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บทคัดย่อ 
รายงานการวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการน านโยบายจัดการฝุ่นละออง PM 2.5 ไป

ปฏิบัติในพ้ืนที่ต าบลปากกรานอ าเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร
และการวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนามรวบรวมข้อมูลด้วย การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน ผลการศึกษาพบว่า หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมีการด าเนินการตามนโยบาย
จัดการฝุ่นละออง PM 2.5 ไปปฏิบัติในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยด าเนินการเพ่ือนโยบายประสบความส าเร็จ 4 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านการติดต่อสื่อสาร 2) ด้านทรัพยากร 3) ด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติ 4) ด้านโครงสร้าง
องค์การ ซึ่งจากการน านโยบายไปปฏิบัติแล้วนั้นพบปัญหาอุปสรรคดังนี้ 1) การสื่อสารยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ 
2) จ านวนบุคลากรยังไม่เพียงพอ ยังไม่มีงบประมาณสนับสนุนเพ่ือให้ด าเนินการตามนโยบายนี้  ไม่มีวัสดุ
อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบาย 3) ยังมีทัศนคติไม่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการงดเผาในที่
โล่ง 4) ขั้นตอนของหน่วยงานราชการมีหลายขั้นตอน ล่าช้า โครงสร้างองค์การยังขาดหน่วยงานส าคัญ 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาพบว่า 1) ใช้เทคโนโลยีสื่อสารเป็นเครื่องมือช่วยด าเนินการติดต่อสื่อสาร 2) 
บูรณาการหน่วยงาน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 3) ส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีโดยการสนับสนุนแนวทางอ่ืนๆ
มากขึ้น 4) ขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งเงินทุนอ่ืน ด าเนินการเบื้องต้นเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ พบว่า 1) ประชาสัมพันธ์ตามสื่อเทคโนโลยีสื่อสารให้มากยิ่งขึ้น 2) เพ่ิมบุคลากร และให้มี
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือส่งเสริมให้การน านโยบายไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3) เพ่ิม
การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้มีการเพ่ิมมาตรการบังคับอ่ืนๆ
นอกจากมาตรการทางกฎหมาย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติมีทัศนคติที่ดียิ่งขึ้น 4) ลดขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือ
ไมใ่ห้ล่าช้า และเพ่ิมหน่วยงานส าคัญท่ีเกี่ยวข้องในโครงสร้างองค์การ 
 

ค าส าคัญ: น านโยบายไปปฏิบัติ, ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5, มาตรการห้ามเผาในที่โล่ง 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การน านโยบายจัดการฝุ่นละออง PM 2.5 ไปปฏิบตัิในพ้ืนที่ ต าบลปากกราน 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
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บทน า 
ในปัจจุบันประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกประสบปัญหามลพิษทางอากาศ มีฝุ่น PM 2.5 

อยู่ในอากาศจ านวนมาก โดยฝุ่น PM 2.5 นั้น คือฝุ่นละอองในอากาศที่มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 2.5 ไมครอน 
ซึ่งสามารถเทียบได้ว่า มีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ส่วน ของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผมมนุษย์(ขนจมูก) จึง
แพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และเข้าสู่อวัยวะอ่ืนๆในร่างกายได้ อีกทั้งตัวฝุ่นนั้น ยังเป็น
พาหะน าสารอ่ืนเข้ามาด้วย เช่น ปรอท โลหะหนัก แคดเมียน และสารก่อมะเร็งอ่ืนๆ  ฝุ่นละอองเกิดจาก
กิจกรรมต่างๆ ทั้งโดย ธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย์ส าหรับปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองมักเกิดจาก
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งส่วนใหญ่ เกิดจากการเผาไหม้ต่างๆ เช่น การเผาไหม้ของน้ ามันดีเซล การเผาเศษ
วัชพืช ขยะ และปฏิกิริยาเคมีในอากาศ โดยมีแหล่งก าเนิดมาจาก 1) การคมนาคมและขนส่ง 2) การเผาในที่
โล่ง 3) ภาคอุตสาหกรรม 4) การก่อสร้าง 5) หมอกควันข้ามแดน โดยรัฐบาลได้เห็นถึงความส าคัญของ
ปัญหานี้ โดยเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติให้“การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละออง” 
เป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า 
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ“การแก้ไขปัญหามลพิษ ด้านฝุ่นละออง” และคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ“การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในภาพรวมของประเทศ และในพ้ืนที่วิกฤต โดยบูรณาการท างานร่วมกัน
ในทุกภาคส่วนเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายประเทศ “สร้างอากาศดีเพ่ือคนไทย และผู้มาเยือน” และเพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีขั้นตอน/การปฏิบัติงานที่ชัดเจนในช่วงสถานการณ์วิกฤตปัญหาฝุ่นละอองด้วย 3 
มาตรการ ได้แก่ (1) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ (2) การป้องกันและลดการ เกิด
มลพิษที่ต้นทาง (แหล่งก าเนิด) และ (3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ 

การศึกษาเรื่อง การน านโยบายจัดการฝุ่นละออง PM 2.5 มาปฏิบัติในพ้ืนที่ ต าบลปากกราน 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้น ผู้วิจัยได้ศึกษามาตรการในการแก้ไขปัญหาตาม
นโยบายของรัฐด้านการห้ามเผาในที่โล่ง ซึ่งจะเป็นไปในลักษณะการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระท าการฝ่าฝืน 
โดยในพื้นท่ีต าบล  ปากกรานนี้จะมีการเผาในที่โล่งโดยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นจ านวนมาก รวมทั้งได้ศึกษา
ถึงปัญหาอุปสรรคอันเกิดจากการห้ามเกษตรกรเผาซากซังตอข้าว ฟาง ในพ้ืนที่เกษตรกรรม การแก้ไข
ปัญหา และข้อเสนอแนะทั้งจากเกษตรกรผู้ซึ่งต้องปฏิบัติมาตรการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องด าเนินการ
อ านาจหน้าที่เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการห้ามเผาในที่โล่ง  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการ
ปฏิบัติงาน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการห้ามเผาในที่โล่ง รวมทั้งประกาศ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับ
การห้ามเผาหรือเฝ้าระวังการเผาในที่โล่งซึ่งได้ประกาศใช้หรือมีผลบังคับใช้ในพ้ืนที่ต าบลปากกราน อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 2. การวิจัยสนาม (Field Research) เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยการที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่สัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่าง ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview 
or Formal interview) ตามประเด็นค าถามท่ีก าหนดไว้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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การวิจัยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 1. ประชากรของการวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรปลูกข้าว และเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานซึ่งมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามนโยบายจัดการปัญหาฝุ่นละอองในพ้ืนที่ต าบล    
ปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ ใช้ในการวิจัย เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล , 2564, 
หน้า 45 - 46) ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
จ านวน  8  คน 
 วิธีการก าหนดจ านวนผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยใช้หลักทฤษฎีของ Creswell (2007, p. 125) ที่อธิบายว่า 
การสุ่มตัวอย่างแบบมีจุดมุ่งหมาย ผู้วิจัยสามารถเลือกผู้เข้าร่วมและสถานการณ์การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ปรากฎการณ์และปัญหาการวิจัยที่ก าลังศึกษาอยู่ ผู้วิจัยต้องตัดสินใจว่าใครหรืออะไรเป็นตัวแทนของ
ปรากฎการณ์ที่ศึกษาอยู่และก าหนดจ านวนผู้ให้ข้อมูลเพ่ือที่จะอธิบายปัญหาการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ มีขนาดกลุ่มตัวอย่าง หรือผู้มีส่วนร่วมอยู่ระหว่าง 5–25 คน ต่อหนึ่ง
การศึกษา 
 การเลือกผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกโดยยึดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นส าคัญ โดยเลือกจาก 
ผู้มีความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์ และมีหน้าที่รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง ที่สามารถให้ข้อมูล
ในประเด็นที่ต้องการศึกษาได้เป็นอย่างดี จ านวน  8  คน ดังนี้ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพ้ืนที่ต าบล
ปากกราน จ านวน 1 คน , เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตรอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 2 คน ,        
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน จ านวน 1 คน , รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  
จ านวน 1 คน ,หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน จ านวน 1 คน, ก านันต าบลปากกราน 
จ านวน 1 คน, ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน ในต าบลปากกราน จ านวน 1 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีสัมภาษณ์ โดยเป็นการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถาม และข้อก าหนดแน่นอนตายตัว กล่าวคือ 
จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน และการสัมภาษณ์จะด าเนินการโดยสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดวันนัดสัมภาษณ์โดยแจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า และในการ
สัมภาษณ์นั้น ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะท าการขออนุญาตผู้ถูก
สัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1.  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ได้แก่ 
1.1 หนังสือทั่วไป เช่น ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย เอกสารวิชาการ วารสาร

สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
1.2 หนังสืออ้างอิง เช่น สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ

อย่างละเอียด 
1.4 เอกสารทางราชการ เช่น นโยบาย หนังสือราชการ หนังสือสั่งการ คู่มือการปฏิบัติราชการ 

ประกาศ ค าสั่ง และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม คือ ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ โดย

เลือกสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย โดยใช้วิธี สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
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interview) โดยผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์
ตามหัวข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้การสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended 
Questions) ในการสัมภาษณ์ โดยจะจดบันทึกข้อมูล และบันทึกเสียง ตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ โดย
ก่อนสัมภาษณ์จะท าการขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยมีขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน หรือ
ความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์ในแต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่
เกี่ยวข้องกัน เช่น แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงหรือ
แตกต่างกันของข้อมูล ก่อนที่จะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ถึงการน านโยบายจัดการปัญหาฝุ่นละอองมาปฏิบัติในพ้ืนที่ต าบลปากกราน อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในเชิงพรรณนาความ 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 จากการที่ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเป็นภัยที่มองไม่เห็น ไม่มีกลิ่น สามารถ
เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายจากการการสูดดมทางโพรงจมูก เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปอด โรคหัวใจขาดเลือด    
โรคหลอดเลือดในสมอง และโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ ซึ่งในสถานการณ์ฝุ่นละอองในประเทศไทยนั้น  
จะมีมากในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตามต่างจังหวัดในภูมิภาคต่างๆ ซึ่ง คณะรัฐมนตรีมีมติให้การแก้ไข
ปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ“การแก้ไขปัญหามลพิษ ด้านฝุ่นละออง” 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในภาพรวมของประเทศ และในพ้ืนที่
วิกฤต โดยการบูรณาการการท างานรว่มกันในทุกภาคส่วนด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ 1) การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 2) การป้องกันและลดการเกิดมลพิษท่ีต้นทาง (แหล่งก าเนิด) และ 3) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ  
 ในพ้ืนที่ต าบลปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นี้ ก็เป็นอีกพ้ืนที่หนึ่ง
ที่ประสบปัญหามีฝุ่นละอองปกคลุมพ้ืนที่ โดยมีแหล่งก าเนิดฝุ่นละอองมากจากการเผาในที่โล่งเนื่องจากใน
พ้ืนที่พ้ืนที่ต าบลปากกรานนั้น เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมปลูกข้าวจ านวนมาก โดยเมื่อถึงฤดูปลูกข้าว เกษตรกร
ส่วนใหญ่จะด าเนินการเตรียมพ้ืนที่เกษตรกรรมรองรับการปลูกข้าวโดยการเผาฟาง ตอซังข้าว และเศษพืช
จากการเกษตร เกิดฝุ่นละอองจ านวนมากส่งผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น านโยบาย
จัดการปัญหาฝุ่นละอองมาด าเนินการตามมาตรการต่างๆเพ่ือแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน 

การวิจัยพบว่า มาตรการของรัฐซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น ามาปฏิบัติในพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาฝุ่น
ละอองนั้น มีข้ันตอนกระบวนการ และวิธีการ โดยเริ่มจาก  

(1) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีประกาศฯ ขอความร่วมมืองดการเผาวัสดุทางการเกษตร วัชพืช 
ขยะมูลฝอย และการเผาในที่โล่งอ่ืนๆ ทุกกรณี โดยได้แจ้งถึงความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บทลงโทษ 

https://www.cigna.co.th/health-wellness/tip/understand-with-respiratory-tract-disease
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เมื่อมีการฝ่าฝืน พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเป็นตัวอย่างในการงดเผา ด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
และบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้อง  

(2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์รายละเอียดตามประกาศฯ แก่ประชาชน 
และเกษตรกรในพื้นที ่

(3) อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ได้มีค าสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการเพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษ
ซากพืช หรือวัชพืช และเศษวัสดุการเกษตรในพ้ืนที่การเกษตร ระดับต าบล โดยประกอบด้วย ผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ในต าบลนั้น ก านัน และผู้แทนเกษตร เป็นชุด
ปฏิบัติการ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ส ารวจ บูรณาการป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืช หรือวัชพืช 
และเศษวัสดุการเกษตรในพ้ืนที่การเกษตร จัดกิจกรรมรณรงค์ขอความร่วมมืองดการเผา รวมถึงให้ความรู้
ค าแนะน าเพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการขจัดเศษซากพืช หรือวัชพืช และเศษวัสดุการเกษตรเพ่ือทดแทนการเผา 
รวมทั้งระงับยับยั้งเมื่อมีเหตุการณ์เผา และรายงานให้อ าเภอพระนครศรีอยุธยาทราบเพ่ือด าเนินการสั่งการ 
ประสานหน่วยงานเพื่อด าเนินกรตามอ านาจหน้าที่ตามแต่ละกรณีต่อไป 

(4) ชุดปฏิบัติการเพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืช หรือวัชพืช และเศษวัสดุการเกษตร
ในพ้ืนที่การเกษตร ต าบลปากกราน ตามค าสั่งอ าเภอพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่โดย
มีรายละเอียดแบ่งได้ ดังนี้ 

- ด้านการรณรงค์ให้ความรู้ โดยการแนะน าเกษตรกรถึงกรรมวิธีขจัดฟางข้าว ตอซังข้าว โดยใช้วิธี
ท าน้ าหมักชีวภาพใส่ผสมน้ าซึ่งสูบมาจากแหล่งน้ าธรรมชาติที่ใกล้เคียง ปล่อยน้ าเข้าไปในพ้ืนที่เกษตรกรรม
(ท่ีนา) เพ่ือช่วยย่อยสลายฟางข้าว และตอซังข้าว ทดแทนการเผา 

- ด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดยการบูรณาการท างานร่วมกันเฝ้าระวัง ยับยั้งการเผาไหม้ในพ้ืนที่
เกษตรกรรมที่น่าจะเกิดภยันตรายแก่ประชาชนบริเวณใกล้เคียง ตรวจสอบเสาะหาผู้กระท าการฝ่าฝืน
ลักลอบเผาในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกล่าว รายงานอ าเภอพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้การประสาน ก าชับ ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลปากกรานด าเนินการพิจารณาเปรียบเทียบผู้กระท าการฝ่าฝืน ในฐานความผิดตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ว่าด้วยเหตุร าคาญ พร้อมทั้งให้รายงานผลการเปรียบเทียบให้
ทราบ รวมทั้งประสานหน่วนงานอื่นให้ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายหากในการลักลอบเผาดังกล่าวนี้ จะเข้า
ลักษณะความผิดอื่นๆเพ่ิมเติม ต่อไป 

โดยตามรายละเอียดการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาพรวมซึ่งได้กล่าวมาข้างต้นนั้น 
ได้ด าเนินการตามปัจจัยที่มีผลให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นผลส าเร็จ 4 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านการติดต่อสื่อสาร หน่วยงานได้ด าเนินการในด้านนี้โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

  - การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ โดยมีการแจ้งข้อสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึง
มาตรการ  ในแต่ละหน่วยมีการประชุมซักซ้อมท าความเข้าใจการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการที่
ก าหนดไว้ มีการประสานระหว่างหน่วยงานเพ่ือบูรณาการท างานร่วมกัน รวมทั้งมีการประชุมระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับต าบล เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 - การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน/คณะท างาน กับ ภาคเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย คือ ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่ง ในพ้ืนที่เกษตรกรรมทุกกรณี จัดกิจกรรมรณรงค์ขอความ
ร่วมมืองดการเผา รวมถึงให้ความรู้ค าแนะน าเพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการขจัดเศษซากพืช หรือวัชพืช และเศษ
วัสดุการเกษตรเพื่อทดแทนการเผา 

2. ด้านทรัพยากร ตามหลักทรัพยากรทางการบริหาร 4M คือ ด้านบุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลายหน่วยงานยังคงมีปัญหา มีจ านวนบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับขนาดพ้ืนที่
เกษตรกรรมและจ านวนเกษตรกร  ที่เป็นต้นเหตุการเผาในที่โล่ง ยังไม่สามารถลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ จัด
กิจกรรมรณรงค์ สร้างความรับรู้แนวทางขจัดเศษพืชทางการเกษตรทดแทนการเผา เฝ้าระวัง และยับยั้งการ
ลักลอบเผาได้อย่างทั่วถึง ด้านงบประมาณ ในหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
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ด าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพ้ืนที่ไว้โดยเฉพาะ ด้านวัสดุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลาย
หน่วยงานไม่มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นโดยเฉพาะต่อการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ไม่ว่าจะเป็นด้าน
สนับสนุนการเฝ้าระวัง ยับยั้งการเผา สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ด้านการรณรงค์และสร้างความรับรู้ถึงแนว
ทางการขจัดเศษซากพืชผลการเกษตรทดแทนการเผา เช่น หัวเชื้อท าน้ าหมักชีวภาพย่อยสลายซากพืชใน
พ้ืนที่เกษตรกรรม ถังส าหรับหมักน้ าชีวภาพ เป็นต้น ด้านการจัดการ มีการบริหารจัดการภายใต้การน า
นโยบายไปปฏิบัติ มีการจัดการวางแผนอย่างเป็นระบบ หน่วยงานได้มีการบูรณาการท างานร่วมกัน มีการ
แต่งตั้งคณะท างาน มอบหมายอ านาจหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

3. ด้านทัศนคติของนักปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความส าคัญกับมาตรการนี้ โดยเมื่อได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติตามนโยบาย ได้มีการสร้างความรับรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ประชุมซักซ้อมการ
ปฏิบัติงานในแต่ละของหน่วยงานและประชุมซักซ้อมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน มีการสร้างความรับรู้แก่
เกษตรกรผู้รับนโยบายไปปฏิบัติ มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและเกษตรกร เพ่ือให้
ความรู้ รับทราบข้อเสียจากการเผาในที่โล่ง ข้อดีของการใช้แนวทางย่อยสลายซากพืชทดแทนการเผาในที่
โล่ง  

4. ด้านโครงสร้างองค์การ หน่วยงานได้มีการก าหนดขั้นตอนการท างานมีการก ากับดูแล มีสาย
บังคับบัญชา โดยนอกจากภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องด าเนินการประชาสัมพันธ์และ
บังคับใช้กฎหมาย ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองนั้น อ าเภอพระนครศรีอยุธยาในฐานะหน่วยงานผู้มีอ านาจ
ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการแต่งตั้งค าสั่งชุด
ปฏิบัติการเพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืชและเศษวัสดุการเกษตรในพ้ืนที่การเกษตร
ระดับต าบล โดยในชุดปฏิบัติการดังกล่าวประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่
อย่างบูรณาการมีการมอบหมายอ านาจหน้าที่การตัดสินใจให้กับผู้ปฏิบัติงานเพ่ือความคล่องตัวในการ
ท างาน และมีการจัดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน  

การวิจัยพบว่า จากการที่น านโยบายจัดการปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ไปปฏิบัติในพ้ืนที่ต าบลปาก
กรานอ าเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบปัญหาอุปสรรคในแต่ละด้านดังนี้  

1. ด้านการติดต่อสื่อสาร พบว่าการติดต่อสื่อสารภายนอกองค์การ(หน่วยงานรัฐ กับ เกษตรกร) ยัง
ไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ และการติดต่อสื่อสารยังมีอุปสรรคด้านความสามารถในการรับรู้  ความเข้าใจใน
เทคโนโลยีสื่อสาร 

2. ด้านทรัพยากร พบว่า บุคลากรยังมีจ านวนไม่เพียงพอ และมีหลายหน่วยงานที่ไม่มีงบประมาณ
สนับสนุนในการปฏิบัติมาตรการเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย และส าหรับหน่วยงานที่มีงบประมาณ การจะ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ก็ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนหลายประการ ไม่ตอบสนองต่อความต้องการได้
ทันท่วงท ีอีกท้ังในหลายหน่วยงานยังไม่มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติตามราชการ 

3. ด้านทัศนคติของนักปฏิบัติ พบว่า เกษตรกรผู้ต้องปฏิบัติตามมาตรการนโยบายจัดการปัญหาฝุ่น
ละอองโดยส่วนใหญ่ ยังไม่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการงดเผาในที่โล่ง 

4. ด้านโครงสร้างขององค์การ พบว่า หน่วยงานจะด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาได้ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนตามระเบียบกฎหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ มีความ
สลับซับซ้อน ต้องใช้เวลาเตรียมการล่วงหน้า อีกทั้ง ในการปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ตามนโยบาย ยังขาดหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ส าคัญต่อการปฏิบัติตามมาตรการเข้าร่วมอยู่ในโครงสร้าง
คณะท างาน 

ผลการวิจัยพบว่า จากการที่น านโยบายจัดการฝุ่นละออง PM 2.5 มาปฏิบัติในพ้ืนที่ต าบลปาก
กรานอ าเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วพบปัญหาอุปสรรคนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
แนวทางในการแก้ไขปัญหาในแต่ละด้าน และมีข้อเสนอแนะในแต่ละด้าน ดังนี้ 

แนวทางแก้ไขปัญหา เมื่อน านโยบายไปปฏิบัติแล้วเกิดปัญหาอุปสรรค 
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1. ด้านการติดต่อสื่อสาร โดยการจัดประชุม จัดกิจกรรมสร้างความรับรู้ของเข้าใจกับกลุ่มเกษตรกร
ในพ้ืนที่ ใช้เทคโนโลยีสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการกระจายข่าว แจ้งข้อมูลส าคัญ และส าหรับเกษตรกรที่มี
ข้อจ ากัดด้านความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี ก็แก้ไขปัญหาโดยการให้ผู้แทน หรือเยาวชนในครอบครัวของ
เกษตรกรดังกล่าว เป็นผู้รับทราบข้อมูลแทนแล้วสื่อสารต่อไปยังเกษตรกร 

