
 

บทท่ี 1  
บทนํา 

 
 การวิจยัเร่ือง การจดัการปัญหามลพิษทางอากาศจากการเกษตรโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค ์เพ่ือสร้าง
ชุมชนตน้แบบท่ีสามารถเป็นตวัอยา่งของการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือจดัการปัญหามลพิษ
ทางอากาศจากการเกษตรในชุมชน โดยอาศยัเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัสภาพดา้นสังคม เศรษฐกิจ 
และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของชุมชนได ้ในส่วนของ บทท่ี 1 
ซ่ึงเป็นบทนาํ ของรายงานวิจยัฉบบัน้ีเน้ือหาจะประกอบดว้ย ท่ีมาและความสาํคญัของปัญหา คาํถาม
การวิจยั เป้าหมายและวตัถุประสงค ์ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการวิจยั ขอบเขตการวิจยั และนิยามศพัท์
เฉพาะ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 
ท่ีมาและความสําคญัของปัญหา 
 ในอดีตท่ีผ่านมารัฐบาลไทยไดมุ่้งเน้นให้ความสําคญักบัการเร่งรัดพฒันาเศรษฐกิจเพียง
ดา้นเดียวยงัผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มถูกทาํลายลงอย่างมาก และรวดเร็ว จนขาด
ความสมดุล เกิดปัญหาทางด้านมลพิษส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ตามมา และมีความรุนแรงมากข้ึน
ตามลาํดับ ซ่ึงมีผลกระทบทั้ งโดยทางตรง และทางออ้มต่อชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน
โดยเฉพาะประชาชนท่ีอยู่ในเขตเมือง ผลท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงานตามนโยบายการพฒันา
ประเทศกว่าทศวรรษ (แผนพฒันาแห่งชาติ ฉบับท่ี 1-3) รัฐบาลไดเ้ร่ิมตระหนักว่าแนวทางการ
พฒันาท่ีผ่านมาก่อให้เกิดผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเห็นไดอ้ย่างชดัเจน หาก
ยงัคงปล่อยท้ิงไวอ้าจจะทาํใหปั้ญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีทวีความรุนแรงจนอยูใ่นขั้นวิกฤติได ้ดงันั้นรัฐจึง
ได้ปรับแนวนโยบายการพัฒนาประเทศท่ีมุ่งเน้นผลในเชิงเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว มาให้
ความสาํคญัในการพฒันาควบคู่ไปกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดงัจะเห็นได้
จากแผนพฒันาแห่งชาติฉบบัต่อ ๆ มา โดยเร่ิมจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 
ถึงฉบบัท่ี 10 ไดมี้การปรับปรุงแนวทางการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบั
นโยบายท่ีใหค้วามสาํคญักบัการแกไ้ขปัญหาแต่ละดา้นโดยแยกจากกนัเป็นส่วนๆ ขาดการประสาน
เช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั ต่อมาได้มีการปรับทิศทางการพฒันาโดยให้ความสําคญักบัการบริหาร
จดัการ ส่งเสริมให้องคก์รท้องถ่ินและประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการแกไ้ขปัญหา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 เนน้การสร้างความตระหนกั
และจิตสํานึกของประชาชนต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงพอจะกล่าวได้ว่าจากการดําเนินงานตาม
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แนวนโยบายดา้นการพฒันาและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้
ประชาชนตระหนกัถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มในระดบัหน่ึง 
 แต่ทุกคนคงยอมรับว่าปัจจุบนัปัญหาส่ิงแวดลอ้มยงัคงมีอยู ่มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบอยู่
ตลอดเวลา และมีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือย ๆ จะเห็นไดจ้ากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบกาํกบัดูแลและสนบัสนุนหน่วยบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินตลอดจน
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม กาํลงัประสบปัญหาอยา่งหนกัจากการร้องเรียน
ของประชาชน ชุมชน หรือแมแ้ต่องค์กรปกครองทอ้งถ่ินในแทบทุกพ้ืนท่ีของประเทศ ให้เขา้ไป
ช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ ปัญหาท่ีเกิดจากการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตลอดจนปัญหาการหาพ้ืนท่ีเพ่ือใชส้าํหรับกาํจดัของเสียเป็นตน้ 
ซ่ึงจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทาํให้พอสรุปสาเหตุท่ีสาํคญัของปัญหาส่ิงแวดลอ้มได ้คือ ประชาชนขาด
การมีส่วนร่วม ขาดจิตสาํนึกท่ีจะรับผิดชอบต่อส่วนรวม รวมทั้งยงัขาดความรู้และความเขา้ใจอนัดี
เก่ียวกบัการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากกิจกรรมของแต่ละทอ้งถ่ิน ปัญหาส่ิงแวดลอ้มจึง
