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 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและ

แกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 2) ศึกษาปัจจยัความสําเร็จและปัญหา

หรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจาก

หมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และ 3) นาํเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยการวิจยัน้ีเป็นงานวิจยั

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 

(Semi-Structured Interview) กับกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในจังหวดัแม่ฮ่องสอน

ร่วมกบัการศึกษาเอกสาร (Documentary Research)  

 ผลการศึกษาพบวา่สาเหตุของมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเกิด

จาก 1) การเผาในที่โล่ง (Open Burning) ทั้งในพื้นที่ป่า พื้นที่ทาํการเกษตรและพื้นที่ชุมชน  

2) ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็นแอ่งกระทะมีภูเขาสูงลอ้มรอบซ่ึงมีผลต่อการ

สะสมของหมอกควนั และเป็นป่าเบญจพรรณที่มีการผลัดใบ และ 3) มลพิษทางอากาศจาก

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และจงัหวดัใกลเ้คียง 

 สําหรับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่าขอ้มูลทีภ่าครัฐให้กบัประชาชนมี

ความเหมาะสมและประชาชนส่วนใหญ่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้กระบวนการมีส่วนร่วมมีความ

โปร่งใสในระดบัหน่ึง โดยมีการช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัมาตรการ/ กิจกรรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้

ประชาชนบางส่วนแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการ/ กิจกรรม นอกจากน้ียงัพบวา่เป็นกระบวนการที่

มีความครอบคลุมผูมี้ส่วนได้เสียทั้ งหน่วยงานภาครัฐและประชาชน แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า



(2) 

 

 

บุคลากรและงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาํเนินงานทาํให้การมีส่วนร่วมไม่ครอบคลุมและไม่

ต่อเน่ือง  

 สําหรับรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน พบวา่ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการ

รับรู้ขอ้มูลข่าวสารผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ และประชาชนบางส่วนมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นต่อแนวทางการดาํเนินงานตามมาตรการ/ กิจกรรมในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทาง

อากาศจากหมอกควนั แต่ไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนกบัหน่วยงานภาครัฐ มีเพียงผูน้าํชุมชนที่รับ

มาตรการหรือนโยบายมาร่วมวางแผนกบัสมาชิกในชุมชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียส่วนใหญ่มีส่วน

ร่วมในการดาํเนินงาน/การปฏิบติั  

 ปัจจยัที่มีผลต่อความสําเร็จของการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบดว้ย 1) ปัจจยั

ส่วนบุคคล ได้แก่ การมีความตระหนักและจิตสํานึก การมีความรู้ความเข้าใจและการได้รับ

ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัและ 2) ปัจจยัดา้นการจดัการ ไดแ้ก่ ศกัยภาพของผูน้าํ

ชุมชนและการสนบัสนุนจากหน่วยงาน สาํหรับปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ประกอบด้วย 1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ความแตกต่างทางภาษา การไม่มีเวลาและการไม่ไดรั้บ

ขอ้มูลข่าวสาร และ 2) ปัจจยัเชิงโครงสร้าง/ การบริหารงานของภาครัฐ ไดแ้ก่ การติดต่อส่ือสาร การ

เดินทาง และการขาดความต่อเน่ืองในการดาํเนินงาน 

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและ

แก้ไข ได้แก่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เร่งสร้างความรู้ความเขา้ใจและความ

ตระหนกัแก่ประชาชน ส่งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรหรือวิธีการอ่ืนเพือ่เป็นทางเลือกในการจดัการ

กบัเศษวสัดุทางการเกษตร และสุดทา้ยในส่วนของภาคประชาชนตอ้งเปิดใจและยอมรับการเขา้มา

ดาํเนินการท่ีจดัข้ึนโดยภาครัฐ รวมทั้งยอมรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ   
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 This research study aims to 1) study public participation in the prevention and solution of 

haze air pollution in Mae Hong Son Province, 2) study the factors influencing the success and 

obstacles of public participation in the prevention and solution of haze air pollution in Mae Hong 

Son Province, and 3) propose methods for public participation in the prevention and solution of 

haze air pollution in Mae Hong Son Province. The research is a qualitative study, gaining its data 

through semi-Structured Interview with stakeholders and the investigation of relevant documents. 

 It was found that the causes of haze air pollution in Mae Hong Son were: 1) open burning 

in the forests, agricultural areas, and the people’s communities; 2) the province’s geographical 

characteristics, i.e. a deep valley surrounded by mountain ranges filled with mixed deciduous 

trees whose shed leaves can cause fires and haze; and 3) the air pollution from the Republic of the 

Union of Myanmar and nearby provinces. 

 Public participation process found that the data that state was given information was 

appropriate, and most of the people were able to gain access to it.  Further, there was transparency 

in the participation process: the state’s measures were clarified, and the suggestions made by the 

people were welcome. The process was also inclusive, allowing both the public and private sectors 

to participate.  However, it was found that there was a lack of personnel and budget for the 

implementation of the haze prevention and solution measures, thwarting wide-ranged and continuous 

participation. 



(4) 

 

 For pattern of public participation found that most people received the news and 

information via different media.  Some people offered suggestions on methods for implementing 

the prevention and solution measures and on activities for the prevention and solution of haze air 

pollution.  However, the people did not play a role in the planning stage with the state. The 

leaders of each community only relayed the state’s measures or policies before the people in the 

community, along with stakeholders, helped one another plan and begin implementation. 

 The factors influencing the public’s participation in the prevention and solution of haze 

air pollution in Mae Hong Son are: 1) personal factors: realization, conscience, knowledge, 

understanding, and being affected by haze air pollution; and 2) management actors: the ability of 

the community leaders and the support from the state. The problems or obstacles found were:  

1) personal factors: language differences, lack of time, and lack of knowledge; and 2) 

structural/managerial factors with regard to the state: communication, transportation, and the lack 

of continuous implementation. 

 The following suggestions are proposed for the success of the public’s participation: the 

encouragement of the people’s participation, imparting knowledge and understanding of the 

prevention and solution of the haze air pollution, the development of agricultural technology or 

other means for the disposal of agricultural waste, and the people’s acceptance of the state’s 

implementation of its prevention and solution measures as well as the willingness to listen to the 

opinions of other stakeholders. 

  



กติตกิรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธ์เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศ

จากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน สําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีดว้ยคาํปรึกษา การถ่ายทอดความรู้

และประสบการณ์จากอาจารยที์่ปรึกษา คือ อาจารย ์ดร.จุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ ท่ีไดก้รุณาให้ขอ้คิดเห็น 

ต่างๆ อนัมีคุณค่ายิ่ง รวมทั้งตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องของวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ผูว้ิจยัถือโอกาสน้ี

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง นอกจากน้ีขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย  ์ดร.จาํลอง 

โพธ์ิบุญและอาจารย  ์ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ ที่ให้เกียรติเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และช่วย

ตรวจสอบ ใหค้าํแนะนาํ ใหว้ทิยานิพนธ์เล่มน้ีใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าท่ีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เจ้าหน้าที่สํานักงาน

สาธารณสุขจงัหวดั เจา้หน้าที่สํานกังานทางหลวงชนบท เจา้หน้าที่สํานกังานเทศบาล เจา้หน้าท่ี

สํานกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และเจา้หนา้ที่สํานกัจดัการป่าไมที้่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 

รวมทั้งผูใ้หญ่บา้นและประชาชนในชุมชนหมู่ท่ี 10 บา้นหวันํ้ าแม่สะกึดและชุมชนหมู่ที่ 2 บา้นป่าปุ๊ 

ตาํบลผาบ่อง อาํเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ท่ีไดก้รุณาสละเวลาใหข้อ้มูลเพื่อนาํมาทาํวจิยัในคร้ังน้ี 

 กราบขอบพระคุณคณาจารยส์าขาวิชาการจดัการส่ิงแวดลอ้มที่ถ่ายทอดความรู้วิทยาการ

อนัมีค่ายิ่ง ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัและดาํเนินชีวิตของผูว้ิจยั และขอขอบพระคุณเจา้หนา้ที่ทุก

ท่าน ตลอดจนเพื่อน ๆ พี่ ๆ นอ้ง ๆ ในสาขาการวิชาจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะ จส. 20 ท่ีคอย

ช่วยเหลือผูว้จิยัตลอดมา 

 กราบขอบพระคุณ อาจารย  ์ดร.จุไรรัตน์ คุรุโคตร อาจารยพ์รรคพงษ์ ศรีประเสริฐและ

อาจารยน์นัทณฐั ศรีประเสริฐ คุณหน่ึงฤทยั ดอกรักกลาง และคุณบุษยา ธงนาํทรัพย ์ท่ีคอยช่วยเหลือ

ผูว้ิจยัตลอดมาจนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ คุณชลิตา จนัทร์นีและคุณจนัทนา สมคัรวงษ ์ที่คอยให้

กาํลงัใจผูว้จิยัมาโดยตลอด 

 สุดท้ายน้ี ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ท่ีเข้าใจ คอยให้กําลังใจและให้การ

สนบัสนุนทุกอยา่งในชีวติของผูว้จิยัเสมอมา 
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บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของการวจิัย 

 

 ปัจจุบนัมลพิษในประเทศไทยนบัว่าเป็นปัญหาที่มีความสําคญัและทวีความรุนแรงมาก

ข้ึน สืบเน่ืองมาจากวิถีการดาํรงชีวิตที่เปล่ียนแปลงไปและการเพิ่มข้ึนของจาํนวนประชากรอยา่ง

