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บทคัดย่อ
ชุมชนตำบลแม่ทำ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีพัฒนำกำรกำรเลี้ยง
โคนม แบ่งตำมสถำนกำรณ์ปัญหำในกำรเลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นได้ 4 ยุค คือ (1) ยุคเริ่มต้น
แรกเริม่ กำรนำโคนมมำเลี้ยงในตำบลแม่ทำ เป็นอำชีพใหม่ที่นำมำทดลองเลี้ยงและเริ่ม
สร้ำงรำยได้แก่ผู้ประกอบกำร (2) ยุคกำรตื่นตัวและเรียนรู้ คนในชุมชนเริ่มตื่นตัวกับ
อำชีพกำรเลี้ยงโคนมจำกผลตอบแทนที่ดีและมีรำยได้ต่อเนื่อง เป็นที่สนใจของชำวบ้ำน
ในชุมชน ทำให้มีผเู้ ลี้ยงรำยใหม่เพิ่มขึ้น (3) ยุคควำมรุ่งเรือง กำรขยำยตัวของอำชีพกำร
เลี้ยงโคนม มีผู้ประกอบกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยแรงจูงใจด้ำนเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ปัญหำมลภำวะในฟำร์มโคนมเริ่มส่งผลกระทบต่อคนในชุมชน แกนนำชุมชนมีกำรไกล่
เกลี่ยปัญหำข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น (4) ยุคอิ่มตัวและกำรจัดกำรมลภำวะ ผู้ประกอบกำร
ได้รับผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันต้นทุนกำรประกอบกำรสูงขึ้น
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ประกอบกั บปัญหำมลภำวะที่ เริ่มส่งผลกระทบมำกขึ้น ผู้ประกอบกำรหลำยรำยไม่
สำมำรถจัดกำรมลภำวะในฟำร์มได้ ส่งผลให้กำรขยำยตัวผู้ประกอบกำรฟำร์มโคนมรำย
ใหม่ลดน้อยลง ชุมชนได้เริ่มหำแนวทำงกำรจัดกำรปัญหำมลภำวะร่วมกัน กำรจัดกำร
มลภำวะในฟำร์มโคนมที่ผ่ำนมำมี 3 รูปแบบ (1) กำรสร้ำงลำนตำกมูลโคนมแบบมี
โรงเรือนและแบบพื้นที่โล่ง (2) กำรสร้ำงบ่อพักบำบัดน้ำเสีย (3) กำรสร้ำงบ่อหมักแก๊ส
ชีวภำพ ระดับกำรมีส่วนร่วมต่อกำรจัดกำรมลภำวะในฟำร์มโคนมอยู่ระดับปำนกลำง
แนวทำงกำรจัดกำรมลภำวะอย่ำงยั่งยืนในฟำร์มโคนม มุ่งเน้นกำรสร้ำงกระบวนกำรมี
ส่วนร่วมในกำรจัดกำรมลภำวะในฟำร์มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยตั้งคณะทำงำนร่วม
จัดกำรมลภำวะในฟำร์มโคนมระดับตำบล เอื้ออำนวยให้เกิดกระบวนกำรกำรจัดกำร
มลภำวะที่สอดคล้องเหมำะสมและยั่งยืนของชุมชน
คาสาคัญ: มลภำวะ / กำรจัดกำรมลภำวะเชิงพื้นที่ / ฟำร์มโคนม
Abstract
According to a farming problem situation, the development of milk
cow daily farming in Mae Tha Sub-District could be divided into 4 periods. (1)
The beginning period. It was a trail period of a milk cow farming as a new
occupation in the village. (2) The awakened and learning period. People in the
community learnt of that milk cow daily farming could make them better in
earning of income which causing the increasing number of people in the
community to become milk cow daily farmers. (3) The prosperous period. While
there was an increasing in a number of entrepreneurs in milk cow daily farm
due to a good and continuously earning of income, there were some
environmental pollution caused by this daily farming which considered as a
dispute needed to be settled by the community leaders. (4) The saturated and
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environmental pollution management period. From the initial entrepreneurs who
had experiences on making a fortune from this business, there were still some
high cost of expenses in this business. It was also there was increasingly in
environmental pollution effect on community. Some entrepreneurs could not
solve this problem within their farms as the same time the number of milk cow
entrepreneur was declined. Mae Tha community started collectively and
participatory in solving this environmental pollution problem as following (1) to
build up the lawn or bed for drying cow dung both within and without buildings.
(2) to build up wastewater pond before treatment and (3) to build up a system
of biogas fermentation puddle.
The level of participation in environmental pollution solving problem of
the community of Mae Tha was considered at the moderate level. It is
necessary to emphasis on participatory from all stakeholders at the district level
as a joint working group committee to handle the problem in an appropriate
process and sustainability for the community.
Keywords: Pollution / Area-based pollution management / Milk cow
บทนา
กำรจัดกำรมลภำวะที่ดีนับได้ว่ำมีส่วนสำคัญอย่ำงยิ่งต่อคุณภำพชีวิตของคน
ในชุมชน เนื่องจำกปัญหำมลภำวะในปัจจุบันนับวันยิ่งมีควำมรุนแรงมำกขึ้น มลภำวะที่
เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินชีวิตของคนเป็นอย่ำงมำก กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ
และอุตสำหกรรมส่งผลต่อกำรเพิ่มปริมำณมลภำวะที่เกิดขึ้น กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ
จำกเมืองใหญ่สู่ชนบททั้งโรงงำนอุตสำหกรรมและกำรประกอบอำชีพอื่น หำกไม่มีกำร
บริหำรจัดกำรที่ดีและปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบมำตรฐำนต่ำงๆ ที่มีกำรกำหนดก็จะ
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สร้ำงมลพิษเกิดขึ้นส่งผลกระทบกับคุณภำพชีวิตของคนและสิ่งแวดล้อม กำรส่งเสริม
อำชี พของภำครั ฐที่มี อย่ำงต่อเนื่อง กำรเลี้ ยงโคนมก็ เป็ นอำชี พหนึ่ งที่ มี ส่วนในกำร
พัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ อำชีพกำรเลี้ยงโคนมถือเป็นอำชีพพระรำชทำนที่เข้ำมำ
เลี้ยงในประเทศไทยอย่ำงจริงจังตั้งแต่ ปี 2505 สืบต่อมำจนถึงปัจจุบัน จำกข้อมูล
