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หลักการและเหตุผล เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศได้
รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งการรวมตัวดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้  ถ้า
หากไม่มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา  

วัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
และความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่  
วิธีการศึกษา  

เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน  โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประชากร
ที่ศึกษาได้แก่ ผู้บริหาร แกนน าอสม./ผู้น าชุมชน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อบต.ด่าน อ าเภอกาบเชิง 
จังหวัดสุรินทร์  โดยศึกษาระหว่างเดือน เมษายน 2559 – มีนาคม 2560  
ผลการศึกษา    

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท่ีอยู่ในพื้นท่ีอบต.ด่าน อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  พบว่า 

กลุ่มตัวอย่าง เคยรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจุดผ่านแดน ร้อยละ 32.4  โดยทราบข่าวจากการกระจายข่าวของ
ภาครัฐ ร้อยละ 36.0 จากผู้น าชุมชน ร้อยละ 28.0 ส่วนการรับรู้และความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาที่เกิดขึ้น
แล้วหรือจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ พบว่า ส่วนใหญ่รับรู้และพึงพอใจด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการ
พัฒนาการท่องเที่ยว  ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเมื่อมีการพัฒนา ส่วนใหญ่เห็นว่าจะ
มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงในเรื่อง ขยะ น้ าเสีย น้ าประปาและน้ าฝน  ส าหรับสถานการณ์ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่าอบต.ด่าน มีปริมาณมูลฝอยประมาณ 5-10 ตัน/วัน  ก าจัด
โดยการฝังกลบอย่างไม่ถูกหลักสุขาภิบาล  และมีการลักลอบทิ้งขยะโดยเทกองทิ้งในที่โล่ง  ด้านการจัดการสิ่ง
ปฏิกูล อนุญาตเอกชนด าเนินการ 3 ราย ก าจัดโดยทิ้งในที่ดินของตนเองและที่ดินเช่า ส่วนการปนเปื้อนใน
อาหาร พบว่า ในปี 2558 ตรวจพบสารฆ่าแมลงในผัก ร้อยละ 2.17  ด้านคุณภาพน้ าประปา ส่วนใหญ่พบว่าไม่
ผ่านมาตรฐานด้านแบคทีเรีย และจากการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เจาะลึกพบว่ายังมีปัญหาเรื่องขยะทั้งที่มา
จากตลาดและในชุมชน ปัญหาควันจากเตาเผาขยะและปัญหาขาดที่ก าจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ ปัญหาน้ าเสีย
จากการลักลอบซักผ้ามือสอง และยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ า  
ข้อเสนอแนะ  

ควรมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารด้านการพัฒนาจุด
ผ่านแดนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  และ อบต.ด่าน ควรเตรียมการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้กฎหมาย
สาธารณสุข เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จุดผ่านแดน  และควรมีการ
ด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน  
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1. หลักการและเหตุผล 
นับเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

เป็นวันที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  10 ประเทศ รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน โดย
ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  (ASCC) เป้าหมายหลักของ
การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน คือ การสร้างประชาคมที่มีความแข็งแกร่ง มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ 
สามารถสร้างโอกาสและรับมือสิ่งท้าทายทั้งด้านการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้
อย่างรอบด้าน โดยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกมาก
ยิ่งขึ้นและประชาชนในอาเซียนซึ่งมีประมาณ 600 ล้านคน มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (กรมอาเซียน, 
2556)  ซึ่งการประกาศเพ่ือรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในครั้งนี้  ถือเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญของการพัฒนาใน
กลุ่มประเทศสมาชิกท้ังในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  ภายใต้ความร่วมมือและข้อตกลงที่
ต้องการเห็นเสถียรภาพความมั่งคงทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  รวมทั้งลดช่องว่างของระดับการ
พัฒนาของประเทศในกลุ่มสมาชิก  เสริมสร้างความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในภูมิภาคนี้ แต่
ทว่า การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว  อาจส่งผลกระทบทางสาธารณสุขหรือมิติทางสุขภาพ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว อาจเป็นแรง
เสริมให้เกิดแรงกดดันต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์ต่อสุขภาพของประชาชน 

 ที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ  เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน  ส าหรับการเตรียมความพร้อมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนั้น จะต้องค านึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเกิดผลกระทบทางลบมากกว่าทางบวก เนื่องจากการพัฒนา
เศรษฐกิจ ระบบคมนาคมขนส่ง ท าให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งการ
เคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งอาจกระทบต่อระบบสุขาภิบาลพื้นฐานและความมั่งคงด้านอาหาร
ของประเทศได ้ส าหรับสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 9 ในปี 2558 ศูนย์อนามัยที่ 5 
นครราชสีมา (ในขณะนั้น)  ได้สุ่มตรวจการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในตัวอย่างอาหารและมือผู้สัมผัส
อาหารในตลาดนัด โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารจ านวน 110 ตัวอย่าง ในตลาดนัดพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยใช้ชุดอาหารตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น (SI-2) พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย ร้อยละ 27.7 และตรวจมือผู้สัมผัสอาหาร 41 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 
39.0 และสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 4 ชนิดได้แก่ฟอร์มาลิน บอแรกซ์ สารกันรา และสารฟอกขาว  พบ
ฟอร์มาลินมากที่สุดในน้ าแข็งที่ใช้แช่อาหารทะเล โดยตรวจพบ 10 ตัวอย่าง ในน้ าแข็งแช่ปลาหมึกกรอบ กุ้ง
ทะเล คางปลาหมึก ปลาหมึกยักษ์ ปลาหมึกอินโด ปลาหมึกกล้วย (2)  และปลาหมึก  อาเจนติน่า (3) จาก
ตัวอย่างอาหารทั้งหมด 29 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมาคือ สารกันรา 2 ตัวอย่าง โดยพบในน้ า
ผักเสี้ยนดอง และน้ าแช่หน่อไม้ดอง จากตัวอย่างอาหารทั้งหมด 16 ตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ 12.5  ส่วนสารบอ
แรกซ์ และสารฟอกขาว ตรวจไม่พบในทุกตัวอย่าง  และได้สุ่มเก็บตัวอย่างน้ า เพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภค
ครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าไม่ได้มาตรฐาน โดยสุ่มเก็บในจังหวัดนครราชสีมา 44 ตัวอย่าง ผ่านเพียง 1 
ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.3) จังหวัดชัยภูมิ 36 ตัวอย่าง ผ่าน 5 ตัวอย่าง (ร้อยละ 13.9) จังหวัดบุรีรัมย์ 33 ตัวอย่าง 
ผ่าน 7 ตัวอย่าง (ร้อยละ 21.2) และจังหวัดสุรินทร์ 36 ตัวอย่าง ผ่าน 4 ตัวอย่าง (ร้อยละ 11.1)  ด้านการ
จัดการสิ่งปฏิกูล พบว่า เทศบาลเมืองมีการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูล ร้อยละ 90 ส่วนเทศบาลต าบลมีการให้บริการ



