสังคมอุตสาหกรรมของสังคมปัจจุบัน 

 ด้วยพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
เป็นพื้นที่ประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรม จึงส่งผลกระทบทางด้านปัญหามลภาวะฝุ่นละอองที่มีค่าความเข้มข้น
ของฝุ่นละอองที่ยังไม่เกินมาตรฐานที่ก าหนดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมาตรฐานค่า
ความเข้มข้นของฝุ่นละอองจะต้องไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่ถึงอย่างนั้นองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอก็ตระหนักและให้ความส าคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นน้ี จึงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าจะไม่มี
ปัญหามลภาวะฝุ่นละอองในเขตพื้นท่ีดังกล่าวเพราะสามารถมองเห็นได้ทั่วไป แต่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ปลาหมอนั้นไม่ได้มองข้ามปัญหาที่เกิดขึ้นและพยายามที่จะหาทางแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างต่อเนื่อง 
โดยเห็นได้จากโครงการต่าง ๆ มากมายที่เกิดขึ้น ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ให้ความร่วมมือกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองปลาหมอเป็นอย่างดี มีการก าหนดนโยบาย แผนการป้องกันฝุ่นละอองไว้อย่างชัดเจน ต่อเนื่อง และ
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เป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ
โดยเฉพาะ โดยจะเน้นการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน เช่น จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากส่วนกลาง อาทิเช่น
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจากภาคประชาชน โดยท างานควบคู่กันอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยัง
มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตส านึกให้ตระหนักรู้ถึงหน้าที่พลเมืองของตนและการเคารพกฎ ระเบียบ เพื่อเป็นการบริหาร
จัดการปัญหาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ดังเช่นการจัดท านโยบายซึ่งประกอบไปด้วยโครงการต่าง ๆ ในการบรรเทา
ปัญหาของฝุ่นละอองให้เบาบางลง สอดคล้องกับกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะหากเรามองปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องของตน ก็เท่ากับว่าเราจะเป็นองค์ประกอบของการคง
ตัวอยู่ของปัญหา ท าให้เสมือนกับเราไม่สามารถที่จะบรรเทาทุกอย่างได้เลยเพราะมนุษย์คือต้นเหตุของทุกเรื่องและ
ปลายเหตุของผลที่จะเกิดขึ้นเช่นกัน   

 “ผลกระทบจากปัญหามลภาวะฝุ่นละอองในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ คือ มลภาวะฝุ่น
ละอองที่มีค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่ยังไม่เกินมาตรฐานที่ก าหนดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยมาตรฐานค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองจะต้องไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ 120 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร แต่ถึงอย่างนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอก็ตระหนักและให้ความส าคัญกับปัญหาที่
เกิดขึ้นนี้ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอเป็นอย่างดี มีการ
ก าหนดนโยบาย แผนการป้องกันฝุ่นละอองไว้อย่างชัดเจน ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังมุ่ งเน้นการปลูกฝัง
จิตส านึกให้ตระหนักรู้ถึงหน้าที่พลเมืองของตนและการเคารพกฎ ระเบียบ เพื่อเป็นการบริหารจัดการปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน” (เช้ือ ฮั่นจินดา, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 2562) 

