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การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร
ตามข้อบัญญัติตาบลโหรา เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. 2542 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลโหรา
อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
The Participation of Citizens to Management of
Pollution from Pig Farming toword Administrative
Provisions Regarding Health Hazardous Business
B.E.2542 in Hora Subdistrict Administrative
Organization At Samat District Roi Et Province
กฤติญา สุขเพิ่ม1
บทคัดย่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกรตามข้อบัญญัติ
ตาบลโหรา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542 ในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลโหรา อ าเภออาจสามารถ จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ผู้ วิ จั ย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ศึ ก ษา
กระบวนการ ข้อดี และข้อเสียของการส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมลพิษจาก
ฟาร์มสุกรตามตามข้อบัญญัติตาบลโหรา เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.
2542 และเพื่อเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมลพิษจาก
ฟาร์มสุกรตามข้อบัญญัติตาบลโหรา เรื่องกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542
1

หัวหน้าโครงการวิจัย,รองคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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โดยศึกษากลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) ที่เลือกแบบเฉพาะเจาะจงโดยใช้
หลักเกณฑ์พิจารณาจากผู้มีอานาจและหน้าที่ในการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกรและ
ประชาชนผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบต่ อ การจั ด การฟาร์ ม สุ ก รในพื้ น ที่ ดั งกล่ า วโดยใช้ ก าร
สัมภาษณ์เดี่ยวเชิงลึก(In-depth interview) จานวน 8 คน ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการสุกร ผู้นาชุมชน และประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ต่อการจัดการฟาร์มสุกรซึ่งพิจารณาจากชุมชนที่มีการเลี้ยงสุกรตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป
ประกอบด้วยหมู่ที่ 4 และ 10 ตาบลโหรา อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
จากการศึกษาพบว่า พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลโหรามีกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนที่เป็นข้อดีที่ท้องถิ่นมีห น่วยงานงานส่ งเสริมการเกษตรทาหน้ า ที่
ส่งเสริมงานปศุสัตว์ ควบคุมมลพิษจากฟาร์มสุกร ได้แก่ น้าเสีย กลิ่น มู ลสุกร โรคและ
แมลง และมีโครงการให้ความรู้ในด้านการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร ได้แก่การทาน้า
หมักชีวภาพเพื่อใช้ในการบาบัดน้าเสีย และกลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกร อีกทั้งมีการจัดสรร
งบประมาณให้เหมาะสมเพื่อที่ใช้ดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
ที่ใช้แบบบูรณาการกับการพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนซึ่งผู้นาชุมชนทาหน้าที่เป็น
ผู้ไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียนที่ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่โดยผู้นาชุมชนเป็นตัวแทนเพื่อ
ไปพูดคุยและเสนอแนะการดาเนินกิจการของฟาร์มสุกรให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเพื่อลด
ปั ญ หามลพิ ษ ที่ จ ะมี ผ ลกระทบความเสี ยหายต่อ ชุ ม ชนและประชาชนมี ส่ว นร่ วมรับ
ผลประโยชน์อีกทั้งการมีส่วนร่วมในการประเมินผลที่ได้บูรณาการการทางานร่วมกัน
ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตาบลโหรา สานักงานเกษตรอาเภอ และเจ้าของฟาร์มสุกร
ที่มีประสบการณ์การจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าของ
ฟาร์มได้รับความรู้ทางวิชาการ ส่วนในข้อเสียของการจัดการฟาร์มสุกรในพื้นที่พบว่า
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโหรายั งไม่ มี ก ารก าหนดข้ อ บั ญ ญั ติ เ รื่ อ งการควบคุ ม การ
ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรไว้เป็นการเฉพาะซึ่งไม่มีการกาหนดรายละเอียดและความ
ชัดเจนของวิธีการจัดการมลพิษด้านต่างๆ ของฟาร์ มสุกรโดยมีข้อเสนอแนวทางการมี
[157]

วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์

ฉบับที่ 1 ปีที่ 1

ส่วนร่วมของประชาชนโดยให้ท้องถิ่นจัดทาข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการประกอบกิจการ
เลี้ยงสุกรเป็นการเฉพาะที่กาหนดระยะห่างของสถานที่ตั้งของโรงเรือนกับชุมชน สถาน
ประกอบการเลี้ยงสุกร สุขลักษณะของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และส่วนประกอบ ระบบบาบัด
น้าเสีย การจัดการมูลสุกร สุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน การจัดการแหล่งแพร่เชื้อโรค
การป้องกันเหตุราคาญ เป็นต้น อีกทั้งควรจัดตั้งคณะกรรมการไกล่เกลีย่ ข้อร้องเรียนทีม่ ี
ลักษณะเป็นทางการโดยแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นาชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิทาง
วิชาการ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมร่วมกัน
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน, การจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร
Abstract
The participation of citizens to management of pollution from pig
farming toword Administrative Provisions Regarding Health Hazardous
Business B.E.2542 in Hora Subdistrict Administrative Organization At Samat
District Roi Et Province. The researcher study objectives include people's
participation and the advantages and disadvantages of the involvement of
citizens in the management of pollution from pig farms, and the offering
the participation of citizens in the management of pollution from pig farms
in Hora Subdistrict Administrative Organization At Samat District Roi Et
Province. The study provides key information selected using specific
criteria determined by the authority and responsibility to manage pollution
from the farm pigs and the people who were affected by the pig farms in
the area. The Using In- depth interview of 8 people, including the local
executives and local officials, swine owners, community leaders and
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citizens who were affected by the pig farm which the community is fed up
from 5 0 th to include moo 4 and 1 0 in Hora Subdistrict Administrative
Organization At Samat District Roi Et Province.
The area of Hora Subdistrict Administrative Organization found that
the participation of the people are the advantages of local agricultural
extension agency responsible for promoting cattle and pollution from
sewage smell pig farms are disease and insect and project knowledge
management. Including for use in biological wastewater treatment and the
stench from pig farms benefit. Also the budget is allocation accordingly to
prevent pollution and the use of integrated development and debug of
the community that community leaders acting as mediators has prompted
complaints from residents in the area represented by community leaders
to discuss and make recommendations for the operation of the farm is
appropriate to reduce the pollution that will result. Integration of
interoperability between Hora Subdistrict Administrative Organization, At
Samat District Agricultural Extension Office and swine owners to encourage
and support farmers received technical knowledge. The downside of the
pig farms in areas that Hora Subdistrict Administrative Organization no
provision requiring the controller to operate the pig, which is not
specifically defined and clear details of how to handle the swine pollution.
The proposed guidelines for the participation by making local ordinances
in entrepreneurship swine that determine the distance of the location of
the farm community,the establishment of pig hygiene, housing and animal
components,wastewater treatment, pig manure, management sanitation
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worker , sources spread and prevent nuisance include establish mediation
committee should a formal complaint from local administrators appointed
by community leaders and academic luminaries to find solutions together.