สูบสิ่งปฏิกูล ร้อยละ 61.05  และเมื่อแยกรายจังหวัด พบว่า เทศบาลในจังหวัดสุรินทร์มีการให้บริการสูบสิ่ง
ปฏิกูลมากที่สุด ร้อยละ 76.92 รองลงมาคือบุรีรัมย์ ร้อยละ 73.91 นครราชสีมา ร้อยละ 64.58  และชัยภูมิ 
ร้อยละ 45.45   ส าหรับการบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูลแยกตามลักษณะการให้บริการ พบว่า เทศบาลเมือง
ด าเนินการเอง ร้อยละ 22.22 อนุญาตให้เอกชนด าเนินการ ร้อยละ 77.78 ส่วนเทศบาลต าบลด าเนินการเอง 
ร้อยละ 8.62 อนุญาตให้เอกชนด าเนินการ ร้อยละ 89.65 มอบหรือจ้างหน่วยงานอ่ืน ร้อยละ 1.72  และพบว่า
ทั้งเทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล ยังไม่มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล ส่วนเทศบาลนครซึ่งมีเพียง 1 แห่ง มีการ
ให้บริการสูบสิ่งปฏิกูลโดยเป็นการอนุญาตให้เอกชนด าเนินการ และมีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลเป็นแบบบ่อหมักไร้
อากาศ (รายงานประจ าปี 2558)  ด้านสถานการณ์มูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2558 พบว่า มี
ปริมาณมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้น 2,278,137 ตัน โดยเป็นมูลฝอยที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา มากที่สุด 
837,032 ตัน รองลงมาคือบุรีรัมย์ 569,184 ตัน สุรินทร์ 475,077 ตัน และชัยภูมิ 396,844 ตัน  โดยมีปริมาณ
มูลฝอยที่ก าจัดถูกต้องเพียง 196,810 ตัน (ร้อยละ 8.64)  และมีปริมาณมูลฝอยที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 223,567 
ตัน (ร้อยละ 9.81) (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) 

จังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 450 กิโลเมตร  
ในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดสุรินทร์มีจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว จ านวน 856,730 คน แยกเป็นชาวไทย 
840,798 คน ชาวต่างประเทศ 15,932 คน โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทย 2,149 ล้านบาท และ
ชาวต่างประเทศ 61 ล้านบาท (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559)  ส าหรับมูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา 
ด่านช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ ปี 2558 มีดุลการค้าเกินดุล 1,088.78 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 
2,847.62 ล้านบาท แยกเป็นมูลค่าการส่งออก 1,968.20 ล้านบาท น าเข้า 879.42 ล้านบาท (กรมการค้า
ต่างประเทศ, 2559)  ส าหรับจังหวัดสุรินทร์ มีจุดผ่านแดนถาวรตั้งอยู่ในอ าเภอกาบเชิง ที่ต าบลด่าน คือ จุด
ผ่านแดนถาวรช่องจอม ซึ่งอยู่ติดกับโอร์เสม็ด อ าเภอส าโรง จังหวัดอุดรมีชัย สาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชา  
ส าหรับต าบลด่าน มีประชากรทั้งสิ้น 12,463 คน เป็น ชาย 6,293 คน  หญิง 6,170 คน  จ านวนครัวเรือน 
3,718 ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 104 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลจากทะเบียนอ าเภอกาบเชิง ณ วันที่ 
21 เมษายน พ.ศ.2559)  สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ท านาและพ้ืนที่ท าไร่ ด้านทิศตะวันออกเป็นพ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับทัน มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และสัตว์พอสมควร  ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อาจท าให้ประชาชนในต าบลด่านและพ้ืนที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบได้ 
ถ้าหากไม่มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา เช่น ปัญหาสภาพชุมชนแออัด 
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเสื่อมโทรม สาธารณูปโภคพ้ืนฐานไม่เพียงพอต่อความต้องการ การเพ่ิมขึ้นของ
ปริมาณขยะมูลฝอย คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม  การลักลอบท้ิงขยะประเภทต่างๆ  ซึ่งล้วนเป็นผลกระทบทางลบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของคนไทย  นอกจากนี้ อาจท าให้การเจ็บป่วยด้วยโรคที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ มีการเพิ่มระดับความรุนแรงให้กับปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิมให้มีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นได้ 
 ศูนย์อนามัยที่ 9  นครราชสีมา  ในฐานะองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  ได้
ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว  จึงร่วมมือกับกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จัดท าโครงการ การประเมินผล
กระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัด
สุรินทร์ ขึ้น  เพ่ือที่จะจัดท าข้อเสนอแนะและแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคสาธารณสุข  เพ่ือให้เกิดการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง    รวมถึงการ
สร้างความตระหนักของประชาชนในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  อันน าไปสู่การป้องกันและลด
ผลกระทบที่อาจเป็นผลมาจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 

 



2. วัตถุประสงค์   
   2.1 วัตถุประสงค์หลัก 
   เพ่ือประเมินผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บริเวณพ้ืนที่
จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ต าบลด่าน อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  
   2.2  วัตถุประสงค์รอง 
   2.2.1  เพ่ือศึกษาสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในพ้ืนทีจุ่ดผ่านแดนถาวรช่องจอม   
   2.2.2  เพ่ือศึกษาการจัดการและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
สาธารณสุขในพ้ืนที่ ในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเม่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   2.2.3  เพื่อศึกษาถึงความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
3. วิธีด าเนินการศึกษา 

3.1 รูปแบบการศึกษา  
เป็นการศึกษาเชิงผสมผสาน ( Mixed Methods Research Design )  โดยเป็นการศึกษาแบบ 

Cross-sectional descriptive Study ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบ
ส ารวจสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ แบบส ารวจข้อมูลการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบส ารวจข้อมูลการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมส าหรับส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด แบบสัมภาษณ์ผู้แทนครัวเรือน แนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus Group) แนวทางการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) และเก็บตัวอย่างน้ าอุปโภค-บริโภค ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  

3.2 พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา    เป็นการศึกษาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน อ าเภอกาบเชิง 
จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม เป็นประตูสู่การค้ากับประเทศกัมพูชา    

3.3 ประชากรที่ศึกษา ได้แก่  
    3.3.1 ผู้บริหาร     

          - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน/ปลัด   
    - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์    
    3.3.2 แกนน าอสม./แกนน าชุมชน/ผู้น าชุมชน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลด่าน หมู่ที่ 1, 

14 และ 18 
    3.3.3 เจ้าหน้าที่และนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์   

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกาบเชิง  โรงพยาบาลกาบเชิง เทศบาลต าบลกาบเชิง ด่านควบคุมโรคช่องจอม 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน และรพ.สต.ด่าน 