 อีกทั้งพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอเป็นพื้นที่ท่ีมีปัญหามลภาวะฝุ่นละอองเป็นจ านวนมาก 
ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านสุขอนามัยของประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ แต่
โดยส่วนใหญ่จะยังไม่ส่งผลกระทบเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพียงแต่เกิดความร าคาญมากกว่า ผลกระทบของฝุ่น
ละอองนั้นจะเกิดอันตรายขึ้นก็ต่อเมื่อ ฝุ่นละอองที่ลอยเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจมีขนาด ปริมาณ คุณสมบัติทางเคมี 
และองค์ประกอบทางชีวภาพ ที่มีขนาด 100 ไมครอนลงมาซึ่งฝุ่นละอองเมื่อล่องลอยเข้าสู่ทางเดินหายใจก็จะตก
สะสมอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ในระบบทางเดินหายใจขึ้นอยู่กับขนาด ฝุ่นหยาบจะถูกกรองโดยขนจมูกและตกอยู่บริ เวณ
ทางเดินหายใจส่วนต้น ส่วนฝุ่นละเอียดและฝุ่นละเอียดขนาดเล็กมากในลมหายใจก็จะผ่านเข้าสู่หลอดลมใหญ่ 
หลอดลมฝอยและลงลึกถึงถุงลมปอดและถ้าหายใจเอาฝุ่นละอองเข้าไปในปริมาณมากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
มากตามไปด้วย ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะได้รับอันตรายจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองในอากาศ ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วย
โรคปอด โรคหัวใจ ผู้สูงอายุ และเด็ก ฝุ่นละอองจะลดความสามารถในการมองเห็น ท าให้ทัศนวิสัยไม่ดี เนื่องจากฝุ่น
ละอองในบรรยากาศเป็นอนุภาคของแข็งที่ดูดซับและหักเหแสงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและความหนาแน่น และ
องค์ประกอบของฝุ่นละออง ฝุ่นละอองที่ตกลงมา นอกจากจะท าให้เกิดความสกปรกเลอะเทอะแก่บ้านเรือน อาคาร 
สิ่งก่อสร้างแล้ว ยังท าให้เกิดการท าลายและกัดกร่อนผิวหน้าของโลหะ หินอ่อน หรือวัตถุอื่น ๆ เช่น รั้วเหล็ก หลังคา
สังกะสี รูปปั้น นอกจากฝุ่นละอองจะท าให้เกิดอาการระคายเคืองตาแล้ว ยังท าอันตรายต่อระบบหายใจ เมื่อเราสูด
เอาอากาศที่มีฝุ่นละอองเข้าไป โดยอาการระคายเคืองนั้นจะเกิดขึ้นตามส่วนต่าง ๆ ของระบบทางเดินหายใจขึ้นอยู่
กับขนาดของฝุ่นละออง โดยฝุ่นท่ีมีขนาดใหญ่ร่างกายจะดักไว้ได้ที่ขนจมูก ส่วนฝุ่นที่มีขนาดเล็กนั้นสามารถเล็ดลอด
เข้าไปในระบบหายใจ ท าให้ระคายเคือง แสบจมูก ไอ จาม มีเสมหะ หรือมีการสะสมของฝุ่นในถุงลมปอด ท าให้การ
ท างานของปอดเสื่อมลง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอได้มีโครงการที่จะช่วยให้ประชาชนในเขต
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พื้นที่มีการตรวจสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ โดยอาศัยการร่วมมือกันจากหลายภาคส่วนอาทิเช่น โรงพยาบาลหนองแค 
และอาสาสมัครในพื้นที่ รวมทั้งประชาชนอีกด้วย และมีโครงการเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ เช่น โครงการ
ด าเนินการล้างถนนเส้นร่องแซงและโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองหนองนาก สอดคล้องกับกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติและการมีส่วนร่วมในการวางแผน เพราะ กระบวนการของทั้งสองโครงการขั้นต้นจะไม่สามารถสัมฤทธิ์
ผลได้เลยหากขาดการวางแผนที่เป็นรูปธรรม และการปฏิบัติการร่วมกันของทุกภาคส่วนในการร่วมมือ อีกทั้งยัง
ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ที่ดีต่อพื้นที่สาธารณะของส่วนรวม โดยโครงการซ่อมผิวจารจร หมู่ที่ 3 สอดคล้องกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ เพราะด้วยเหตุที่ว่าถนนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลาหมอเป็นส่วนรับผิดชอบของ กรมทางหลวงชนบท แต่ด้วยความทุกข์ร้อนและความต้องการของประชาชน
ต้องมาก่อน ท าให้เกิดปฏิบัติการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขเบื้องต้นเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองเท่าที่องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะสามารถท าได้ให้เกิดการจัดสรรผลประโยชน์สูงสุดให้กับเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ อีกทั้งโครงการ
ตรวจวัดฝุ่นละอองนั้น สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเนื่องจากไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าฝุ่นละอองที่
เกิดขึ้นนั้นกลายเป็นปัญหาของทุกคนในเขตพื้นท่ีไม่ว่าจะอยู่ในบริบทใดก็ตาม กล่าวคือ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
โครงการตรวจวัดฝุ่นละอองนั้น เหตุของการน ามาซึ่งโครงการโดยเกิดความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิเช่น 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาค 7 ด้วยเหตุจากความไม่เป็นปกติสุขของพี่น้องประชนคนในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ เพราะหากหายใจเอาฝุ่นละอองที่มีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานเข้าไปจะ
ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างแน่นอน ทั้งนี้เราจะสามารถบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นได้หากเราร่วมแรงร่วมใจ คนละไม้
คนละมือในการรู้จัก รู้รัก สามัคคีท าความดีตามหน้าที่ของตนอย่างถูกต้อง และในขณะเดียวกันต้องตระหนักถึงสิทธิ
ของส่วนรวม เพื่อบรรเทาสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่  