2. ด้านทรัพยากร โดยการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยสนับสนุนบุคลากรทดแทนร่วม
ปฏิบัติภารกิจ ใช้เครือข่ายบุคลากรในซึ่งประจ าอยู่ในพ้ืนที่ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนเกษตรกร ให้ช่วย
แจ้งข้อมูลส าคัญ สอดส่อง เฝ้าระวัง ประสานขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งเงินทุนจากหน่วยงานอ่ืน 
หรือกลุ่มการเงินอ่ืนเช่น สหกรณ์ฯ เพ่ือสนับสนุนแนวทางการขจัดเศษซากพืชการเกษตรทดแทนการเผาใน
ที่โล่ง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เพ่ิมเติม ที่สามารถใช้แทนกันได้ก่อน ไม่ว่าจะเป็นการ
ขอสนับสนุนจากหน่วยงานตามโครงสร้างชุดปฏิบัติงานประจ าต าบลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การบูรณาการท างาน
ส าเร็จลุล่วง และเมื่อคณะท างานประสบปัญหาในการท างาน บริหารจัดการโดยจัดให้มีการประชุมซักซ้อม
เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตามท่ีชุดปฏิบัติการฯประจ าต าบล ได้ประสบพบเจอจากการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
การด าเนินการในคราวต่อไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. ด้านทัศนคติของนักปฏิบัติ โดยการสร้างความรับรู้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ให้ทราบถึง
ความส าคัญของปัญหาฝุ่นละออง เน้นการแสดงให้เห็นถึงผลดีของการใช้วิธีการขจัดเศษฟาง ซากตอซังข้าว 
ด้วยวิธีการใช้น้ าหมักชีวภาพช่วยย่อยสลายเศษซากพืชผลการเกษตรดังกล่าวทดแทนการเผา โดยนอกจาก
จะช่วยลดมลพิษแล้ว ผลการย่อยสลายเศษพืชผลการเกษตรจะมีสภาพเป็นปุ๋ยส่งผลดีต่อการผลิตมากขึ้น 
เพ่ือให้เกษตรกรมีทัศนคติให้ความร่วมมือตามนโยบาย รวมทั้งสร้างความรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้เห็นถึงความส าคัญของนโยบาย มุ่งสร้างให้มีทัศนคติเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ส่วน
ตน 
 4. ด้านโครงสร้างองค์การ โดยการสะท้อนสภาพปัญหาการขาดหน่วยงานส าคัญให้หน่วยงานก ากับ
ดูแลทราบ เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างการด าเนินงาน ประสานหน่วยงานส าคัญร่วมปฏิบัติงานในกรณีที่มีความ
จ าเป็น รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถด าเนินการเบื้องต้นในลักษณะเดียวกับหน่วยงานส าคัญที่
ยังคงขาดแคลน ในกรณีที่หน่วยงานนั้นยังสามารถด าเนินการได้  

ข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน/ผู้ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง 
1. ด้านการติดต่อสื่อสาร จัดให้มีสื่อวีดีทัศน์ หรือบทความ จากหน่วยงานราชการส าคัญระดับ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีน่าเชื่อถือ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเทคโนโลยีการสื่อสารส าคัญที่เข้าถึง
ประชาชนมากยิ่งขึ้น แสดงให้เห็นถึงผลเสียและผลกระทบด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนทั่ว
ประเทศตระหนักในปัญหาดังกล่าวมากยิ่งขึน้ 

2. ด้านทรัพยากร จัดให้มีสนับสนุนทรัพยากรเพ่ิมเติม ไม่ว่าจะเป็นจ านวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของ
แต่ละหน่วยงาน งบประมาณสนับสนุนให้แก่องค์การ งบประมาณในการจัดกิจกรรมรณรงค์ กิจกรรมสร้าง
ความรับรู้ และท่ีส าคัญคือ งบประมาณเพ่ือสนับสนุนเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนใช้แนวทางอ่ืนทดแทนการเผา
ในพ้ืนที่การเกษตร เช่น วัสดุอุปกรณ์ หัวเชื้อท าน้ าหมักชีวภาพ เครื่องอัดฟาง ระบบการชลประทาน แหล่ง
น้ าที่พอเพียง  

3. ด้านทัศนคติของนักปฏิบัติ เพ่ิมการสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ให้สามารถใช้แนวทางการขจัดเศษซากพืชผลการเกษตรทดแทนการเผาในพ้ืนที่การเกษตรได้อย่างทั่วถึง 
และครอบคลุม โดยไม่มุ่งเน้นเพียงการใช้อ านาจบังคับตามกฎหมาย รวมทั้งให้มีมาตรการอ่ืนๆนอกจาก
มาตรการทางกฎหมาย เช่น การไม่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้กระท าการฝ่าฝืนลักลอบเผาในพ้ืนที่
เกษตรกรรม เป็นต้น 
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4. ด้านโครงสร้างองค์การ เพ่ิมหน่วยงานส าคัญที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในโครงสร้าง
องค์การที่ต้องน ามาตรการไปปฏิบัติในพ้ืนที่ เช่น ต ารวจ รวมทั้งลดขั้นตอนที่ซับซ้อนในกระบวนการเบิกจ่าย
งบประมาณของบางหน่วยงาน เพ่ือสามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง การน านโยบายจัดการฝุ่นละออง PM 2.5 มาปฏิบัติในพ้ืนที่ ต าบลปากกราน 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ศึกษาวิจัยได้อภิปรายผลการศึกษาตามกรอบตาม
กรอบประเด็นปัญหาในการวิจัย ดังนี้  
 1. มาตรการของรัฐในการน านโยบายจัดการปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ไปปฏิบัติในพื้นที่ต าบล
ปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ในประเด็นนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการของรัฐ
ในการน านโยบายจัดการปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ไปปฏิบัติในพ้ืนที่ คือ หน่วยงานราชการระดับภูมิภาค
(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) รับนโยบายจากส่วนกลางให้มีการจัดการปัญหาฝุ่นละอองในพ้ืนที่จังหวัด โดยได้
มีประกาศฯ ขอความร่วมมืองดการเผาวัสดุทางการเกษตร วัชพืช ขยะมูลฝอย และการเผาในที่โล่งอ่ืนๆ ทุก
กรณ ีพร้อมทั้งมีหนังสือสั่งการมายังหน่วยงานต่างๆ ให้ด าเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต่อมาอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการ โดย
คณะท างานได้ด าเนินการใช้มาตรการทั้งด้านการประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมรณรงค์ กิจกรรมสร้างความรับรู้
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความตระหนักในปัญหาฝุ่นละออง เสนอทางเลือกในการขจัดฟาง 
ตอซังข้าว ในพ้ืนที่เกษตรกรรม ทดแทนการเผา ควบคู่ไปกับการส ารวจ เฝ้าระวัง ยับยั้งการเผา เนื่องจาก
สาเหตุแห่งการเกิดฝุ่นละอองปกคลุมพ้ืนที่นั้นมีสาเหตุส าคัญมาจากแหล่งก าเนิดที่มีการเผาไหม้อย่าง
หนาแน่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยนุช ชัยพฤติตานนท์ (2556) ศึกษาเรื่อง การประเมินการได้รับ
สัมผัสฝุ่นละอองของบุคลากรและนักศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ท าให้ทราบว่า
คุณภาพอากาศภายในอาคารได้รับอิทธิพลมาจากแหล่งก าเนิดภายในอาคารเองเช่นจากกิจกรรมการบัดกรี
หรือการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ส่วนสภาพภายนอกอาคารตรวจสอบพบมีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ของกรมควบคุมมลพิษอันเนื่องมาจากการก่อสร้างภายในวิทยาลัย รวมทั้งตรวจสอบเพ่ือด าเนินการประสาน
จัดให้มีการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระท าการฝ่าฝืนเผาในพ้ืนที่เกษตรกรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ และ ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ (2563) โดยพบว่า แนวทางในการจัดการฝุ่นละออง 
PM 2.5 ที่ควรด าเนินการอย่างเร่งด่วน ทั้งการป้องกันและการ ควบคุม เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้      
ผลเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตที่เกิดขึ้นให้กับประชาชนได้รับทราบ พร้อมๆ กับภาครัฐควรก าหนดมาตรการอย่างเคร่งครัดในการ
ป้องกันและควบคุมเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน 