รวดเร็ว ส่งผลใหต้อ้งเพิ่มการผลิตเพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน ทาํให้

ตอ้งมีการเร่งใชพ้ลงังานและทรัพยากรเพิ่มมากข้ึนทั้งในดา้นของอุตสาหกรรม การคมนาคมและ

เกษตรกรรม เป็นตน้ ซ่ึงผลจากการเร่งผลิตไดท้าํใหท้รัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมและร่อยหรอลง 

ในขณะเดียวกนัก็ส่งผลใหเ้กิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มเพิ่มมากข้ึน อาทิ มลพิษทางนํ้ า พิษทางอากาศ 

เป็นตน้ ซ่ึงมลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาสําคญัในปัจจุบนั ได้แก่ ฝุ่ นละออง หมอกควนั สาร

อนัตรายประเภทต่าง ๆ ท่ีปนเป้ือนในชั้นบรรยากาศ 5และสารอินทรียร์ะเหยง่าย (VOCs) เป็นตน้  

 หมอกควนัถือว่าเป็นมลพิษทางอากาศอีกชนิดหน่ึงซ่ึงเกิดจากหลายสาเหตุ แต่ใน

ภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่แลว้หมอกควนัจะเกิดจาก 5

 สถานการณ์หมอกควนัในภาคเหนือของประเทศไทยเร่ิมส่อเคา้รุนแรงเมือ่เดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2550 เนื่องจากมีหมอกควนัปกคลุมหลายพื้นที่ในระดบัที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ซ่ึงวนัท่ี

หมอกควนัปกคลุมในจงัหวดัเชียงใหม่มากที่สุด กรมควบคุมมลพิษไดร้ายงานปริมาณฝุ่ นขนาด

เล็กเส้นผา่ศูนยก์ลางไม่เกิด 10 ไมครอนหรือพีเอ็ม 10 (PM

การเผาในท่ีโล่ง (Open Burning) 

ทั้งในพื้นท่ีป่า พื้นทีชุ่มชน พื้นทีท่าํการเกษตรและขา้งทาง เน่ืองจากประชาชนบางส่วนเช่ือวา่การ

เผาในพื้นที่ป่าจะทาํให้พืชเศรษฐกิจที่ไดรั้บความนิยมอยา่งผกัหวานและเห็ดถอบ เจริญงอกงาม

มากกวา่การไม่เผา รวมทั้งเพือ่ความสะดวกในการล่าสัตว ์การทาํไร่เลื่อนลอย การทาํลายวชัพืช

และเศษวสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตรซ่ึงเป็นวิธีที่ง่าย สะดวก ใช้เวลาไม่นานและไม่ส้ินเปลือง

ค่าใชจ่้าย แต่หมอกควนัที่เกิดจากการเผาในที่โล่งนั้นกลบัส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การท่องเที่ยว 

และการคมนาคมของประชาชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีมากข้ึนเร่ือย ๆ  

10) ที่สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ ณ 

โรงเรียนยพุราชวทิยาลยัไดถึ้ง 383 ไมโครกรัมต่อปริมาตรอากาศ 1 ลูกบาศกเ์มตร ซ่ึงสูงกวา่ระดบั

ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทย ท่ีกาํหนดค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมงไวที้่ 120 ไมโครกรัม
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ต่อลูกบาศกเ์มตรถึง 3 เท่าตวั ในขณะเดียวกนัสาํนกัปลดักระทรวงสาธารณสุขก็ไดร้ายงานจาํนวน

ประชาชนในภาคเหนือในจงัหวดัเชียงใหม่ ลาํพูน ลาํปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงราย แพร่และ

น่าน ที่ไดรั้บผลกระทบทางสุขภาพจากภาวะหมอกควนัในช่วงนั้นถึงเกือบหกหมื่นคน (มงคล รา

ยะนาคร, 2553) 

 ในปี พ.ศ. 2556 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  โดยศูนยว์ิจยัและพฒันาการป้องกนั

และจดัการภยัพิบติั ได้เก็บตวัอย่างฝุ่ นละอองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 2.5 ไมครอน 

(PM2.5) ในระหวา่งเดือนกรกฎาคม-เดือนกนัยายน พ.ศ. 2555 ซ่ึงเป็นช่วงก่อนเกิดวิกฤติหมอกควนั

และระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ช่วงเกิดวิกฤติหมอกควนัในพื้นที่ 9 จงัหวดั

ภาคเหนือตอนบน ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงราย พะเยา น่าน ลาํปาง แพร่ อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่

และลาํพูน พบว่าจงัหวดัที่มีค่าเฉล่ียปริมาณฝุ่ นละอองหลงัเกิดวิกฤตหมอกควนัเพิ่มข้ึนจากก่อน

เกิดวิกฤตมากท่ีสุด ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงรายและจงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยจงัหวดัเชียงรายมีปริมาณ

ฝุ่ นละอองก่อนเกิดวิกฤต 14.97 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เพิ่มเป็น 91.82 ไมโครกรัมต่อ

ลูกบาศกเ์มตร หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 513 และจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีปริมาณฝุ่ นละอองก่อนเกิดวิกฤต 

34.48 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เพิ่มเป็น 209.85 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหรือเพิ่มข้ึนร้อย

ละ 509 รองลงมาไดแ้ก่ จงัหวดัพะเยาท่ีมีปริมาณฝุ่ นละออง 17.73 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

เพิ่มเป็น 99.70 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 465 จงัหวดัที่มีปริมาณฝุ่ นละออง

ในช่วงวกิฤตเพิ่มสูงข้ึนระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ จงัหวดัลาํพนู จงัหวดัน่าน และจงัหวดัลาํปาง โดยมี

ค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองในอากาศหลงัเกิดวิกฤตหมอกควนัเพิ่มข้ึนจากช่วงปกติคิดเป็นร้อยละ 262, 221 

และ 172 ตามลาํดบั ส่วนจงัหวดัที่มีปริมาณฝุ่ นเพิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อยไดแ้ก่ จงัหวดัอุตรดิตถ์และ

จงัหวดัแพร่โดยมีปริมาณฝุ่ นเพิ่มข้ึนร้อยละ 100 และร้อยละ 90 ตามลาํดบั ส่วนจงัหวดัเชียงใหม่มี

ปริมาณฝุ่ นละอองในช่วงวิกฤตหมอกควนัเพิ่มข้ึนในสัดส่วนนอ้ยท่ีสุดคือเพิ่มข้ึนเพียง ร้อยละ 87 

เท่านั้น เม่ือเปรียบเทียบผลการตรวจวดัดงักล่าวกบัค่ามาตรฐานของ USEPA. ซ่ึงกาํหนดค่าของฝุ่ น 

PM2.5 ควรมีไม่เกิน 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภายในระยะเวลาการวดัไม่เกิน 24 ชัว่โมง จะ

พบวา่ทุกจงัหวดัในภาคเหนือตอนบน กาํลงัประสบกบัปัญหาฝุ่ นละอองจากหมอกควนัอยูใ่นขั้น

วกิฤตท่ีมีผลต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ

เพิ่มข้ึน โดยไดต้รวจวดัระดบัความเขม้ขน้ของสารก่อมะเร็ง PAHs ในฝุ่ น PM 2.5 อีกดว้ย ซ่ึงพบวา่

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีค่า Total PAHs สูงสุดท่ี 3,864 พิโคกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมาไดแ้ก่

จงัหวดัลาํพนูท่ีมีค่า Total PAHs อยูท่ี่ 866 พิโคกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในขณะท่ีจงัหวดัแพร่มีค่า 

Total PAHs ตํ่าสุดอยูท่ี่ 54 พิโคกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ตามลาํดบั (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2556) 
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 จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดชายแดนอยู่ติดกับประเทศสหภาพเมียนมาร์และเป็นหน่ึง

ใน 8 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทยที่ประสบกับปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควัน 

ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์มลพิษทางอากาศจากหมอกควันและไฟป่ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ป ร ะ จ ํา ปี พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์-วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2556 พบว่าเดือนกุมภาพันธ์

มีผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด

ท ั้ง ห ม ด เดือนมีนาคมมีผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เกิน

ค่ามาตรฐานกําหนดจํานวน 21 วันโดยวันท่ีมีค่าเกินมาตรฐานกําหนดได้แก่ วันท่ี  2-3 และวันที่ 

13-31 มีนาคม สําหรับเดือนเมษายนพบว่าผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 

ไมครอน (PM10) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกําหนดจํานวน 17 วัน โดยวันที่มีค่าเกินมาตรฐาน

กําหนดได้แก่ วันท่ี 1-15 และวันท่ี 20-21 เมษายน ซ่ึงวันท่ีมีผลการตรวจวัดฝุ่ นละอองขนาดเล็ก

กว่า 10 ไมครอน (PM10

 

) สูงท่ีสุดคือวันท่ี 21 มีนาคมที่มีปริมาณสูงถึง 432 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์

เมตร รายละเอียดแสดงดังภาพท่ี 1.1 

 
 

ภาพที่ 1.1  ผลการตรวจวัดปริมาณตรวจวัดฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน พ.ศ. 2556 

)   

แหล่งที่มา: สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2556. 
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 สถานการณ์และผลกระทบท่ีเกิดจากหมอกควนัใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน รัฐบาลได้

กาํหนดมาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศ ประจาํปี พ.ศ. 2556 ซ่ึงประกอบดว้ย 8 