         “พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอเป็นพื้นที่ที่มีปัญหามลภาวะฝุ่นละอองเป็นจ านวนมาก ซึ่ง
อาจส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านสุขอนามัยของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ แต่
โดยส่วนใหญ่นั้นยังไม่ส่งผลกระทบที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพียงแต่เกิดผลกระทบสร้างความร าคาญต่อ
ประชาชนมากกว่า” (จ่าเอกไพฑูรย์ อ่อนศรี, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 2562) 

 อีกทั้งประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอกล่าวว่าในอดีตตั้งแต่จ าความได้ พ่อ 
แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ก็เกิดมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ก่อนเดิมแล้ว แต่ด้วย
สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ านวยเท่าที่ควรส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรไม่ได้ผลผลิตตามที่คาดเพราะด้วยพื้นที่ที่มี
ลักษณะฝนตกน้อยมากระบบชลประทานก็ไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรและการท า
การเกษตรในพื้นที่ในพื้นที่  ซึ่งพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอทุกวันนี้ได้มีการเข้ามาของนิคม
อุสาหกรรมส่งผลกระทบในทิศทางที่ดีขึ้นต่อชีวิตและความเป็นอยู่เป็นอย่างมาก และยังส่งผลให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่
เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีทั้งรายได้เข้ามาเลี้ยงปากท้องตนเองและคนในครอบครัว แต่ด้วยการเข้ามาของ
ภาคอุตสาหกรรมและโรงงานนั้น ก็พร้อมจะตามมาด้วยปัญหาฝุ่นละอองในเขตพื้นที่ด้วยเช่นกั น เพราะมีการ
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอยู่ตลอดเวลา เช่น ถนนหนทาง เพื่อให้เกิดการรองรับต่อการพัฒนาพื้นที่ให้
พร้อมส าหรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ในเมื่อฝุ่นมันมีอยู่แล้วเราไม่สามารถที่
จะหลีกเลี่ยงได้ เพราะคนในครอบครัวต่างประกอบอาชีพอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจากการด าเนิน
โครงการดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ ท าให้ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลาหมอมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการด้านปัญหามลภาวะฝุ่นละอองขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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โดยประชาชนในพ้ืนท่ีมองว่าทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอด าเนินการอย่างเต็มความสามารถแล้ว ท า
ให้เห็นถึงทิศทางในการบริหารจัดการปัญหาฝุ่นละอองขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอที่เป็นไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นล าดับ แต่ในอนาคตอาจมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมยัมาใช้ในการบรหิารจัดการ
ฝุ่นละอองให้ดียิ่งข้ึนส่งผลให้พ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอมีเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น เมื่อหลีกเลี่ยงฝุ่นไม่ได้ก็
ต้องอยู่กับมันให้ได้ ถ้าไม่มีฝุ่นก็ไม่มีงาน ไม่มีการพัฒนา ไม่มีเงิน 

        “ในเมื่อฝุ่นมันมีอยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ เพราะคนในครอบครัวต่างประกอบอาชีพอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม และท าให้พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอมีเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น เมื่อหลีกเลี่ยงฝุ่นไม่ได้ก็ต้อง
อยู่กับมันให้ได้ ถ้าไม่มีฝุ่นก็ไม่มีงาน ไม่มีการพัฒนา ไม่มีเงิน” (ประชาชนในเขตพื้นที่, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 
2562) 

บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบริหารจัดการมลภาวะฝุ่นละอองในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลาหมอ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เป็นพื้นที่
ที่ประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ จึงมีบทบาทหน้าที่ในการรักษาความ
สงบเรียบร้อย รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอได้จัดท าโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองหนองนาก โดยเริ่มจากช่วงเช้ามีการเข้าแถว
รวมตัวกันท่ีบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ เพ่ือนัดหมายและก าหนดหน้าที่ตามหน่วยงานหรือ
บทบาทหน้าท่ีตามที่ได้มีการวางแผนไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลต่อการ
บรรเทาฝุ่นละออง แม้จะไม่ใช่กระบวนการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ แต่หากขาดโครงการท าจิตอาสาพัฒนาคลองหนอง
นากจะส่งผลกระทบต่อความความรู้ รัก สามัคคีของคนในชุมชน ตลอดจนเกิดเป็นการขจัดปัญหาฝุ่นที่ละอองที่ต้น
ตอ คือจิตส านึกของประชาชนคนในพ้ืนท่ี 