กลุ่มตัวอย่าง 
ส าหรับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน (ใกล้ตลาดช่องจอม) หมู่ที่ 1, 14 และ 18 ต าบลด่าน อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  มีขนาดตัวอย่าง
โดยก าหนดโควต้าเท่ากับ 100 ครัวเรือน และมีการสุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ตามสัดส่วนของ
ครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้าน 

3.4 ระยะเวลาในการศึกษา   ระหว่างเดือน เมษายน 2559 – มีนาคม 2560     
3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา   ประกอบด้วย 

    3.5.1 แบบส ารวจสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  



   3.5.2 แบบส ารวจข้อมูลการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              3.5.3 แบบส ารวจข้อมูลการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ส าหรับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
              3.5.4 แบบสัมภาษณ์ผู้แทนครัวเรือน 

    3.5.5 แนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
              3.5.6 แนวทางการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) 

    3.5.7 ชุดเก็บตัวอย่างน้ าอุปโภค-บริโภค  
3.6 ขั้นตอนการศึกษา    

   3.6.1 คัดเลือกพ้ืนที่ศึกษาและประสานงานกับพ้ืนที่ที่จะศึกษา ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลด่าน อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  

  3.6.2 ประชุมหน่วยงานในพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  
องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกาบเชิง  เทศบาลต าบลกาบเชิง  โรงพยาบาลกาบ
เชิง ด่านควบคุมโรคช่องจอม และรพ.สต.ด่าน เป็นต้น เพ่ือให้ทราบวัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษา รวมทั้ง
ร่วมก าหนดประเด็นผลกระทบที่ส าคัญในพ้ืนที่และร่วมก าหนดแนวทาง/แผนการเก็บข้อมูลด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม  
   3.6.3 ชี้แจงเครื่องมือและแนวทางการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแก่ทีมเก็บข้อมูล 
   3.6.4 เก็บข้อมูลตามเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ 
            3.6.4.1 ข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
  ประเด็นศึกษา เช่น การปนเปื้อนอาหาร/สุขาภิบาลอาหาร คุณภาพน้ าบริโภค การจัดการของ
เสีย (มูลฝอย น้ าเสีย) การจัดการสิ่งปฏิกูล การคมนาคมขนส่ง อุบัติเหตุ และอ่ืน ๆ  
  วิธีการเก็บข้อมูล  

1) เก็บตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมและส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เช่น น้ าอุปโภค-
บริโภคในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งน้ าใช้หลักในชุมชน เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐาน  
  2) เก็บข้อมูลสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
ทั้งจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิและส ารวจหรือสอบถามเพ่ิมเติมจากหน่วยงานในพ้ืนที่ เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น   

3.6.4.2 ข้อมูลการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร  
กลุ่มเป้าหมาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประเด็นศึกษา  ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย โครงการ แผนงาน/มาตรการในปัจจุบัน  

งบประมาณ และการเตรียมการในอนาคต ฯลฯ  
วิธีการเก็บข้อมูล  สัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และรวบรวมข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลทุติยภูม ิ
3.6.4.3 การเก็บข้อมูลการรับรู้และความคาดหวังต่อการเตรียมการของภาครัฐจาก 

ประชาชน  
กลุ่มเป้าหมาย  ตัวแทนชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ผู้น าชุมชน แกนน าชุมชน และอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  โดยเลือกตัวแทนจาก 3 หมู่บ้าน ๆ ละ 4 คน  
วิธีการเก็บข้อมูล  โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล  
3.7.1 เชิงปริมาณ  

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าต่ าสุด สูงสุด   



เช่น ข้อมูลทั่วไปของผู้แทนครัวเรือน ความพึงพอใจต่อการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของอบต.ด่าน การ
รับรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่เก่ียวข้องกับอนามัยสิ่งแวดล้อม  

3.7.2 เชิงคุณภาพ  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การเขียนลักษณะพรรณนาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการ 

ประชุมกลุ่ม/รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
4. ผลการศึกษา 

    จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท่ีอาศัยอยู่ในพื้นที่ต าบลด่าน  อ าเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์ 
จ านวน 100 คน พบเป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.0 และเพศชาย ร้อยละ 24.0 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 33.0 โดยมีอายุเฉลี่ย 51 ปี และอาศัยอยู่ในพ้ืนที่โดยเฉลี่ยนาน 43 ปี ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ 
และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 71.0  ส าหรับรายได้หลักของครอบครัว มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 
10,567 บาทต่อเดือน  และจบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 69.0  ส่วนการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับจุดผ่านแดน พบว่า ไม่เคยรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 67.6 และเคยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารฯ ร้อย
ละ 32.4  และส่วนใหญ่ทราบว่าชุมชนที่อาศัยอยู่จะถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศ 
ร้อยละ 74.0  
           การรับรู้และความพึงพอใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาที่เกิดขึ้นแล้ว หรือ 
จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่จุดผ่านแดน  โดยแบ่งเป็นประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

1) การจัดหาที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จุดผ่านแดน   
พบว่า ไม่รู้ ร้อยละ 65.0  รู้ ร้อยละ 35.0  โดยพึงพอใจต่อนโยบายนี้ ร้อยละ 5.7 เพราะ

เศรษฐกิจจะดีขึ้น ราคาที่ดินจะสูงขึ้น คนในชุมชนจะมีงานท า สร้างรายได้ให้คนในชุมชน  และ ไม่พึงพอใจ 
ร้อยละ 94.3 เพราะจะท าให้สูญเสียพ้ืนที่การเกษตรและปริมาณรถยนต์จะเพ่ิมมากขึ้น   

2) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
พบว่า ไม่รู้ ร้อยละ 45.5  รู้ ร้อยละ 54.5  โดยพึงพอใจต่อนโยบายนี้ ร้อยละ 91.7 เพราะการ

คมนาคมจะสะดวกขึ้น ชุมชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ไม่พึงพอใจ ร้อยละ 8.3 เพราะการพัฒนาจะท าให้มี
ปริมาณรถยนต์เพ่ิมข้ึน ท าให้การเดินข้ามถนนล าบากมากข้ึน (ถนนสี่เลน)  

3) การจ้างแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ 
พบว่า ไม่รู้ ร้อยละ 53.0 และรู้ ร้อยละ 47.0 โดยพึงพอใจต่อนโยบายนี้ ร้อยละ 74.5 เพราะ

จะได้ช่วยเหลือเพ่ือนบ้านให้มีงานท า  แรงงานไทยหายากและแรงงานต่างด้าวค่าจ้างถูกกว่าคนไทย  และไม่พึง
พอใจ ร้อยละ 25.5 เพราะจะแย่งอาชีพคนไทยและอาจมีปัญหาอาชญากรรมตามมา 