สำนักงำนปศุสัตว์เขต 5 (จำนวน 6 จังหวัด) ประจำเดือน พฤษภำคม 2557 มีโคนม
ทั้งหมด 63,883 ตัว เกษตรกรที่ส่งนม 1,598 รำย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่ มี
จำนวนโคนมมำกที่สุด คือ มีโคนมทั้งหมด 35,054 ตัว เกษตรกรที่ส่งนม 931 รำย โครีด
15,829 ตัว
ชุมชนตำบลแม่ทำ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มี 7 หมู่บ้ำน ประชำกร
จำนวน 1,346 ครัวเรือน มีกำรเป็นอยู่ที่ยังคงควำมเป็นชุมชนท้องถิ่นผสมผสำนกับวิถี
กำรดำเนินชีวิตสมัยใหม่ มีควำมผูกพันกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน มีกำรดูแลและใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติป่ำ ดิน น้ำ ของชุมชนอย่ำง
เป็นระบบ มีระบบกำรผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ตำบลแม่ทำเป็นชุมชนหนึ่งที่เริ่มเรียนรู้
อำชี พโคนมย่ ำงเข้ ำปี ที่ 20 มี ผู้ ประกอบกำรหลำยรำยที่ ประกอบอำชี พนี้ สร้ ำง
ผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจให้กับครอบครัวและชุมชน มีจำนวนโคนมในพื้นที่มำกกว่ำ
2,000 ตัว แต่ในขณะเดียวกันกำรประกอบกำรฟำร์มโคนมในตำบลแม่ทำ ได้ สร้ำง
ผลกระทบด้ำนมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน ก่อให้เกิดปัญหำข้อขัดแย้งระหว่ำง
ผู้ประกอบกำรและชำวบ้ำนในชุมชน ดังนั้นทำงชุมชนตำบลแม่ทำจึงมีควำมต้องกำรใน
กำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว งำนวิจัยนี้ต้องกำรศึกษำควำมเป็นมำและพัฒนำกำรกำร
เลี้ยงโคนมในตำบล กำรจัดกำรมลภำวะที่ผ่ำนมำของผู้ประกอบกำรและระดับกำรมี
ส่วนร่วมในกำรจัดกำรปัญหำมลภำวะในฟำร์มโคนม เพื่อให้ได้ แนวทำงกำรจัดกำร
มลภำวะอย่ำงยั่งยืนในฟำร์มโคนมที่เป็นทำงออกร่วมกันของชุมชน เสนอต่อชุมชน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. ศึกษำพัฒนำกำรกำรเลี้ยงโคนมและรูปแบบกำรจัดกำรมลภำวะจำกฟำร์ม
โคนมของผู้ประกอบกำร
2. ศึ กษำระดั บกำรมี ส่ วนร่ วมต่ อกำรจั ดกำรมลภำวะในฟำร์ มโคนมของ
ผู้ประกอบกำร
3. ศึ ก ษำแนวทำงกำรจั ด กำรมลภำวะอย่ ำ งยั่ ง ยื น ในฟำร์ ม โคนมของ
ผู้ประกอบกำร
วิธีการศึกษา
กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงประยุกต์ ด้วยระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม ทั้งวิจัย
เชิงคุณภำพ ผสมผสำนเชิงปริมำณ เพื่อใช้เป็นวิธีกำรศึกษำพัฒนำกำรกำรเลี้ยงโคนม
และรูปแบบกำรจัดกำรมลภำวะที่เกิดจำกฟำร์มโคนม นำไปสู่กำรหำทำงออกเพื่อแก้ไข
ปัญหำมลภำวะ ผ่ ำนกระบวนกำรมี ส่วนร่วมของผู้มี ส่วนได้เสี ย สู่ กำรแก้ ไขปั ญหำ
มลภำวะที่เกิดจำกฟำร์มโคนมได้อย่ำงยั่งยืนของชุมชนตำบลแม่ทำ อำเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กำรวิจัยครั้งนี้กำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำประกอบไป
ด้วย (1) ผู้ประกอบกำรฟำร์มโคนมในตำบลแม่ทำ ที่มีจำนวนโคนมมำกกว่ำ 10 ตัวขึ้น
ไป จำนวน 58 ฟำร์ม (2) แกนนำชุมชน โดยวิธีกำรเลือกแบบเฉพำะเจำะจง คือกำนัน
ผู้ใหญ่บ้ำน จำนวน 7 คน คณะบริหำรและสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ทำ จำนวน
18 คน รวม 25 คน (3) ชำวบ้ำนรอบฟำร์มโคนม โดยชำวบ้ำนที่มีที่อยู่อำศัยอยู่รอบ
ฟำร์มโคนม จำนวน 162 ครัวเรือน (ประมำณ 170 คน) ใช้กำรศึกษำแบบกลุ่มตัวอย่ำง
อย่ำงมีระบบแบบง่ำยโดยเทียบจำกตำรำง Darwin Hendel (มนัส สุวรรณ, 2549) ใน
ระดับควำมเชื่อมั่นทีร่ ้อยละ 95 คือ จำนวน 118 ครัวเรือน
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2. พื้นที่ในการศึกษา
กำรวิจัยครั้งนี้ทำกำรศึกษำพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ทำ มีประชำกร
ทั้งสิ้น 1,346 ครัวเรือน แบ่งพื้นที่กำรปกครองเป็น 7 หมู่บ้ำน มีเนื้อที่จำนวน 72,680 ไร่
คิดเป็น 116 ตำรำงกิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ดินทีใ่ ช้ประโยชน์ของประชำชน ร้อยละ 17.46
และเป็นพื้นที่ป่ำ ร้อยละ 82.54 อำชีพส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม เช่น ทำสวน ปลูก
ข้ำวโพดฝักอ่อน เลี้ยงโคนม โคเนื้อ ทำเกษตรกรรมยั่งยืน อำชีพรับจ้ำง
3. เครื่องมือในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นกำรศึ ก ษำข้ อ มู ล ทั้ ง เชิ ง ปริ ม ำณและเชิ ง คุ ณ ภำพ
ประกอบด้วย แบบสอบถำม แบ่งออกเป็น 3 ชุด คือ ผู้ประกอบกำรฟำร์มโคนม ชำวบ้ำน
ใกล้ เคียงฟำร์มโคนม และแกนนำชุมชน กำรสัมภำษณ์ ใช้กำรสั มภำษณ์ แบบไม่ มี
โครงสร้ำง กำรสังเกต ใช้กำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม และกำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
และกำรสนทนำกลุ่มย่อย เพื่อให้ได้มำซึ่ งข้อมูลพัฒนำกำรกำรเลี้ยงโคนมในตำบล
แม่ทำ รูปแบบกำรจัดกำรมลภำวะในฟำร์มโคนมที่ผ่ำนมำ สถำนกำรณ์ปัญหำมลภำวะ
ในฟำร์ม ระดับกำรมีส่วนร่วมต่อกำรจัดกำรมลภำวะในฟำร์มโคนมและแนวทำงกำรจัด
มลภำวะที่ยั่งยืนในฟำร์มโคนม
4. การจัดการข้อมูล แปลผลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทำงสถิติลงรหัส
ข้ อมู ล ใช้ วิ ธี กำรสถิ ติ เชิ งพรรณนำ ค่ ำที่ ใช้ คื อ ค่ ำกำรแจกแจงควำมถี่ ค่ ำร้ อยละ
ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพเป็น
กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหำ ที่ได้จำกแบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์ กำรสนทนำกลุ่ม
ย่อย กำรสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม เอกสำรสิ่งพิมพ์ มำวิเครำะห์
เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ นำเสนอโดยกำรพรรณนำสรุปตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย
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กำรจัดกำรมลภำวะอย่ำงยั่งยืนในฟำร์มโคนม