Keywords: The participation of citizens, management of pollution
from pig farming

บทนา
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ถื อ เป็ น หลั ก การสากลที่ อ ารยประเทศให้
ความสาคัญ และเป็นประเด็นหลักที่สังคมไทยให้ความสนใจเพื่อพัฒนาการเมืองเข้าสู่
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามหลักการธรรมาภิบาลที่ภาครัฐจะต้องเปิด
โอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพื่อสร้า ง
ความโปร่งใสและเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
ของทุก ๆ ฝ่ายโดยฟาร์มสุกรเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตที่ชุมชนมีความต้องการ
แต่เนื่องจากประชากรในชุมชนในอดีตยังไม่หนาแน่น ประชาชนยังไม่เห็นปัญหามลพิษ
จากฟาร์มสุกรที่จะกระทบต่อการเป็ นอยู่ของชุมชน เมื่อฟาร์มสุกรมีปริมาณที่มากขึ้น
ย่อมส่งผลกระทบด้านต่างๆ ของชุมชน ได้แก่ มลพิษทางกลิ่น เนื่องจากการฟาร์มสุกร
ทาให้เกิดมูลสุกรเป็นจานวนมากหากไม่มีการจัดการที่ดีโดยเฉพาะด้านความสะอาด จะ
เป็ น แหล่ ง ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด กลิ่ น เหม็ น เพราะความชื้ น ในอากาศและอุ ณ หภู มิ จ ะท าให้
เกิดปฏิกิริยาเกิดก๊าซที่มีกลิ่นได้ นอกจากนี้ น้าเสียจากฟาร์มสุกรส่วนใหญ่เกิดจากการ
ล้างทาความสะอาดคอกหากไม่มีระบบบาบัดน้าเสียก่อให้เกิดการปล่อยทิ้งของน้าเสียลง
สู่ทางสาธารณะหรือไร่นาที่เป็นพื้นที่เพาะปลูกได้
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จากผลกระทบดังกล่าวท าให้เกิ ดปั ญหาการจัด การมลพิ ษ จากฟาร์ม สุกรซึ่ง
ประชาชนต้องมีส่วนร่วมต่อการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกรในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลโหรา อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เกิดปัญหาความขัดแย้งภายในชุมชน
ระหว่างชาวบ้านและผู้ประกอบการฟาร์มสุกร อันเนื่องมาจากมลพิษที่เกิดจากฟาร์ม
สุกรที่ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 10 บ้านโนนหาด ตาบลโหรา อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งประชาชนได้มีส่วนร่วมต่อการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกรในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลโหรา อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีมาตรการทางสังคมในการ
จั ด การฟาร์ ม สุก รในพื้ น ที่ ดังกล่ าวโดยชุ ม ชนบ้ านโนนหาดได้รั บ รางวั ลหมู่บ้ า นตาม
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในปี พ.ศ. 2555 ซึ่ งมี ผู้ วิ จั ย มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ กษา
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ข้อดี ข้อเสียในการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร
และเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการ ข้อดี และข้อเสียของการส่วนร่วมของประชาชนใน
การจั ด การมลพิ ษ จากฟาร์ ม สุก รตามตามข้ อ บั ญ ญัติ ต าบลโหรา เรื่ อ งกิ จ การที่ เ ป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542
2. เพื่อเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมลพิษจากฟาร์ม
สุกรตามข้อบัญญัติตาบลโหรา เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542

ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย
ขอบเขตดังนี้
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1. ขอบเขตด้านพื้นที่ ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการมลพิษฟาร์มสุกร
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลโหรา อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการมลพิษ
จากฟาร์มสุกร
3. ขอบเขตด้านประชากร ศึกษากลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่เลือกแบบเฉพาะเจาะจง
โดยใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับอานาจและหน้าที่ในการจัดการ
มลพิษจากฟาร์มสุกร และประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อการจัดการฟาร์มสุกร โดยใช้
การสัมภาษณ์เดี่ยวเชิงลึก (In-depth interview) จานวน 8 คน แยกได้ดังนี้
(1) ผู้ ป ระกอบการฟาร์ ม สุ ก ร ในพื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโหรา
อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 2 คน
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่รับผิดชอบจัดการมลพิษจาก
ฟาร์มสุกร จานวน 2 คน
(3) ผู้นาชุมชน ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลโหรา ที่มี
การเลี้ยงสุกรตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป จานวน 2 คน
(4) ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อการจัดการฟาร์มสุกรในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลโหรา อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 2 คน

วิธีดาเนินการวิจัย
ส่วนที่ 1 ทาการศึกษาโดยการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารข้อมูลต่าง
ๆ ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว (Documentary Research) ไม่ ว่ า จะเป็ น จากหนั ง สื อ และบทความ
เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ทั้งที่ปรากฏในรูปของเอกสารและข้อมูลอิเล็คโทรนิคส์ ที่เป็น
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา
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ส่วนที่ 2 ทาการศึกษาโดยการหาข้อเท็จจริงจากสถานการณ์ (Fact Research)
โดยใช้เครื่องมือในการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เดี่ยวเชิงลึกที่มีลักษณะให้ผู้สัมภาษณ์
สามารถปรั บ เปลี่ ยนให้ เ หมาะกั บ สถานการณ์แ ละผู้ต อบเป็ น การสัม ภาษณ์แ บบกึ่ง
โครงสร้ างที่ส ามารถยื ดหยุ่ นและเปิดกว้า ง ผู้สั มภาษณ์ มีอิ สระในการถามเพื่อ ให้ได้
คาตอบตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากผู้บริหารท้องถิ่น
และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่รับผิดชอบจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร
ผู้นาชุมชนและประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลโหรา อาเภออาจสามารถ
จังหวัดร้อยเอ็ด

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ จั ย นี้ ใ ช้ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การ
สัมภาษณ์ แล้วนาข้อมูลมาเรียบเรียงให้เป็นระบบ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
ตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ซึ่งได้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ที่จดบันทึกไว้จาก
สิ่งที่เป็นรูปธรรมจากพื้นที่ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาจากข้อมูลซึ่งได้จาก
การศึกษาเอกสาร ตรวจสอบข้อมูลและผลการวิเคราะห์โดยคณะผู้วิจัย

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลจากการวิเคราะห์กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
จัดการมลพิษจากฟาร์มสุกรขององค์การบริหารส่วนตาบลโหรา อาเภออาจสามารถ
จังหวัดร้อยเอ็ด
จากการศึกษาลงพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโหรา อาเภออาจสามารถ
จั ง หวั ด ร้ อยเอ็ ด ผู้ วิ จั ย ได้รวบรวมจากการสัมภาษณ์ผู้บ ริ หารท้ องถิ่ นและเจ้ าหน้าที่
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ท้องถิ่น ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร ผู้นาชุมชน และประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อการ
จัดการฟาร์มสุกร รวมทั้งสังเกตโดยการเดินสารวจพื้นที่ร่วมกับผู้นาชุมชน เพื่อศึกษา
สภาพของหมู่บ้านที่ทาการสารวจเพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจสภาพแวดล้อมของการ
จั ด การมลพิ ษ จากฟาร์ ม สุ ก ร ตลอดจนการแก้ ไ ขปั ญ หามลพิ ษ จากฟาร์ ม สุ ก รที่
ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
(1) การได้ รับข้ อ มูลข่ า วสาร องค์ ก ารบริ หารส่ว นต าบลโหรามี หน่ ว ยงาน
สานักงานปลัด มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอมข้อพิพาทต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร
โดยมีนักวิชาการเกษตรเป็นผู้ทาหน้าที่ส่งเสริมงานปศุสัตว์ ในการจัดการมลพิษจาก
ฟาร์มสุกร ได้แก่ น้าเสีย กลิ่น มูลสุกร โรคและแมลง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลโหรา
ได้มีโครงการให้ความรู้ในด้านการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร โดยมีการให้ความรู้