4) การจ้างแรงงานต่างด้าวแบบพักค้างคืน 
พบว่า ไม่รู้ ร้อยละ 63.0 และรู้ ร้อยละ 37.0 โดยพึงพอใจต่อนโยบายนี้ ร้อยละ 16.7 โดยไม่

ระบุเหตุผล และไม่พึงพอใจ ร้อยละ 83.3 เพราะจะสร้างภาระให้คนในชุมชน กลัวจะก่อให้ เกิดปัญหา
อาชญากรรม เป็นภาระในการหาที่พักให้   

5) การตั้งนิคมอุตสาหกรรม 
พบว่า ไมรู่้ ร้อยละ 95.0 และรู้ ร้อยละ 5.0 โดยพึงพอใจต่อนโยบายนี้ ร้อยละ 80.0 เพราะจะ

ได้มีความเจริญในพ้ืนที่ มีสินค้าเพ่ิมขึ้นจากการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน เศรษฐกิจจะดีขึ้ น 
ตลาดจะขยายตัว คนในชุมชนจะมีอาชีพและมีรายได้ และไม่พึงพอใจ ร้อยละ 20.0 เพราะจะท าให้เกิดปัญหา
มลพิษมากขึ้น 



6) การพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้าส่ง ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศและ 
การขนส่ง 

พบว่า ไม่รู้ ร้อยละ 52.0 และรู้ ร้อยละ 48.0 โดยพึงพอใจต่อนโยบายนี้ ร้อยละ 89.6 โดยไม่
ระบุเหตุผล และไม่พึงพอใจ ร้อยละ 10.4 เพราะจะท าให้เกิดความวุ่นวายในพ้ืนที่ 

7) การพัฒนาการท่องเที่ยวหรือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว 
พบว่า ไมรู่้ ร้อยละ 43.0 และรู้ ร้อยละ 57.0  โดยพึงพอใจต่อนโยบายนี้ ร้อยละ 94.7 เพราะ

จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับชุมชน
และคนในพ้ืนที่   และไม่พึงพอใจ ร้อยละ 5.3 เพราะชุมชนจะไม่มีความสงบและก่อให้เกิดผลกระทบด้านอ่ืนๆ 
ตามมา 

การเปลี่ยนแปลงในอนาคตเม่ือมีการพัฒนาพื้นที่จุดผ่านแดน 
จากนโยบายด้านการลงทุนในพ้ืนที่ชายแดน อาจท าให้มีกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือการพัฒนา

ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก หรือด้านอุตสาหกรรม ซึ่งอาจได้รับการยกระดับให้เป็น
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษต่อไปนั้น อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในอนาคต และได้
ส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการพัฒนาจุดผ่านแดน  ทั้ง
ในด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ  การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านคุณภาพชีวิต  โดยมีผล
ส ารวจดังนี้ 

ก. ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ 
(1) ขยะ 

เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 79.0 โดยคิดว่าจะแย่ลง ร้อยละ 67.9 เพราะมีปริมาณคน 
เพ่ิมข้ึนท าใหป้ริมาณขยะเพ่ิมข้ึนตาม และไม่มีการก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ   และคิดว่าจะดีข้ึน  
ร้อยละ 32.1 เพราะจะมีการจัดเก็บขยะท่ีดีขึ้น มีระบบการก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ  

ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 11.0  เพราะจะมีปริมาณขยะมากเหมือนเดิม ไม่มีระบบ 
การจัดการขยะท่ีดีเหมือนเดิม  

ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ ร้อยละ 10.0 เพราะไม่เคยสนใจเรื่องนี้ ไม่เคยรู้เกี่ยวกับการ 
จัดการขยะในชุมชน  

(2) น้ าเสีย 
        เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 55.0  โดยคิดว่าจะแย่ลง ร้อยละ 81.8  เพราะอาจจะยังคงมีการ 

แอบซักผ้ามือสองในตลาดและมีคนใช้น้ าจากตลาดมากขึ้น  มีคนเพ่ิมในพ้ืนที่มากขึ้นท าให้ปริมาณน้ าเสียเพ่ิม
มากขึ้นตามไปด้วย  คิดว่าจะดีข้ึน ร้อยละ 18.2 เพราะจะมีการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย และดูแลแหล่งน้ าให้
อุปโภคได้  

ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 23.0 เพราะน้ ายังเสียเหมือนเดิมเนื่องจากไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย  
ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ ร้อยละ 22.0 เพราะไม่รู้ว่าระบบบ าบัดน้ าเสียคืออะไร และไม่รู้ว่า 

ภาครัฐจะมีการจัดการแก้ไขอย่างไรบ้าง  
(3) ความสะอาดของอาหาร 

เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 54.0 โดยคิดว่าจะแย่ลง ร้อยละ 24.1 เพราะจะมีมลพิษเพ่ิมขึ้น  
คุณภาพอาหารมีการปนเปื้อนมากขึ้น  และคิดว่าจะดีขึ้น ร้อยละ 75.9  เพราะภาครัฐจะมีมาตรการในการ
ควบคุมท่ีเข้มงวดมากข้ึน และมีการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย  

ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 20.0 เพราะคุณภาพอาหารจะยังเหมือนเดิม ไม่มีการปรับปรุง 



หรือพัฒนา   
ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ ร้อยละ 26.0 เพราะไม่แน่ใจคุณภาพอาหาร และไม่เคยสนใจ   

(4) คุณภาพน้ าประปา  
 เปลี่ยนแปลง  ร้อยละ 37.9   โดยคิดว่าจะแย่ลง ร้อยละ 57.1  เพราะคุณภาพ 

น้ าประปาในปัจจุบันก็แย่อยู่แล้ว หากไม่มีการปรับปรุงก็จะท าให้คุณภาพแย่ลงกว่าเดิม และคิดว่า 
จะดีข้ึน ร้อยละ 42.9 เพราะคิดว่า อบต.จะพัฒนาให้ดีขึ้น สะอาดขึ้น   

ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 35.8 เพราะน้ าจะยังไม่สะอาด ไม่มีการตรวจคุณภาพน้ าประปา  
ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ ร้อยละ 26.3 เพราะไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะมีการปรับปรุงหรือไม่  

(5) คุณภาพน้ าฝน 
 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 36.0 โดยคดิว่าจะแย่ลง ร้อยละ 88.9 เพราะจะมีการปนเปื้อน 

สารมลพิษทางอากาศเพ่ิมมากขึ้น และคิดว่าดีขึ้น ร้อยละ 11.1 เพราะคิดว่าน้ าฝนจะมีคุณภาพดีขึ้น และ
เพียงพอต่อการบริโภค  

        ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 32.0 เพราะว่าคุณภาพน้ าฝนจะยังคงเดิม นั่นคือมีทั้งสะอาดบ้าง  
ไม่สะอาดบ้างเหมือนเดิม  

        ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ ร้อยละ 32.0 เพราะไม่ได้ใช้น้ าฝน  
       (6) คุณภาพน้ าตามล าคลอง สระน้ า ล าห้วย 

  เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 51.0  โดยคิดว่าแย่ลง ร้อยละ 90.4  เพราะจะมีการทิ้งขยะลง 
ในแหล่งน้ ามากขึ้น มีสารมลพิษจากเตาเผาขยะ ยาฆ่าแมลง  คิดว่าจะดีขึ้น ร้อยละ 9.6 เพราะภาครัฐจะมีการ
ดูแลน้ าในล าคลองไม่ให้เน่าเสีย  

ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 28.0  เพราะคุณภาพน้ าจากล าคลองจะยังแย่เหมือนเดิม  
เนื่องจากน้ ามีการปนเปื้อนจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช  

ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ ร้อยละ 21.0 เพราะไม่ได้ใช้น้ าจากล าคลองและไม่ได้ใส่ใจรับรู้  
(7) สภาพอากาศ 
 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 58.0  โดยคิดว่าจะแย่ลง ร้อยละ 100  เพราะจะมีมลพิษจาก 

รถยนต์รถบรรทุกเพ่ิมข้ึน มลพิษจากเตาเผาขยะในชุมชน จากโรงงานอุตสาหกรรมในอนาคต  
         ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 21.0  โดยไม่ระบุเหตุผล  
         ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ ร้อยละ 21.0  เพราะยังไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีโรงงาน 

อุตสาหกรรมเข้ามาหรือไม่ ท าให้ไม่แน่ใจ  
(8) สภาพดิน 

     เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 58.0 โดยคิดว่าจะแย่ลง ร้อยละ 89.7 เพราะมีการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชมากขึ้น มีโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน จึงอาจท าให้มีการปนเปื้อนหรือลักลอบทิ้งของเสียอันตรายได้ คิด
ว่าจะดีข้ึน ร้อยละ 10.3 เพราะจะมีการปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีข้ึน  
     ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 23.0 เพราะคิดว่าคุณภาพดินจะเหมือนเดิม  
     ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ ร้อยละ 19.0 เพราะไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

(9) ความหนาแน่นของรถยนต์ 
      เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 12.1 โดยคิดว่าจะแย่ลง ร้อยละ 90.9 เพราะปริมาณรถจะเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะรถบรรทุกสินค้า ถนนไม่พอต่อปริมาณรถยนต์ที่เพ่ิมขึ้น  คิดว่าจะดีขึ้น ร้อยละ 9.1 เพราะจะมีการ
ขยายปรับปรุงถนนให้ดีขึ้น  



      ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 77.8 เพราะปริมาณรถจะมากเหมือนเดิม  
      ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ ร้อยละ 10.1 โดยไม่ระบุเหตุผล 

       (10) อุบัติเหตุการเดินทาง 
        เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 64.0 โดยคิดว่าจะแย่ลง ร้อยละ 87.7 เพราะจะเกิดอุบัติเหตุมากกว่า
ปัจจุบัน เนื่องจากปริมาณรถที่เพ่ิมขึ้นจากการท่องเที่ยวและจากรถบรรทุกสินค้า คิดว่าจะดีขึ้น ร้อยละ 12.3 
เพราะจะมีการบังคับใช้กฎจราจรเข้มงวดขึ้น ท าให้อุบัติเหตุลดลง   
        ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 16.0 เพราะการเกิดอุบัติเหตุจะยังมีเหมือนเดิม   
        ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ ร้อยละ 20.0 เพราะไม่แน่ใจว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรบ้าง  
 

ข. การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐาน  
(1) การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าสาธารณะ 

      เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 21  โดยคิดว่าจะแย่ลง ร้อยละ 71.4 เพราะน้ าไม่สะอาด และมี 
การปนเปื้อนขยะ การใช้ประโยชน์จะน้อยลง และน้ าไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะเพ่ิมขึ้น  คิดว่าจะดีขึ้น 
ร้อยละ 28.6 (ไม่ระบุเหตุผล) 
      ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 58.0 โดยไม่ระบุเหตุผล 
      ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ ร้อยละ 21.0 เพราะไม่เคยใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าสาธารณะ 

(2) การให้บริการกระแสไฟฟ้า 
      เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 25  โดยคิดว่าจะแย่ลง  ร้อยละ 44.0  เพราะปริมาณใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น  ไม่
เพียงพอต่อความต้องการ  คิดว่าจะดีขึ้น ร้อยละ 56.0 เพราะภาครัฐจะปรับปรุงให้ดีขึ้น ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน  
      ไมเ่ปลี่ยนแปลง ร้อยละ 57.0  โดยไม่ระบุเหตุผล 
      ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ ร้อยละ 18.0  เพราะไม่แน่ใจการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

(3) ผลผลิตทางการเกษตร 
      เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 38.2 โดยคิดว่าจะดีขึ้น ร้อยละ 51.2 เพราะภาครัฐจะช่วยสนับสนุน
พัฒนาให้ผลผลิตเพิ่มข้ึนและมีราคาดีขึ้น คิดว่าจะแย่ลง ร้อยละ 48.8 เพราะน้ าไม่พอใช้ในช่วงฤดูแล้ง ท าให้ผล
ผลิตน้อยลง  
      ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 32.7 เพราะคิดว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่มีผลต่อผลผลิตการเกษตร  
      ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ ร้อยละ 29.1 โดยไม่ระบุเหตุผล 

(4) ความสะดวกสบายในการเดินทางในพื้นที่ 
      เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 76.0  โดยคิดว่าจะดีขึ้น ร้อยละ 93.4  เพราะเดินทางสะดวก        มี
บริการที่ดีและเพียงพอ  คิดว่าแย่ลง ร้อยละ 6.6 เพราะจ านวนรถสาธารณะไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
      ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 17.0 เพราะสะดวกเหมือนเดิม  
      ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ ร้อยละ 7.0 โดยไม่ระบุเหตุผล 

(5) ความสะดวกสบายในการเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้าน 
       เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 58.6  โดยคิดว่าจะดีขึ้น ร้อยละ 91.5  เพราะเดินทางสะดวกขึ้น มีรถ
บริการมากขึ้น  คิดว่าจะแย่ลง ร้อยละ 8.5 เพราะชาวกัมพูชาจะเดินทางเข้าประเทศไทยได้ง่ายขึ้น  
  ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 12.1 เพราะจะสะดวกสบายเหมือนเดิม  
  ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ ร้อยละ 29.3 เพราะไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศ 
  



ค. ด้านคุณภาพชีวิต 
(1) การจ้างงาน/รายได้ในชุมชน 

      เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 69.0  โดยคิดว่าจะดีขึ้น ร้อยละ 78.3  เพราะจะมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น  มี
รายได้มากข้ึน คิดว่าแย่ลง ร้อยละ 21.7 เพราะการจ้างงานลดลง  จ้างแรงงานต่างด้าวมากกว่าคนไทย  
      ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 16.0 เพราะค่าแรงจะคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง  
      ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ ร้อยละ 15.0 โดยไม่ระบุเหตุผล 