มาตรการ ไดแ้ก่ มาตรการท่ี 1 ไม่มีการเผา (ระยะเวลา 21 มกราคม-10 เมษายน 2556) มาตรการท่ี 

2 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าอยา่งเขม้ขน้ มาตรการท่ี 3 สนบัสนุน “ชุมชนมาตรฐาน หมู่บา้น

ปลอดการเผา” มาตรการท่ี 4 ส่งเสริมภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายเขา้ร่วมในการป้องกนัและ

แก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควนั โดยการบูรณาการความร่วมมือกบัภาคเอกชนและ NGO 

มาตรการท่ี 5 ส่ือสารประชาสัมพนัธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย มาตรการที่ 6 แจง้เตือนสถานการณ์

หมอกควนัตามระดบัความรุนแรงของปริมาณฝุ่ นละออง 4 ระดบั มาตรการท่ี 7 ขยายความร่วมมือ

กบัประเทศเพือ่นบา้น ประสานกบัประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนและมาตรการที่ 8 จดัตั้งศูนย์

อาํนวยการการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควนัในเขตภาคเหนือ 9 จงัหวดั 

(สํานกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน, 2556) แต่หากพิจารณาการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินการตามมาตรการจากผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละออง

ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10

 ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ข

มลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ปัจจยัความสําเร็จและปัญหาหรืออุปสรรค

ของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และนาํเสนอแนวทางในการ

ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศ

จากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนต่อไป 

) และผลการตรวจวดัจุดร้อน (Hot Spot) กลบัพบว่าการ

ดาํเนินงานในภาพรวมของปีน้ียงัไม่สามารถป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัใน 

8 จงัหวดัภาคเหนือได ้ตรงกนัขา้มในหลายจงัหวดักลบัมีการสะสมของหมอกควนัเพิ่มมากข้ึน

และยงัคงมีสถานการณ์ท่ีส่อเคา้รุนแรงอยา่งต่อเน่ืองรวมทั้งจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงสะทอ้นให้เห็น

ถึงการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินการตามมาตรการดงักล่าว โดยการมีส่วน

ร่วมของประชาชนเป็นมาตรการหรือยุทธวิธีที่มีความสําคญัอย่างยิ่งที่จะเป็นบนัไดขั้นตน้และ

เช่ือมโยงกบัมาตรการอ่ืน ๆ เพื่อนาํมาซ่ึงความสาํเร็จในการจดัการปัญหาดงักล่าว  

 

1.2  คาํถามการวจิัย 

 

 1.2.1  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศ

จากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนอยา่งไร   



5 

 1.2.2  ปัจจัยความสําเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็น

อยา่งไร  

 1.2.3  แนวทางในการส่งเสริมและสนบัสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนควรเป็นอยา่งไร 

 

1.3  วตัถุประสงค์การวจิัย 

 

 1.3.1  เพือ่ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทาง

อากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

 1.3.2  เพื่อศึกษาปัจจยัความสําเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 1.3.3  เพื่อเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทาง

อากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

1.4  ขอบเขตการวจิยั 

  

 1.4.1  ขอบเขตดา้นเน้ือหาสาระ: เป็นการศึกษาถึงมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัที่เกิด

จากการเผาในที่โล่ง (Open Burning) และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนั

และแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนั รวมทั้งปัจจยัความสําเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของ

การมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนั รวมทั้งแนวทางในการ

ส่งเสริมและสนบัสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทาง

อากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

 1.4.2  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี: ศึกษาในพื้นท่ีชุมชนหมู่ท่ี 10 บา้นหวันํ้ าแม่สะกึด และชุมชน

หมู่ที ่2 บา้นป่าปุ๊ ตาํบลผาบ่อง อาํเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน   

 1.4.3  ขอบเขตด้านประชากร : ประชากรที ่ศึกษาในคร้ังน้ีคือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholders) และมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนั ซ่ึง

ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินที่เกี่ยวขอ้งและภาคประชาชน ได้แก่ ผูน้ ําชุมชน 

ประชาชนในชุมชนหมู่ที่ 10 บา้นหัวนํ้ าแม่สะกึดและชุมชนหมู่ที่ 2 ตาํบลผาบ่อง อาํเภอเมือง 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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 1.4.4  ขอบเขตดา้นระยะเวลา: การศึกษาคร้ังน้ีใชเ้วลาในการศึกษาและเก็บขอ้มูลระหวา่ง

เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2556 รวมทั้งส้ิน 9 เดือน 

 

1.5  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

 1.5.1  ทราบถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทาง

อากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

 1.5.2  ทราบถึงปัจจยัที่มีผลต่อความสําเร็จของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

 1.5.3  ทราบถึงปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

 1.5.4  ได้แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

1.6  นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการวจิัย 

 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง กระบวนการซ่ึงประชาชน

หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีโอกาสแสดงทรรศนะ แลกเปล่ียนขอ้มูลและความคิดเห็น เพื่อแสวงหา

ทางเลือกและการตดัสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกบัโครงการหรือกิจกรรมที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ

ร่วมกนั โดยทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งควรไดเ้ขา้ร่วมตั้งแต่เร่ิมจนถึงการติดตามและประเมินผล เพือ่ให้

เกิดความเข้าใจและการรับรู้ เรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการหรือกิจกรรมร่วมกันและมีการ

ส่ือสารสองทาง 

 ประชาชน (The Public) หมายถึง บุคคลที่เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการป้องกนัและ

แก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย ผูน้ําชุมชนและ

ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีชุมชนหมู่ 10 บา้นหวันํ้าแม่สะกึด และชุมชนหมู่ 2 บา้นป่าปุ๊ ตาํบลผา

บ่อง อาํเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน รวมทั้งเจ้าหน้าทีภ่าครัฐส่วนท้องถ่ินทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่ 

เจา้หน้าที่สํานกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เจา้หนา้ทีส่ํานกังาน

สาธารณสุขจังหวดัแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที ่สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวดัแม่ฮ่องสอน  

เจา้หนา้ที่สํานกังานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เจา้หนา้ทีส่ํานกัจดัการป่าไมที้ ่1 สาขาแม่ฮ่องสอน

และเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
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 มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) หมายถึง ภาวะการคงอยูข่องหมอกควนัในบรรยากาศ

หรือในอากาศในปริมาณความและเวลานานพอที่จะทาํให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย ์สัตว ์พืช หรือ

ทรัพยสิ์นโดยสาเหตุอาจเกิดจากมนุษยห์รือธรรมชาติ  

 หมอกควัน (Haze) หมายถึง ปรากฏการณ์ที่ฝุ่ น ควนัและอนุภาคแขวนลอยในอากาศ 

รวมตวักนัในสภาวะท่ีอากาศปิดหมอกควนั เกิดข้ึนไดง่้ายในสภาพอากาศแหง้ ลกัษณะภูมิประเทศ

ท่ีเอ้ือใหเ้กิดหมอกควนัปกคลุม ไดแ้ก่ พื้นท่ีแอ่งกระทะหรือพื้นท่ีปิดระหวา่งหุบเขา 



 

 

บทที่ 2 
 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ อ ง กัน แ ล ะแก้ไขมลพิษทางอากาศจาก

หมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้ องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควัน ซ่ึงผู้วิจัยได้ทําการศึกษาค้นคว้า

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดการนําเสนอตามหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

  2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 2.2  มลพิษทางอากาศและผลกระทบ 

 2.3  หมอกควันและผลกระทบ 

  2.4  มาตรการและนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง 

 2.5  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

  2.6  ข้อมูลจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 2.7  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชนในประเทศไทยเริ่มปรากฏเมื่อประมาณ 15 ปี ท ่ี

ผ่านมา จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช พ.ศ.  2540 ซ่ึ งมีเจตนารมณ์อย่างชัดเจน

ในการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ตลอดจนการสร้างระบบการตรวจสอบอํานาจรัฐและก่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองเพื่อความ

ยั่งยืนของประชาธิปไตย ตลอดจนการสร้างระบบการตรวจสอบอํานาจรัฐและก่อให้เกิดเสถียรภาพ

ทางการเมืองเพื่อความยั่งยืนของประชาธิปไตยด้วยสิทธิ เสรีภาพ และการเข้าถึงสิทธิของการมีส่วน

ร่วมของตนเอง ประชาชนจึงสามารถตรวจสอบและเรียกร้องให้ผู้มีอํานาจปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ 

ได้ ซ่ึงแตกต่างจากอดีตอย่างชัดเจน โดยหลายมาตรามีการนําไปปฏิบัติอย่างชัดเจนแต่หลายมาตรา
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มิได้ถูกนําไปปฏิบัติ แสดงถึงการขาดการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะทําให้เจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญเกิดผลอย่างแท้จริง ทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งจากกระบวนการทางนโยบาย

สาธารณะในหลายครั้ง และเกิดกระบวนการเคล่ือนไหวที่มีอิทธิพลต่อการทํางานของรัฐบาลและ

สถาบันท่ีมีอํานาจต่าง ๆ แต่ภาคประชาชนและในสังคมมักจะอยู่ห่างไกลกระบวนการตัดสินใจและ

ห่างไกลจากความสนใจของผู้มีอํานาจ เพราะผู้มีอํานาจมักตัดสินใจด้วยตนเอง การเรียกร้องเพื่อการ