เกี่ยวกับการทาน้าหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการบาบัดน้าเสีย และกลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกร
แก่ผู้ประกอบการจากฟาร์มสุกรในพื้นที่ และการจัดให้มีบ่อเกรอะผึ่งตากให้มูลสุกรแห้ง
ก่อนเก็บเพื่อรอจาหน่ายหรือนาไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการใช้แกลบผสมมูลสุกรเพื่ อ
กาจัดกลิ่นและป้องกันแมลง ซึ่งถึงแม้องค์การบริหารส่วนตาบลโหรา จะไม่มีหน่วยงาน
สาธารณสุขเหมือนอย่างเช่นท้องถิ่นอื่นก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนตาบลโหรามีความ
พร้อมและศักยภาพในการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกรพอสมควร โดยมีส่วนงานและผู้ที่
รับผิดชอบในด้านเป็นนักวิชาการการเกษตร ซึ่งจะเป็ นผู้คอยกากับดูแล แนะนาและให้
ความรู้ในด้านต่างๆ ในการดาเนินการเลี้ยงสุกร การระวังป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
ต่างๆ ที่อาจเกิดจากฟาร์มสุกร และจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมเพื่อที่ใช้ดาเนินการ
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจะตั้งไว้ใช้แบบบูรณาการกับการพัฒนาและ
แก้ปัญหาของชุมชน โดยจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบล
โหรา พบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลโหรามีกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้
แก่เจ้าของฟาร์มสุกรโดยมีวิธีการที่ให้เจ้าหน้าที่นักวิชาการเกษตรออกไปให้ความรู้และ
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ตรวจเยี่ยมฟาร์มสุกรเป็นระยะตลอดทั้งปี และได้มีการเชิญเจ้าของฟาร์มสุกรเข้าร่วม
การอบรมพัฒนาความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามโอกาสอันควรเป็นระยะตลอดทั้งปี
เช่นเดียวกัน สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของผู้นาชุมชนหมู่ที่ 10 ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การได้รับข้อมูลข่าวสารในการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุก รแก่เจ้าของฟาร์มสุกรในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ เช่น การบาบัดน้าเสียจากการชะล้างมูลสุกรด้วยน้าหมัก
ชีวภาพ การกาจัดกลิ่นมูลสุกรโดยใช้น้าหมักชีวภาพและตากแห้ง การตั้งโรงเรือนเลี้ยง
สุกรใหม่ต้องให้อยู่ห่างจากชุมชนพอสมควร การดูแลรักษาความสะอาดกรงหรือคอก
สุกรอย่างสม่าเสมอ เป็นต้น อีกทั้ง เจ้าของฟาร์มสุกร หมู่ที่ 10 ตาบลโหรา ได้ให้ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้เลี้ยงสุกรได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์และใช้ต่อการจัดการ
มลพิษในการลดการแพร่กระจายเชื้อโรคที่เกิดจากการเลี้ยงสุกร โดยผู้เลี้ยงสุกรได้รับ
ความรู้เป็นอย่างดีจ ากหน่วยงานปศุสัตว์อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด อย่าง
สม่าเสมอจนถึงปัจจุบันที่ประกอบการมากว่า 30 กว่าปี ซึ่งยังไม่มีการแพร่ระบาดของ
เชื้อโรคที่เกิดจากการเลี้ยงไปสู่ชุมชน และปัจจุบันระยะห่างของชุมชนจากฟาร์มสุกร
เป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร
(2) การแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกรในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลโหรา จากสัมภาษณ์ประชาชนหมู่ที่ 10 ตาบลโหรา ได้ให้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็นในเรื่องการจัดการมลพิษโดยประชาชนผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากฟาร์มสุกรได้แจ้งความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้นาชุ มชน ได้แก่ กานัน
หรือผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ผู้นาชุมชนมีส่วนร่วมในการกากับ ดูแลให้คาแนะนา ช่วยเหลือ
พึ่งพาอาศัยกันเกี่ยวกับการประกอบการเลี้ยงสุกรที่เหมาะสมระหว่างเจ้าของฟาร์มสุกร
ด้วยกันและจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงสุกร การปรึกษาหารือร่วมกัน
ของผู้ น า และชุ ม ชนเกี่ ย วกั บ การก าหนดแนวทางที่ เ ป็น ข้ อ ตกลงของชุ ม ชนสาหรับ
ผู้ประกอบการฟาร์มที่จะไม่เกิดปัญหามลพิษต่อชุมชน โดยเมื่อผู้นาชุมชนได้รับแจ้ง
ความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยผู้นาชุมชนเป็นตัวแทนของชุมชนเพื่อไปพูดคุย
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และเสนอแนะการดาเนินกิจการของฟาร์มสุกรให้ เป็นไปอย่างเหมาะสมเพื่อลดปัญหา
มลพิษที่จะมีผลกระทบความเสียหายต่อชุมชน และกรณีหากจะมีการตั้งฟาร์มสุกรแห่ง
ใหม่ขึ้นในชุมชน ผู้นาชุมชนก็จะเข้าไปพูดคุยเพื่อจะขอความร่วมมือให้ฟาร์มสุกรไปตั้ง
โรงเรือนที่ห่างจากชุมชนมากขึ้น ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการร้องเรียนเกี่ยวกั บการ
จัดการมลพิษไม่ค่อยจะมี เนื่องจากผู้นาชุมชนได้ใกล้ชิดกับเจ้าของฟาร์มสุกรที่ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของลูกบ้านที่ได้ให้ความเชื่อถือเคารพและนับถือส่งผลให้เจ้าของฟาร์มสุกร
ดาเนินการแก้ไขปัญหาจากมลพิษและได้รับความร่วมมือจากเจ้าของกิจการเป็นอย่างดี
ซึ่งส่วนใหญ่ปัญหามลพิษเกิดจากสาเหตุของกลิ่นมูลสุกรที่เกิดขึ้นในเวลาตอนเย็นในฤดู
ฝน
(3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือต่อการจัดการมลพิษจากฟาร์ม
สุกร ผลจากการสัมภาษณ์ประชาชนหมู่ที่ 5 ตาบลโหรา พบว่า จากการที่ประชาชนได้
เข้าแจ้งเรื่องเดือดร้อนราคาญแก่ผู้นาชุมชน ได้แก่ กานั นหรือผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งใช้วิธีการ
เจรจาปรึกษาหารือกันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะทาให้ฝ่ายประชาชนผู้ที่
รับผลกระทบได้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขปัญหาของผู้เจ้าของฟาร์ม
สุกร มีความเข้าใจปัญหาในเชิงวิชาการและยอมรับในเหตุผลและมีบทบาทร่วมกัน
ตรวจสอบการดาเนินงานของฟาร์มสุกรได้ ทางด้านฝ่ายเจ้าของฟาร์มสุกรได้มีโอกาสรับ
ฟังปัญหาเดือดร้อนของประชาชนอย่างตรงไปตรงมา มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงของ
ปัญหาและกระบวนการแก้ไขปัญหาและรายงานความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาต่อ
ประชาชน ทาให้ทั้งสองฝ่ายรับรู้มีความเข้าใจระหว่างกัน และได้เห็นการแสดงออกถึง
ความจริงใจต่อการแก้ไขปัญหา ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบพึงพอใจกับแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา และการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการมีส่วนร่วมของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่ง
ชุมชนหมู่ที่ 10 ตาบลโหรา มีระบบการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร โดยมีคณะทางานที่
แต่งตั้งจากผู้นาชุมชน ได้แก่ กานันหรือผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครหมู่บ้าน เป็นแกนนาใน
การตรวจสอบการดาเนินกิจการของฟาร์มสุกรเพื่ อให้มีระบบการจัด การที่ดีไ ม่ เ กิ ด
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ปัญหามลพิษในชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าของฟาร์มสุกร
และไม่ค่อยมีปัญหามลพิษจากฟาร์มสุกรที่ส่งผลสร้างความเดือดร้อนราคาญในชุมชน
นอกจากนี้ ผู้นาชุมชนหมู่ที่ 10 ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับปัญหามลพิษจากฟาร์มสุกรจากประชาชนในชุมชน ที่เคยมีเกี่ยวกับเรื่องกลิ่น
เหม็นจากฟาร์มสุกร โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนมักจะมีปัญหาบ่อบาบัดน้าเสียของฟาร์ม
สุกรจะล้นออกมาภายนอกทาให้ส่งกลิ่นเหม็น ผู้นาชุมชนใช้วิธีการพูดคุยไกล่เกลี่ยเพื่อ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมร่วมกันระหว่างประชาชนผู้เดือดร้อนและร้องเรียน
กับเจ้าของฟาร์มสุกร เช่น ขอให้เจ้าของฟาร์มสุกรแก้ไขปัญหาโดยการทาคันกั้นน้าให้
สูงขึ้น เติมน้าหมักชีวภาพเพื่อกาจัดกลิ่นเหม็น การขอร้องให้ย้ายโรงเรือนของฟาร์มสุกร
ออกไปให้ห่างจากชุมชนมากขึ้นเพื่อลดปัญหามลพิษที่จะมารบกวนชุมชน เป็นต้น
จากการสัมภาษณ์ผู้นาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลโหรา พบว่า องค์การ
บริหารส่วนตาบลโหรา เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เรื่องของกลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกร และกรณีโรงเรือนสุกรตั้งอยู่ใกล้ที่นาของชุมชน ทา
ให้มีการปล่อยมูลสุกรออกไปสู่ท้องนา ทาให้นาข้าวได้รับมูลสุกรมากเกินไป และส่งผล