กลายเป็นปัญหาท่ีทาํให้ประชาชนส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบอย่างรุนแรง และอีกประการหน่ึงคือ
ประชาชนมองว่าการพิทกัษรั์กษา และการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นหน้าท่ีของรัฐไม่ใช่หน้าท่ี
ของตน 
 จากสภาพปัญหาดงัท่ีกล่าวมาแลว้ส่งผลให้ปัจจุบนัไดเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมมากข้ึนใน
ทุกพื้นท่ีของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหามลภาวะทางอากาศในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ตอนบน ซ่ึงในปัจจุบันและท่ีผ่านมาในช่วงปี 2550 ได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศ
โดยเฉพาะควนัพิษท่ีเกิดจากการเผาป่า ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา ลาํปางและน่าน บางวนัปริมาณควนัพิษท่ีอยู่ในระดบัเกินขีดปกติและ
ส่งผลต่อสุขภาพ อนามยั ของประชาชนถึงขั้นเจ็บป่วยเป็นโรคเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ โรค
ปลอด  
 จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นอีกพื้นท่ีหน่ึงท่ีมีประชาชนในพ้ืนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมซ่ึง
ส่วนใหญ่ร้อยละ 75 ของประชาชนในพ้ืนท่ี จะทาํการปลูกลาํไยร่วมกบัการทาํนาขา้ว และจากการ
ประกอบอาชีพดงักล่าวทาํให้มีชีวมวลท่ีเหลือจากการประกอบอาชีพจาํนวนมากโดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
เศษฟางขา้ว ก่ิงลาํไย และใบลาํไย โดยประชาชนในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะจดัการกบัชีวมวลดงักล่าวโดย
การเผาทาํลายในท่ีโล่ง ซ่ึงการเผาทาํลายดงักล่าวเป็นสาเหตุหลกัท่ีทาํให้เทศบาลเมืองเมืองแกน
พฒันาเกิดปัญหาหมอกควนัในพ้ืนท่ีเป็นประจาํทุกปีและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี จากขอ้มูลทางดา้นสาธารณสุขชุมชนของเทศบาลตาํบลเมืองแกนพฒันา พบว่า 
การเจ็บป่วยของคนในชุมชนท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนยบ์ริการสาธารณสุข 3 ลาํดบั
แรก พบวา่ มีอาการเจบ็ป่วยดว้ยโรคระบบกลา้มเน้ือมากท่ีสุด รองลงมาคือโรคระบบทางเดินหายใจ 
และโรคระบบผิวหนังและเน้ือเยื่ออ่อน ซ่ึงพบว่า สาเหตุการเจ็บป่วยของคนในชุมชน มีความ
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สอดคลอ้งกบัการประกอบอาชีพ ท่ีคนส่วนใหญ่ในชุมชนมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการ
ใชแ้รงงาน และสาเหตุท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึง คือ ปัญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากเผาชีวมวลใน
พ้ืนท่ีทาํการเกษตร ทาํใหมี้ตน้ทุนจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพและค่าใชจ่้ายใน
การรักษา ดงันั้นแนวทางหน่ึงท่ีจะแกปั้ญหาดงักล่าว ชุมชนจะตอ้งมีระบบการจดัการชีวมวลท่ีมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีแนวทางในการนาํชีวมวลมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ค่าหรือเพ่ิมมูลค่า
ให้กบัชีวมวล ดงันั้นการแสวงหาแนวทางในการนาํฟางขา้วและเศษก่ิงลาํไยมาใชป้ระโยชน์ เพ่ือลด
การเผาในท่ีโล่ง จึงเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการท่ีจะลดปัญหามลพิษทางอากาศในชุมชน ลดความ
เจ็บป่วยและลดค่าใชใ้ชจ่้ายในการรักษาตนเองรวมทั้งยงัเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กบัชีวมวล จนส่งผล
ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนได ้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดถู้กนาํมาประยกุตใ์ช้
ในการดาํเนินชีวิต การพฒันาชุมชน สังคม การบริหารจดัการองค์กร และการบริหารประเทศ
ในช่วงระยะเวลา 3 – 5 ปีท่ีผ่านมาเป็นจาํนวนมาก และมีกิจกรรมท่ีอยูใ่นลกัษณะท่ีเขา้ข่ายของการ
ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีไดรั้บการยอมรับหลายกิจกรรมเช่นเดียวกนั โดยการรับรู้และการ
ประยุกต์ใช้ผ่านหลายช่องทาง ทั้ งผูน้ ําความคิด กลุ่มวิชาการ การสัมมนา โรงเรียน ภาคธุรกิจ 
องค์กรภาครัฐ ส่ือมวลชน ประชาสังคม และกลุ่มการเมือง จากท่ีผ่านมาการนาํปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชไ้ดน้าํไปสู่การแกปั้ญหาต่าง ๆ มากมายในชุมชนการดาํเนินการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม
โดยอาศยัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะประยุกต์ใช้ เพ่ือก่อให้เกิดการพฒันาการ
แกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีนาํไปสู่ความสามารถในการพ่ึงตนเอง ซ่ึงการกาํจดัมลพิษของชุมชนต่าง ๆ 
ท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดีเช่น การคดัแยกขยะ แลว้นาํขยะท่ีคดัแยกแต่ละชนิดนาํไปใช้ประโยชน์
โดยใชเ้ทคโนโลยพีลงังานและธนาคารขยะ โดยมีขยะท่ีตอ้งกาํจดัเพียงกลุ่มเดียวคือขยะพิษและขยะ
นาํกลบัมาใชไ้ม่ได ้(สุชาดา ไชยสวสัด์ิ และคณะ, 2548) จากการศึกษาตน้แบบการจดัการมลภาวะ
ทางอากาศโดยชุมชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน (สุรศกัด์ิ นุ่มมีศรี, 2552) พบว่าแกปั้ญหาการเผา
พ้ืนท่ีทางการเกษตรโดยการจดัเวลาในการเผาได ้100 % จาํนวนผูป่้วยท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบทางเดิน
หายใจลดลงประมาณ 75 % ชุมชนไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั คือ มีสภาพอากาศของชุมชนมีความ
สะอาดมากข้ึน ดงันั้นการสร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี จึงเป็นการลงทุนทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็น
ประโยชนต่์อสุขภาวะของคนในชุมชน และเป็นการสร้างความสุขร่วมกนัของคนในชุมชนดว้ย  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดถู้กนาํมาประยุกต์ใช้ในการดาํเนินชีวิต การพฒันาชุมชน สังคม การ
บริหารจดัการองค์กร และการบริหารประเทศในช่วงระยะเวลา 3 – 5 ปีท่ีผ่านมาเป็นจาํนวนมาก 
และมีกิจกรรมท่ีอยู่ในลกัษณะท่ีเขา้ข่ายของการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีไดรั้บการยอมรับ
หลายกิจกรรมเช่นเดียวกนั โดยการรับรู้และการประยกุตใ์ชผ้า่นหลายช่องทาง ทั้งผูน้าํความคิด กลุ่ม
วิชาการ การสัมมนา โรงเรียน ภาคธุรกิจ องคก์รภาครัฐ ส่ือมวลชน ประชาสงัคม และกลุ่มการเมือง 
จากท่ีผา่นมาการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชไ้ดน้าํไปสู่การแกปั้ญหาต่าง ๆ มากมายในชุมชน
การดาํเนินการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมโดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะ
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ประยกุตใ์ชเ้พ่ือให้เกิดการพฒันาการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีนาํไปสู่ความสามารถในการพ่ึงตนเอง 
โดยลดความเส่ียงเก่ียวกบัความแปรผนัของธรรมชาติและปัจจยัต่างๆ โดยอาศยัความพอประมาณ
และความมีเหตุมีผล สติปัญญา ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกนัท่ีดี  มีความรู้ ความเพียรและความ
อดทน การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัอนันาํไปสู่ความสมคัรสมานสามคัคี โดยการเร่ิมตน้จากชุมชน 
และขยายไปยงัหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนพอเพียงท่ีเช่ือมโยงโดยยึดหลกัการ
ไม่เบียดเบียน แบ่งปันและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนับนพื้นฐานความพอมี พอกิน พอใชแ้ละพอใจ 
พวกเราทุกคนกส็ามารถช่วยกนัแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มไดด้ว้ยคนในชุมชนต่อไป 
 ดงันั้น เพ่ือป้องกนัและหาแนวทางสร้างความรู้เพ่ือการจดัการมลภาวะทางอากาศดงักล่าว 
ทุกภาคส่วนตอ้งมีส่วนร่วมและรับผิดชอบร่วมกนัไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ภาคสถาบนัการศึกษา 
ภาคองคก์รชุมชน รวมถึงภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง การสร้างความเขม้แข็งของชุมชนในการจดัการมลพิษ
ทางอากาศบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง พ้ืนท่ี จงัหวดัเชียงใหม่ จึงเป็นโครงการวิจยัเชิงสร้างสรรค ์ใน
การท่ีจะใช้กระบวนการวิจยั สร้างชุดความรู้ สร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้างนวตักรรมในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาร่วมกนั หาไม่แลว้ก็จะเกิดปัญหาซํ้ าซากยากต่อการแกไ้ข การวิจยัเป็นส่วน
หน่ึงในการหาเจา้ภาพและภาคีมาร่วมรับผิดชอบปัญหา และการป้องกนัปัญหาร่วมกนัอย่างเป็น
ระบบโดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมเขา้มาใชแ้กปั้ญหามลภาวะอากาศท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 
วตัถุประสงค์ของโครงการวจิยั 
 1. เพ่ือวิเคราะห์  ปัญหา และเหตุปัจจัย เง่ือนไข  ของปัญหามลภาวะทางอากาศจาก
การเกษตร  
 2. เพ่ือการพฒันาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการจดัการปัญหามลพิษทางอากาศจาก
การเกษตรบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน  
 