ในการนี้ จากการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน านโยบายจัดการฝุ่นละออง PM 2.5 ไปปฏิบัติในพ้ืนที่
ต าบลปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้น ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้แสดงความ
คิดเห็นถึงการมาตรการตามนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัตินั้น ได้ด าเนินการ 4 ด้าน ดังนี้ 
 1.ดานการติดตอสื่อสาร ผูใหขอมูลส าคัญแสดงความเห็นวา การติดตอสื่อสารเพ่ือใหการด าเนิน
นโยบายเป็นผลส าเร็จนั้น ไดด าเนินการติดตอสื่อสารโดยแบ่งเป็น 2 สวน คือ สวนที่หนึ่ง การติดตอสื่อสาร
ภายในองคการ และส่วนที่สอง การตดิตอสื่อสารภายนอกองคการ โดย 

- การติดตอสื่อสารภายในองคการ เปนการสื่อสารของเจาหนาที่ เพ่ือใหเจาหนาที่ทุกคนในแต่ละ
หน่วยงานไดรับทราบขอมูลเดียวกัน โดยขอมูลจะถูกกลั่นกรองจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีการติดต่อ
ระหว่างหน่วยงานอ่ืนๆที่มีบทบาทอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเช่นเดียวกัน เพ่ือให้
เกิดการบูรณาการท างานร่วมกัน รวมทั้งมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน 
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ไม่เกิดการซ้ าซ้อนกัน มีความชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ การสร้างความรับรู้ ซักซ้อม ประชุมท า
ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการมีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถด าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ซึ่งมีความสอดคล้องกันกับงานวิจัยของ อังศินันท์  อินทรก าแหง 
และคณะ (2563) ศึกษาเรื่อง การจัดท าสถานการณ์ความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกั น
ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ในพ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือที่ผู้ให้บริการสาธารณสุขสามารถน าแบบประเมินไป
ประยุกต์ใช้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และก าหนดเนื้อหาในโปรแกรมเพ่ือพัฒนาความรอบรู้ที่จ าเป็นแก่ 
อสม. ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ต่อไป  

- การติดต่อภายนอกองค์การ เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับชุมชนและกลุ่มเกษตรกร
ในพ้ืนที่ ซึ่งการติดต่อสื่อสารภายนอกองค์การนั้น จะค านึงถึงความถูกต้อง สร้างทัศนคติที่ดีเพ่ือให้เกิดการ
ให้ความร่วมมือ ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นเครื่องช่วยในการสื่อสารไปยังเป้าหมายอย่างทั่วถึง โดยได้เน้น
ให้ทราบถึงภัยมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้จากแหล่งต้นทางอย่างหนาแน่น ไม่ว่าจะเป็นฝุ่น
ละออง สารพิษอ่ืนๆที่จะน าเข้าสู่ร่างกายพร้อมฝุ่นละออง สร้างทัศนคติให้ค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม ผลกระทบต่อเด็กวัยเรียน โดยเน้นย้ าห้ามมิให้มีการเผาใกล้เคียงสถานศึกษา และสถานที่
ใกล้เคียงชุมชน เนื่องจากจะเป็นผลเสียหายอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียาภรณ์ เหมวัตร 
(2557) ศึกษาเรื่อง ปริมาณและการรับสัมผัสฝุนละอองในโรงเรียนใกลแหลงอุตสาหกรรม อ าเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี โดยได้ท าการศึกษาปริมาณและการได้รับสัมผัส PM10 ในโรงเรียน 4 แห่ง ที่อยู่ ใกล้และไกล
แหล่งอุตสาหกรรม พบว่า กลุ่มโรงเรียนที่อยู่ใกล้อุตสาหกรรมมีการรับสัมผัส PM10 มากกว่าพ้ืนที่โรงเรียน
ที่อยู่ไกลอุตสาหกรรม 

2. ด้านทรัพยากร ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงความเห็นว่า การด าเนินการตามหลักทรัพยากรทางการ
บริหาร 4M คือ ด้านบุคลากร มีการบริหารจัดการคนของหนวยงานต่างๆ โดยท าเปนรูปแบบค าสั่ง
มอบหมายอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ ยังคงมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อสัดส่วนพ้ืนที่ที่จะต้องแก้ไขปัญหา แต่ได้มี
การบูรณาการท างานร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในรูปของชุดปฏิบัติการ เพ่ือลดความซ้ าซ้อน 
รวมทั้งช่วยเสริมก าลังบุคลากรในภารกิจจัดการปัญหาฝุ่นละอองในพ้ืนที่ที่ร่วมกันรับผิดชอบ นอกจากนี้ใน
ด้านบุคลากรนั้น มีการสร้างเครือข่ายเพ่ือช่วยในการเฝ้าระวังการลักลอบเผาในที่โล่ง โดยใช้กลไก ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกปกครองท้องที่ รวมทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งสอดคล้องกันกับงานวิจัย
ของ สุดจิต ครุจิต (2556) ศึกษาเรื่อง ระบบเฝ้าระวังฝุ่นละอองและคุณภาพอากาศแบบบูรณาการระยะที่ 2 
ศึกษาพบว่า ระบบเฝ้าระวังฝุ่นละอองและคุณภาพอากาศแบบบูรณาการในพ้ืนที่ให้เป็นผลสมบูรณ์มากขึ้น 
กระท าโดยสร้างเครือข่ายนักสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ประกอบด้วยตัวแทนจาก เทศบาลและ อบต. เพ่ือให้มี
บทบาทในการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศของท้องถิ่นด้วยตนเอง และสร้างความเข้มแข็งในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดานงบประมาณ ในหลายหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละออง ยังไม่มีการเตรียมการในเรื่องงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองไว้โดยเฉพาะ ดาน
วัสดุ ในหลายหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ยังไม่มีการเตรียมการในเรื่อง
วัสดุอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองไว้เป็นการเฉพาะ ในเบื้องต้นมีลักษณะเป็นการจัดสรร
โดยใหน าวัสดุของแต่ละหน่วยงานที่มีอยูไปใชส าหรับการด าเนินนโยบายเท่าที่จัดหาได้ ดานการจัดการ มี
จัดการวางแผนการท างาน มีการบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละหน่วยงาน
รวมทั้งระหว่างหน่วยงานมีการมอบหมายหนาที่อยางชัดเจน มีหัวหนาชุดในการควบคุมการปฏิบัติงาน มี
การมอบอ านาจในการตัดสินใจ  