(2) สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชน 
      เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 66.0 โดยคิดว่าจะดีขึ้น ร้อยละ 72.7 เพราะเศรษฐกิจจะดี รายได้จะ
เพ่ิมข้ึน คิดว่าจะแย่ลง ร้อยละ 27.3 เพราะอาจมีนักลงทุนรายใหญ่เข้ามาท าให้เศรษฐกิจในชุมชนแย่ลง       
ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 15.0 เพราะเศรษฐกิจในชุมชนจะยังคงเหมือนเดิม 
      ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ ร้อยละ 19.0 เพราะไม่ได้ติดตามข่าวสาร  

(3) ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมท้องถิ่น 
      เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 9.0 โดยคิดว่าจะดีขึ้น ร้อยละ 66.7 เพราะคนในชุมชน คนรุ่นหลังให้
ความร่วมมือท ากิจกรรมและร่วมอนุรักษ์ฯ คิดว่าจะแย่ลง ร้อยละ 33.3 โดยไม่ระบุสาเหตุ 
      ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 89.0 เพราะมีการอนุรักษ์และสืบทอดต่อไปยังคนรุ่นหลัง และคิดว่า
การพัฒนาไม่เกี่ยวข้องกับด้านนี้  
      ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ ร้อยละ 2.0 โดยไม่ระบุสาเหตุ 

(4) ความสามัคคีในชุมชน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวม 
       เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 37.0  โดยคิดว่าจะดีขึ้น ร้อยละ 64.9 เพราะมีงานท า มีรายได้ ท าให้มี
เวลาร่วมท ากิจกรรมในชุมชน มีความสามัคคีมากขึ้น  คิดว่าแย่ลง ร้อยละ 35.1  เพราะจะเกิดความขัดแย้ง ขัด
ผลประโยชน์ 
       ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 59.0  โดยไม่ระบุเหตุผล 
       ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ ร้อยละ 4.0  โดยไม่ระบุเหตุผล 

(5) ความขัดแย้งของคนในชุมชน กลุ่มได้ประโยชน์/กลุ่มที่เสียประโยชน์ 
       เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 33.0 โดยคิดว่าจะแย่ลง ร้อยละ 75.8 เพราะจะมีการแย่งผลประโยชน์
ในชุมชน และคิดว่าจะดีข้ึน ร้อยละ 24.2 โดยไม่ระบุสาเหตุ 
       ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 42.0 เพราะจะไม่มีความขัดแย้งในชุมชนเหมือนเดิม  
       ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ ร้อยละ 25.0 เพราะไม่แน่ใจในอนาคต 

(6) ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
       เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 50.0 โดยคิดว่าจะดีขึ้น ร้อยละ 96.0 เพราะจะมีการพูดคุยมากขึ้น 
ค้าขายร่วมกันมากขึ้น  คิดว่าจะแย่ลง ร้อยละ 4.0 เพราะจะแย่งลูกค้ากัน  
       ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 32.0 เพราะมีความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนเดิม  
       ไม่ทราบหรือไม่ใจ ร้อยละ 18.0 โดยไม่ระบุเหตุผล  

(7) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 63.0 โดยคิดว่าจะแย่ลง ร้อยละ 81.0 เพราะจะมีปัญหาอาชญากรรม
เพ่ิมข้ึน ปัญหายาเสพติดเพ่ิมข้ึน คิดว่าจะดีข้ึน ร้อยละ 19.0 เพราะปัญหาจะลดลง มีการป้องกัน ปราบปราม  
      ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 22 เพราะไม่มีปัญหานี้เหมือนเดิม 
      ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ ร้อยละ 15.0 โดยไม่ระบุเหตุผล  



 
(8) โรคติดต่อข้ามพรมแดน 

      เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 16.0 โดยคิดว่าจะแย่ลง ร้อยละ 75.0 เพราะจะมีโรคติดต่อมากับชาว
กัมพูชา  คิดว่าดีขึ้น ร้อยละ 25.0 เพราะจะมีการป้องกันโรคที่ดีข้ึน  
      ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 21.0 เพราะจะไม่มีโรคระบาดเหมือนเดิม 
      ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ ร้อยละ 63.0 เพราะไม่เคยรับรู้ว่ามีโรคติดต่อข้ามพรมแดนอะไรบ้าง  
ตารางแสดงความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการพัฒนาพื้นที่จุดผ่านแดน  

ความคิดเห็น 
การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

เปลี่ยนแปลง  ไม่เปลี่ยนแปลง 
ไมท่ราบหรือไม่

แน่ใจ 
ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ 
- ขยะ 79.0 11.0 10.0 
- น้ าเสีย 55.0 23.0 22.0 
- ความสะอาดของอาหาร 54.0 20.0 26.0 
- คุณภาพน้ าประปา 37.9 35.8 26.3 
- คุณภาพน้ าฝน 36.0 32.0 32.0 
- คุณภาพน้ าตามสระน้ าล าคลอง ล าห้วย 51.0 28.0 21.0 
- สภาพอากาศ 58.0 21.0 21.0 
- สภาพดิน 58.0 23.0 19.0 
- ความหนาแน่นของรถยนต์ 12.1 77.8 10.1 
- อุบัติเหตุการเดินทาง 64.0 16.0 20.0 
ด้านการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน 
- การใช้ประโยชน์จาก  แหล่งน้ าสาธารณะ 21 58.0 21.0 
- การให้บริการกระแส  ไฟฟ้า 25 57.0 18.0 
- ผลผลิตทางการเกษตร 38.2 32.7 29.1 
- ความสะดวก สบาย    ในการเดินทางใน
พ้ืนที่ 

76.0 17.0 7.0 

- ความสะดวก สบาย 
ในการเดินทางไปประเทศเพ่ือนบ้าน 

58.6 12.1 29.3 

ด้านคุณภาพชีวิต  
- การจ้างงาน/รายได้    
ในชุมชน 

69.0 16.0 15.0 

- สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชน 66.0 15.0 19.0 
- ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมท้องถิ่น 9.0 89.0 2.0 
- ความสามัคคีในชุมชน การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมส่วนรวม 

37.0 59.0 4.0 

- ความขัดแย้งของคน  33.0 42.0 25.0 



ในชุมชน กลุ่มได้ประโยชน์/กลุ่มที่เสีย
ประโยชน์ 
- ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 50.0 32.0 18.0 
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 63.0 22.0 15.0 
- โรคติดต่อข้ามพรมแดน 16.0 21.0 63.0 
 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ในพื้นที่ อบต.ด่าน  
จากการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ าส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางห้องปฏิบัติการ จ านวน 10 ตัวอย่าง  