กรอบแนวความคดิของโครงการวจิยั  
 โครงการวิจัยจะใช้กระบวนการวิจัย สร้างชุดความรู้ สร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้าง
นวตักรรมในแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศจากการเกษตร โดยการประยุกต์ในแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงเขา้มาแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน อยา่งเป็นระบบโดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมเขา้มา
ใช้แก้ปัญหาของชุมชนท่ีเกิดข้ึนโดยมุ่งเน้นไปท่ีการให้ประชาชน เข้ามามีส่วน รวมทั้ งยงัเป็น
งานวิจยัท่ีสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้เก่ียวกบัการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้กบัคนรุ่นต่อ ๆ 
ไปได้จนนาํไปสู่ความยัง่ยืนของการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และสามารถนาํไปประยุกต์ และ
ถ่ายทอดใหก้บักบัชุมชนอ่ืน ๆ ท่ีต่อไปได ้ดงัภาพท่ี 1.1 
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ขอบเขตการวจิยั  
 1. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของนกัวิจยั และประชาชน
ในพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 
 2. กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา คือ ประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา จงัหวดั
เชียงใหม่ 
 3. พ้ืนท่ีในการศึกษา คือ เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 มลพษิทางอากาศ หมายถึง มลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาเศษวสัดุเหลือท้ิงจาก
การเกษตร ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 ชีวมวล หมายถึง ชีวมวลจากการเกษตรในท่ีโล่ง ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา เช่น 
ฟางขา้ว ใบและเศษก่ิงลาํไย เป็นตน้ 
   

ภาพท่ี 1.1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั 

ปัญหา
ส่ิงแวดล้อม 

เป้าหมาย 

การวจิยั 

แนวคดิเศรษฐกิจพอเพยีง 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสากล 

ทดลอง
ปฏบัิติ 

ผลการ
แก้ปัญหา 

แนวทางการ
แก้ปัญหา 

- ชาวบ้าน 

- ทีมวจิัย 

- ผู้ประกอบการ 

- หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 