ให้ข้าวได้ผลผลิตไม่เต็มที่ ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้ดาเนินการแก้ไขโดยให้ผู้นาชุมชนพูดคุย
ไกล่ เ กลี่ ย ระหว่ า งผู้ ร้ อ งเรี ย นและเจ้ า ของฟาร์ ม สุ ก รเพื่ อ หาแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาที่
เหมาะสม เช่น ขอให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องการกาจัดกลิ่นเหม็นจากน้า
เสียและมูลสุกร โดยอาศัยความรู้จากนักวิชาการของหน่วยงานระดับอาเภอได้แก่
ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ อ าเภอ ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอ และเจ้ า ของฟาร์ ม สุ ก รที่ มี
ประสบการณ์ต่อการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากน้าเสียและมูลสุกรได้สาเร็จ รวมถึงการ
แนะนาให้ลดจานวนสุกรที่เลี้ยงลงหรือย้ายที่ตั้งของฟาร์มสุกรออกไปให้ห่างจากชุมชน
เพื่อลดปัญหามลพิษต่างๆ
นอกจากนี้ เจ้ า ของฟาร์ ม สุ ก รหมู่ ที่ 4 ต าบลโหรา ได้ ใ ห้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ข้ อ
เรียกร้องที่ให้ผู้ประกอบการต้องย้ายโรงเรือนออกจากชุมชน แต่หากเป็นกรณีในอนาคต
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ที่การขยายตัวของชุมชนออกไปใกล้ฟาร์มสุกร เจ้าของฟาร์มก็คงจะรื้อถอนฟาร์มออกไป
ตั้งฟาร์มใหม่เพื่อให้ได้ระยะมาตรฐานและถูกต้องตามข้ อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องของ
โรงเรื อ นที่ จัด ตั้งฟาร์มแห่งใหม่ จะท าให้ เ จ้ า ของฟาร์มสุ กรไม่ได้ รับ ความเป็ นธรรม
เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่สามารถควบคุม
โรงเรือนเลี้ยงสุกรได้ ซึ่งเจ้าของฟาร์มหมู่ที่ 4 ได้ตระหนักดีว่า การเลี้ยงสุกรทาให้เกิด
มลพิษทางกลิ่นกับชุมชนซึ่งผู้เลี้ยงดาเนินการแก้ไขโดยทาน้าหมักชีวภาพมาใช้เติมลงใน
บ่ อ หมั ก มู ล สุ ก รและคอกเลี้ ย งสุ ก รอย่ า งสม่ าเสมอเพื่ อ ป้ อ งกั น มลพิ ษ ทางกลิ่ น ที่ จ ะ
แพร่กระจายไปสู่ชุมชนได้
จากข้อเรียกร้องทั้งฝ่ายประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบและฝ่ายเจ้าของฟาร์มสุก ร
ซึ่งผู้นาท้องถิ่นได้ให้ทั้งสองฝ่ายเพื่อดาเนินการปรับความเข้าใจกันเพื่อให้สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างปกติสุข อีกทั้ง องค์การบริหารส่วนตาบลโหรา ยังไม่มีการกาหนด
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลโหรา ว่าด้วย การประกอบการเลี้ยงสุกร ไว้เป็นการ
เฉพาะ แต่ขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตาบลโหรา มีข้อบังคับตาบล เรื่อง กิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2542 เพื่อใช้เป็นกฎหมายควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโหรา โดยกิจการเลี้ยงสุกร ถือเป็นกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ที่กาหนดไว้ในข้อ 3 ให้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและกากับในด้าน
สถานที่สาหรับประกอบการที่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับสุขลักษณะ ระบบการ
ระบายน้าเสีย มูลสุกร การป้องกันกลิ่นจากมูลสุกร โดยจะได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิ จ การเลี้ ย งสุ ก รได้ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ก าหนดเกี่ ย วกั บ สุ ข ลั ก ษณะ และเจ้ า
พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจก าหนดเงื่ อนไขไว้ เป็ น การเฉพาะเพื่อ ป้ อ งกั นอั น ตรายต่อ
สุขภาพของสาธารณชน
(4) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร จากการ
สัมภาษณ์ผู้นาชุมชนหมู่ที่ 2 ตาบลโหรา พบว่า เจ้าของฟาร์มสุกรได้ให้ความร่วมมือกับ
ชุมชนในเรื่องต่าง ๆ เป็นอย่างดีที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
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ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรม
งานบุญกุศลต่าง ๆ เช่นงานประเพณีสงกรานต์ งานทาบุญกลางบ้าน งานวันปีใหม่ งาน
วันเข้าพรรษา งานวันออกพรรษา รวมทั้งงานศพของชาวบ้านในหมู่บ้าน เป็นต้น รวมถึง
การช่วยเหลือปัจจัยในงานต่าง ๆ ของชุมชนด้วย อีกทั้งเจ้าของฟาร์มสุกรยังได้เข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และร่วมเป็นคณะทางานโครงการกองทุนพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) อาจกล่าวได้ว่า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานของชุมชน
เจ้าของฟาร์มสุกรจะให้ความสนใจ และกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ถือ
เป็นกิจกรรมพื้นฐานในสังคมชนบท คือการมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน และประสานความเข้าใจอันดีต่อกันของคนในชุมชน สาหรับการเกื้อกูลของ
เจ้าของฟาร์มสุกรต่อคนในชุมชน พบว่ าเจ้าของฟาร์มได้ดาเนินการให้ชาวบ้านได้ใช้มูล
สุกรโดยไม่คิดเงิน หรือบางครั้งก็ให้สุกรกับบ้านที่มีงานขึ้นบ้านใหม่ หรืองานศพ เพื่อ
นาไปเป็นอาหาร อีกทั้งเจ้าของฟาร์มยังให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกรแก่ผู้เลี้ยงสุกร
รายย่อยในชุมชน เช่น การทาวัคซีน การตรวจโรค การผสมสูตรอาหาร เป็นต้น
ในส่วนข้อร้องเรียนของประชาชนที่ให้ฟาร์มสุกรย้ายออกจากชุมชนนั้น เจ้าของ
ฟาร์ ม สุ ก รหมู่ ที่ 4 ต าบลโหรา ได้ ใ ห้ ข้ อ มู ลว่ า มี ค วามต้ อ งการให้ป ระชาชนในพื้นที่
พยายามสร้างความเข้าใจกับเจ้าของฟาร์มสุกรด้วยว่า ฟาร์มสุกรบางแห่งตั้งมานานกว่า
30 ปีแล้ว จากที่เคยอยู่ห่างไกลจากชุมชน แต่ปัจจุบันชุมชนก็ขยายตัวเข้าใกล้โรงเรือน
ของฟาร์มสุกร ฉะนั้น ผู้ที่ไปปลูกบ้านใกล้ฟาร์มสุกรก็ต้องเห็นใจฟาร์มสุกรเพราะตั้ง
โรงเรือนมาก่อน ขณะเดียวกันส่วนฟาร์มสุกรก็ต้องเห็นใจชุมชนที่ขยายตัวเข้ามาเพราะ
มีความจาเป็นเช่นกัน ดังนั้น การปรึกษาหารือและมีความเห็นอกเห็นใจกันเพื่อมองหา
แนวทางการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขจึงเป็นสิ่งสาคัญมากที่สุด
(5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล จากการสัมภาษณ์นักวิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตาบลโหรา พบว่า ในการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร ได้แก่ น้าเสีย
กลิ่น มูลสุกร โรคและแมลง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลโหราได้บูรณาการการทางาน
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ร่วมกับสานักงานเกษตรอาเภอ และเจ้าของฟาร์มสุกรที่มีประสบการณ์การจัดการ
มลพิษจากฟาร์มสุกรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าของฟาร์มได้รับความรู้ทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับการทาน้าหมักชีวภาพเพื่อใช้ใ นการบาบัดน้าเสีย และกลิ่นเหม็นจากฟาร์ม
สุกร การจัดให้มีบ่อเกรอะผึ่งตากให้มูลสุกรแห้งก่อนเก็บเพื่อรอจาหน่ายหรือนาไปใช้
ประโยชน์ รวมถึ ง การใช้ แ กลบผสมมู ล สุ ก รเพื่ อ ก าจั ด กลิ่ น และป้ อ งกั น แมลง ซึ่ ง
นักวิชาการการเกษตรจะเป็นผู้ทาหน้าที่ควบคุมและกากับและให้ความรู้ในด้านต่างๆ ใน
การดาเนินการเลี้ยงสุกร การระวังป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษต่างๆ ที่อาจเกิดจาก
ฟาร์มสุกร และจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมเพื่อที่ใช้ดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหามลพิษ ซึ่งการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ต้องพิจารณาจากงบประมาณ
แผ่นดินซึ่งมีค่อยข้างจากัดและอาจเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินโครงการให้ความรู้แก่
เจ้าของฟาร์มสุกร แต่เนื่องจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่อย่าง
จากัดส่งผลให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมในลักษณะกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุน
ความรู้แก่เจ้าของฟาร์มสุกรโดยนักวิชาการเกษตรออกไปให้ความรู้และตรวจเยี่ยมฟาร์ม
สุกรเป็นระยะตลอดทั้งปี และได้มีการเชิญเจ้าของฟาร์มสุกรเข้าร่วมการอบรมพัฒนา
ความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามโอกาสอันควรเป็นระยะตลอดทั้งปีเช่นเดียวกัน
2. วิเคราะห์ข้อดี และข้อเสีย ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
มลพิษ
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล แบ่ ง เป็ น 4 กลุ่ ม ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น และ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีอานาจหน้าที่ควบคุมการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร ผู้นาชุมชน
ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร และประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อการจัดการฟาร์มสุกรโดย
วิเคราะห์ข้อดี และข้อเสีย ของการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมลพิษจาก
ฟาร์มสุกร ดังนี้
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2.1 ข้อดีของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมลพิ ษ จาก
ฟาร์ ม สุก ร ซึ่ งแยกประเด็น ออกเป็น 5 ประเด็น ตามแนวคิ ดของการมีส่ว นร่ว มของ
ประชาชนต่อการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร คือ
(1) การได้รับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร
พบว่า มีข้อดีตรงที่มีหน่วยงานสานักงานปลัดที่มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาตาบล งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม
ข้อพิพาทต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร โดยมีนักวิชาการเกษตรเป็นผู้ทาหน้าที่ส่งเสริม
งานปศุสัตว์ ในการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร ได้แก่ น้าเสีย กลิ่น มูลสุกร โรคและ
แมลง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลโหราได้มีโครงการให้ความรู้ในด้านการจัดการมลพิษ
จากฟาร์มสุกร โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการทาน้าหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการบาบัดน้า
เสีย และกลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกร การจัดให้มีบ่อเกรอะผึ่งตากให้มูลสุกรแห้งก่อนเก็บ
เพื่อรอจาหน่ายหรือนาไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการใช้แกลบผสมมูลสุกรเพื่อกาจัดกลิ่น
และป้องกันแมลง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลโหรามีความพร้อมและศักยภาพในการ
จัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร โดยมีส่วนงานและผู้ที่รับผิดชอบในด้านเป็นนักวิชาการ
การเกษตร ซึ่ งจะเป็ น ผู้ ค อยก ากั บ ดู แ ล แนะน าและให้ ค วามรู้ ใ นด้ า นต่ า งๆ ในการ
ดาเนินการเลี้ยงสุกร การระวังป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษต่างๆ ที่อาจเกิดจากฟาร์ม
สุกร และจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมเพื่อที่ใช้ดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหามลพิษจะตั้งไว้ใช้แบบบูรณาการกับการพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชน อีก
ทั้งองค์การบริหารส่วนตาบลโหรามีกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้แก่เจ้าของ
ฟาร์มสุกรโดยมีวิธีการที่ให้เจ้าหน้าที่นักวิชาการเกษตรออกไปให้ความรู้และตรวจเยี่ยม
ฟาร์มสุกรเป็นระยะตลอดทั้งปี และได้มีการเชิ ญเจ้าของฟาร์มสุกรเข้าร่วมการอบรม
พั ฒ นาความรู้ จ ากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามโอกาสอั น ควรเป็ น ระยะตลอดทั้ ง ปี
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ เจ้าของฟาร์มสุกรยังได้รับข้อมูลข่าวสารในการจัดการมลพิษ
จากฟาร์มสุกรต่อในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ เช่น การบาบัดน้าเสียจากการ
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ชะล้างมูลสุกรด้วยน้าหมักชีวภาพ การกาจัดกลิ่นมูลสุกรโดยใช้น้าหมักชีวภาพและตาก
แห้ง การตั้งโรงเรือนเลี้ยงสุกรใหม่ต้องให้อยู่ห่างจากชุมชนพอสมควร การดูแลรักษา
ความสะอาดกรงหรือคอกสุกรอย่างสม่าเสมอ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการได้รับความรู้ที่เป็น
ประโยชน์และใช้ต่อการจัดการมลพิษในการลดการแพร่กระจายเชื้อโรคที่เกิดจากการ
เลี้ยงสุกร จากหน่วยงาน ปศุสัตว์อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด อย่างสม่าเสมอ
จนถึงปัจจุบันที่ประกอบการมากว่า 30 ปี ซึ่งยังไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่เกิด
จากการเลี้ยงไปสู่ชุมชน สอดคล้องกับประโยชน์ของการมีส่วนร่วมที่ทาให้เจ้าหน้าที่ของ
รั ฐ มี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ ประชาชนและเป็ น การพั ฒ นาความเชี่ ย วชาญและความคิ ด
สร้างสรรค์และถือเป็นการให้ชุมชนเพื่อเรียนรู้กระบวนการทางานของคนในชุมชนและ
สอดคล้องกับแนวคิดของสุวิทย์ เฑียรทอง (2526 อ้างในนันทนา ศรีสว่าง, 2543 : 11)
ได้ให้แนวคิดของการจัดการฟาร์มสุกรที่ดีว่า การจัดการฟาร์มสุกรที่ดีหมายถึง การที่ผู้
เลี้ยงจะต้องมีความชานาญในการเลี้ยงสุกรแต่ละประเภท
(2) การแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร พบว่ามี
ข้อดีในด้านการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกรในประเด็นที่ผู้นา
ชุมชนเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นโดยวิธีการกากับ ดูแล ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ
พึ่งพาอาศัยกันเกี่ยวกับการประกอบการเลี้ยงสุกรที่เหมาะสมระหว่างเจ้าของฟาร์มสุกร
ด้วยกันและจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงสุกร การปรึกษาหารือร่วมกัน
ของผู้ น า และชุ ม ชนเกี่ ย วกั บ การก าหนดแนวทางที่ เ ป็น ข้ อ ตกลงของชุ ม ชนสาหรับ
ผู้ประกอบการฟาร์มที่จะไม่เกิดปัญหามลพิษต่อชุมชน โดยเมื่อผู้นาชุมชนได้รับแจ้ง
ความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยผู้นาชุมชนเป็นตัวแทนของชุมชนเพื่อไปพูดคุย
และเสนอแนะการดาเนินกิจการของฟาร์มสุกรให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเพื่อลดปัญหา
มลพิษที่จะมีผลกระทบความเสียหายต่อชุมชน และกรณีหากจะมีการตั้งฟาร์มสุกรแห่ง
ใหม่ขึ้นในชุมชน ผู้นาชุมชนก็จะเข้าไปพูดคุยเพื่อจะขอความร่วมมือให้ฟาร์มสุกรไปตั้ง
โรงเรือนที่ห่างจากชุมชนมากขึ้น สอดคล้องกับแนวความคิดของถวัลย์ วรรณกุล (2526,
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อ้างในนันทนา ศรีสว่า ง, 2543 : 11) กล่าวว่า การจัดการฟาร์มสุกร หมายถึง การ
ด าเนิ น การหรื อ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ก ารใดๆ ก็ ต ามที่ เ กี่ ย วกั บ การผลิ ต สุ ก รที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก
วิชาการเป็นการระดมความรู้ความชานาญหรือวิธีปฏิบัติการใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับการ
ผลิตสุกรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นการระดมความรู้ ความชานาญประสบการณ์
และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบริหารงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการผลิตอันนามา
ซึ่ งผลก าไรให้แ ก่ฟ าร์มในอัต ราสูงและต่อ เนื่ อ งคุ้มค่ าแก่ก ารลงทุน ทั้ งทรัพย์สินและ
แรงงาน เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการผลิตของแต่ละฟาร์ม
(3) ประชาชนมีส่วนร่ วมในการให้ความร่วมมือต่อการจัดการมลพิษ
จากฟาร์มสุกร มีข้อดีตรงที่เจ้าของฟาร์มสุกรได้มีโอกาสรับฟังปัญหาเดือดร้อนของ
ประชาชนอย่างตรงไปตรงมา มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงของปัญหาและกระบวนการ
แก้ไขปัญหาและรายงานความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาต่อประชาชน ทาให้ทั้งสอง
ฝ่ายรับรู้มีความเข้าใจระหว่างกัน และได้เห็นการแสดงออกถึงความจริงใจต่อการแก้ไข
ปัญหา ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบพึงพอใจกับแนวทางในการแก้ไขปัญหา และการ
แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการมีส่วนร่วมของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ
สุวิทย์ เฑียรทอง (2526, อ้างในนันทนา ศรีสว่าง, 2543 : 12) ได้กล่าวถึงประเภทของ
การเลี้ยงสุกรของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในประเทศไทยไว้ว่า การเลี้ยงสุกรในประเทศไทย
ที่มีการเลี้ยงสุกรเป็นอาชีพหลัก โดยมีลักษณะการเลี้ยงสุกรเป็นจานวนมากโดยถือเอา
รายได้จากการเลี้ยงสุกรเป็นรายได้หลัก รายได้จากกิจการอื่นเป็นเพียงรายได้ประกอบ
เพราะฉะนั้นการเลี้ยงสุกรด้วยวิธีนี้ผู้เลี้ยงจะต้องมีความรู้ความชานาญ มีทุนในการ
ดาเนินงานมีสถานที่เหมาะสมหาอาหารได้ง่าย ข้อสาคัญผู้เลี้ยงจะต้องมีจิตใจรักสุกร
อย่างแท้จริง มิฉะนั้นแล้วจะทาให้การเลี้ยงสุกรดาเนินไปไม่ตลอดรอดฝั่ง อีกทั้งมีการ
จัดการฟาร์มสุกรให้เหมาะสมไม่ให้เกิดปัญหาในฟาร์มและสภาพแวดล้อมนอก ๆ ฟาร์ม
ได้แก่ เพื่อนบ้านใกล้ๆ ฟาร์มโดยกาจัดมูลสุกรให้ถูกวิธีและถูกหลักสุขาภิบาล เป็นต้น
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(4) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร
มีข้อดีของการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร เนื่องจาก
เจ้าของฟาร์มสุกรจะให้ความสนใจและกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ถือ
เป็นกิจกรรมพื้นฐานในสังคมชนบท คือการมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน และประสานความเข้าใจอันดีต่อกันของคนในชุมชน สาหรับการเกื้อกูลของ
เจ้าของฟาร์มสุกรต่อคนในชุมชน พบว่าเจ้าของฟาร์มได้ดาเนินการให้ชาวบ้านได้ใช้มูล
สุกรโดยไม่คิดเงิน หรือบางครั้งก็ให้สุกรกับบ้านที่มีงานขึ้นบ้านใหม่ หรืองานศพ เพื่อ
นาไปเป็นอาหาร อีกทั้งเจ้าของฟาร์มยังให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกรแก่ผู้เลี้ยงสุกร
รายย่ อ ยในชุ ม ชน เช่ น การท าวั ค ซี น การตรวจโรค การผสมสู ต รอาหาร เป็ น ต้ น
สอดคล้องกับการให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สานักงานนโยบาย
และแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (2549: 18) ให้ ค วามหมายว่ า เป็ น
กระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยน
ข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ
ที่ เ หมาะสม และเป็ น ที่ ย อมรั บ ร่ ว มกั น ทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งจึ ง ควรมี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการนี้ตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้ เรียนรู้ การปรับเปลี่ยน
โครงการร่วมกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
(5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ในการประเมินผลที่ได้บูรณาการ
การทางานร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนตาบลโหรา สานักงานเกษตรอาเภอ และ
เจ้ า ของฟาร์ ม สุ ก รที่ มี ป ระสบการณ์ก ารจัด การมลพิ ษ จากฟาร์ ม สุก รที่ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เจ้าของฟาร์มได้รับความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการทาน้าหมักชีวภาพ
เพื่อใช้ในการบาบัดน้าเสีย และกลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกร การจัดให้มีบ่อเกรอะผึ่งตากให้
มูลสุกรแห้งก่อนเก็บเพื่อรอจาหน่ายหรือนาไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการใช้แกลบผสมมูล
สุกรเพื่อกาจัดกลิ่นและป้องกันแมลง ซึ่งนักวิชาการการเกษตรจะเป็นผู้ทาหน้าที่ควบคุม
และกากับและให้ความรู้ในด้านต่างๆ ในการดาเนินการเลี้ยงสุกร การระวังป้องกันและ
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แก้ไขปัญหามลพิษต่างๆ ที่อาจเกิดจากฟาร์มสุกร และจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม
เพื่ อ ที่ ใ ช้ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หามลพิ ษ สอดคล้ อ งกั บ
แนวความคิดการมีส่วนร่วมที่พัชรินทร์ รัตนวิภา (2547: 26) ให้ความหมายของการมี
ส่วนร่วม หมายถึงกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือก
และการตัดสินใจที่เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ซึ่งทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องควรจะเข้ามาร่วมในกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งการติดตาม
ประเมินผลเพื่อให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้ การเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการ
ร่วมกัน เพื่อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
2.2 ข้อเสียของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมลพิษจาก
ฟาร์ ม สุก ร ซึ่ งแยกประเด็น ออกเป็น 5 ประเด็น ตามแนวคิ ดของการมีส่ว นร่ว มของ
ประชาชนต่อการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร คือ
(1) การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับตาบล เรื่อง กิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2542 เพื่อใช้เป็นกฎหมายควบคุมกิจการที่เป็ นอันตราย
ต่อสุขภาพในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโหรา โดยกิจการเลี้ยงสุกร ถือเป็นกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่กาหนดไว้ในข้อ 3 ให้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและกากับใน
ด้านสถานที่สาหรับประกอบการที่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับสุขลักษณะ ระบบ
การระบายน้าเสีย มูลสุกร การป้องกันกลิ่นจากมูลสุกร โดยจะได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิ จ การเลี้ ย งสุ ก รได้ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ก าหนดเกี่ ย วกั บ สุ ข ลั ก ษณะ และเจ้ า
พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจก าหนดเงื่ อนไขไว้ เป็ น การเฉพาะเพื่อ ป้ อ งกั นอั น ตรายต่อ
สุขภาพของสาธารณชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลโหราได้รับโอนภารกิจทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคซึ่งทาให้ภารกิจของท้องถิ่นเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในการให้บริการสาธารณะและในบทบาทที่หลากหลายเป็นทั้งผู้
ออกและบั งคั บ ใช้ ก ฎหมาย อาทิ เ ช่ น การออกข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น การออกหรื อ ต่ อ
ใบอนุญาต ซึ่งการประชาสัมพันธ์ข้ อมูลการจัดการมลพิษ ของฟาร์มสุกรยังคงไม่ ไ ด้
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กระจายข้อมูลอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้เจ้าของฟาร์มสุกรและประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและ
สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและถูกสุขลักษณะ สอดคล้องกับแนวความคิดของ
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2541 : 152) ได้สรุปปัจจัยที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนโดยคานึงถึงปัจจัยด้า นประชาชนที่จะต้ องมี ความรู้ ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ในการทางาน สมาชิกต้องรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม มีโอกาสรับรู้ข้อมูล
ข่ า วสารโดยการมี ป ฏิสั มพั น ธ์ กั บ บุ ค คลอื่ น รู้ จั ก วิ ธี ก ารรวมกลุ่ ม ประชาชนเพื่ อ ช่ วย
แก้ปัญหา และสนับสนุนข้อมูลความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรที่จาเป็นเพื่อให้สามารถ
ดาเนินงานพัฒนาได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น
(2) การแสดงความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งการจัด การมลพิ ษ จากฟาร์มสุกร
พบว่าการแสดงความคิดเห็นในเรื่องการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกรมีข้อเสียตรงที่ผู้นา
ชุมชนยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดการไกล่เกลี่ยในรูปแบบที่เป็นทางการระหว่าง
ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบและเจ้าของฟาร์มสุกรทาให้ประชาชนจะเกิดความมั่นใจ
ได้ว่าการร้องเรียนจะได้รับการเยียวยาความเสียหายอันเนื่องจากการจัดการมลพิษของ
ฟาร์มสุกรซึ่งส่วนใหญ่ปัญหามลพิษเกิดจากสาเหตุของกลิ่นมูลสุกรที่เกิดขึ้นในเวลาตอน
เย็นในฤดูฝนทุกปี ทาให้เหตุเดือดร้อนราคาญยังคงมีตลอดอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพิเชษฐ์ สอนเจริญทรัพย์ (2544 : 13-16) กล่าวว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมจาก
ฟาร์มสุกร เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับผู้ประกอบการ ข้าราชการ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องที่
ต้องให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษ การจะทาให้ฟาร์มสุกรอยู่ร่วมกับชุมชนได้หรือไม่
ทาลายสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทาได้ จะไม่ทาให้อากาศเสีย(กลิ่น) ไม่มีฝุ่น น้าไม่เสีย ไม่มี
เสียงรบกวน และไม่ทาลายคุณภาพของดิน ซึ่งเป็นผลดีต่อเนื่องไปยังแหล่งน้าบริโภค
(3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือต่อการจัดการมลพิษจาก
ฟาร์มสุกร มีข้อเสียในการให้ความร่วมมือต่อการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร พบว่า
องค์การบริหารส่วนตาบลโหรายังไม่มีการกาหนดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
โหรา ว่าด้วย การประกอบการเลี้ยงสุกร ไว้เป็นการเฉพาะ แต่ขณะเดียวกันองค์การ
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บริหารส่วนตาบลโหรา มีข้อบังคับตาบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.