มีส่วนร่วมจึงเริ่มถูกกีดกันออกไปจากการได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานทางการเมือง จากการได้รับโอกาส

เข้ามามีส่วนร่วม การเคล่ือนไหวที่ประสบความสําเร็จทางสังคมในปัจจุบันบางครั้งจึงเกิดจากความ

ต้องการของประชาชนกลุ่มน้อยท่ีถูกกดดัน ขาดการเข้าไปมีส่วนร่วมและขาดการยอมรับถึงการเป็ น

พลเมืองท่ีเท่าเทียมกันและสมบูรณ์ 

 ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีหลักสําคัญเพ่ือการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สนับสนุนให้

ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครอง รวมทั้งตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐอย่าง

เป็ นรูปธรรม กําหนดกลไกสถาบันทางการเมืองให้มีดุลยภาพและประสิทธิภาพ สร้างเสริมสถาบัน

ศาสนาและองค์กรอิสระให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสุจริตและเน้นยํ้าถึงคุณค่าและความสําคัญ

ของคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ  รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงจัดได้

ว่าเป็นการขยายสิทธิของประชาชนให้มีมากขึ้นจากรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาและสิ่งที่สําคัญคือได้เพิ่ม

การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการแก้ปัญหาในเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เคย

เกิดขึ้นในอดีตอีกด้วย  (ถวิลวดี บุรีกุล, 2552: 5-6) 

 

 2.1.1  ความหมายของการมีส่วนร่วม (Participation) 

 ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมและ

การเมือง ในอดีตการมีส่วนร่วมของประชาชนมักหมายถึง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในทางการเมือง โดยให้ความสําคัญกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งซ่ึงเป็นไปตามหลักการของ 

“ประชาธิปไตยแบบเป็นตัวแทน” ท่ีประชาชนเลือกตัวแทนหรือผู้แทนเป็นผู้ตัดสินใจและแก้ปัญหา

ของตน หากแต่ด้วยลักษณะของสังคมสมัยใหม่ที่สลับซับซ้อน ความคิดเห็นและความต้องการของ

ประชาชนมีความหลากหลาย ทําให้การมีส่วนร่วมโดยผ่านตัวแทนมีข้อจํากัดและไม่มีหลักประกัน

ว่าการตัดสินใจของตัวแทนจะตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ 

 ปัจจุบันสังคมหันมาให้ความสําคัญกับระบบ “ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ซ่ึ ง เ ป็ น

ระบบที่นอกจากประชาชนเลือกผู้แทนเข้าไปปกครองและบริหารแล้วยังมีส่วนร่วมโดยตรงใน

กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอีกด้วย ซ่ึงการ
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เปล่ียนแปลงดังกล่าวเริ่มปรากฏในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซ่ึงส่งผลให้ความหมายของการมีส่วน

ร่วมของประชาชนกว้างขวางขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ได้มีความหมายเฉพาะการไป

ใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือร่วมรับประโยชน์เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการร่วมรับรู้การทํางานของภาครัฐ

และร่วมสนับสนุนติดตามการทํางานของภาครัฐเพื่อทําให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและได้รับการ

สนับสนุนจากประชาชน (มูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551: 16) 

ซ่ึ งผู้วิจัยได้รวบรวมความหมายของการมีส่วนร่วมไว ้ดังนี้ 

 เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2526: 11) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า เป็นการเข้าร่วมกิจกรรม

ของชาวบ้านตามท่ีหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนจัดขึ้น และชาวบ้านเป็ นผู้เสนอโดยมีการเข้าร่วมใน

หลายระดับ เช่น การเข้าร่วมในการฟังเฉย ๆ ฟังและออกความคิดเห็น ตลอดจนร่วมในการวางแผน

และมีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้านทั่วไป 

 ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2527: 6) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการท่ีรัฐ

ทําการส่งเสริม ชักนํา สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชนและชุมชนทั้งในรูปส่วนบุคคล กลุ่ม

คน สมาคม และองค์การต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายวิธี

ร่วมกันเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายท่ีวางไว้ 

 ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2534: 67) กล่าวถึง สาระสําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง

การที่เปิ ดโอกาส ให้ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณา ร่วมตัดสินใจ การ

ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่าง ๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัวประชาชนเอง การที่สามารถ

ทําให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทเพื่อแก้ไขปัญหา  

 ทวีวงศ์ ศรีบุรี (2538: 86) ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วมเป็นการเปิ ดโอกาสให้หน่วยงาน

ของภาครัฐบาล ภาคเอกชน องค์กรเอกชน กลุ่มประชาชนหรือประชาชนได้มีโอกาสร่วมรับฟัง 

และร่วมแสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่าง ๆ ต่อการเตรียมการของโครงการหรือกิจการท่ีจะเกิดขึ้น 

 อัจฉรา โพธิยานนท์ (2539: อ้างถึงใน ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล, 2555: 15) ได้ให้ความหมายของการมี

ส่วนร่วมว่า เป็ นการให้ประชาชนได้มีโอกาสเป็นผู้กําหนดการตัดสินใจ คิดค้นปัญหา และดําเนิน 

การในขั้นตอนต่าง ๆ ของการพัฒนา หรือการที่ประชาชนได้เพิ่มศักยภาพในการควบคุมทรัพยากร 

และสถาบันต่าง ๆ ในสังคม รวมตลอดถึงการใช้การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ในสังคมด้วยตนเอง 

 มูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2551: 16) ได้ให้ความหมาย

ของการมีส่วนร่วมว่า กระบวนการซ่ึงประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสแสดงทัศนะ

แลกเปล่ียนข้อมูลและความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ

ที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมร่วมกัน ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องควรจะได้เข้าร่วมตั้งแต่เริ่มจนถึงการติดตาม
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และประเมินผล เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้ เรียนรู้ การปรับเปล่ียนโครงการร่วมกัน ซ่ึงจะ

เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ าย 

 พัชรินทร์ รัตนวิภา (2547: 26) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง 

กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจที่เกี่ยวกับ

โครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ซ่ึงทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องควรจะเข้ามาร่วมใน

กระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งการติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดความเข้าใจและ

การรับรู้ การเรียนรู้ การปรับเปล่ียนโครงการร่วมกันเพื่อประโยชน์ต่อทุกฝ่ าย 

 วิเศษ รุ่งสอาด (2548: 10) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง การสร้างโอกาสให้คน

ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการพัฒนา โดยผ่านกระบวนการส่งเสริม ชักนํา สนับสนุน กระตุ้นให้

ประชาชนมีบทบาทในการริเริ่มคิด สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาและร่วมกําหนดแนวทางการพัฒนา

และวางแผนปฏิบัติ รวมทั้งร่วมช่วยเหลือทรัพยากรทางการบริหารและมีอํานาจในการตัดสินใจท่ีจะ

ดําเนินกิจกรรมภายในชุมชนของตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการและควบคุมการใช้

และการกระจายทรัพยากร 

 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2549: 18) ให้ความหมาย

ว่า เป็นกระบวนการซ่ึงประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปล่ียนข้อมูล

และความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสม และ

เป็นท่ียอมรับร่วมกัน ทุกฝ่ ายท่ีเกี่ยวข้องจึงควรมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจและการรับรู้ เรียนรู้ การปรับเปล่ียนโครงการร่วมกันซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ าย 

 สิ ริ พ ัฒน์ ลาภจิตร (2550: 27) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง การส่งเสริ ม 

สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม

โครงการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในการร่วมคิดร่วม

วิเคราะห์ปัญหา ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการร่วมตัดสิ นใจ ร่วมติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

รวมทั้งร่วมรับผลประโยชน์หรือผลกระทบจากการพัฒนา 

 เครตัน เจมส์ แอล  (2547:7) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็ นกระบวนการซ่ึง

สาธารณชนมีความห่วงกังวล มีความต้องการ และมีทัศนคติที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐในการตัดสินใจ 

ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมีการส่ือสารแบบสองทางท่ีมีเป้ าหมายโดยรวมเพื่อให้เกิดการตัดสินใจท่ีดีขึ้น

และได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน 

 จากความหมายของการมีส่วนร่วมที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม

ของประชาชน หมายถึง กระบวนการซ่ึงประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสแสดงทรรศนะ 

แลกเปล่ียนข้อมูลและความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ
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หรือกิจกรรมที่เหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับร่วมกัน โดยทุกฝ่ ายท่ีเกี่ยวข้องควรได้เข้าร่วมตั้งแต่เริ่ม

จนถึงการติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้ เรียนรู้ การปรับเปลี่ยน

โครงการหรือกิจกรรมร่วมกันโดยมีการส่ือสารสองทาง 

 

  2.1.2  ระดับของการมีส่วนร่วม 

 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถแบ่งได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และ

ความละเอียด ซ่ึงมีตั้งแต่ระดับประชาชนมีส่วนร่วมเพียงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารไปจนถึงระดับสูง

ขึ้นตามลําดับ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมระดับของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 

 ภิรดี ลี้ภากร (2554: 32-33) ได้แบ่งระดับขั้นระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนจากต่ําสุดไป

หาระดับสูงสุดออกเป็ น 7 ระดับ และจํานวนประชาชนท่ีเข้ามีส่วนร่วมในแต่ละระดับจะเป็นปฏิภาค

กับระดับของการมีส่วนร่วม กล่าวคือ ถ้าระดับการมีส่วนร่วมต่ํา จํานวนประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วม