บริบทและพัฒนำกำร
- ควำมเป็นมำกำรเลี้ยง
โคนมในตำบล
- กำรจัดกำรมลภำวะใน
ฟำร์มที่ผ่ำนมำ

สถำนกำรณ์ปัญหำ
- ผลกระทบของปัญหำที่
เกิดขึ้นจำกฟำร์ม
- ลำดับปัญหำมลภำวะที่
สร้ำงผลกระทบ

กำรมีส่วนร่วม
- ระดับกำรมีส่วนร่วมต่อ
กำรจัดกำรมลภำวะใน
ฟำร์มโคนม

แนวทำงกำรจัดกำรมลภำวะอย่ำงยั่งยืนในฟำร์มโคนมของเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคนมและชุมชน

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย
ผลการศึกษา
1. พัฒนาการการเลี้ยงโคนมและรูปแบบการจัดการมลภาวะจากฟาร์ม
โคนมของผู้ประกอบการ กำรศึกษำนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องกำรทรำบถึงพัฒนำกำร
กำรเลี้ยงโคนม โดยมีกำรแบ่งตำมช่วงเวลำออกเป็น 4 ยุค คือ (1) ยุคเริ่มต้น (2) ยุคกำร
ตื่นตัวและเรียนรู้ (3) ยุคควำมรุ่งเรือง (4) ยุคอิ่มตัวและกำรจัดกำรมลภำวะชุมชน และ
ต้องกำรทรำบถึ งรู ปแบบของกำรจั ดกำรมลภำวะของผู้ ประกอบกำรฟำร์ มโคนม ซึ่ ง
จำแนกออกเป็น 3 รูปแบบ คือ (1) รูปแบบกำรสร้ำงลำนตำกมูลโคนม (2) รูปแบบกำรทำ
บ่อพักน้ำเสีย (3) รูปแบบกำรสร้ำงบ่อหมักแก็สชีวภำพ ของผู้ประกอบกำรฟำร์มโคนม
ชุมชนตำบลแม่ทำ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สรุปได้ดังนี้
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1) พัฒนาการการเลี้ยงโคนม แบ่งตามช่วงเวลาและสถานการณ์
ปัญหาในการเลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นได้ออกเป็น 4 ยุค สำมำรถสรุปได้ดังนี้
ยุคเริ่มต้น (ปี 2538-2544) ยุคแรกเริ่มที่โคนมเริ่มนำมำเลี้ยงในตำบล
แม่ทำครั้งแรกตั้งแต่ปี 2538 เป็นอำชีพใหม่ที่เข้ำมำในตำบล โดยนำยสันติ ปำลี เป็น
ผู้ประกอบกำรรำยแรกได้นำโคนมมำเลี้ยง กำรเลี้ยงยุคนี้ค่อนข้ำงลำบำกเนื่องจำกขำด
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ แหล่งจำหน่ำยน้ำนมดิบมีน้อย แต่มีโอกำสเรื่องวัตถุดิบในกำร
เลี้ยงที่มีอุดมสมบูรณ์ ปัญหำมลภำวะในฟำร์มโคนมก็มีน้อยมำก และมีชำวบ้ำนที่
สนใจเริ่มมำเรียนรู้ร่วมกัน มีผู้ประกอบกำรไม่ถึง 5 รำย ที่เลี้ยงโคนม มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้ำนอำชีพร่วมกัน จนทำให้อำชีพนี้เป็นอำชีพที่น่ำสนใจกับคนในชุมชน
ยุคการตื่นตัวและเรียนรู้ (ปี 2545-2550) หลังจำกมีกำรเลี้ยงโคนม
เป็นอำชีพหลักในพื้นที่ตำบลแม่ทำ ชำวบ้ำนในตำบลเริ่มเห็นผลตอบแทนทำงอำชีพที่
ผู้ประกอบกำรได้รับ กำรเลี้ยงโคนมเพื่อจำหน่ำยน้ำนมดิบเริ่มมีตลำดรองรับที่แน่นอน
มีรำยได้ที่ต่อเนื่องและมีคนที่ทำอำชีพนี้ไม่มำกนัก จึงมีชำวบ้ำนที่มีควำมสนใจและมี
ทุนเพียงพอตื่นตัวกับอำชีพนี้เริ่มศึกษำและทดลองเลี้ยงโคนมเพื่อจำหน่ำยน้ำนมดิบ
เป็นอำชีพหลัก ในช่วงนี้มีผู้ประกอบกำรเกิดขึ้นใหม่เฉลี่ยปีละ 2-3 รำย เป็นช่วงที่มีกำร
เรียนรู้อำชีพใหม่ที่ชุมชนให้ควำมสนใจ กำรเลี้ยงโคนมในยุคนี้ ผู้ประกอบกำรมีรำยได้
ค่อนข้ำงดี ต้นทุนกำรผลิตค่อนข้ำงต่ำเพรำะมีแหล่งอำหำรหยำบที่มีคุณภำพ ปัญหำ
ด้ำนสิ่งแวดล้อมยังถือว่ำไม่กระทบมำกนักเนื่องด้วยปริมำณโคนมและผู้ประกอบกำรยัง
มีน้อยรำย
ยุคความรุ่งเรื อง (ปี 2551-2555) กำรประกอบกำรฟำร์มโคนม มี
พัฒนำกำรที่ดีมำโดยตลอด ส่งผลทำให้มีชำวบ้ำนในตำบลหันมำประกอบอำชีพกำรทำ
ฟำร์มโคนมมำกขึ้น มีผู้ประกอบกำรรำยใหม่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6-7 รำยต่อปี ถือว่ำเป็นยุคที่
รุ่งเรืองของกำรประกอบอำชีพนี้ เหตุผลที่สำคัญในกำรหันมำประกอบอำชีพนี้คืออยำก
ทดลองอำชีพใหม่ มีรำยได้ที่ต่ อเนื่องและมีตลำดรองรับที่แน่นอน ปัจจัยกำรผลิตใน
พื้นที่ เช่น ต้นข้ำวโพดฝักอ่อน ยอดและเปลือกข้ำวโพดเริ่มมีรำคำสูงขึ้น สร้ำงรำยได้
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ให้กับเกษตรกรที่ปลูกข้ำวโพดฝักอ่อนซึ่งใช้เป็นอำหำรหยำบสำหรับเลี้ยงโคนม ทำให้
เศรษฐกิจโดยรวมในพื้นที่ดีขึ้นตำม ด้ำนสิ่งแวดล้อมหลำยฟำร์มเริ่มมีปัญหำมลภำวะ
ในฟำร์มเกิดขึ้น เนื่องจำกมีจำนวนโคนมที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีผู้ประกอบกำรรำยใหม่
เพิ่มมำกขึ้น แต่กระบวนกำรแก้ไขปัญหำมลภำวะต่ำงๆ ของชุมชนยังไม่มีมำตรกำรที่
ชัดเจน
ยุ ค อิ่ ม ตั ว และการจั ด การมลภาวะชุ ม ชน (ปี 2556-ปั จ จุ บั น )
หลังจำกกำรเลี้ยงโคนมผ่ำนยุครุ่งเรืองมำระยะหนึ่ง ช่วงนี้กำรขยำยตัวของอำชีพนี้มี
น้อยลงเพียง 1-2 รำยต่อปี เนื่องจำกปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน อำหำรหยำบหำยำก
ขึ้นส่ งผลท ำให้ต้นทุนกำรผลิตสู งและปัญหำมลภำวะจำกฟำร์ มที่ รุนแรงมำกขึ้ นใน
ชุมชน มีกำรร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหำมลภำวะเกิดขึ้น ทำงแกนนำชุมชนต้องมีกำรไกล่
เกลี่ยข้อขัดแย้งระหว่ำงผู้ประกอบกำรและชำวบ้ำนรอบฟำร์มโคนม ชุมชนได้กำหนด
เขตพื้นที่กำรปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหำระยำว โดยไม่อนุญำตให้กำรสร้ำงฟำร์มใหม่ใน
พื้นที่ชุมชน ฟำร์มเดิมก็ถูกเรียกร้องให้ย้ำยออกไปนอกชุมชน ทำให้ช่วงนี้เองชุมชนต้อง
หำแนวทำงกำรแก้ไขร่วมกัน
จำกกำรศึกษำ สำมำรถสรุปได้ว่ำพัฒนำกำรกำรเลี้ยงโคนมในตำบลแม่ทำมี
กำรพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นเริ่มจำกปี พ.ศ. 2538 มีผู้ประกอบกำรรำย
แรกและมีกำรเลี้ยงโคนมเรื่อยมำ จนมีผู้ประกอบกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว เนื่องจำก
ผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจที่สูง แต่ขณะเดียวกันกำรประกอบอำชีพเลี้ยงโคนมก็เริ่ม
สร้ำงผลกระทบด้ำนมลภำวะในฟำร์มเกิดขึ้นตำมกำรขยำยตัวของผู้ประกอบกำรส่งผล
ถึงควำมขัดแย้งของคนในชุมชน ประกอบกับสภำวะกำรขำดแคลนแรงงำน ต้นทุนกำร
เลี้ ยงโคนมที่เพิ่มขึ้น ท ำให้กำรขยำยตัวของอำชี พนี้ มำถึงยุคอิ่มตัวและกำรจัดกำร
ปัญหำมลภำวะ เกิดควำมขัดแย้งและกำรร้องเรียนปัญหำทำให้ชุมชนตื่นตัวหันมำให้
ควำมสำคัญกับกำรจัดกำรมลภำวะในฟำร์มโคนมเพิ่มมำกขึ้น
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ตารางที่ 1 ค่ำเฉลี่ยผู้ประกอบกำรที่เริ่มเลี้ยงโคนมแต่ละช่วงปีของตำบลแม่ทำ อำเภอ
แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ช่วงเวลาการเริ่มเลี้ยงโคนม
2555 - 2558
2551 - 2555
2545 - 2550
2538 - 2544
รวม