3. ดานทัศนคติของนักปฏิบัติ ผูใหขอมูลส าคัญแสดงความเห็นว่า ได้ให้ความส าคัญกับการสร้าง
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อผู้ปฏิบัติ กระท าโดยการสร้างความรับรู้ ความตระหนักถึง
ปัญหาฝุ่นละออง และยังท าความเขาใจใหเห็นถึงความส าคัญและประโยชนที่จะเกิดข้ึนกับประชาชน รวมทั้ง
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ไดใหความรูและปรับทัศนคติใหเกษตรกรผู้ซึ่งต้องปฏิบัติตามาตรการให้เห็นถึงความส าคัญ สร้างความรู้ให้
แนวทางเลือกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาฝุ่นละออง 

4. ดานโครงสรางองคการ ผูใหขอมูลส าคัญแสดงความเห็นวา ไดมีการก าหนดขั้นตอนการท างาน
การก ากับดูแล/มีสายการบังคับบัญชา โดยไดออกค าสั่งใหสวนราชการที่มีอ านาจหนาที่ท่ีเกี่ยวของกันใหรวม
กับ ปฏิบัติหนาที่อยางบูรณาการ และมอบอ านาจการตัดสินใจใหกับผูปฏิบัติเพ่ือความคลองตัวในการ
ท างาน มีการแบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน เกิดการประสานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งใน
ระดับพ้ืนที่ต าบล และระดับหน่วยงานพื้นที่อ าเภอ 

ในการนี้ จากขอมูลที่ผูใหขอมูลส าคัญไดใหขอมูล พบวา การน านโยบายจัดการฝุ่นละออง PM 2.5 
ไปปฏิบัติในพ้ืนที่ต าบลปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีการด าเนินการตามบทบาทอ านาจหนาที่ในการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น ยังถือว่าขาดปัจจัยส าคัญ
ที่มีผลให้การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นผลส าเร็จ กล่าวคือ ในปัจจัย 4 ประการ ซึ่งประกอบดวย  

1) ดานการติดตอสื่อสาร = มีการด าเนินการ  
2) ดานทรัพยากร = ยังขาดทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ปฏิบัติตามมาตรการงดการเผาในที่โล่ง(พ้ืนที่เกษตรกรรม) ให้เป็นผลส าเร็จ  
3) ดานทัศนคติของนักปฏิบัติ = มีการด าเนินการ แต่ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงเนื่องจากขาดการ

สนับสนุนส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นงบประมาณหรือมาตรการอ่ืนเพ่ิมเติมนอกจากการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือให้
กลุ่มเป้าเกิดทัศนคติที่ดี เกิดความร่วมปฏิบัติตามมาตรการงดเผาในที่โล่งทุกคน 

4) ดานโครงสรางองคการ = มีการด าเนินการ 
ดังนั้น จากการที่น านโยบายไปปฏิบัติในพ้ืนที่ดังกล่าวจึงยังขาดปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้การน า

นโยบายไปปฏิบัติเป็นผลส าเร็จ จึงท าให้ในปัจจุบัน ยังมีเกษตรกรหลายรายที่มีพ้ืนที่ท าการเกษตรใน ต าบล
ปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลักลอบเผาฟาง ตอซังข้าว ในพ้ืนที่
เกษตรกรรม ยังมีแนวคิดยินยอมให้ถูกเปรียบเทียบปรับแทนการใช้แนวทางอ่ืนเพ่ือขจัดเศษซากพืชผล
การเกษตรทดแทนการเผา เนื่องจากเห็นต้องใช้เวลาเตรียมการมากขึ้น ต้องใช้แรงงาน เงินทุน มากยิ่งขึ้น  
ในการนี้ จากการที่การน านโยบายไปปฏิบัติในพ้ืนที่ดังกล่าวแล้วยังไม่เป็นผลส าเร็จเนื่องจากปัจจัยส าคัญ
ด้านทรัพยากร รวมทั้งด้านทัศนคติของนักปฏิบัตินั้นยังไม่สมบูรณ์ จึงเป็นการสอดคลองกับแนวคิดเรื่อง     
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 4 ประการ ของ George C. Edvard (1980) 
(อางถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ, 2563, หนา 13) ในปค.ศ. 1980 George C. Edvard ไดเขียนหนังสือ
ชื่อ "Implementing Pubic Policy" สรุปวา การน านโยบายไปปฏิบัติ มีปจจัยที่ มีอิทธิพลตอความส าเร็จ
ของการน านโยบายไปปฏิบัติ 4 ประการ ประกอบดวย 1.การติดตอสื่อสาร เชน การประชาสัมพันธ การ
ประชุม การท าสื่อ การท าเอกสาร ฯลฯ 2.ทรัพยากร ไดแก คน , งบประมาณ , วัสดุอุปกรณ , และการ
จัดการ 3.ทัศนคติของนักปฏิบัติเชน การสรางความรับรูใหกับผูปฏิบัติ , การท า ความเขาใจกับผูปฏิบัติ     
4.โครงสรางขององคการที่น านโยบายไปปฏิบัติเชน ขนาดของโครงสราง ความซับซ้อนของหนวยงาน/
จ านวนของหนวยงาน ขั้นตอนการท างาน การก ากับดูแล/การบังคับบัญชา 

2. ปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติตามนโยบายจัดการฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ 
ในประเด็นนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและ

อุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติตามนโยบายจัดการฝุ่นละออง PM 2.5 ในพ้ืนที่ ในแต่ละด้าน ดังนี้ 
(1) ด้านการติดต่อสื่อสาร คือ การติดต่อสื่อสารภายนอกองค์การ(หน่วยงานรัฐ กับ เกษตรกร) ยัง

ไม่ครอบคลุมพ้ืนที่เนื่องจากจ านวนเกษตรกรปลูกข้าว ซึ่งได้ขึ้นได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ต่อส านักงาน
เกษตรอ าเภอพระนครศรีอยุธยานั้นมีจ านวนมากจึงยังคงมีอุปสรรคด้านความสามารถในการรับรู้ความเข้าใจ
ในเทคโนโลยีสื่อสาร มีความสนใจในเทคโนโลยีสื่อสารที่ส าคัญในปัจจุบัน จึงขาดการเข้าถึงข้อมูลส าคัญที่
ส่งผลต่อการปฏิบัติตามมาตรการ  
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(2) ด้านทรัพยากร คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วย มีจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อจ านวน
พ้ืนที่ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ทั้งการเฝ้าระวัง การส ารวจตรวจสอบ การลงพ้ืนที่สร้างความรับรู้
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการจัดกิจกรรมรณรงค์ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายนั้นโดยส่วนใหญ่ก็มิได้
มีหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติงานด้านจัดการฝุ่นละอองเพียงประการเดียว และในส่วนของเกษตรกรซึ่ง
ต้องปฏิบัติตามนโยบายนั้น ต้องใช้บุคลากรแรงงานเพ่ิมเติมเพ่ือจะสามารถด าเนินการตามมาตรการงดเผา
ในที่โล่งในพ้ืนที่การเกษตรได้ เกิดภาระในด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ที่มากยิ่งขึ้น ซึ่งด้านงบประมาณ 
และวัสดุอุปกรณ์ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้ก็มิได้มีการสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายไว้เป็นการ
เฉพาะ ส่งผลให้เกิดการติดขัดในการปฏิบัติงาน รวมทั้งหากสามารถใช้งบประมาณมาสนับสนุนการ
ด าเนินการตามาตรการดังกล่าวได้นั้น ต้องผ่านกระบวนวิธีการตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
มีขั้นตอนหลายประการไม่ตอบสนองต่อความต้องการได้ทันท่วงที 