 “โครงการจติอาสาพัฒนาคลองหนองนาก เป็นโครงการที่มีการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ และในพ้ืนท่ีใกล้เคียง โดยร่วมมือกันท า
ความสะอาดบรเิวณหน้าบ้าน สถานประกอบการ เส้นทางคมนาคม และบรเิวณโดยรอบ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองใน
พื้นที่ให้น้อยลง” (จ่าเอกไพฑูรย์ ออ่นศร, การสมัภาษณ์ส่วนบุคคล, 2562) 

 ด้วยเหตุที่พื้นที่โดยรอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอน้ันเป็นถนนชนบทเพียงสองเลน ท า
ให้ถนนน้ัน ๆ เป็นเส้นทางหลักท่ีใช้ในการสรรจรของทั้งภาคประชาชนและภาคเอกชน  เพื่อบรรเทาปญัหาฝุ่นละออง
ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น ด้วยเหตุที่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชามากท่ีสดุจงึท าให้เกิด 

 “โครงการรถฉดีน้ าลา้งถนน โครงการรถฉีดน้ าล้างถนน เป็นโครงการที่มาจากการร่วมมือของ ภาครัฐและ
ประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายลดมลภาวะทางฝุ่นให้น้อยลง โดยได้มีการรดน้ าถนนเป็นประจ า ตามถนนสายหลัก เพื่อ
เป็นการบรรเทาปริมาณฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายในอากาศให้มีปรมิาณเบาบางลง” (จ่าเอกไพฑูรย์ อ่อนศร,ี การ
สัมภาษณส์่วนบุคคล, 2562) 

 พื้นที่โดยรอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอนั้นเป็นถนนชนบทเพียงสองเลน ซึ่งไมไ่ดส้ร้าง
มาเพื่อการบรรทุกหนักของการคมนาคมขนส่งในภาคอุตสาหกรรม ท าให้เกิดการผุพัง เป็นหลุมบ่อ อยู่ในหลายช่วง
ถนน แต่เพื่อสอดคล้องกับการด าเนินกิจการของนิคมอุตสาหกรรม และคณุภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดขีองประชาชน 
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อีกทั้งเป็นปัญหาที่รอการเยียวยาจากกรมทางหลวงชนบทไมไ่ด้ เพราะมีระยะเวลาในการด าเนินการที่นาน เป็นเหตุ
ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งด าเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุที่ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชามากท่ีสุด 

 “โครงการซ่อมผิวจารจร หมู่ที่ 3 เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ ด าเนินการ
ปฏิบัติหน้าท่ีซ่อมผิวจารจร หมู่ที่ 3 บ้านสองคลอง บริเวณแยกสะพานวัดหนองปลาหมอเพื่อลดปริมาณฝุ่นบนท้อง
ถนน ไม่ท าให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง” (เช้ือ ฮั่นจินดา, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 2562) 

 อีกทั้งพื้นที่โดยรอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอนั้นมีสภาพแวดล้อมและสภาวะอากาศที่
ฝนท้ิงช่วงเป็นเวลานานและมีระยะเวลาที่สั้น เป็นเหตุให้สภาพอากาศที่เกิดขึ้นมีความแห้งและเบาบางท าให้การฟุ้ง
ตัวของฝุ่นละอองเป็นจ านวนมาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งด าเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองที่
เกิดขึ้นโดยท าให้เกิดความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาค 7 เพื่อบรรเทาประชาชน
ความเดือนเนื้อร้อนใจและประสบความไม่สบายใจในการเผชิญกับมลภาวะฝุ่นท่ีเกิดขึ้น ดังนั้นจึงเกิดโครงการการวัด
ค่าฝุ่น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีคือผลลัพธ์ที่ได้ไม่เกินมาตรฐานตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก าหนดไว้ ที่ 10 ไมครอน หรือ 120 ไมโครกรัม ท าให้ไม่ส่งผลต่อสุขภาพและทางเดินหายใจแต่อาจความร าคาญได้
ในบางกรณี 

 “โครงการตรวจวัดฝุ่นละออง เป็นโครงการที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลาหมอ ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาค 7 ได้ออกตรวจวัดฝุ่นละออง ด้วยเครื่อง
ตรวจวัดฝุ่นละออง บริเวณถนนเส้นร่องแซงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ ไม่ให้เกินกว่าค่า
มาตรฐาน” (เช้ือ ฮั่นจินดา, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 2562) 

 ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการในการบรรเทาปัญหาทางมลภาวะทางฝุ่นในเขตพื้นที่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองปลาหมอนั้น ถือว่าประสบผลส าเร็จอยู่ในเกณฑ์ด ีเมื่อเทียบกับสภาพปัญหามลภาวะทางฝุ่นช่วงก่อน
หน้าในพ้ืนท่ีดังช่วง พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน  

 แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธ์ิของโครงการในการบรรเทาปัญหามลภาวะทางฝุ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลาหมออย่างเป็นรูปธรรม เพราะด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ
ส่วนใหญ่มองว่าสิ่งส าคัญในการจัดการผลกระทบจากปัญหามลภาวะทางฝุน่ คือการเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุด
เท่าที่จะท าได้ เพื่อรับมือกับผลกระทบจากปัญหามลภาวะทางฝุ่นของทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ
และตัวประชาชนในพื้นที่ ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอสามารถแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่ผ่านมา 
ได้รับการชื่นชมจ านวนมากว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเป็นล าดับ 

รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนต่อการบริหารจัดการฝุ่นละอองในเขต
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้านการพัฒนา แก้ไข
ปัญหาและบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของประชาชน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอกับประชาชนจึงต้อง
ร่วมมือกันในการร่วมกันบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ โดยมีการจัดท าประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ในการน าไปก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ เพื่อร่วมกันบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดในพื้นที่ให้เบาบาง
ลง อาทิเช่น  โครงการจิตอาสาพัฒนาคลองหนองนาก เป็นโครงการที่มีการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ และในพื้นที่ใกล้เคียง 
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ให้ร่วมมือกันท าความสะอาดบริเวณหน้าบ้าน สถานประกอบการ เส้นทางคมนาคม และบริเวณโดยรอบ เพื่อลด
ปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่ให้น้อยลง โดยโครงการนี้จะเริ่มจากช่วงเช้ามีการเข้าแถวรวมตัวกันที่บริเวณหน้าองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ เพื่อนัดหมายและก าหนดหน้าที่ตามหน่วยงานหรือบทบาทหน้าที่ตามที่ได้มีการ
วางแผนไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่และประสิทธิผลต่อการบรรเทาฝุ่นละออง แม้จะไม่ใช่
กระบวนการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ แต่หากขาดโครงการท าจิตอาสาพัฒนาคลองหนองนาก จะส่งโดยตรงต่อความ
ความรู้ รัก สามัคคีของคนในชุมชน และยังสามารถเข้าถึงต้นตอของปัญหาฝุ่นท่ีละออง คือจิตส านึกของประชาชนใน
พื้นที่ โครงการรถฉีดน้ าล้างถนน เป็นโครงการที่มาจากการร่วมมือของ ภาครัฐและประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายลด
มลภาวะทางฝุ่นให้น้อยลง โดยได้มีการรดน้ าถนนเป็นประจ า ตามถนนสายหลัก เพื่อเป็นการบรรเทาปริมาณฝุ่น
ละอองที่ฟุ้งกระจายในอากาศให้มีปริมาณเบาบางลง ด้วยเหตุที่พื้นที่โดยรอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ปลาหมอนั้นเป็นถนนชนบทเพียงสองเลน ท าให้ถนนนั้น ๆ เป็นเส้นทางหลักที่ใช้ในการสรรจรของทั้งภาคประชาชน
และภาคเอกชน  เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น เพราะด้วยเหตุที่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชามากที่สุด 

 แสดงให้เห็นได้ว่าตัวแสดงที่ส าคัญทั้ง 2 ฝ่าย มีรูปแบบความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ จะขาดฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งไปไม่ได้เพราะทุกฝ่ายเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่ท าให้พื้นที่ต าบลหนองปลาหมอ สามารถขับเคลื่อนไปได้ ดังนั้น 
ทั้ง 2 ฝ่าย จึงจ าเป็นต้องร่วมมือกันในการบรรเทาปัญหามลภาวะฝุ่นละอองให้เบาบางลงและสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างเหมาะสม แต่ในบางโครงการเป็นโครงการที่ท าในระยะสั้น เช่น โครงการจิตอาสาพัฒนาคลองหนองนาก และ
ยังมีอีกหลากหลายโครงการที่จัดท าในระยะยาว เช่น โครงการรถฉีดน้ าล้างถนน และโครงการตรวจวัดฝุ่นละออง ซึ่ง
โครงการต่าง ๆเหล่านี้ได้สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและปลูกจิตส านึกในการตระหนักรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในพื้นที่ ก่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในการบริหารจัดการฝุ่นละอองอย่างยั่งยืน  