จานวน (คน)
8
32
16
2
58

ค่าเฉลี่ย (ต่อปี)
2.67
6.40
2.67
0.29
2.76

2) รูปแบบของการจัดการมลภาวะของผู้ประกอบการฟาร์มโคนม
จำแนกออกเป็น 3 รูปแบบ สำมำรถสรุปได้ ดังนี้
รูปแบบการสร้างลานตากมูลโคนม จะช่วยให้มูลสัตว์แห้งเร็วขึ้น ลด
ปัญหำเรื่องกลิ่นและแมลงวันลงได้ กำรสร้ำงลำนตำกมูลโคนมมีกำรสร้ำงไว้ในพื้นที่
ฟำร์มและนอกพื้นที่ฟำร์มขึ้นอยู่กับจำนวนพื้นที่ว่ำมีเพียงพอหรือไม่ ลำนตำกมูลโคนม
มี ลักษณะเป็ นลำนตำกที่ เปิ ดโล่ งและลำนตำกที่ มี โรงเรื อน วิ ธี กำรนี้ ได้ มู ลสั ตว์ มำ
จำหน่ำยสร้ำงรำยได้อีกทำงหนึ่ง แต่มีปัญหำในช่วงฤดูฝนในกรณีลำนตำกมูลโคนมที่
ไม่มีโรงเรือนตำกมูลเนื่องจำกมีปริมำณน้ำฝนเข้ำมำเติมมำก
รูปแบบการทาบ่อพักน้าเสีย กำรสร้ำงบ่อพักน้ำเสียที่ปล่อยจำกคอก
เลี้ยงมำพักไว้ไม่ให้ไหลลงสู่พื้นที่สำธำรณะ เป็นกำรพักน้ำเสียให้ตกตะกอน ก่อนนำไป
ปล่อยทิ้ งหรือไปใส่ ไร่สวน จำนวนบ่อพักมีเพียงพอหรือไม่ขึ้นอยู่กับขนำดพื้ นที่ของ
ฟำร์มประกอบกัน
รูปแบบการสร้างบ่อหมักแก๊สชีวภาพ รูปแบบนี้เป็นกำรนำมูลสัตว์
และน้ำเสียลงบ่อหมักแก๊ สชีวภำพทั้งหมดและได้ผลพลอยได้เป็นแก๊สชีวภำพมำใช้
ประโยชน์ สำมำรถช่วยลดปั ญหำมลภำวะลงได้มำกและกำกมูลก็ ยังจำหน่ำยสร้ำง
รำยได้ แต่เนื่องจำกต้องใช้พื้นที่จำนวนมำกและต้นทุนในกำรสร้ำงบ่อค่อนข้ำงสูงจึงมี
เพียง 5 ฟำร์ม ที่ใช้รูปแบบนี้ อย่ำงไรก็ตำมกำรจัดกำรมลภำวะในฟำร์มโคนมในรูปแบบ
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ที่กล่ำวมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรจัดกำรปัญหำของผู้ประกอบกำรซึ่งสำมำรถลดปัญหำลง
ได้ระดับหนึ่ง

(ก) กำรจัดกำรระบบฟำร์มที่ดี

(ข) ฟำร์มที่ขำดระบบกำรจัดกำรที่ดี

รูปที่ 2 ฟำร์มโคนมที่มีระบบกำรจัดกำรที่ดีกับฟำร์มที่ขำดระบบกำรจัดกำรที่ดี
จำกกำรศึกษำ สำมำรถสรุปได้ว่ำสถำนกำรณ์ปัญหำมลภำวะในฟำร์มโคนม
มีระดับของสถำนกำรณ์ปัญหำอยู่ในระดับน้อย เนื่องจำกสถำนกำรณ์ปัญหำมลภำวะ
ในฟำร์มโคนมยังไม่รุนแรงมำกนัก ซึ่งกำลังจะเริ่มเป็นประเด็นปัญหำในอนำคตหำก
ไม่ได้รับกำรจัดกำรมลภำวะในฟำร์มที่เหมำะสมจะส่งผลกระทบในวงกว้ำง ประกอบกับ
ควำมเป็นชุมชนท้องถิ่น สังคมที่เอื้ออำทรกัน มีระบบเครือญำติ ทำให้ปัญหำมลภำวะ
ในฟำร์ ม โคนมที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น สำมำรถพู ด คุ ย สร้ ำ งควำมเข้ ำ ใจร่ ว มกั น ได้ ข้ อ มู ล
สถำนกำรณ์ ปัญหำมลภำวะในฟำร์มโคนมที่ควรได้รับกำรแก้ไขปั ญหำเร่งด่วนโดย
เรียงลำดับ คือ มลภำวะทำงอำกำศ คือ กลิ่นเหม็นจำกมูลสัตว์และน้ำเสีย มีระดั บ
ควำมรุนแรงมำกที่สุด รองลงมำเป็นกำรปล่อยน้ำเสียลงสู่พื้นที่สำธำรณะ แมลงวัน
รบกวน และมลภำวะทำงเสียงร้องจำกโคนม รวมถึงเสียงจำกเครื่องจักรที่ใช้โม่อำหำร
สัตว์ ทั้งหมดนี้เป็นสถำนกำรณ์ปัญหำมลภำวะในฟำร์มโคนมที่ควรมีกำรแก้ไขร่วมกัน
2. ระดั บการมี ส่ วนร่ วมต่ อการจั ดการมลภาวะในฟาร์ มโคนมของ
ผู้ประกอบการ แกนนาชุมชน และชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบฟาร์มโคนมในชุมชน
ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ กำรศึกษำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษำระดับของกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียจำกกำรประกอบอำชีพฟำร์มโคนมต่อ
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กำรจัดกำรมลภำวะในฟำร์มโคนมโดยกำรศึกษำระดับกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มคน 3
กลุ่ม ได้แก่ ผู้ประกอบกำรฟำร์มโคนม แกนนำชุมชนที่มีบทบำทในกำรแก้ไขปัญหำเชิง
นโยบำย และชำวบ้ำนที่อำศัยอยู่รอบฟำร์มโคนม สรุปตำมตำรำงที่ 2 ระดับกำรมีส่วน
ร่วมต่อกำรจัดกำรมลภำวะในฟำร์มโคนม โดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำงในทุก
ประเด็น แต่เป็นที่น่ำสนใจว่ำผู้ประกอบกำรและแกนนำชุมชนมีระดับกำรมีส่วนร่วมที่
ใกล้เคียงกัน เนื่องด้วยเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในกำรดำเนินกำรและมีบทบำทหน้ำที่
ทำงสังคมที่ต้องเข้ำมำดูแลกำรจัดกำรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันชำวบ้ำนรอบ
ฟำร์มโคนมระดับกำรมีส่วนร่วมในระดับค่ำเฉลี่ยที่ต่ำกว่ำเนื่องจำกชำวบ้ำนรอบฟำร์ม
โคนมเห็ น ว่ ำ กำรจั ด กำรปั ญ หำมลภำวะในฟำร์ ม โคนม ควรเป็ น บทบำทของ
ผู้ประกอบกำรและแกนนำชุมชนที่ต้องดำเนินกำร จำกตำรำงที่ 2 จะเห็นได้ว่ำประเด็น
กำรมีส่วนร่วมที่สำคัญเป็นกำรวิเครำะห์ กำรวำงแผนกำรจัดกำรมลภำวะในฟำร์มโคนม
จำกกำรสนทนำกลุ่มย่อยจะเห็นได้ว่ำกำรมีส่วนร่วมจะเป็นลักษณะไม่เป็นทำงกำร มี
ส่วนร่วมในบำงโอกำสเมื่อได้พบปะกันในกิจกรรมของชุมชนหรือ พบปะกันในที่ ต่ำงๆ
ไม่มีกำรตั้งกลุ่มในกำรดำเนินกำรที่ชัดเจน ทำให้กำรมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปำนกลำง
เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดกำรมีส่วนร่วมจะเห็นได้ว่ำระดับกำรมีส่วนร่วมยังน้อย
ในประเด็นกำรดำเนินกำร ชุมชนจะต้องตระหนักและให้ควำมสำคัญในกำรเข้ำร่วมเป็น
คณะกรรมกำรดำเนินกำรแก้ไขจัดกำรมลภำวะอย่ำงเป็นรูปธรรม ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในชุมชน นอกจำกนั้นกำรมีส่วนร่วมรับประโยชน์ในประเด็นกำรจ้ำงแรงงำน
ภำยในชุ มชน กำรแบ่ งปันน้ ำนมดิบในกำรบริ โภคให้กั บชุมชนก็ถื อว่ำเป็นประเด็ น
สำคัญที่ชุมชนมองว่ำชุมชนควรได้รับประโยชน์จำกกำรประกอบกำรเพรำะฉะนั้นชุมชน
ต้องมีส่วนร่วมในกำรรับประโยชน์ร่วมกัน กำรให้ทุนกำรศึกษำกับคนในชุมชนควรมี
กำรสนับสนุนให้กับลูกหลำนของชำวบ้ำนรอบฟำร์มโคนมตำมกำลังของผู้ประกอบกำร
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ตารางที่ 2 ระดับค่ำเฉลี่ยของระดับกำรมีส่วนร่วมของผู้ประกอบกำร แกนนำชุมชนและ
ชำวบ้ำนรอบฟำร์ม
การมีส่วนร่วมต่อการ
จัดการมลภาวะในฟาร์มโคนม
1. กำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน
2. กำรมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์
3. กำรมีส่วนร่วมในกำรติดตำมและ
ประเมินผล
4. กำรมีส่วนร่วมในกำรรับประโยชน์
5. กำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำร
รวมทั้งสิ้น