จะมากและยิ่งระดับการมีส่วนร่วมสูงขึ้นเพียงใด จํานวนประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมก็จะลดลง

ตามลําดับดังนี้ 

 1)  ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่ําสุดและเป็ นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อส่ือสาร

ระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชนเพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้

วางแผนโครงการแต่ไม่เปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใด ๆ วิธีการให้ข้อมูล

อาจกระทําได้หลายวิธี เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และการท่ีหนังสือพิมพ์ให้

ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ  

 2)  ระดับการเปิ ดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็ นระดับขั้นท่ีสูงกว่าระดับแรก กล่าวคือ        

ผู้วางแผนโครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้น และประเด็น

ในการประเมินข้อดีข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการริเริ่ม

โครงการต่าง ๆ และการบรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ แล้วขอความคิดเห็นจาก

ผู้ฟัง เป็ นต ้น 

 3)  ระดับการปรึกษาหารือ เป็นระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สูงกว่าการเปิ ดรับ

ความคิดเห็นจากประชาชน เป็นการเจรจากันอย่างเป็นทางการระหว่างผู้วางแผนโครงการและ

ประชาชน เพื่อประเมินความก้าวหน้าหรือระบุประเด็นหรือข้อสงสัยต่าง ๆ เช่น การจัดประชุม การ

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการเปิ ดกว้างรับฟังความคิดเห็น เป็ นต ้น 

 4)  ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นระดับขั้นท่ีสูงกว่าการปรึกษาหารือ กล่าวคือ เป็นเร่ืองการ

มีส่วนร่วมที่ขอบเขตกว้างมากขึ้น มีความรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนเตรียมโครงการและผล
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ที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินเหมาะสมที่จะใช้สําหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุ่งยากซับซ้อน

และมีข้อโต้แย้งมาก   

   5)  ระดับการร่วมปฏิบัติ เป็นระดับขั้นที่สูงถัดไปจากระดับการวางแผนร่วมกัน คือ เ ป็ น

ระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงการกับประชาชนร่วมกันดาเนินโครงการเป็นขั้นการนําโครงการไป

ปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

 6)  ร่วมติดตามตรวจสอบประเมินผล เป็ นระดับการมีส่วนร่วมท่ีมีผู้เข้าร่วมน้อย แต่มี

ประโยชน์ที่ผู้เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบสามารถมาคอยติดตามการดาเนินกิจกรรมนั้น ๆ ได้ 

รูปแบบของการติดตามตรวจสอบหรือประเมินผลอาจอยู่ในรูปแบบของการจัดตั้งคณะกรรมการ

ติดตามประเมินผลที่มาจากหลายฝ่ าย การสอบถามประชาชน โดยการทําการสํารวจเพื่อให้

ประชาชนประเมิน เป็นต้น 

 7)  ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดยประชาชน เพื่อ

แก้ปัญหาข้อขัดแย้งท่ีมีอยู่ทั้งหมด เช่น การลงประชามติ เป็ นต ้น ข้อสังเกตเกี่ยวกับการลงประชามติ

มี  2 ประการ คือ ประการแรกการลงประชามติจะสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนได้ดี

เพียงใด อย่างน้อยขึ้นอยู่กับความชัดเจนของประเด็นที่จะลงประชามติและการกระจายข่าวสาร

เกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของประเด็นดังกล่าวให้ประชาชนเข้าใจอย่างสมบูรณ์และทั่วถึงเพียงใดและ

ประการที่สองในประเทศที่มีการพัฒนาทางการเมืองแล้ว ผลของการลงประชามติจะมีผลบังคับให้

รัฐบาลต้องปฏิบัติตาม แต่สําหรับกรณีของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนซ่ึงใช้อยู่ใน

ปัจจุบันผลของการลงประชามติเป็นเพียงข้อเสนอแนะสําหรับรัฐบาลเท่านั้นไม่มีผลบังคับให้

รัฐบาลต้องปฏิบัติตามแต่อย่างใด 

 International Association for Public Participation (อ้างถึงใน ภิรดี ลี้ภากร, 2554: 28-29) ซ่ึ ง

เป็นสถาบันฝึ กอบรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีช่ือเสียงของสหรัฐอเมริกาได้จัดระดับการมี

ส่วนร่วมไว้ 5 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

 1)  การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ระดับท่ีต่ําท่ีสุด บทบาทของประชาชนมีน้อยมากเพียงแต่รับทราบว่าเกิดอะไรท่ีไหน ด ัง น ั้น รูปแบบ

การมีส่วนร่วมในขั้นนี้อยู่ในลักษณะการให้ข้อมูลทางเดียวจากรัฐสู่ประชาชน เช่น การจัดทําส่ื อ

เผยแพร่ การทําวารสาร การจัดทําป้ าย การพาชมสถานที่จริง การใช้ส่ือวิทยุและโทรทัศน์ ถึงแม้การ

ให้ข้อมูลจะอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมต่ํา แต่การให้ข้อมูลเป็นสิ่งท่ีจําเป็นมากต่อการมีส่วนร่วมใน

ระดับท่ีสูงขึ้น เพราะถ้าประชาชนไม่ทราบข้อมูลท่ีครบถ้วน การตัดสินใจท่ีสมเหตุผลคงไม่เกิดขึ้น 

 2)  การมีส่วนร่วมในระดับหารือ (Consult) เป็นลักษณะการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ให้ข้อมูลข้อเท็จจริง ความรู้สึกและความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นประชาชนมีบทบาท
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ในฐานะการให้ข้อมูล การตัดสินใจเป็นของหน่วยงานภาครัฐ รูปแบบการมีส่วนร่วมในลักษณะนี้ 

เช่น การสํารวจความคิดเห็น การประชุมสาธารณะ เป็ นต ้น 

 3)  การมีส่วนร่วมในระดับการเข้ามามีบทบาท (Involve) เป็นลักษณะการเปิ ดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมทํางานตลอดกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูล

ระหว่างรัฐกับประชาชนอย่างจริงจังและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนจะ

สะท้อนออกมาในทางเลือกต่าง ๆ รูปแบบการมีส่วนร่วมในขั้นนี้ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนขั้นนี้ใกล้เคียงกับการมีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือเพียงแต่

รูปแบบการมีส่วนร่วมแบบร่วมมือมีลักษณะเป็นกิจกรรมถาวรมากกว่าการมีส่วนร่วมในขั้นนี้ 

 4)   การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ (Collaboration) เป็นการให้บทบาทของ

ประชาชนในระดับสูง โดยประชาชนและภาครัฐจะทํางานร่วมกันในกระบวนการของการตัดสินใจ 

ฉ ะ น ั้น ความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมาในการตัดสินใจค่อนข้างสูง รูปแบบการมีส่วน

ร่วมในขั้นนี้ เช่น คณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนและคณะที่ปรึกษาฝ่ ายประชาชน เป็ น

ต้น 

 5)  การมีส่วนร่วมในระดับให้อํานาจแก่ประชาชน (Empower) เป็นขั้นที่ให้บทบาทแก่

ประชาชนในระดับที่สูงสุด เพราะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ รัฐจะดําเนินการตามการตัดสินใจ

น ั้น รูปแบบการมีส่วนร่วมในขั้นนี้ท่ีรู้จักกันดีคือ การลงประชามติ และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

โดยกระบวนการประชาคมนั้นอยู่ในขั้นนี้ เ พ ร า ะ ท ั้ง 2 กรณีเป็นการให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจและ

ภาครัฐดําเนินการตามผลการตัดสินใจ ภาครัฐมีบทบาทในการจัดหาข้อมูล สร้างความเข้าใจแก่

ประชาชนและนําเสนอทางเลือกเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจ ซ่ึงประเด็นท่ีให้ประชาชนตัดสินใจมัก

เป็ นเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง ประโยชน์ของการตัดสินใจในขั้นนี้คือการสร้างการ

เรียนรู้ร่วมกัน ความเข้าใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน 

 พิเชฐ โสภณแพทย์ (2555: 11-12) ได้แบ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ระดับ

ต่ําสุดท่ีไม่ค่อยได้รับความสนใจจากประชาชน จนถึงระดับสูงสุดท่ีความสนใจของประชาชนมีมาก

ท่ี สุ ดดังนี้ 

 1)  ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับที่ต่ําที่สุดของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่ก็

เป็นระดับเริ่มต้นของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่นกัน คือ ผู้ดําเนินโครงการเป็นผู้ให้

ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 

 2)  ระดับรับฟังความเห็น เป็นระดับที่เปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้ชี้แจง ให้คําแนะนํา ให้

ข้อเท็จจริงและการแสดงข้อวิตกกังวลแก่ผู้ดําเนินโครงการเพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไขมาตรการต่าง ๆ 
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ให้สอดคล้องกับความต้องการหรือความกังวลของสังคม ทั้งนี้ข้อเสนอของประชาชนก็ไม่มี

หลักประกันถึงการท่ีผู้ดําเนินโครงการจะนําไปใช้จริง 

 3)  ระดับการสร้างความร่วมมือ เป็ นระดับที่ให้ประชาชนเข้ามาร่วมในกระบวนการ

ดําเนินการต่าง ๆ ของผู้ดําเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อเสนอแนะแนวทางที่จะนําไปสู่การ

ตัดสินใจ เป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่าข้อเสนอต่าง ๆ จะถูกนําไปใช้จริง 