โดยแยกเป็นน้ าผิวดิน 5 ตัวอย่าง และน้ าประปา 5 ตัวอย่าง พบว่าไม่ผ่านมาตรฐานทั้ง 10 ตัวอย่าง โดยพบว่า
น้ าผิวดินทีฝ่ายห้วยยางหมู่ที่ 1 มีการปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานมากที่สุดจ านวน 6 พารามิเตอร์ ประกอบไปด้วย 
เหล็กความขุ่น สี แมงกานีส โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  ส่วนน้ าประปา พบว่า 
น้ าประปาบ้านเกษตรถาวร หมู่ที่ 5 มีเพียงค่าความเป็นกรด-ด่างเท่านั้นที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ส่วนน้ าประปาที่
อ่ืนๆ พบว่า มีทั้งสี ความขุ่น โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เกินค่ามาตรฐาน  

ความคาดหวังต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีผลต่อการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1. ด้านคุณภาพน้ า อยากให้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ าประปาให้ดีขึ้น ไม่มีกลิ่นเหม็น และมี 

ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชนให้ไดม้าตรฐาน  
2. ด้านการจัดการขยะในชุมชน อยากให้จัดหาถังขยะให้เพียงพอในชุมชน และพัฒนาการ 

ก าจัดขยะ ให้ถูกสุขลักษณะ  
3. ด้านอื่นๆเช่น ให้มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้เพียงพอ ตามถนนหนทางหรือทางสาธารณะ  ให้มี

การส่งเสริมเรื่องความสะอาดในตลาดช่องจอม  มีการส่งเสริมเด็กเรียนภาษาให้มากขึ้น และคาด หวังให้ท าตาม
แผนแม่บทชุมชนและจากการประชาคมของประชาชน  

ผลการส ารวจสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  
ในพ้ืนที่ต าบลด่าน อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ มีรพ.สต.จ านวน 2 แห่งคือรพ.สต.บ้านเกษตรถาวร  

และรพ.สต.ด่าน โดยมีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเฉลี่ย 3-5 กิโลกรัม/วัน และมีการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีเผาใน
เตาเผาของ รพ.สต.  ส าหรับปริมาณมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต.ด่าน ในปี พ.ศ. 2558  มี
ประมาณ 5-10 ตัน/วัน  โดยมีปริมาณมูลฝอยชุมชนที่เก็บขน 10 ตัน/วัน  และมีปริมาณมูลฝอยชุมชนที่น าไป
ก าจัด 10 ตัน/วัน เช่นกัน และมีบริการเก็บขนมูลฝอยชุมชนไปยังสถานที่ก าจัดโดยอบต.ด าเนินการเอง โดยมี
จ านวนครัวเรือนที่ได้รับบริการเก็บขนมูลฝอยชุมชน 1,056 ครัวเรือน  และก าจัดโดยการฝังกลบอย่างไม่ถูก
หลักสุขาภิบาล  นอกจากนี้ยังมีการลักลอบทิ้งขยะในทีส่าธารณะ โดยเทกองทิ้งในที่โล่ง  

 ด้านการให้บริการจัดการสิ่งปฏิกูล มีการจัดบริการสูบสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่ โดยอนุญาตเอกชนด าเนินการ 
3 ราย และมีวิธีการก าจัดโดยทิ้งในที่ดินของตนเองและที่ดินเช่าจากเอกชน ซึ่งเป็นการก าจัดที่ ยังไม่ถูก
สุขลักษณะ 

การออกข้อก าหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  ในปี พ.ศ. 
2558  มีอยู่ 5 เรื่อง ได้แก่ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาด สถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ส าหรับสภาพพ้ืนที่จุด
ผ่านแดนช่องจอมมีด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศและมีการตรวจพาหะน าโรค แต่ยังไม่มีส้วมสาธารณะ ไม่มี
แผงลอยหรือร้านจ าหน่ายอาหาร ไม่มีจุดบริการน้ าดื่มฟรี มีถังขยะรองรับมูลฝอยแต่ยังไม่ถูกสุขลักษณะ  ไม่มี
ระบบระบายน้ าเสียและระบบบ าบัดน้ าเสีย 



การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อบต.ด่าน  
ที่ผ่านมาอบต.ด่าน มีกิจกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และ 

ประชาสังคม คือ Big cleaning Day บริเวณตลาดช่องจอม ปี 2558 และผู้บริหารของอบต.ด่าน ก็เคยเข้าร่วม
การประชุมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุขอ่ืนๆ เพ่ือรองรับการ
พัฒนาจุดผ่านแดน  ส าหรับผู้รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของอบต.ด่าน จะขึ้นกับส านักปลัด เพราะ
ยังไม่มีส่วนสาธารณสุข ซึ่งยังไม่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการ
พัฒนาจุดผ่านแดนจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงมีความต้องการพัฒนาขีดความสามารถในเรื่ององค์
ความรู้ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม  กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และอ านาจหน้าที่  ส าหรับการ
พัฒนาบริเวณจุดผ่านแดนมีผลกระทบกับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมดังนี้  

1. ปัญหาด้านน้ าเสีย เนื่องจากทุกหน่วยงานทั้งรัฐ เอกชน สร้างอาคารบ้านเรือน ร้านอาหาร ตลาด 
อาคารพาณิชย์ โดยไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ า 

2.   ปัญหาการจัดการด้านกฎหมายในพ้ืนที่ที่ทับซ้อนกันระหว่าง อบต.ด่าน และ อบจ.สุรินทร์   
ไม่ร่วมมือพัฒนาแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ต่างฝ่ายต่างแก้ปัญหากันเอง  ส่วนภาคเอกชนก็มุ่งเฉพาะผลประโยชน์ 
ไม่ร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 

3.   หน่วยงานราชการในพ้ืนที่มีหลายหน่วยงาน แต่ไม่มีการประสานการท างานในการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมท าให้ประชาชนชาวต าบลด่านได้รับผลกระทบ 

4.   ปัญหาด้านการสื่อสาร และการบังคับใช้กฎหมายกับคนต่างด้าว/ต่างชาติ  
การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
ผลการส ารวจข้อมูลการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์    