2.93
2.92

แกนนา
ชุมชน
3.14
3.00

ชาวบ้าน
รอบฟาร์ม
2.48
2.58

2.87

3.00

3.06
2.71
2.90

2.73
2.91
2.96

ผู้ประกอบการ

2.85
2.83

ระดับการ
มีส่วนร่วม
ปำนกลำง
ปำนกลำง

2.35

2.74

ปำนกลำง

2.41
2.45
2.46

2.73
2.69
2.77

ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย

3. แนวทางการจัดการมลภาวะอย่างยั่งยืนในฟาร์มโคนมชุมชน
กำรศึ กษำครั้ งนี้ มีวั ตถุประสงค์ เพื่อศึกษำแนวทำงกำรจั ดกำรมลภำวะที่
เหมำะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนที่จะนำไปสู่กำรจัดกำรมลภำวะอย่ำงยั่งยืนใน
ฟำร์มโคนมของชุมชนตำบลแม่ทำ โดยจำแนกออกเป็น 2 แนวทำง คือ (1) กำรสร้ำงกำร
มีส่วนร่วม (2) กำรบริหำรจัดกำรฟำร์ม สำมำรถสรุปได้ ดังนี้
1) กำรสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรมลภำวะในฟำร์มโคนม
เป็ นส ำคั ญ โดยจั ดให้ มี คณะกรรมกำรจั ดกำรมลภำวะและสิ่ งแวดล้ อมชุ มชนที่ มี
องค์ ประกอบคณะกรรมกำรมำจำกผู้ ที่ มี ส่ วนได้ ส่ ว นเสี ยต่ อ กำรจั ดกำรมลภำวะ
ประกอบไปด้ วย ผู้ประกอบกำร แกนน ำชุมชนและชำวบ้ ำนรอบฟำร์มโคนม มี กำร
ด ำเนิ น กำรจั ด กำรมลภำวะในฟำร์ ม โคนมอย่ ำ งเป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อง ภำยใต้
กระบวนกำรมี ส่วนร่ วมในกำรวิ เครำะห์ กำรวำงแผน กำรด ำเนิ นกำร กำรร่ วมรั บ
ประโยชน์ กำรติดตำมและประเมินผล มีกำรกำหนดระเบียบกติกำหรือขอบัญญัติใน
กำรจัดกำรที่เป็นรำยลักษณ์อักษรทั้งนี้ต้องได้รับกำรยอมรับร่วมกัน เชื่อมประสำนภำคี
ควำมร่วมมืออื่นๆ ทั้งภำยในและภำยนอกเข้ำมำบูรณำกำรกำรจัดกำรมลภำวะอย่ำง
ยั่งยืนให้ก่อเกิดรูปธรรมในพื้นที่
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2) กำรบริหำรจัดกำรฟำร์ม กำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำมลภำวะที่เกิดขึ้น
ควรสอดคล้องกับผู้ประกอบกำรแต่ละรำย โดยกำรจัดกำรพื้นที่ฟำร์มให้อยู่ห่ำงจำกเขต
ชุมชนหรือในพื้นที่ที่ชุมชนกำหนด ดูแลรักษำควำมสะอำดภำยในฟำร์มสม่ำเสมอ กำร
จัดกำรงบประมำณในกำรพัฒนำปรับปรุงระบบกำรจัดกำรมลภำวะในฟำร์ม กำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรฟำร์มที่ดี รวมถึงกำรประยุคใช้เทคโนโลยีที่
เหมำะสม ผลจำกกระบวนกำรจั ดกำรที่ ดี ชุมชนก็ ได้ประโยชน์ จำกระบบเศรษฐกิ จ
หมุนเวียนจำกอำชีพกำรเลี้ยงโคนมในพื้นที่ทำให้มีกำรจ้ำงงำน กำรซื้อขำยแลกเปลี่ยน
ปัจจัยกำรผลิตและกำรใช้จ่ำยในชุมชน ผู้ประกอบกำรก็จะมีกำรประกอบอำชีพต่อไปได้
อย่ำงไม่มีปัญหำที่ไม่สร้ำงผลกระทบต่อชุมชนและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แกนนำ
ชุมชนก็ ลดปัญหำข้อขัดแย้ งระหว่ ำงคนในชุมชนลงได้ ประกอบกับเมื่ อเศรษฐกิจดี
สังคมดี สิ่งแวดล้อมดีก็จะส่งผลถึงคุณภำพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนที่ยั่งยืน
อภิปรายผล
พัฒนำกำรกำรเลี้ยงโคนมและรูปแบบกำรจัดกำรมลภำวะในฟำร์มโคนมของ
ผู้ประกอบกำรตำบลแม่ ทำ สำมำรถแบ่งตำมสถำนกำรณ์ปั ญหำในกำรเลี้ยงตั้งแต่
เริ่มต้นได้ 4 ยุค ประกอบด้วย (1) ยุคเริ่มต้น (ปี 2538-2544) ยุคแรกเริ่มที่โคนมเริ่ม
นำมำเลี้ยงในตำบลแม่ทำครั้งแรกตั้งแต่ปี 2538 (2) ยุคกำรตื่นตัวและเรียนรู้ (ปี 25452550) เริ่ มมี กำรเลี้ ยงโคนมในพื้นที่มำกขึ้ น แต่ปั ญหำมลภำวะในฟำร์มยังสำมำรถ
จัดกำรได้ (3) ยุคควำมรุ่งเรืองของอำชีพ (ปี 2551-2555) กำรประกอบกำรฟำร์มโคนมมี
กำรขยำยตัวของฟำร์มโคนมอย่ำงต่อเนื่อง มีผู้ประกอบกำรรำยใหม่มำประกอบอำชีพนี้
เพิ่ มมำกขึ้ น ประกอบกับมีแหล่งจำหน่ำยน้ ำนมที่มำตั้งจุดรั บซื้ อน้ ำนมดิบในพื้ นที่
ใกล้เคียง ส่งผลทำให้มีกำรขยำยฟำร์มเพิ่มจำนวนโคนมของผู้ประกอบกำรรำยเดิมและ
รำยใหม่ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจของครอบครัว
สอดคล้องกับกำรส่งเสริมอำชีพกำรเลี้ยงโคนมจำกรัฐบำลในกำรให้มีผู้ประกอบกำร
เลี้ยงโคนมเพื่อจำหน่ำยน้ำนมดิบให้เพี ยงพอต่อกำรบริโภคภำยในประเทศ (ตั้งแต่
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แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 7) โดยมีแหล่งส่งเสริมและรับซื้อน้ำนม
ดิบในพื้นที่เชียงใหม่ ลำพูน หลำยพื้นที่มีกำรประกอบอำชีพนี้แล้วมีผลตอบแทนทำง
เศรษฐกิจที่ดี ในขณะเดียวกันปัญหำเรื่องมลภำวะในฟำร์มโคนมเริ่มส่งผลกระทบ
ขึ้นกับชำวบ้ำนในชุมชนสำเหตุมำจำกกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรในฟำร์มโคนมไม่
สมดุล มีจำนวนพื้นที่และแรงงำนเท่ำเดิมแต่ปริมำณโคนมที่เพิ่มขึ้น ทำให้ระบบกำร
บริ ห ำรจั ด กำรมลภำวะในฟำร์ ม โคนมไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ประกอบกั บ กำรที่
ผู้ประกอบกำรมุ่งสู่กำรสร้ำงรำยได้เป็นหลัก ส่งผลถึงกำรให้ควำมสำคัญต่อกำรจัดกำร
มลภำวะในฟำร์ มโคนมน้อยลง จึงทำให้ปัญหำมลภำวะเริ่มส่งผลกระทบกับชุมชน
องค์กรที่เกี่ยวข้องในชุมชนก็ไม่ได้มีมำตรกำรในกำรจัดกำรรองรับที่ชัดเจน มำถึง (4)
ยุคอิ่มตัวและกำรจั ดกำรมลภำวะชุมชน (ปี 2556-ปัจจุ บัน) กำรเลี้ ยงโคนมมีกำร
ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องในชุมชนช่วงที่ผ่ำนมำและแต่ละฟำร์มก็มีจำนวนโคนมเพิ่มขึ้น
จำกอัตรำกำรเกิดของโคนมและกำรซื้อโคนมเพิ่มขึ้นเพื่อขยำยกิจกำรของผู้ประกอบกำร
รำยเดิม แต่ผู้ประกอบกำรรำยใหม่กลับมีกำรขยำยตั วน้อยลง ปัญหำกำรร้ องเรียน
เกี่ยวกับปัญหำมลภำวะในฟำร์มโคนมเริ่ม เพิ่มขึ้น เป็นผลมำจำกปัญหำกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรในฟำร์มโคนมของผู้ประกอบกำร ทั้งในเรื่องควำมพร้อมด้ำนพื้นที่ที่ไม่
เพียงพอและทำเลที่ตั้งไม่เหมำะสม กำรจัดกำรมลภำวะในฟำร์มที่ไม่มีประสิทธิภำพ
จำกกำรควำมรู้ควำมเข้ำใจกระบวนกำรจัดกำรมลภำวะในฟำร์มโคนม และที่สำคัญ
ที่สุดคือกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรมลภำวะในฟำร์มโคนมยังมีน้อยมำก โดย
พบว่ ำ ปั ญ หำมลภำวะในฟำร์ ม ถื อ เป็ น หน้ ำ ที่ ข องผู้ ป ระกอบกำรเป็ น หลั ก ขำด
กระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวร่วมกัน จึงทำให้กำรแก้ไขปัญหำเป็น
ภำระที่ผู้ประกอบกำรต้องเป็นคนดำเนินกำร
กำรจัดกำรมลภำวะในฟำร์มโคนมของตำบลแม่ทำ มีกระบวนกำรจัดกำรที่
สำคัญ 3 รูปแบบ ประกอบด้วย (1) กำรสร้ำงลำนตำกมูลทำให้มูลแห้งเร็ว สำมำรถลด
ปัญหำเรื่องกลิ่นเหม็นลงได้ โดยมีลำนตำกแบบที่มีโรงเรือนพลำสติกและแบบลำนตำก
ในที่โล่ง (2) กำรทำบ่อพักบำบัดน้ำเสีย ที่รองรับน้ำเสียจำกกำรล้ำงคอกปศุสัตว์ แล้ว
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พักน้ำไว้ในบ่อพักให้เกิดกำรเจือจำงและตกตะกอนของกำกของเสียเพื่อสำมำรถปล่อย
ลงสู่สำธำรณะได้ บ่อพักในฟำร์มมีตั้งแต่ 1-3 บ่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนำดพื้นที่ของฟำร์ม
และ (3) กำรสร้ำงระบบบ่อหมักแก๊สชีวภำพ ที่นำเอำมูลสัตว์และน้ำเสีย ลงในบ่อหมัก
แก๊สชีวภำพเพื่อให้เกิดกระบวนกำรหมักและได้แก๊สชีวภำพนำไปใช้ประโยชน์ในกำรหุง
ต้มกระจำยสู่เพื่อนบ้ำนรอบฟำร์มโคนม ซึ่งรูปแบบกำรจัดกำรมลภำวะที่ผ่ำนมำไม่
สำมำรถแก้ไขปัญหำมลภำวะได้ทั้งหมด แต่สำมำรถลดระดับควำมรุนแรงของปัญหำ
มลภำวะลงไปได้ระดับหนึ่ง สอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ คณธิรำ พรหมมำ (2547) ที่
ได้กล่ำวถึง กำรจัดกำรของเสียจำกฟำร์มโคนมบริเวณลำน้ำแม่ออน อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีรูปแบบกำรจัดกำร 4 รูปแบบ คือ (1) แบบที่ไม่มีกำรบำบัดน้ำเสีย
(2) แบบมีบ่อกักเก็บน้ำเสีย (3) แบบมีบ่อบำบัดน้ำเสีย (4) แบบมีบ่อก๊ำซชีวภำพ ยังมี
ของเสียจำกบ่อกักเก็บน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียล้นไหลลงสู่แม่น้ำแม่ออนโดยตรง มูล
แห้งที่ตำกกองไว้ยังส่งกลิ่นเหม็น ในฤดูฝนมูลโคบำงส่วนยังถูกชะล้ำงลงน้ำด้วย จะเห็น
ได้ว่ำรูปแบบกำรแก้ไขปัญหำที่มีเป็นกำรจัดกำรที่ผู้ประกอบกำรใช้ในกำรจัดกำรของ
เสียจำกฟำร์มที่เป็นต้นเหตุของมลภำวะในฟำร์มโคนมในหลำยพื้นที่
ระดับกำรมีส่วนร่วมต่อกำรจัดกำรมลภำวะในฟำร์มโคนมของผู้ประกอบกำร
ตำบลแม่ทำ ของผู้ประกอบกำร แกนนำชุมชนและชำวบ้ำนรอบฟำร์มโคนม มีระดับกำรมี
ส่วนร่วมต่อกำรจัดกำรปัญหำมลภำวะในฟำร์มโคนมในระดับปำนกลำง โดยกำรมีส่วน
ร่วมในระดับกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัญหำ กำรวำงแผนงำนกำรจัดกำรมลภำวะจำก
กำรร่วมกันโดยจัดประชุมชนปรึกษำหำรือ กำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรจัดกำรปัญหำ
มลภำวะ กำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรรับประโยชน์ กำรติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรมลภำวะ
ในฟำร์มโคนม สอดคล้องกับกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของปำริชำติ วลัยเสถียร และ
คณะ (2543, หน้ำ 143) ที่มี 5 ขั้นตอน คือ (1) กำรมีส่วนร่วมในกำรศึกษำชุมชนเป็นกำร
กระตุ้นให้ประชำชนได้ร่วมกันเรียนรู้สภำพของชุมชน กำรดำเนินชีวิต ทรัพยำกรและ
สิ่งแวดล้อมยังไม่เพียงพอ ควรมี ระดับกำรมีส่วนร่ วมมำกขึ้น (2) กำรมี ส่วนในกำร
วำงแผนโดยกำรรวมกลุ่ มอภิ ปรำยและแสดงควำมคิ ดเห็ นเพื่ อกำรก ำหนดนโยบำย
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วัตถุประสงค์ วิธีกำร แนวทำงกำรดำเนินงำน (3) กำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรพัฒนำ
ดำเนินกำรช่วยเหลือจำกภำยนอก (4) กำรมีส่วนร่วมในกำรรับผลประโยชน์จำกกำร
พัฒนำเป็นกำรนำเอำกิจกรรมมำใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้ำนวัตถุ และจิตใจ (5) กำรมี
ส่วนร่วมในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำเพื่อที่จะแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นได้
ทันที โดยระดับกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรมลภำวะในฟำร์มโคนมของชุมชนอยู่ระดับ
ปำนกลำงซึ่งยังไม่เพียงพอ กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังแยกส่วน ไม่เกิดกำร
สร้ำงส่วนร่วมในระดับชุมชนเท่ำที่ควร จึงต้องมีกระบวนกำรจัดควำมสัมพันธ์กำรมีส่วน
ร่วมของกลุ่มเป้ำหมำยทั้ง 3 กลุ่ม โดยให้แกนนำชุมชนเป็นกลไกหลักในกำรประสำนและ