(3) ด้านทัศนคติของนักปฏิบัติ คือ ยังพบว่าเกษตรกรผู้ต้องปฏิบัติตามมาตรการนโยบายจัดการ
ปัญหาฝุ่นละอองโดยส่วนใหญ่ ยังมีแนวคิดไม่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการงดเผาในที่โล่ง โดยมี
สาเหตุทั้งจากการที่ต้องใช้เวลามากยิ่งข้ึน ใช้ทรัพยากรเพ่ิมขึ้น รวมทั้งมิได้มีจิตใจที่นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเนื่องจากคนต่างถิ่น มิได้เป็นประชากรที่มีที่อยู่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต าบล 

(4) ด้านโครงสร้างขององค์การ คือ  พบว่าในโครงสร้างองค์การที่มีอ านาจหน้าที่น านโยบายไป
ปฏิบัติให้เป็นผลส าเร็จนั้น ยังขาดหน่วยงานส าคัญที่มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ 
เช่น ต ารวจ จึงท าให้การปฏิบัติงานต้องใช้เวลา ใช้การประสานขอให้ด าเนินการ ท าในในคณะท างานยังขาด
องค์ความรู้หรือความสามารถเฉพาะของหน่วยงานส าคัญเพ่ือให้หน่วยงานสามารถบูรณาการใช้มาตรการให้
เป็นไปตามนโยบายได้ อีกท้ังพบว่า หน่วยงานมีขั้นตอนที่สลับซับซ้อน มีข้ันตอนที่ต้องใช้เวลาเตรียมการเพ่ือ
สามารถสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่บางประการได้ เช่น ขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือสนับสนุน 

3. แนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามนโยบายจัดการฝุ่นละออง 
PM 2.5 

ในประเด็นนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางวิธีการ
แก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามนโยบายจัดการฝุ่นละออง PM 2.5 ในแต่ละด้าน ดังนี้ 

แนวทางวิธีการแก้ไขปัญหา  
(1) ด้านการติดต่อสื่อสาร คือ จัดให้มีการประชุม จัดกิจกรรมสร้างความรับรู้ของเข้าใจกับกลุ่ม

เกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือส่งเสริมให้ใช้แนวทางอ่ืนในการขจัดเศษซากพืชผลการเกษตรทดแทนการเผาซึ่งเป็น
สาเหตุส าคัญของปัญหาฝุ่นละออง โดยในการปฏิบัติงานเมื่อพบปัญหาอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องจ านวน
เกษตรกรที่มีจ านวนมาก หรือเกษตรกรที่มีข้อจ ากัดเรื่องความสามารถในการรับรู้ผ่านเทคโนโลยีสื่อส าร 
หน่วยงานได้มีวิธีแก้ไขปัญหาโดยการใช้เทคโนโลยีสื่อสารเป็นเครื่องมือในการให้ข้อมูล สร้างความรับรู้ 
รวมทั้งใช้วิธีสื่อสารผ่านผู้แทนเกษตรกรในแต่ละครัวเรือนที่มีความสามารถน าข้อมูลความรู้สื่อสารต่อไปยัง
เกษตรกรได ้

(2) ด้านทรัพยากร คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อประสบปัญหามีจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานนั้น ได้มีวิธีแก้ไขปัญหาโดยการบูรณาการหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทหน้าที่ต้อง
ด าเนินการตามมาตรการเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายให้สนับสนุนบุคลากร มีการแบ่งงาน รวมทั้งใช้เครือข่าย
บุคลากรในพ้ืนที่ต าบลซึ่งประจ าอยู่ในพื้นท่ี เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนเกษตรกร ให้ช่วยแจ้งข้อมูลส าคัญ 
สอดส่อง เฝ้าระวัง รวมทั้งช่วยสร้างความรับรู้ และยับยั้งไม่ให้มีการลับลอบเผาในพ้ืนที่เกษตรกรรม มีการ
ประสานขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งเงินทุนจากหน่วยงานอ่ืน หรือกลุ่มการเงินอ่ืนเช่น สหกรณ์ฯ 
เพ่ือเกษตรกรสามารถกู้ยืมเพ่ือใช้ส าหรับปฏิบัติมาตรการได้  เพ่ือสนับสนุนแนวทางการขจัดเศษซากพืช
การเกษตรทดแทนการเผาในที่โล่ง และส าหรับเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เพ่ิมเติมยังไม่มี
การจัดเตรียมในแต่ละหน่วยงานนั้น ก็แก้ไขปัญหาโดยการใช้วัสดุที่สามารถใช้แทนกันได้ก่อน ไม่ว่าจะเป็น
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การขอสนับสนุนจากหน่วยงานตามโครงสร้างชุดปฏิบัติงานประจ าต าบลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การบูรณาการ
ท างานส าเร็จลุล่วง และเมื่อคณะท างานประสบปัญหาในการท างาน บริหารจัดการโดยจัดให้มีการประชุม
ซักซ้อมเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตามท่ีชุดปฏิบัติการฯประจ าต าบล ได้ประสบพบเจอจากการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้การด าเนินการในคราวต่อไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

(3) ด้านทัศนคติของนักปฏิบัติ คือ เมื่อหน่วยงานพบว่า เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายโดยส่วนใหญ่ยังมี
แนวคิดไม่ให้ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ ก็มีวิธีแก้ไขปัญหาโดยการ พยายามสร้างความรับรู้แก่เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย ให้ทราบถึงความส าคัญของปัญหาฝุ่นละอองมากยิ่งขึ้น พยายามชี้ให้เป็นประโยชน์จากการใช้
วิธีการขจัดเศษฟาง ซากตอซังข้าว ด้วยวิธีการใช้น้ าหมักชีวภาพช่วยย่อยสลายเศษซากพืชผลการเกษตร
ดังกล่าวทดแทนการเผา เพ่ือให้เกษตรกรมีทัศนคติให้ความร่วมมือตามนโยบายมากยิ่งขึ้น และส าหรับ
ปัญหาทัศนคติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะโดยค าสั่งมอบหมายหน้าที่ โดยทัศนคติของเครือข่ายเฝ้า
ระวัง หน่วยงานใช้วิธีแก้ไขปัญหาโดยการความรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้เห็นถึงความส าคัญของ
นโยบาย มุ่งสร้างให้มีทัศนคติเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน ไม่เห็นแก่
ความสัมพันธ์ในฐานะลูกบ้าน หรือฐานคะแนนเสียง 
 (4) ด้านโครงสร้างองค์การ คือ เมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคด้านโครงสร้างฯ หน่วยงานได้ใช้วิธีสะท้อน
สภาพปัญหาการขาดหน่วยงานส าคัญให้หน่วยงานก ากับดูแลทราบ เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างการด าเนินงาน
ในโอกาสต่อไป โดยในระหว่างที่โครงสร้างหน่วยงานร่วมด าเนินการยังไม่สมบูรณ์ก็ใช้วิธีประสานหน่วยงาน
ส าคัญร่วมปฏิบัติงานในกรณีที่มีความจ าเป็น รวมทั้งด าเนินการเป็นการเบื้องต้น 

ข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน/ผู้ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง 
(1) ด้านการติดต่อสื่อสาร คือ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีข้อเสนอแนะน าจัดให้มีสื่อวีดีทัศน์ หรือบทความ 

จากหน่วยงานราชการส าคัญระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีน่าเชื่อถือ เพ่ือเสริมการเรียนรู้ เกิดความ
ตระหนักในปัญหาเมื่อประชาชนรวมทั้งกลุ่มเป้าหมายได้เห็นภาพความเสียหาย ภาพผลกระทบต่อสุขภาพ 
โดยจัดให้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเทคโนโลยีการสื่อสารส าคัญที่เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น เช่น 
Facebook เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลเสียและผลกระทบด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ เพ่ือให้ประชาชนทั่ว
ประเทศตระหนักในปัญหาดังกล่าวมากยิ่งขึ้น 