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาเรื่องบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบริหารจัดการปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ท าให้ผู้วิจัยทราบถึง
บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละออง
ในเขตพื้นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความพึงพอใจทางด้านการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลาหมอ รายละเอียดผลการศึกษาสามารถ มีประเด็นที่จะอภิปรายได้ดังนี้ 

สภาพปัญหาและผลกระทบจากปัญหามลภาวะฝุ่นละอองในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ   

 พื้นที่ประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรมและประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งการคมนาคมขนส่งสินค้าจาก
อุตสาหกรรมท าให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในวงกว้างจนก่อให้เกิดปัญหาทางมลภาวะฝุ่นละอองในเขตพื้นที่ ซึ่งค่า
ความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่ไม่เกินก าหนดโดยกรมควบคุมมลพิษที่ 10 ไมครอน หรือ 120 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์
เมตร ถึงแม้เช่นน้ันก็ยังก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบโดยตรงจากฝุ่นละอองต่อบ้านเรือนและประชาชนในพื้นที่ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ เกิดความร าคาญ และสกปรกต่อบ้านเรือน ชุมชน และพื้นที่ จากที่กล่าวข้างต้นเห็นได้ว่า
ปัญหาฝุ่นละอองในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ แต่ผลสรุปจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลาหมอ ประชาชนในพื้นที่ พบว่าประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่สามารถด าเนินชีวิตอยู่กับปัญหามลภาวะฝุ่น
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ละอองในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ เนื่องจากเข้าใจบริบทของการพัฒนา ซึ่งก่อให้เกิดการ
สร้างงานสร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ดังค ากล่าวของชาวบ้านหลาย ๆ คนที่พูดกันเป็นเสียงเดียวว่า ''
ถ้าไม่มีฝุ่นก็ไม่มีเงิน ไม่มีงาน ไม่มีรายได้'' สอดคล้องกับแนวความคิดของ กัญญาภัค อยู่เมือง (2550) ที่ว่าการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีกระบวนการนโยบายที่น าไปสู่ความส าเร็จคือ ผลประโยชน์
ต่างตอบแทนของทุกภาคส่วนให้ได้ผลประโยชน์ท่ีเท่าเทียมกันให้มากที่สุด 

บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบริหารจัดการมลภาวะฝุ่นละอองในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลาหมอ 

 พบว่าตามโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ การบริหาร
ราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องแนวคิดของ มิ่ง
สรรค์ ขาวสะอาด และคณะ (2561) ที่พบว่ากฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีที่มาจากแหล่งต่าง ๆ 
อันได้แก่ ขนบธรรม-เนียมการปกครอง รัฐธรรมนูญและความจ าเป็นในการบริหารงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์การจัด
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ระเบียบบริหารราชการส่วน
ภูมิภาค และระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีในการดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ต าบลหนองปลาหมอ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ปลาหมอ ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ จึงจัดท าโครงการเพื่อบรรเทาปัญหามลภาวะทางฝุ่นละอองใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ ดังเช่น โครงการจิตอาสาพัฒนาคลองหนองนาก เป็นโครงการที่มีการ
ร่วมมือกันของทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และทุกภาคส่วนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลาหมอ และในพื้นที่ใกล้เคียง ให้ร่วมมือกันท าความสะอาดบริเวณหน้าบ้าน สถานประกอบการ เส้นทาง
คมนาคม และบริเวณโดยรอบ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่ให้น้อยลง โครงการรถฉีดน้ าล้างถนน เป็นโครงการ
ที่มาจากการร่วมมือของ ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นนโยบายลดมลภาวะทางฝุ่นให้น้อยลง โดยได้มีการรดน้ าถนน
เป็นประจ าทุกวัน โครงการซ่อมผิวจารจร หมู่ที่ 3 เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 
ด าเนินการปฏิบัติหน้าท่ีซ่อมผิวจารจร หมู่ที่ 3 บ้านสองคลอง บริเวณแยกสะพานวัดหนองปลาหมอเพื่อลดปริมาณ
ฝุ่นบนท้องถนน ไม่ท าให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และโครงการตรวจวัดฝุ่นละออง เป็นโครงการที่ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ภาค 7 ได้ออกตรวจวัดฝุ่นละออง ด้วยเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง บริเวณถนนเส้นร่องแซงเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ ไม่ให้เกินกว่าค่ามาตรฐาน 