พบว่าผู้บริหารของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เคยเข้าร่วมการประชุมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและด้าน
สาธารณสุขอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับจุดผ่านแดนคือ การจัดระเบียบตลาดช่องจอม ซึ่งจัดโดย คสช./จังหวัดสุรินทร์  
และมีการด าเนินงานหรือจัดกิจกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น การควบคุมโรค 
(งานของควบคุมโรค)  งานสาธารณสุขชายแดน (ของงานยุทธศาสตร์) ฯลฯ มีการเชื่อมโยงหน่วยงาน กลไก 
แผนการด าเนินงาน โครงการ เกี่ยวกับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  เช่น การจัดตั้ง
คณะกรรมการด้านควบคุมโรค  คณะกรรมการด้านการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
(SRRT) ปัจจุบันพบปัญหาการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เช่น ปัญหาขยะมูลฝอยถูกทิ้งในที่หรือทาง
สาธารณะ ปัญหาขาดที่ก าจัดที่ถูกสุขลักษณะ ปัญหาการซักผ้าสินค้ามือสองและปล่อยน้ าเสียลงแหล่งน้ า
สาธารณะ และปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการคมนาคมขนส่ง  ปัจจุบันมีกิจกรรม/โครงการ เพ่ือ
รองรับการจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับจุดผ่านแดน เช่น โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อม กรณีการด าเนินงานการค้าชายแดนไทย -กัมพูชา (ช่องจอม) 
ต าบลด่าน อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  โดยในส่วนของแผนงานโครงการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับ
การพัฒนาจุดผ่านแดน สสจ.สุรินทร์ มีงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน ๆ  คือ งบ
ชายแดนไทย-กัมพูชา และที่ผ่านมา สสจ.สุรินทร์ มีกิจกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จุดผ่านแดน โดย
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาสังคม คือ สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อม 

ส าหรับสถิติการพบโรคตามการเฝ้าระวัง IHR ในบริเวณจุดผ่านแดน ที่พบมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ 
โรคอุจจาระร่วง โรคไข้เลือดออก อาหารเป็นพิษ ตาแดง และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ส่วนสถิติการพบโรค
ตามการเฝ้าระวังในชาวต่างชาติ (รง.506)  ซึ่งได้แก่ แรงงานต่างชาติและครอบครัว  นักท่องเที่ยวต่างชาติ และ



ชาวต่างชาติจากประเทศเพ่ือนบ้านที่เข้ามารับการรักษาในประเทศไทย รวมทั้งที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว ที่พบ
มากที่สุด 5 อันดับ คือ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน  ไข้ไม่ทราบสาเหตุ  ปอดบวม  โรคไข้เลือดออก และโรคมือ
เท้าปาก 

5. สรุปผลการศึกษา  
กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต าบลด่าน อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับการสัมภาษณ์ เคย

รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจุดผ่านแดน ร้อยละ 32.4  โดยทราบข่าวจากการกระจายข่าวของภาครัฐ ร้อยละ 
36.0 จากผู้น าชุมชน (จากการประชุม/เสียงตามสาย) ร้อยละ 28.0 และทราบว่าชุมชนที่อาศัยอยู่จะถูกพัฒนา
ให้เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศ ร้อยละ 74.0  ส่วนการรับรู้และความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาที่เกิดขึ้นแล้วหรือจะเกิดขึ้นในบริเวณจุดผ่านแดน พบว่า ส่วนใหญ่รับรู้และพึงพอใจด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน และการพัฒนาการท่องเที่ยว  ส าหรับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตเมื่อมีการพัฒนาพ้ืนทีจุ่ดผ่านแดน  ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ ส่วนใหญ่เห็นว่าจะ
มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีแย่ลงในเรื่อง ขยะ  น้ าเสีย คุณภาพน้ าประปา  คุณภาพน้ าฝน คุณภาพน้ าตามล า
คลอง สระน้ า ล าห้วย สภาพอากาศ สภาพดิน อุบัติเหตุการเดินทาง ส่วนการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ส่วนใหญ่เห็นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ได้แก่ การให้บริการกระแสไฟฟ้า ผลผลิตทางการเกษตร 
ความสะดวกสบายในการเดินทางในพ้ืนที่  ความสะดวกสบายในการเดินทางไปประเทศเพ่ือนบ้าน  และด้าน
คุณภาพชีวิต ส่วนใหญ่เห็นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ได้แก่ การจ้างงาน/รายได้ในชุมชน  สภาพ
เศรษฐกิจโดยรวมของชุมชน และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน ส่วนที่เห็นว่าไม่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ 
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมท้องถิ่น  ความสามัคคีในชุมชน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวม  จากการสนทนา
กลุ่มและสัมภาษณ์เจาะลึก พบว่ายังมีปัญหาเรื่องขยะทั้งที่มาจากตลาดและในชุมชน ปัญหาควันจากเตาเผา
ขยะ และปัญหาขาดที่ก าจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ ส่วนปัญหาน้ าเสียจะเป็นน้ าเสียที่มาจากการลักลอบซักผ้ามือ
สอง และยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ า  ส าหรับความวิตกกังวลที่เป็นผลกระทบจากการ
พัฒนาจุดผ่านแดน ได้แก่ ความกังวลในเรื่องความปลอดภัยในทรัพย์สิน และกังวลว่าน้ าประปาจะไม่พอใช้ 
เนื่องจากประสบภัยแล้ง และทางประเทศกัมพูชาได้ขอผันน้ าจากอ่างเก็บน้ าห้วยด่านไปใช้  ส าหรับความ
คาดหวังต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่มีผลต่อการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมคือ อยากให้มีการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ าประปา รวมทั้งมีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชนให้ได้มาตรฐาน  มีการจัดการขยะใน
ชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ  และมีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอกับความต้องการในอนาคต   
6. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา  

1) ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมพ้ืนที่  เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารการ 
พัฒนาจุดผ่านแดนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

2) หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ ควรมีการประสานการท างานในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและร่วมมือกันพัฒนาแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 

3) อบต. และหน่วยงานด้านสาธารณสุข  ควรมีการเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร และน้ าประปา 
อย่างต่อเนื่อง โดยการตรวจการปนเปื้อนทางชีวภาพในอาหารด้วยชุดทดสอบ SI-2  การตรวจการปนเปื้อนทาง
สารเคมีในอาหารด้วยชุดทดสอบ (Test kit)  และการตรวจคุณภาพน้ าบริโภค ด้วยชุดทดสอบ อ.11  และ
ปรับปรุงน้ าประปาที่ยังไม่ผ่านมาตรฐาน ให้ผ่านมาตรฐาน  

4) อบต. ควรมีการจัดการขยะให้ถูกสุขลักษณะ ทั้งขยะจากตลาดช่องจอมและขยะใน 
ชุมชน โดยการจัดหาถังขยะที่ถูกสุขลักษณะให้เพียงพอในชุมชนรวมทั้งจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม  และก าจัด
โดยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล หรือเผาในเตาเผาที่ได้มาตรฐาน   



5) ควรมีการจัดสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวม เพื่อรองรับน้ าเสียทั้งจากตลาดช่องจอมและ 
จากชุมชน เพ่ือบ าบัดน้ าเสียให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ  
           6) การก าจัดสิ่งปฏิกูล ควรจัดสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะในพ้ืนที่ของอบต.โดยเฉพาะ  
และควรจัดสร้างส้วมสาธารณะให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS)  ทั้งในตลาดช่อง
จอม และจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม   
 7) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคต่างๆ ควรจัดหาหรือจัดสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
รวมทั้งสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ให้เพียงพอต่อความต้องการที่จะเพ่ิมข้ึนในอนาคต   
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