เอื้อให้เกิดกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรปัญหำมลภำวะในฟำร์มโคนมให้มำก
ขึ้น ผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีกำรพูดคุยพบประแลกเปลี่ยนตำมกระบวนกำรมีส่วนร่วมขั้นตอน
ต่ำงๆ นำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง สอดคล้องกับ นำชัย ทนุผล (2543,
หน้ำ 117) ที่กล่ำวถึง กำรมีส่วนร่วมเป็นกระบวนกำรที่ประชำชนมีกำรร่วมมือกันในกำร
ระบุปัญหำควำมต้องกำร กำรวำงแผน และตัดสินใจในกำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อ
แก้ปัญหำที่ตนประสบอยู่และร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมให้ลุล่วงไปเพื่อประโยชน์ของ
ชุมชน โดยเฉพำะแกนนำชุมชน นำโดยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ทำ ส่วนปกครอง
ร่ วมก ำหนดให้ มี กำรจั ดตั้ งโครงสร้ ำงคณะท ำงำนเข้ ำมำรั บผิ ดชอบกำรจั ดกำรด้ ำน
มลภำวะร่ วมกั นวิ เครำะห์ ปั ญหำ วำงแผน ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนิ น งำนโดยเน้ น
กระบวนกำรมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนร่วมกัน ดังนั้นกำรสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมที่เพิ่ม
มำกขึ้นจะทำให้ไปสู่แนวทำงกำรจัดกำรมลภำวะที่ยั่งยืนในฟำร์มโคนมของชุมชนต่อไป
แนวทำงกำรจัดกำรมลภำวะอย่ำงยั่งยืนในฟำร์มโคนมของผู้ประกอบกำร
ตำบลแม่ทำ จะต้องดำเนินกำรให้มีควำมสอดคลองกับวิถีชีวิต และบริบทของพื้นที่
รวมถึงกำรสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
ปัญหำมลภำวะในฟำร์มโคนมที่เกิดขึ้น โดยกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำผู้ ประกอบกำร
จั ด กำรปั ญ หำมลภำวะในฟำร์ ม โคนมของตนเองเป็ น หลั ก ซึ่ ง แต่ ล ะฟำร์ ม จะมี
กระบวนกำรด ำเนิ น กำรที่ แ ตกต่ ำ งกั น ออกไป เป็ นกำรด ำเนิ นกำรส่ ว นบุ คคล มี
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กระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกส่วนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับปำนกลำง ไม่เพียงพอที่จะ
สำมำรถแก้ไขปั ญหำมลภำวะในฟำร์มโคนมได้อย่ ำงมีประสิ ทธิภำพ ในกำรจัดกำร
มลภำวะในฟำร์มโคนมให้เกิดควำมยั่งยืนนั้นควรต้องดำเนินกำร คือ
1. กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรมลภำวะในฟำร์มโคนมร่วมกัน
ของชุมชน โดยสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบไปด้วยแกนน ำ
ชุมชนที่มำจำกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ทำ ฝ่ ำยปกครอง คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน
ชำวบ้ ำนรอบฟำร์ มโคนม และผู้ ประกอบกำร ที่ ต้ องร่ วมกั นก ำหนดกฎกติ กำ แนว
ทำงกำรแก้ไขปัญหำมลภำวะในฟำร์มโคนมที่ได้รับกำรยอมรับและสอดคล้องไปใน
ทิศทำงเดียวกัน โดยกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรกลำงที่มำกำกับดูแลและรับผิดชอบกำร
จัดกำรมลภำวะในฟำร์มโคนมทั้งระบบ ส่งเสริมให้เกิดกำรดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่ำง
ต่อเนื่องในกำรมีส่วนร่วมในทุกระดับ สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
(2546) ได้ศึกษำเรื่อง กำรจัดกำรมลพิษจำกฟำร์มสุกร โดยวิธีกำรมีส่วนร่วมในพื้นที่
ระดับตำบล บ้ำนสบสำหนองฟำน ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้
กล่ ำวถึ ง รู ปแบบกำรจั ดกำรมลพิ ษในฟำร์ ม สุ กรมี 2 ส่ ว น คื อ (1) กำรส่ งเสริ มให้
ประชำชนเข้ ำมำมี ส่วนร่วมในกำรจัดกำรมลพิษในฟำร์มสุกร จำกผู้น ำภำยในและ
บุคลำกรภำยนอก (2) กำรดำเนินกิจกรรมในกำรจัดกำรมลพิษในฟำร์มสุกร คือ กำร
ริเริ่ มกิจกรรมระดมกำรสนับสนุนจำกประชำชนและบริหำรกิ จกรรมจำกกลุ่มที่ เป็ น
ทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมทั้ง
5 ระดับ ตั้งแต่กำรมีส่วนร่วมในระดับกำรวิเครำะห์ปัญหำ สถำนกำรณ์ กำรวำงแผนกำร
จัดกำร กำรร่วมดำเนินกำรจัดกำรปัญหำมลภำวะในฟำร์ม กำรร่ วมรับผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นและกำรร่วมติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง เมื่อเกิดกำรมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมกำรแล้ว จึงจะสำมำรถนำแนวทำงกำรจัดกำรมีเหมำะสมมำจัดกำร
มลภำวะในฟำร์มโคนมที่เกิดขึ้น
2. กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ เป็นกำรปรับปรุงพัฒนำและกำร
จัดกำรทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภำพ ประกอบไปด้วย (1) กำรจัดกำรพื้นที่เลี้ยงที่
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เหมำะสม ให้ เป็ นไปตำมระเบี ยบมำตรฐำนฟำร์มโคนมและกำรผลิ ตน้ ำนมดิ บของ
ประเทศไทย พ.ศ.2542 ที่กล่ำวถึงทำเลที่ตั้งของฟำร์มไว้ว่ำ จะต้องตั้งอยู่ห่ำงจำกเขตที่
พักอำศัยไม่น้อยกว่ำ 50 เมตร อยู่ห่ำงจำกแหล่งชุมชนและแหล่งน้ำสำธำรณะ ไม่น้อย
กว่ำ 5 กิโลเมตร ฟำร์มไม่ก่อมลภำวะต่อเพื่อนบ้ำน หรือได้รับกำรยินยอมจำกองค์กำร
บริหำรส่วนท้องถิ่น (กรณีจัดตั้งฟำร์มใหม่) และกำรย้ำยฟำร์มเข้ำไปสู่โซนกำรปศุสัตว์