 4)  ระดับการตัดสินใจจากประชาชน เ ป็ นระดับสูงที่สุดของกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ที่ให้ประชาชนเป็นผู้เสนอหรือริเริ่มโครงการต่าง ๆ รวมทั้งเป็ นผู้ตัดสินใจท่ีจะยอมรับ

หรือปฏิเสธโครงการก็ได้ ทั้งนี้การมีส่วนร่วมในระดับนี้จะประสบความสําเร็จได้ ต้องได้รับการ

สนับสนุนจากภาครัฐ 

 จากระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีกล่าวมาในเบื้องต้น ผู้วิจ ัยได้สรุ ประดับการมีส่วน

ร่วมของประชาชนตั้งแต่ระดับต่ําสุดท่ีประชาชนไม่มีส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วมน้อยมากคือระดับการ

ได้รับข้อมูลข่าวสารไปจนถึงระดับสูงสุดคือการควบคุมโดยประชาชนซ่ึงสามารถแบ่งระดับการมี

ส่วนร่วมของประชาชนได้ดังนี้ 

 1)  ระดับการให้ข้อมูล เป็ นระดับการมีส่วนร่วมที่ต่ําที่สุด แต่ก็มีความสําคัญเพราะเป็นก้าว

แรกท่ีภาครัฐหรือผู้นําเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วม ซ่ึงการมีส่วนร่วมระดับ

นี้เป็ นการมีส่วนร่วมที่กิจกรรมหรือโครงการพัฒนาต่าง ๆ ได้ถูกคิดริเริ่มแล้ว ประชาชนมีสิทธิ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารแต่ไม่มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นหรือเกี่ยวข้องใด ๆ กับการตัดสินใจ

น ั้น ๆ  

  2)  ระดับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นระดับที่สูงขึ้นจากการที่ประชาชน

ได้รับข้อมูลสารแล้วจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ เพิ่มมากขึ้นและ

สามารถชี้แจง และแสดงความคิดเห็นแก่ภาครัฐหรือผู้นําเพื่อปรับปรุงกิจกรรมหรือโครงการให้

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ซ่ึงข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นอาจจะ

ถูกนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจหรือไม่ถูกนําไปใช้ขึ้นอยู่กับภาครัฐหรือผู้นํา 

  3)  ระดับการร่วมดําเนินการ เป็ นระดับที่มีการร่วมกลุ่มของประชาชนและภาครัฐ เพื่อให้

ประชาชนและภาครัฐ มีส่วนร่วมในขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดําเนินกิจกรรมร่วมกัน

อย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ระบุปัญหา พัฒนาทางเลือกและแนวทางแก้ไข  

  4)  ระดับการร่วมตัดสินใจและควบคุมโดยประชาชน ซ่ึงเป็นระดับสูงที่สุดของ

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยประชาชนสามารถเสนอกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ 

กับผู้มีอํานาจตัดสินใจ และสามารถเข้าร่วมตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินการกิจกรรมหรือ
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โครงการนั้น ๆ ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายท่ีตั้งไว้หรือไม่ และควรจะมีการดําเนินกิจกรรม

หรือโครงการนั้นต่อไปหรือไม่ 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 2.1  ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

แหล่งที่มา: (ดัดแปลงจาก ภิรดี ลี้ภากร, 2554: 32-33; พิเชฐ โสภณแพทย์, 2555: 11-12) 

 

 2.1.3  การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีความหมาย (Meaningful Public Participation) 

 กระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ในแต่ละ

ขั้นตอนการดําเนินงานและเทคนิคต่าง ๆ ที่นํามาใช้จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการสร้างการมีส่วน

ร่วมอย่างมีความหมาย ซ่ึงการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีความหมาย (Meaningful Public 

Participation) หมายถึง การที่ความคิดเห็นหรือข้อมูลของประชาชนมีผลหรือมีความสําคัญต่อการ

ตัดสินใจของผู้มีอํานาจตัดสินใจ ซ่ึงองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมี

ความหมาย (Beierle and Cayford, 2002; Bond, Palerm and Haigh, 2004; Creighton, 2005; Frewer 

and Rowe, 2005, Forss, 2005) มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

   1)  กระบวนการมีส่วนร่วมจะต้องเกิดขึ้นก่อนท่ีการตัดสินใจโดยผู้อํานาจตัดสินใจ

จะเกิดขึ้น  

   2)  กระบวนมีส่วนร่วมจะต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการมี

ส่วนร่วมอย่างชัดเจน 

   3)  กระบวนการตัดสินใจที่ประกอบด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

อย่างแท้จริงและเหมาะสมในทุกขั้นตอน 

ระดับการให้ข้อมูล 

 

การรับฟังความคิดเห็นของ 

ประชาชน   
ระดับการร่วมดําเนินการ 

ระดับการร่วมตัดสินใจและ
ควบคุมโดยประชาชน  

ประชาชนมี 

ส่วนร่วมมาก 

 

ประชาชนมี 

ส่วนร่วมน้อย 

 



17 

 

   4)  การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียจากการ

ตัดสินใจนั้น ๆ ในทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุม และเหมาะสม 

   5)  กระบวนการมีส่วนร่วมควรประกอบด้วยเทคนิคการมีส่วนร่วมที่หลากหลาย

และมีความเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้ าหมายท่ีมีความแตกต่างกัน 

    6)  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีความโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได้ และการส่ือสารท่ีใช้ในกระบวนการมีส่วนร่วมต้องเป็นแบบสองทาง 

    7)  ข้อเสนอแนะและบทสรุปที่ได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

จะต้องชัดเจนและเปิ ดเผย สามารถติดตามและตรวจสอบได้ว่าข้อเสนอแนะเหล่านั้นส่งผลอย่างไร

ต่อการตัดสินใจขั้นสุดท้าย และหากข้อเสนอแนะเหล่านั้นไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขั้นสุดท้าย

ต้องมีคําอธิบายท่ีเหมาะสมจากผู้มีอํานาจตัดสินใจ 

  กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่บางระยะอาจมีเพียงให้

ข้อมูลบางระยะเป็นการปรึกษาหารือและทําความเข้าใจและบางระยะเป็ นการตัดสินใจ ซ่ึงอาจ

ดําเนินการโดยการใช้เคร่ืองมือและผู้มีส่วนได้เสียท่ีเข้าร่วมอาจจะแตกต่างกัน ทั้งหมดนี้จําเป็นต้อง

มีการวางแผนและออกแบบกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่ก่อนเริ่มกระบวนการ 

  กล่าวได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีคุณค่าหรือการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนท่ีประสบความสําเร็จนั้น ประชาชนต้องมีส่วนร่วมด้วยความกระตือรือร้น ผู้มีส่วนได้เสีย

มีอํานาจต่อรองในกระบวนการตัดสินใจในกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมใน

การกําหนดเป้ าหมายของสังคม และการจัดการทรัพยากรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และต้องเป็ น

การเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยความสมัครใจอย่างแท้จริง เม่ือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการ

มีส่วนร่วมสามารถเข้าใจถึงความหมายของการมีส่วนร่วมท่ีมีอย่างถ่องแท้แล้วก็สามารถสร้างเกณฑ์

การประเมินโดยยึดปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นพื้นฐาน และสามารถที่จะประเมินผลความสําเร็จ

ของการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(จุฑารัตน์ ชมพันธ์ุ, 2555: 137) 

  นอกจากนี้ยังพบว่าแนวทางการบริหารจัดการกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนที่ประสบผลสําเร็จมีหัวใจหรือหลักการพื้นฐานที่ต้องยึดถือประกอบด้วยหลัก 4S ได้แก่ 

(มูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551: 18-20) 

   1)  Starting Early (การเริ่มต้นเร็ว) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้อง

เริ่มต้นตั้งแต่ระยะแรก มีการให้ข้อมูล กระตุ้นให้เกิดความคิดเห็น และให้มีการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนก่อนการตัดสินใจ เพราะความล้มเหลวของการมีส่วนร่วมในอดีตท่ีผ่านมามักเกิดจาก

ภาครัฐเริ่มกระบวนการมีส่วนร่วมช้าและหลังจากท่ีมีการตัดสินใจเรียบร้อยแล้ว หรือมีข้อผูกมัดอ่ืน 



18 

 

 ๆจนเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือหลังจากมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ซ่ึงมิติเร่ืองเวลาเป็ นอีกปัจจัยหน่ึงท่ี

สะท้อนความจริงใจของหน่วยงานภาครัฐในกระบวนการมีส่วนร่วมซ่ึงควรให้เวลาเพียงพอในการ

รับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเพื่อทําให้การตัดสินใจสามารถสะท้อนความคิดเห็นของชุมชน

ได้ 

  ซ่ึ งการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่ต้น มีประโยชน์ช่วยให้

ประชาชนมีเวลาคิดถึงทางเลือกหรือแนวทางแก้ปัญหาของชุมชนท่ีเหมาะสมมากขึ้น และเป็ นข้อมูล

ในการพัฒนาโครงการ ดังนั้นการบริหารจัดการมีส่วนร่วมที่ดีจะต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ตั้งแต่ต้นในการตระหนักถึงปัญหาความจําเป็นของโครงการหรือในขั้นตอนของการหาข้อมูล

พื้นฐาน 

    2)  Stakeholders (ครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้อง) หลักการสําคัญของการมีส่วนร่วมอีก

ประการหน่ึ งคือ การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่าง

กว้างขวาง ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมถือว่าเป็นผู้มี

ส่วนได้เสีย ควรมีโอกาสเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วม แต่กลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงอาจถือว่า