 โครงการต่าง ๆ เหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จของโครงการในการบรรเทาปัญหามลภาวะทางฝุ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมออย่างเป็นรูปธรรม เพราะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาหมอส่วนใหญ่มองว่าสิ่งส าคัญในการจัดการผลกระทบจากปัญหามลภาวะทางฝุ่ น คือการเตรียม
ความพร้อมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพื่อรับมือกับผลกระทบจากปัญหามลภาวะทางฝุ่นของทั้งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองปลาหมอและตัวประชาชนในพื้นที่ ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอสามารถแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละอองที่ผ่านมา ได้รับการชื่นชมว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนซ่ึงเป็นประชาชนในพ้ืนที่กับองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาหมอซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ มีผู้บริหารท้องถิ่น ท าหน้าที่บริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาหมอ ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริการส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 
คน รองปลัด อบต.(รักษาราชการแทน) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 1 คนและมีองค์การบริหารสว่น
ต าบลที่ควบคุมการบริหารงานองค์การบริหารส่วน มีจ านวนทั้งสิ้น 15 คน  ประกอบด้วย ประธานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 1 คน รองประธานองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 
13 คน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวุฒิสาร ตันไชย (2557) พบว่าการกระจายอ านาจจะเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน
อ านาจหน้าที่การด าเนินภารกิจของตัวแทนรัฐบาลกลางสู่ตัวแทนที่ “ใกล้ชิด” กับสาธารณะ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง
การกระจายอ านาจถูกนิยามในฐานะเป็นกระบวนการที่รัฐบาลกลาง (Central Government) ได้ถ่ายโอนอ านาจ
และกลไกในรูปแบบต่าง ๆ สู่ในรัฐบาลในระดับต่ ากว่าระดับชาติ (Subnational Government) 