2542 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กฎหมายควบคุมกิ จการที่ เป็ นอั น ตรายต่ อสุข ภาพในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลโหรา โดยกิจการเลี้ยงสุกร ถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุ ขภาพ ที่
ก าหนดไว้ ใ นข้ อ 3 ให้ ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม และก ากั บ ในด้ า นสถานที่ ส าหรั บ
ประกอบการที่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับสุขลักษณะ ระบบการระบายน้าเสีย
มูลสุกร การป้องกันกลิ่นจากมูลสุกร โดยจะได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรได้
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดเกี่ยวกับสุขลักษณะ และเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจ
กาหนดเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน ซึ่งไม่มี
การกาหนดรายละเอียดและความชัดเจนของวิธีการจัดการมลพิษด้านต่างๆ ของฟาร์ม
สุกรเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติแก่เจ้าของฟาร์มสุกรให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ชุมชน โดยข้อบังคับตาบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ.2542 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ
อนุญาตกิจการฟาร์มสุกรเท่านั้น ทาให้หลักเกณฑ์การขออนุญาตยังคงขาดความชัดเจน
ในระบบการจัดการมลพิษของฟาร์มสุกร ที่ได้แก่ ระยะห่างของสถานที่ตั้งของโรงเรือน
กั บ ชุ ม ชน สถานประกอบการเลี้ ย งสุ ก ร สุ ข ลั ก ษณะของโรงเรื อ นเลี้ ย งสั ต ว์ แ ละ
ส่ ว นประกอบ ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย การจั ด การมู ล สุ ก ร สุ ข อนามั ย ของผู้ ป ฏิ บั ติ งาน
การจัดการแหล่งแพร่เชื้อโรค การป้องกันเหตุราคาญ เป็นต้น นอกจากนี้ ไม่ได้เปิด
โอกาสให้ ป ระชาชนได้มีส่ วนร่ วมต่อ การจัด การฟาร์ม สุก รก่ อ นอนุ ญาตให้ ป ระกอบ
กิจการ เช่น การให้อานาจหน้าที่แก่ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบทางมลพิษ
จากการประกอบการเรียกประชุม ประชาชนในหมู่บ้านว่ายินยอมให้ประกอบกิจการใน
พื้นทีห่ รือไม่ โดยผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล มาตรการป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต่อประชาชน ทาให้การจัดการมลพิษฟาร์มสุกรในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลโหราไม่มีข้อบัญญัติควบคุมผู้ประกอบการทาให้กระบวนการควบคุมมาตรฐาน
มลพิษจากการดาเนินกิจการขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงทาให้บางครั้งเกิด
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ปัญหามลพิษจากฟาร์มสุกรจนเกิดการสร้างความเดือดร้อนราคาญให้แก่ชุมชนและเป็น
ปัญหานามาซึ่งข้อร้องเรียนของชุมชนต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของพิเชษฐ์ สอน
เจริญทรัพย์ (2544) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “ทัศนคติของประชาชนต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม
จากฟาร์มสุกร ตาบลป่าสัก อาเภอเมือง จังหวัดพูน ” ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติต่อ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากฟาร์มสุกรของประชาชนตาบลป่าสัก คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการ
เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากฟาร์มสุกรของประชาชนตาบลป่าสักโดยมีแนวทางแก้ไข คือ
ควรมีการจากัดเขตการทาฟาร์มสุกรให้อยู่ใ นพื้นที่เดียวกัน รักษาความสะอาดฟาร์มอยู่
อย่ า งสม่ าเสมอ ควรก าหนดมาตรฐานการจั ด การฟาร์ มสุ ก ร และปฏิ บั ติ ต ามอย่ าง
เคร่งครัด โดยได้การดูแลของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
(4) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร
เนื่องจากการจัดการฟาร์มสุกรของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นระบบ
ฟาร์มเปิดทาให้การจัดการของระบบการป้องกันเชื้อโรคและเหตุราคาญได้เกิดขึ้นอย่าง
สม่าเสมอซึ่งหากมีการจัดการฟาร์มแบบระบบปิดจะสามารถควบคุมและจัดการฟาร์ม
ให้เกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งเจ้าของฟาร์มสุกรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนา
มูลสุกรมาใช้ประโยชน์ในการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานทั้งในด้าน
เป็ น เชื้ อ เพลิงส าหรับหุ งต้ม ให้แ สงสว่ างตลอดจนการนาไปผลิตไฟฟ้ า ซึ่งเป็น การใช้
ประโยชน์จากมูลสุกรในการเป็นแหล่งพลังงานและเชื้อเพลิงอีกทั้งยังขาดการสนับสนุน
โครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาใช้เป็นบ่อก๊าซชีวภาพในการ
กาจัดมูลสุกรให้เป็นประโยชน์ที่คุ้มค่าและครบวงจรเพราะนอกจากจะให้ก๊าซเพื่อเป็น
แหล่งพลังงานสาหรับการหุงต้ม ให้แสงสว่าง จนกระทั่งให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกทั้งน้า
ที่เกิดจากการหมักยังสามารถนามาใช้ประโยชน์ให้เกิดรายได้แก่เจ้าของฟาร์มสุกรและ
คนในชุมชนที่จะได้ร่วมรับผลจากการใช้ประโยชน์อีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สมพร คุ้มจอหอ (2540) ได้ ศึกษาเรื่อง “การศึกษาปัญหาการจัดการมลภาวะทางกลิ่น
จากมูลสัตว์ในงานฟาร์มปศุสัตว์ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตลาปาง”
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ผลการศึกษาพบว่า การรบกวนจากแมลงที่เกิดจากมูลสัตว์ในฟาร์มมีผลกระทบต่อ
ประชาชนทุกกลุ่ม ด้านการจัดการมลภาวะทางกลิ่นจากมูลสัตว์ พบว่าในทางปฏิบัติจริง
ยังต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดมลภาวะจากมูลสัตว์ทั้งกระบวนการจัดการมลภาวะ
ด้านต่าง ๆ ปัจจัยในการจัดการมลภาวะจากมูลสัตว์ ในด้านงบประมาณในการจัดการ
มู ล สั ต ว์ ใ นฟาร์ มเพิ่ ม ขึ้ นและสม่ าเสมอ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและความรั บ ผิดชอบของ
ผู้ปฏิบัติงานฟาร์มและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีการปรับปรุงโรงเรือน เพิ่มเครื่องมื อ
อุปกรณ์ในการจัดการมูลสัตว์และปรับกระบวนการจัดการมูลสัตว์ให้มีประสิท ธิภ าพ
ยิ่งขึ้น ควรมีการนามูลสัตว์ไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ควรใช้สารอินทรีย์ช่วยลดกลิ่น
ตลอดจนการใช้ยาฆ่าแมลงกาจัดแมลงวันและยุงในฟาร์มด้วยความระมัดระวัง โดย
คานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นประการสาคัญ
(5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีข้อเสียเนื่องจากองค์ก ารบริหาร
ส่วนตาบลโหราไม่มีการกาหนดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลโหรา ว่าด้วยการ
ประกอบการเลี้ยงสุกรไว้เป็นการเฉพาะทาให้เกิดข้อบกพร่องในการประเมินผลว่าฟาร์ม
สุกรที่จะจัดตั้งขึ้นในชุมชนนั้นอาจจะมีผลต่อสภาพแวดล้อมแก่ชุมชนในทางดีและไม่ดี
เพื่อเป็นการเตรียมการควบคุ ม ป้องกัน และแก้ไขก่อนที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะ
พิจารณาให้มีการจัดตั้งฟาร์มสุกรหรือไม่ และสามารถใช้ในการวางแผนการใช้ประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพและจะช่วยในการมองปัญหาต่างๆ ได้กว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิมที่
มองเพียงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลักอั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ชุมชนในภายหน้าและช่วยพิจารณาผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความรุนแรง
จากการพัฒนาโครงการเพื่อให้เจ้าของฟาร์มสุกรสามารถหามาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนั้นอย่างเหมาะสมก่อนดาเนินการ และสามารถแน่ใจได้ว่า
การคาดการณ์ประเด็นปัญหาสาคัญอันเกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเลือก
มาตรการที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติและค่าใช้จ่ายน้อย และสามารถใช้ผลการศึกษาเป็น
ข้อมูลที่จะให้ความกระจ่างต่อสาธารณชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกัน
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ความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่และผู้ประกอบการเพื่อใช้เป็นแนวทางกาหนด
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นภายหลังได้มีการจัดตั้งฟาร์มสุกร
และเพื่อเป็นหลักประกันในความมั่นใจของประชาชนในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยจาก
การจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร สอดคล้องกับบทบาทขององค์การบริหารส่วนตาบลที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษฟาร์มสุกร โดยองค์กรบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ที่
เกี่ยวกับการจัดการมลพิษฟาร์มสุกร โดยมีอานาจในการออกกฎข้อบังคับหรือข้อบัญญัติ
อันเป็นอานาจหนึ่งในบรรดาอานาจหน้าที่ทั้งหลายที่รัฐมอบให้เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะ
นามาใช้เพื่อให้การดาเนินกิจการต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติการหรือการ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ โดยจัดทาให้ตรงตามความประสงค์ที่แท้จริง โดยการจัดการฟาร์ม
สุกรไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรือนเลี้ยงสุกรกับชุมชน หรือลักษณะของโรงเรือน
เลี้ ย งสุ ก รและส่ว นประกอบ หรื อ การจั ดการของเสีย สารพิ ษ และมลพิษ ของสถาน
ประกอบการเลี้ยงสุกร หรือการจัดการแหล่งแพร่เชื้อโรคหรือสัตว์พาหะนาโรค หรือการ
จัดการปัญหาเหตุเดือดร้อนราคาญในด้านต่างๆ
3. แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร
ผู้ศึกษาได้เสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมลพิษ
จากฟาร์มสุกร ดังนี้
(1) การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร
องค์การบริหารส่วนตาบลโหรา ควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับตาบล เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542 เพื่อใช้เป็นกฎหมายควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโหราให้อยู่ภายใต้การควบคุมและกากับในด้าน
สถานที่สาหรับประกอบการที่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับสุขลักษณะ ระบบการ
ระบายน้าเสีย มูลสุกร การป้องกันกลิ่นจากมูลสุกร โดยจะได้รับอนุญ าตให้ประกอบ
กิ จ การเลี้ ย งสุ ก รได้ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ก าหนดเกี่ ย วกั บ สุ ข ลั ก ษณะ และเจ้ า
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พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจก าหนดเงื่ อนไขไว้ เป็ น การเฉพาะเพื่อ ป้ อ งกั นอั น ตรายต่อ
สุขภาพของสาธารณชน ซึ่งควรกาหนดหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยง
สุกร เพื่อเป็นแนวทางต่อการควบคุมมลพิษจากฟาร์มสุกร และควรการประชาสัมพันธ์
ข้ อ มู ล การจั ด การมลพิ ษ ของฟาร์ ม สุ ก รอย่ า งเต็ ม ที่ เ พื่ อ ให้ ผู้ เ จ้ า ของฟาร์ ม สุ ก รและ
ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและถูกสุขลักษณะ ใน
รูปแบบของการกระจายเสียงตามสายของหมู่บ้าน ติดประกาศ และประชาสัมพัน ธ์ลง
ในเวปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโหรา
(2) การแสดงความคิดเห็นในเรื่องการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร ควร
สนับสนุนให้ผู้นาชุมชนได้รับการส่งเสริมความรู้ในการจัดการไกล่เกลี่ยในรูปแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการซึ่งจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจได้ว่าการร้องเรี ยนจะ
ได้รับการเยียวยาความเสียหายอันเนื่องจากการจัดการมลพิษของฟาร์มสุกรและควรมี
คณะกรรมการไกล่เกลี่ย ข้อร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นทางการโดยแต่งตั้งจากผู้บริหาร
ท้ อ งถิ่ น ผู้ น าชุ ม ชน และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท างวิ ชาการ เพื่ อ หาแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาที่
เหมาะสมร่วมกันระหว่างผู้เดือดร้อนหรือร้องเรียนกับเจ้าของฟาร์มสุกร และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ประกอบการจากฟาร์มสุกรกรณีที่หากมีการขยายชุมชนเข้าใกล้กับฟาร์ม
สุกรที่ต้องเปิดรับความคิดเห็นของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และมีแนวทาง
ของการที่จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
(3) การมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือต่อการจัดการมลพิษจากฟาร์ม
สุกร ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมต่อการจัดการฟาร์มสุกรเช่นก่อนอนุญาต
ให้ประกอบกิจการฟาร์มสุกรให้ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบทางมลพิษจาก
การประกอบการเรียกประชุมประชาชนในหมู่บ้านว่ายินยอมให้ประกอบกิจการในพื้นที่
หรือไม่ โดยผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล มาตรการป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต่อประชาชน
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(4) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร
ควรสนับสนุนให้เจ้าของฟาร์มสุกรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนามู ลสุกรมาใช้
ประโยชน์ในการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานทั้งในด้านเป็นเชื้อเพลิง
สาหรับหุงต้มให้แสงสว่างตลอดจนการนาไปผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากมูล
สุกรในการเป็นแหล่งพลังงานและเชื้อเพลิง อีกทั้งสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาใช้เป็นบ่อก๊าซชีวภาพในการกาจัดมูลสุกรให้เป็นประโยชน์ที่
คุ้มค่าและครบวงจรเพราะนอกจากจะให้ก๊าซเพื่อเป็นแหล่งพลังงานสาหรับการหุงต้ม
ให้แสงสว่าง จนกระทั่งให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกทั้งน้าที่เกิดจากการหมักยังสามารถ
นามาใช้ประโยชน์ให้เกิดรายได้แก่เจ้าของฟาร์ มสุกรและคนในชุมชนที่จะได้ร่วมรับผล
จากการใช้ประโยชน์อีกด้วย
(5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลจากการจัดการมลพิษจากฟาร์ม
สุกร ควรเพิ่มเติมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลโหรา ว่าด้วยการประกอบการ
เลี้ยงสุกรไว้เป็นการเฉพาะทาให้เกิดความชัดเจนในการประเมินผลว่าฟาร์ มสุกรที่จะ
จัดตั้งขึ้นในชุมชนนั้นอาจจะมีผลต่อสภาพแวดล้อมแก่ชุมชนในทางดีและไม่ดีเพื่อเป็น
การเตรียมการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขก่อนที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณา
ให้มีการจัดตั้งฟาร์มสุกรหรือไม่ และสามารถใช้ในการวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะสาหรับผู้เกี่ยวข้องในการศึกษาการจัดการมลพิษจาก
ฟาร์มสุกรและแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากฟาร์มสุกรในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลโหรา อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบให้ผู้ประกอบการจากฟาร์มสุกรจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกรในพื้นที่ ซึ่ง
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อาจก่อให้เกิดมลพิษจากฟาร์มสุกรได้ในภายหลัง และหาแนวทางการป้องกันปัญหาที่
จะเกิดขึ้นได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเกิดความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ โดยการ
ป้องกันปัญหาผลกระทบด้านกลิ่นและน้าเสียจากฟาร์มสุกรหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน หน่วยงานราชการจะต้องสร้างความตระหนักแก่ประชาชน
ให้ ท ราบปั ญ หาจากการประกอบการก่ อ นที่ ชุ ม ชนจะให้ ค วามยิ น ยอมให้ มี ก าร
ประกอบการในพื้นที่ตามข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสุกร ซึ่งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงถึงผลดีและผลเสียทีชุมชนจะต้องได้รับใน
อนาคต การให้ความยินยอมของประชาชนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจจากประชาชนส่วน
ใหญ่อย่างแท้จริงโดยไม่มีการปกปิดข้อมูลใดๆ นอกจากนี้ ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเป็นผู้
ไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ ขั ด แย้ ง ที่ เ ป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการซึ่ ง อาจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต
ขณะเดียวกันเมื่อมีการประกอบกิจการของฟาร์มสุกรในพื้นที่แล้ว ผู้ประกอบการและ
ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงต้องร่วมมือกันหาแนวทางการป้องกันและควบคุมมลพิษจาก
การจัดการฟาร์มสุกรที่ เกิดขึ้นโดยให้มีความเข้าใจและเกิดความจริงใจที่จะร่วมมื อ
ก าหนดแนวทางร่ ว มกั น โดยประชาชนต้ อ งยอมรั บ กั บ สภาพปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ส่ ว น
ผู้ ป ระกอบการจากฟาร์ม สุก รต้ องสร้างสั มพั น ธ์ ที่ดี ต่อ ประชาชนในชุ มชน และต้ อง
เสียสละเวลาในการให้ความช่วยเหลือและสละทรัพย์สินให้แก่ชุมชนอย่างต่ อเนื่อง เพื่อ
สร้างความไว้วางใจ ทาให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกรและการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างปกติสุข
ในลักษณะที่เป็นการพึ่งพาอาศัยที่ดีต่อกัน
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครั้งต่อไป ควรศึกษาข้อบัญญัติท้อ งถิ่นเรื่อง
การควบคุมการเลี้ยงสุกรเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลโหรา อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด และสามารถเพื่อนาไปสู่การ
ปรั บ ปรุ งแก้ไขข้ อบั ญญัติท้ องถิ่ นเรื่อ งการควบคุ มการเลี้ยงสุก รให้ เกิดผลดีและเป็น
ประโยชน์ต่อไป
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