(2) ด้านทรัพยากร คือ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้เสนอแนะให้หน่วยงานผู้มีอ านาจก ากับดูแล มีการ
สนับสนุนจัดสรรทรัพยากรเพ่ิมเติม ไม่ว่าจะเป็นจ านวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน 
งบประมาณสนับสนุนให้แก่องค์การ งบประมาณในการจัดกิจกรรมรณรงค์ กิจกรรมสร้างความรับรู้  และที่
ส าคัญคือ งบประมาณเพ่ือสนับสนุนเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนใช้แนวทางอ่ืนทดแทนการเผาในพ้ืนที่
การเกษตร เช่น วัสดุอุปกรณ์ หัวเชื้อท าน้ าหมักชีวภาพ เครื่องอัดฟาง เนื่องจากพบว่าในหลายพ้ืนที่
เกษตรกรรม มีลักษณะไม่ติดแหล่งน้ าธรรมชาติ หรือหากติดแหล่งน้ าธรรมชาติก็ไม่มีน้ าเพียงพอที่จะใช้วิธี
แนวทางใช้น้ าหมักชีวภาพผสมเข้ากับน้ าที่สูบจากแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือปล่อยเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมหรือทุ่ง
นา เพื่อให้เกิดการช่วยย่อยสลายฟาง ตอซังข้าว แทนการเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูก โดยให้ส าหรับพ้ืนที่
เกษตรกรรมอ่ืนที่ไม่มีลักษณะพ้ืนที่ติดแหล่งน้ า ไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้ ก็ยังมีวัสดุอุปกรณ์อ่ืนช่วยสนับสนุนเพ่ือ
ไม่ให้เผา เช่น เครื่องอัดฟาง เป็นต้น 

(3) ด้านทัศนคติของนักปฏิบัติ คือ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเสนอแนะให้เพ่ิมการสนับสนุนส่งเสริมให้
เกษตรกรผู้ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการให้สามารถใช้แนวทางการขจัดเศษซากพืชผลการเกษตรทดแทนการ
เผาในพื้นที่การเกษตรได้อย่างทั่วถึง และครอบคลุม โดยไม่มุ่งเน้นเพียงการใช้อ านาจบังคับตามกฎหมาย ให้
เป็นการสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพ่ือส่งเสริมทัศนคติในการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามาตรการ
อย่างทั่วถึง รวมทั้งในส่วนภาคหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเสนอแนะให้มีมาตรการอ่ืนๆนอกจาก
มาตรการทางกฎหมาย เช่น การไม่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้กระท าการฝ่าฝืนลักลอบเผาในพ้ืนที่
เกษตรกรรม  
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(4) ด้านโครงสร้างองค์การ คือ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเสนอแนะเพ่ิมหน่วยงานส าคัญที่มีอ านาจหน้าที่ที่
เกีย่วข้องให้อยู่ในโครงสร้างองค์การที่ต้องน ามาตรการไปปฏิบัติในพ้ืนที่ เช่น ต ารวจ เนื่องจากข้อเท็จจริงใน
การปฏิบัติตามมาตรการนั้น ในบางกรณีผู้กระท าการฝ่าฝืนลักลอบเผาในที่โล่งนั้น ผลของการฝ่าฝืนมิได้เป็น
ความผิดเฉพาะในเรื่องสร้างเหตุร าคาญ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เพียงอย่างเดียว 
หากแต่ยังเข้าลักษณะความทางอาญาเพ่ิมเติมด้วย เช่น เผาในที่นาที่ติดกันกับทางหลวงแผ่นดิน ทาง
สาธารณะประโยชน์ รวมทั้งเผาแล้วลุกลามไปสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณ
ใกล้เคียง อีกทั้งถ้ามีหน่วยงาน เช่น ต ารวจ อยู่ในชุดปฏิบัติการที่มีหลายหน่วยงานบูรณาการท างานร่วมกัน
แล้ว ก็สามารถใช้ทักษะเฉพาะวิชาชีพแสวงหา สืบเสาะผู้กระท าผิด รวมทั้งพิสูจน์ความถูกผิดของผู้กระท า
การฝ่าฝืนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส าหรับข้อเสนอแนะในขั้นตอนอ่ืนๆที่ยุ่งยากซับซ้อน ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญเสนอแนะให้มีการลดขั้นตอนที่ซับซ้อนในกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณของบางหน่วยงาน 
เพ่ือสามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น 

 
ขอเสนอแนะ  
 

จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้  
1. ก่อนที่จะมีมาตรการใช้ด าเนินการนั้น ควรมีส ารวจตรวจสอบเพ่ือทราบถึงสภาพแวดล้อม ความ

เป็นอยู่โดยส่วนรวม บริบทของแต่ละพ้ืนที่ ศึกษาตรวจสอบวิเคราะห์ผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาในห้วง
ระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อหน่วยงานที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานก ากับ
ดูแลจะสามารถก าหนดมาตรการที่เหมาะสม น ามาตรการไปปฏิบัติได้อย่างส าเร็จลุล่วง มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล  

2. ควรมีการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาทัศนคติ รวมทั้งปลูกฝงจิตส านึกของการเปนเจาหนาที่ของ
รัฐที่ดีใหแกเจาหนาที่ในองคกร เพ่ือใหมีทัศนคติที่ดีตอการด าเนินการตามบทบาทอ านาจหนาที่ ในการน า
นโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งเน้นการพัฒนาทัศนคติในส่วนของประชาชนและเกษตรกรกลุ่มเพ่ือให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพ เกิดความหวงแหนในการรักษาประโยชน์ต่อส่วนรวม เกิดค่านิยมให้ช่วยกัน
สอดส่อง ดูแล เฝ้าระวัง และตักเตือนผู้ฝ่าฝืนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองส าเร็จลุล่วงด้วยดี   

3. ควรมีการสนับสนุนทรัพยากรส าคัญที่จ าเป็นเพ่ิมเติม ไม่ว่าจะเป็นด้านจ านวนบุคลากรผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ สนับสนุนงบประมาณเบี้ยเลี้ยงให้แก่ผู้ช่วยเฝ้าระวังอย่างเหมาะสม เช่น ให้มีลักษณะเป็นการให้
รางวัลแก่ผู้ช่วยเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส บันทึกหลักฐานส าคัญเพ่ือพิสูจน์ความผิดของผู้กระท าการฝ่าฝืน โดย
เงินรางวัลนั้นจะแบ่งสันปันส่วนมาจากเงินเปรียบเทียบปรับ เป็นต้น และส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือ
คณะท างาน ควรมีการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษตามความเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมขวัญก าลังใจใหกับเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงาน  

4. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณหรือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
ปรับเปลี่ยนวิธีขจัดเศษซากพืชผลการเกษตรทดแทนการเผาในพ้ืนที่การเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากในการปฏิบัติภารกิจใดๆย่อมไม่สามารถท าให้เกิดความส าเร็จได้เพียงการใช้อ านาจบั งคับ หากแต่
ต้องเน้นในการสร้างความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน บนพื้นฐานของประโยชน์ประชาชนโดยส่วนรวม 

5. ควรมีการซักซอมแนวทางการปฏิบัติงานตามหนาที่รับผิดชอบตามโครงสรางองคกร มีการ
เตรียมความพร้อมล่วงหน้า เนื่องจากการแก้ไขปัญหาบางประการ เช่น การแก้ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ไม่อาจด าเนินการได้โดยง่ายและรวดเร็ว ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมความ
พร้อมรองรับปัญหาที่ได้จากการถอดบทเรียน 
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