 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอได้จัดท าบริการสาธารณะหลายประการ เพื่อบรรเทาปัญหา
มลภาวะฝุ่นละอองในพื้นที่ รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอกับประชาชน ด้วย
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ซึ่งมีหน้าที่
ในการจัดท าบริการสาธารณะด้านการพัฒนา แก้ไขปัญหาและบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของประชาชน ดังนั้นองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอกับประชาชนจึงต้องร่วมมือกันในการร่วมกันบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ โดยมี
การจัดท าประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิชัย วิรัชนิภาวรรณ (2532) 
ถือเป็นโอกาสส าคัญของทั้งชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันสภาพภูมิอากาศและบรรเทา
มลภาวะทางฝุ่นได้อย่างชัดเจน โดยได้เพิ่มสิทธิแก่บุคคล ชุมชน ท้องถิ่น และชุมชนดั่งเดิมในการเข้าถึงข้อมูล การ
แสดงความคิดเห็นการร่วมในกระบวนการพิจารณาโครงการ การร้องเรียนและฟ้องร้องหน่วยงานรัฐ รวมถึงการมี
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแก้ไขภาวะมลพิษ ไปจนถึงการมีส่วนร่วมก าหนด
นโยบาย ในการน าไปก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ เพื่อร่วมกันบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดในพื้นที่ให้เบาบางลง
ในขั้นต้น และสามารถบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต อีกทั้งพบว่า สอดคล้องกับกระบวนการ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม คือ เป็นรูปแบบประชาธิปไตยที่อิงบนฐานของเสรีภาพและความเท่าเทียม เพื่อรองรับ
การก่อร่าง การสร้างความชัดเจน และการยกระดับประโยชน์สาธารณะโดยอาศัยการพัฒนาการสื่อสารอย่างมี
ปฏิสัมพันธ์ของประชาชนที่กระตือรือร้น (Active Citizens) ในรูปของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 
(Deliberative Democracy) นอกจากนี้ยังเน้นการสร้างประชาธิปไตยทางตรง ที่เป็นชุดของกระบวนการที่มอบ
อ านาจการตัดสินใจในประเด็นปัญหาต่าง ๆ และเน้นการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบของ
คณะกรรมการที่เปิดกว้างให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองมาเป็นสมาชิกของ
คณะกรรมการแบบต่าง ๆ ซึ่งรูปแบบคณะกรรมการนี้สัมพันธ์กับการกระจายอ านาจเชิงโครงสร้างในระดับล่างต่อ
หน่วยการปกครองท้องถิ่น อาทิเช่น การมีส่วนร่วมในการวางแผนและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ เพราะ กระบวนการ
ของโครงการขั้นต้นจะไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้เลยหากขาดการวางแผนที่เป็นรปูธรรม และการปฏิบัติการร่วมกันของ
ทุกภาคส่วนในการร่วมมือ อีกท้ังยังส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ที่ดีต่อพ้ืนท่ีสาธารณะส่วนรวม อีกท้ังองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาหมอมีผลการด าเนินงานที่ชัดเจนและเห็นเป็นรูปธรรม ในการบริหารจัดการปัญหาฝุ่นละอองเพื่อ
บรรเทาผลกระทบจากฝุ่นละอองที่มีต่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ วัดได้จากผลการสัมภาษณ์ประชาชนต่อการ
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ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอได้รับความ
ร่วมมือและความพึงพอใจในระดับดีจากประชาชน และมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ตางโครงการข้างต้น 
ด้วยเหตุที่ว่าถนนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอเป็นส่วนรับผิดชอบของ กรมทางหลวงชนบท
แต่ด้วยความทุกข์ร้อนและความต้องการของประชาชนต้องมาก่อน ท าให้เกิดปฏิบัติการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขเบื้องต้น
เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองเท่าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถท าได้ให้เกิดการจัดสรรผลประโยชน์สูงสุด
ให้กับเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอมีการวางแผนรูปแบบการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชนเป็นอย่างดี อีกทั้งมีการจัดสรร
งบประมาณในการบริหารจัดการบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองอย่างเพียงพอ และมีส่วนร่วมในการติดตามเนื่องจากไม่
สามารถปฏิเสธได้เลยว่าฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นนั้นกลายเป็นปัญหาของทุกคนในเขตพื้นที่ไม่ว่าจะอยู่ในบริบทใดก็ตาม 
กล่าวคือ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติโครงการข้างต้นนั้น เหตุของการน ามาซึ่งการเกิดโครงการโดยเกิดความร่วมมือ
จากหลายภาคส่วน อาทิเช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ภาค 7 ด้วยเหตุจาก ความไม่เป็นปกติสุข
ของพี่น้องประชนคนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ เพราะหากหายใจเอาฝุ่นละอองที่มีค่าเกิน
กว่าค่ามาตรฐานเข้าไปจะส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างแน่นอน 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่ารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนใน
พื้นที่มีรูปแบบความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ แต่ละฝ่ายมีการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการร่วมกันบรรเทาปัญหา
ฝุ่นละอองในพื้นที่ สอดคล้องกับกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม อาทิ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการติดตาม ท าให้พื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจากในอดีต แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันของทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ท้องถิ่น และประชาชน ในการร่วมกันบรรเทาปัญหามลภาวะ
ฝุ่นละอองในพื้นที่ให้ดีขึ้นเป็นล าดับ 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1. จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพบว่า ยังมีในบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง เช่น รถ
ฉีดน้ าล้างถนนยังเข้าไม่ถึง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ ควรจัดท าบริการสาธารณะให้ทั่วถึงใน
บางพื้นที่ท่ีห่างไกลเพื่อการเข้าถึงบริการสาธารณะที่เท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น 

 2. ผลจากการส ารวจพ้ืนท่ีสัมภาษณ์ประชาชนพบว่า ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความพึงพอใจในการจัดท าบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ ดังค ากล่าวที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "องค์การบริหารส่วน
ต าบลเค้าก าลังด าเนินการอยู่ ก็ดีขึ้นเป็นล าดับนะ" แต่มีข้อเสนอแนะจากประชาชนบางกลุ่มเสนอให้เพิ่มรอบในการ
ฉีดน้ าล้างถนน เพื่อควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในลดน้อยลง  

 3. จากการลงพื้นที่ ผู้วิจัยเห็นว่าจ านวนต้นไม้ระหว่าง 2 ข้างทาง ในแต่ละเส้นทางคมนาคมสายหลักยังมี
ไม่เพียงพอ ควรเพิ่มปริมาณไม้ยืนต้นเพื่อเป็นเสมือนม่านต้นไม้ในการกรองและดูดซับฝุ่นอีกทางหนึ่ง 
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