ของชุมชนที่ได้กำหนดไว้ โดยมีกำรวำงแผนกำรย้ำยฟำร์มอย่ำงชั ดเจนมีระยะเวลำที่
แน่นอน พัฒนำระบบสำธำรณูปโภคให้ทั่วถึงและมีแบบแปลนขออนุญำตในกำรสร้ำง
ฟำร์ ม ที่ ได้ ม ำตรฐำน เพื่ อ ให้ เ กิ ด กำรบริ ห ำรจั ด กำรมลภำวะในฟำร์ ม ได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ (2) กำรเอื้ออำนวยทำงกำรเงินให้ผู้ประกอบกำรต่อกำรจัดกำรมลภำวะใน
ฟำร์มโคนม เพื่อสร้ำงแรงจูงใจและลดภำระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ำยเพิ่มขึ้น (3) กำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ บทบำทควำมรับผิดชอบร่วมกันของคนในชุมชน ต่อกำรจัดกำร
มลภำวะในฟำร์มและผลกระทบทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้หำกผู้ประกอบกำร แกนนำ
ชุมชนและชำวบ้ำนในตำบลแม่ทำได้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกำรจัดกำรมลภำวะและแก้ ไข
ปั ญ หำสิ่ ง แวดล้ อมร่ ว มกั นก็ จะท ำให้ เกิ ดควำมเต็ ม ใจและมี ควำมยิ น ดี ที่ จะร่ ว ม
ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำมลภำวะที่เกิ ดขึ้ น สอดคล้ องกั บผลกำรศึ กษำของ ชัยยุ ทธ
หงะเจะแอ (2551) ได้ศึกษำเรื่อง ทัศนคติและควำมยินดีที่จะจ่ำยเพื่อกำรจัดกำรมลพิษ
ทำงอำกำศของประชำชนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้กล่ำวสรุปภำพรวมกลุ่มตัวอย่ำงมี
ควำมตระหนักถึงปัญหำสิ่งแวดล้อมซึ่งมีควำมยินดีที่จะจ่ำยในกำรแก้ไขปัญหำร่วมกัน
จึ งมี ควำมจ ำเป็ นที่ จะต้ องสร้ ำงจิ ตสำนึ กควำมรั บผิ ดชอบต่ อปั ญหำมลภำวะและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรจัดกำรมลภำวะในฟำร์มโคนม
ประกอบด้ วยกำรกำหนดมำตรกำรในกำรจัดกำรมลภำวะในฟำร์ มโคนมที่มี ควำม
เหมำะสมและสำมำรถบังคับใช้ได้จริง
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สรุป
กำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปแนวทำงกำรจัดกำรมลภำวะอย่ำงยั่งยืนในฟำร์ม
โคนมตำบลแม่ทำ ตำมรูปที่ 3 สำมำรถอธิบำยได้ คือ กระบวนกำรจัดกำรมลภำวะอย่ำง
ยั่งยืนในฟำร์มโคนมต้องอำศัยกระบวนกำรมีส่วนร่วมและกำรจัดควำมสัมพันธ์ของคน
ภำยในชุมชนประกอบไปด้วย ผู้ประกอบกำร แกนนำชุมชน และชำวบ้ำนรอบฟำร์ม
โคนม ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับประเด็นดังกล่ำว โดยกำรจัดควำมสัมพันธ์ให้มี
กำรดำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของตนเอง ผู้ประกอบกำรเป็นต้นทำงของมลภำวะใน
ฟำร์มที่ เกิ ดขึ้น ควรมีกำรรวมกลุ่มระหว่ ำงผู้ประกอบกำรเพื่ อดู แลกั นในด้ำนต่ำงๆ
ร่วมกัน ภำยในฟำร์มจะต้องมีกระบวนกำรจัดกำรมลภำวะภำยในฟำร์มตำมแนวทำง
ทำงที่เหมำะสมให้เต็มประสิทธิภำพ พัฒนำฟำร์มให้ได้รับมำตรฐำนตำมที่กรมปศุสัตว์
กำหนดไว้ เพื่อไม่สร้ำงมลภำวะสู่ชุมชน เอื้อประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับชุมชนทั้งในทำงตรง
และทำงอ้อม ไม่ว่ำจะเป็นกำรจ้ำงแรงงำน กำรซื้อ จำน่ำย แบ่งปัน แลกเปลี่ยน ปัจจัย
กำรผลิตภำยในชุมชนให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภำยในชุมชนหรืออำจจะคืนทุนสู่สังคม
โดยกำรจัดตั้งกองทุนเพื่อดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ชำวบ้ำนรอบฟำร์มโคนมจะต้อง
เรียนรู้และเข้ำใจอำชีพกำรเลี้ยงโคนมมำกขึ้นในมิติต่ำงๆ รวมถึงกระบวนกำรจัดกำร
มลภำวะในฟำร์ มที่ เหมำะสม เพื่ อจะเป็ นส่ วนสนั บสนุ นกำรท ำงำนในกำรจั ดกำร
มลภำวะในฟำร์มระหว่ำงกัน ด้ำนแกนนำชุมชนบทบำทโดยตรงคือสร้ำงกระบวนกำรให้
เกิดข้อตกลงร่วมในชุมชนที่ไดรับกำรยอมรับร่วมกัน นำไปพัฒนำเป็นข้อบัญญัติของ
ตำบลและกำกับดูแลให้เป็นไปตำมกติกำที่กำหนดร่วมกัน รวมทั้งกำรเชื่อ มประสำน
ภำคีควำมร่วมมือทั้งภำยในและภำยนอกเข้ำมำร่วมจัดกำรมลภำวะในฟำร์มโคนม ทั้งนี้
เน้นกระบวนกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรจัดกำรมลภำวะใน
ฟำร์มโคนมตำมเงื่อนไข ข้อจำกัดของแต่ละกรณีที่เกี่ยวข้องทั้งในด้ำนกำรจัดกำรพื้นที่
ด้ำนกำรจัดกำรงบประมำณ ด้ำนกำรจัดกำรให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรจัดกำร
เทคโนโลยีที่เหมำะสม ภำยใต้กำรดำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริหำรมลภำวะและ
สิ่งแวดล้อมชุมชนที่มีส่วนประกอบของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วนเป็นกลไกหลัก
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ในกำรดำเนินกำรเรื่องนี้ของชุมชน จะนำไปสู่กำรจัดกำรมลภำวะอย่ำงยั่งยืนในฟำร์ม
โคนมของตำบลต่อไป
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมชุมชน

พื้นที่ งบประมาณ ความรู้ความเข้าใจ เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
การบริหารจัดการโดยการมีสว่ นร่วม
คณะกรรมการบริหารจัดการมลภาวะและสิ่งแวดล้อมชุมชน

การจัดการมลภาวะอย่างยั่งยืนในฟาร์มโคนมตาบลแม่ทา
SPM. MODEL
(Sustainable Pollution Management of Dairy Farm model)
รูปที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรมลภำวะอย่ำงยั่งยืนในฟำร์มโคนมตำบลแม่ทำ
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