ต้องรับฟังข้อมูลหรือปรึกษาหารือเป็นอันดับแรก ๆ 

  หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องให้ความสําคัญในการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ระมัดระวังมิให้เกิดการผิดกลุ่มเป้ าหมายและต้องตระหนักว่าประชาชนแต่ละกลุ่มได้รับผลกระทบ

ไม่เท่ากัน การบริหารจัดการการมีส่วนร่วมที่ดีจึงต้องมั่นใจว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญทุก

กลุ่มมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมและแต่ละกลุ่มอาจจะมีรูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกัน 

    3)  Sincerity (ความจริงใจ) การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่มีความละเอียดอ่อน 

และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและประชาชน

ถือว่าเป็นมิติที่มีความสําคัญในการบริหารการมีส่วนร่วมให้ประสบผลสําเร็จ หน่วยงานของรัฐที่มี

อํานาจอนุมัติต้องจะต้องจัดกระบวนการอย่างจริงใจ เปิ ดเผย ซ่ือสัตย์ ปราศจากอคติ ให้เกียรติซ่ึงกัน

แ ล ะ กัน   ร ว ม ท ั้งมีการส่ือสารสองทางอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ 

ตอบสนองต่อความสงสัยของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งแจ้งความก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงของ

โครงการอย่างต่อเน่ือง ซ่ึ งการอธิบายกระบวนการต่าง ๆ อย่างชัดเจนจะช่วยลดข้อสงสัยต่าง ๆ ท่ี

อาจเกิดขึ้น ทําให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระยะเริ่มต้น ในขณะเดียวกันการตั้งใจรับฟังข้อมูล

ความคิดเห็นและนําไปเป็นข้อมูลสําหรับการตัดสินใจ เป็นพื้นฐานของความน่าเช่ือถือและความ

ไว้วางใจซ่ึงกันและกัน เพราะความไว้วางใจและความเช่ือถือจะนํามาซ่ึงความร่วมมือ ความเข้าใจ

และการส่ือสารท่ีดีขึ้น 
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    4)  Suitability (วิธีการท่ีเหมาะสม) การเลือกเทคนิคหรือรูปแบบการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากประเภทและขนาดของโครงการ ความหลากหลายและ

ลักษณะที่แตกต่างกันของพื้นที่และของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนความแตกต่างด้านวัฒนธรรม 

สังคม และค่านิยม ระดับความสนใจของชุมชนในประเด็นหรือโครงการ ความสามารถและความ

พร้อม รวมทั้งข้อจํากัดของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น ด้าน

ระยะเวลา บุคลากร และงบประมาณ ซ่ึงความสําเร็จของการมีส่วนร่วมอยู่ที่ความสามารถในการ

วิเคราะห์สถานการณ์และเลือกกระบวนการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม ซ่ึงการมีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์

ต้องประกอบด้วย กระบวนย่อยหลายรูปแบบทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งการให้

ข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงเป็นอีกหน่ึงองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของการปรึกษาหารือที่มี

ประสิทธิผล 

  จากรายละเอียดของการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีความหมายและแนว

ทางการบริหารจัดการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ประสบผลสําเร็จที่กล่าวไปแล้วใน

ข้างต้น ผู้วิจัยจึงสรุปประเด็นสําคัญเพื่อใช้ในการพิจารณาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้ องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควัน โดยประกอบด้วย 

   1)   ความโปร่งใส (Transparency) ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้พิจารณาจากการชี้แจง

รายละเอียดนโยบายหรือกิจกรรมและการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นของ

หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องหรือผู้นําชุมชน 

   2)  ทรัพยากร (Resources) โดยพิจารณาจากความเพียงพอของบุคลากรและ

งบประมาณทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องและของชุมชนท่ีเก็บข้อมูล 

   3)  ความเพียงพอและการเข้าถึงข้อมูล (Sufficiency and Access Data) ซ่ึ งผู้วิจ ัย

พิจารณาจากความเหมาะสมของข้อมูลและช่องทางการส่ือสารของหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นที่

เกี่ยวข้องและผู้นําชุมชน รวมทั้งพิจารณาความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนด้วย 

   4)  ความครอบคลุมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) โดยพิจารณาความครอบคลุม

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐและความครอบคุลมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาค

ประชาชน รวมทั้งบทบาทหน้าท่ีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เป็ นตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ท่ีมีส่วนร่วมในการป้ องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

 2.1.4  รูปแบบของการมีส่วนร่วม 

 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถทําได้หลายรูปแบบ (มูลนิธิปริญญาโทนัก

บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551: 14) ได้แก่ 
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  1)  การให้ประชาชนมีส่วนในการรับรู้ รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการที่มี

ผลกระทบต่อประชาชน 

  2)  การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นหรือให้ข้อมูล 

  3)  การร่วมปรึกษาหารือ 

  4)  การให้อํานาจแก่ประชาชนในการตัดสินใจ เช่น การลงประชามติ 

 รูปแบบของการมีส่วนร่วมมีความแตกต่างกันในแต่ละบริบท ซ่ึงศิริวรรณ ศิริบุญและมาลินี 

วงษ์สิ ทธิ์ (2546 อ้างถึงใน พัชรินทร์ รัตนวิภา, 2547: 23) ได้กล่าวถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนท่ีดําเนินการอยู่โดยทั่วไปเป็น 5 รูปแบบคือ 

   1)  การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้ประชาชนผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับทราบรายละเอียดของโครงการ

หรือกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ รวมทั้งผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  

   2)  การปรึกษาหารือ การมีส่วนร่วมนี้เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่มีการจัดการ

หารือระหว่างผู้ดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ

เพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้การปรึกษาหารือยังเป็นอีก

ช่องทางหน่ึงในการกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้

เกิดความเข้าใจในโครงกรและกิจกรรมมากขึ้น และเพื่อให้มีการเสนอแนะประกอบทางเลือกในการ

ตัดสินใจ 

   3)  การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public  Meeting)  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้

ประชาชนและฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมและผู้มีอํานาจในการตัดสินใจในการทํา

โครงการหรือกิจกรรมนั้นได้ทําความเข้าใจและค้นหาเหตุผลท่ีจะดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใน

พื้นที่นั้นหรือไม่ ซ่ึงมีหลายรูปแบบ เช่น การประชุมระดับชุมชน การประชุมรับฟังความคิดเห็นเชิง

วิชาการ การประชุมพิจารณ์ เป็นต้น 

   4)  การร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นเป้ าหมายสูงสุดของการมีส่วน

ร่วมของประชาชน ซ่ึงในทางปฏิบัติจะช่วยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจต่อประเด็นปัญหานั้น ๆ        ไม่

สามารถดําเนินการได้ง่าย ๆ 

   5)  การใช้กลไกทางกฎหมาย รูปแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน

โดยตรงในเชิงของการป้ องกันแก้ไข แต่เป็นลักษณะของการป้ องกันสิทธิของตนเองอันเน่ืองมาจาก

การไม่ได้รับความเป็นธรรมและเพื่อให้ได้มาซ่ึงประโยชน์ท่ีตนเองคิดว่าควรจะได้รับ 

 ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2527:  22) ได้กล่าวถึงขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายท่ีกําหนดไว้ ดังนี้ 
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   1)  ร่วมทําการศึกษาค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนรวมทั้ง

ความต้องการของชุมชน 

   2)  ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบวิธีการพัฒนาเง่ือนไขและลดปัญหาของชุมชนหรือ

เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือสนองตอบความต้องการของชุมชน 

   3)  ร่วมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขจัดและแก้ไข

ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 

   4)  ร่วมตัดสินใจใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

   5)  ร่วมจัดหรือปรับปรุงการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   6)  ร่วมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง

และหน่วยงาน 

   7)  ร่วมปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

   8)  ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผลและร่วมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ได้

ทําไว้โดยเอกชนและรัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 

 วิเศษ รุ่งสอาด (2548: 17) ได้กล่าวถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมว่ามีองค์ประกอบ 3 รูปแบบ คือ 

การเข้าร่วมด้วยความพึงพอใจหรือสมัครใจ การเข้าร่วมด้วยความจูงใจหรือชักนําและการเข้าร่วม

ด้วยการกะเกณฑ์หรือบังคับ สําหรับขั้นตอนการมีส่วนร่วมจะมีองค์ประกอบ 4 ประการคือ 

  1)  การมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นเพื่อกําหนดความต้องการของชุมชน เช่น 

การค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

  2)  การมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม เพื่อจัดทําโครงการพัฒนาต่าง ๆ 

  3)  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนงาน/ โครงการ โดยร่วมสนับสนุนทรัพย์

และสละแรงกาย 

  4)  การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 

 รสสุคนธ์ วงค์แสนคํา (2550: 30-31) ได้กล่าวถึงวิธีการที่ประชาชนจะสามารถเข้าร่วมใน 

กิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมซ่ึงสามารถ

สรุปวิธีการท่ีประชาชนใช้เป็นช่องทางในการมีส่วนร่วมได้ดังต่อไปนี้ 

   1)  การมีส่วนร่วมโดยวิธีให้ข้อเท็จจริงหรือความเห็น วิธีการมีส่วนร่วมในลักษณะ

การให้ข้อเท็จจริงนี้อาจทําได้หลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์รายบุคคล การสนทนากลุ่มย่อย การแสดง

ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ การสํารวจความคิดเห็น สายด่วน สายตรง การจัดเวทีชาวบ้านและเสรีภาพ

ในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณาและการส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืน 
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  2)  การมีส่วนร่วมโดยปรึกษาหารือ ได้แก่ การจัดเวทีสาธารณะ การพบปะแบบไม่

เป็นทางการ คณะทํางานเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล การประชุมเชิงปฏิบัติการและคณะที่ปรึกษา การมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจอนุมัติโครงการและออกใบอนุญาต การทําประชาพิจารณ์ 

   3)  การมีส่วนร่วมโดยวิธีร่วมรับรู้ข้อมูล เช่น การทําประชาพิจารณ์ การมีส่วนร่วม

ในการให้ข้อมูลเพื่อการผังเมืองรวม และได้รับรู้ถึงการดําเนินการวางผังเมืองรวม และประชาชนมี

สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่าง ๆ ของรัฐ 

  4)  การมีส่วนร่วมโดยวิธีประชาชนเป็นผู้ริเริ่ม เช่น การเสนอกฎหมาย การเสนอ

ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

  5)   การมีส่วนร่วมโดยวิธีเข้าร่วมดําเนินการ เช่น การจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม 

บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น จัดการศึกษา

อบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความ 

  6)  การมีส่วนร่วมโดยวิธีเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ เช่น เข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

  7)  การมีส่วนร่วมโดยวิธีรวมตัวกันเป็ นกลุ่ม เช่น รวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมือง 

หรือกลุ่มองค์กรเอกชนต่าง ๆ  

  8)  การมีส่วนร่วมโดยวิธีออกเสียงลงคะแนน เช่น การลงประชามติ และการ

เลือกตั้ง 

  9)   การมีส่วนร่วมโดยวิธียื่นคําร้องเรียน เช่น สิทธิเสนอเร่ืองราวร้องทุกข์ และ

ได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันสมควร 

  10)  การมีส่วนร่วมโดยวิธีตรวจสอบ เช่น สิทธิที่จะฟ้ องหน่วยราชการ หน่วยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคลให้รับผิด เน่ืองจาก

การกระทําหรือละเว้นการกระทําของหน่วยงานนั้น  

 จากข้อมูลที่กล่าวไปแล้วในเบื้องต้น ผู้ศึกษาจึงสรุปรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน

เพื่อใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็น 5 รูปแบบ ได้แก่ 

   1)   การร่วมรับรู้ข่าวสาร เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียและบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับทราบรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่

จะดําเนินการ  

   2)   การร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ประชาชนและฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการหรือกิจกรรมและผู้มีอํานาจในการตัดสินใจในการทําโครงการหรือกิจกรรมนั้นได้ทํา

ความเข้าใจและค้นหาเหตุผลที่จะดําเนินโครงการหรือกิจกรรมในพื้นที่นั้นหรือไม่ ซ่ึงมีหลาย
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รูปแบบ เช่น การประชุมระดับชุมชน การประชุมรับฟังความคิดเห็นเชิงวิชาการ การประชุมพิจารณ์ 

เป็ นต ้น 

   3)   การมีส่วนร่วมในการวางแผนดําเนินงาน เพื่อจัดทําโครงการหรือกิจกรรม

พัฒนาต่าง ๆ 

   4)  การร่วมดําเนินการ/ ปฏิบัติการ เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ร่วม

ดําเนินการกิจกรรมตามท่ีได้ร่วมวางแผนไว้ 

   5)  การร่วมติดตามผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมที่ได้ทําไว้เพื่อให้ใช้

ประโยชน์ได้ตลอดไป 

 

 2.1.5  ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 การดําเนินงานพัฒนาหรือกิจกรรมโครงการใด ๆ สิ่งที่สําคัญต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของ

ประชาชนมีหลายประการ เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ดังนี้ 

 พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552 อ้างถึงใน ภิรดี ลี้ภากรณ์, 2554: 22) ได้อธิบายว่า ปัจจัยท่ีมี

ผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้นอยู่กับว่ามีส่วนร่วมในเร่ืองอะไร แต่อย่างไรก็ตามมีปัจจัย

หลักร่วม 4 ปัจจัยท่ีเป็นแกนกลางของการมีส่วนร่วมในเร่ืองต่าง ๆ ได้แก่ 

   1)  ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมเป็ นกิจกรรมท่ีมี

ต้นทุนที่ผู้มีเข้ามาส่วนร่วมต้องจ่ายต้นทุนเหล่านี้อาจเป็นเร่ืองของค่าเดินทาง เวลาและการเสีย

โอกาสในการทํากิจกรรมท่ีสร้างรายได้หรือกิจกรรมในครัวเรือน การที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมใน

ระดับใดของโครงการ แผนงานหรือนโยบาย ประชาชนย่อมคาดหวังว่าการเข้ามามีส่วนร่วมจะทํา

ให้ตนเองหรือครอบครัวได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงทั้งในเร่ืองของ

การเพิ่มขึ้นของรายได้หรือการมีอาชีพท่ีมั่นคง 

   2)  ความไว้วางใจต่อหน่วยงานหรือบุคลากรท่ีจัดการการมีส่วนร่วม ความไว้วางใจ

เป็นความคาดหวังเชิงบวกในการสร้างการมีส่วนร่วม ความไว้วางใจต่อผู้ปฏิบัติงานโครงการหรือ

เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วม นับว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในโครงการ การวางแผนนโยบายของหน่วยงานต่าง ๆ 

   3)  ความไว้วางใจระหว่างประชาชนท่ีมีส่วนร่วม การท่ีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

หรือโครงการใดขึ้นอยู่กับความไว้วางใจระหว่างประชาชนที่มีส่วนร่วมโดยประชาชนเข้าร่วม

เพราะได้รับการชักชวนจากเพื่อนหรือญาติที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หรือเม่ือเห็นเพื่อนบ้านหรือ

ญาติเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการก็ทําให้ตนเองอยากเข้าร่วมบ้าง 
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   4)  การตระหนักต่อปัญหา การตระหนักต่อปัญหาเป็นการรับรู้สภาพปัญหาของ

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงว่ามีผลกระทบในด้านลบต่อการดําเนินวิถีชีวิต ความเป็นอยู่หรือต่อสิ่งที่บุคคลให้

ความสําคัญมากน้อยเพียงใดเมื่อการรับรู้ผลกระทบเชิงลบของปัญหาผ่านเข้าไปสู่จิตสํานึกบุคคล 

ความตระหนักหรือความสําคัญต่อปัญหาก็จะเกิดขึ้น และเม่ือประชาชนตระหนักต่อปัญหาพวกเขา

ก็มีแนวโน้มเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการแผนงาน และนโยบายท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหา 

 ภิรดี ลี้ภากรณ์ (2554: 46-47) กล่าวว่า ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้นอยู่กับปัจจัย            

3 ประการ คือ 

   1)  ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนา ทัศนคติ

ความเช่ือ ค่านิยม ความผูกพันในชุมชน ประสบการณ์การเป็นสมาชิกกลุ่ม ความรู้ ความเข้าใจ 

   2)  ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมและสังคม ได้แก่ วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ทางเครือ

ญาติ การติดต่อส่ือสาร 

   3)  ปัจจัยทางโอกาส ได้แก่ ผู้นําท้องถิ่น นโยบายการเมืองการปกครอง ก า ร เ ปิ ด

โอกาส   

 ถวิลวดี บุรี กุล (2548: 3) ได้กล่าวถึงเง่ือนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของ ประชาชน 3 

ประการ คือ 

   1)  ต้องมีอิสรภาพ หมายถึง มีอิสระท่ีจะเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้ การเข้าร่วมจะต้อง

เป็ นไปอย่างสมัครใจ การถูกบังคับให้ร่วมไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม 

   2)  ต้องมีความเสมอภาค ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมใดจะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกับ

ผู้เข้าร่วมคนอ่ืน ๆ 

    3)   ต้องมีความสามารถ ประชาชนหรือกลุ่มเป้ าหมายจะต้องมีความสามารถ

พอท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ หมายความว่าในบางกิจกรรมแม้จะกําหนดว่าผู้เข้าร่วมมีเสรีภาพและ

เสมอภาคแต่กิจกรรมที่กําหนดไว้มีความซับซ้อนเกินความสามารถของกลุ่มเป้ าหมาย การมีส่วน

ร่วมย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ 

 นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527: 186) กล่าวถึงเง่ือนไขของการมีส่วนร่วมของประชาชนมีอย่าง

น้อย 3 ประการ คือ 1) ประชาชนต้องมีอิสรภาพที่จะมีส่วนร่วม 2) ประชาชนต้องสามารถที่จะมีส่วน

ร่วม และ 3) ประชาชนต้องเต็มใจท่ีจะมีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับเง่ือนไขย่อยอ่ืน ๆ อีกดังนี้ 

   1)  ประชาชนต้องมีเวลา 

   2)  ประชาชนต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายเกินกว่าท่ีคาดว่าจะได้รับผลคืนกลับมา 

   3)  ประชาชนต้องมีความสนใจ 

   4)  ประชาชนต้องสามารถส่ือสารด้วยความเข้าใจต่อกันทั้งสองฝ่ าย 
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   5)  ประชาชนต้องไม่รู้สึกว่าเป็นผลกระทบกระเทือนต่อตําแหน่งหน้าที่หรือ

สถานภาพทางสังคม 

 จากข้อมูลที่กล่าวไปแล้วในเบื้องต้น ผู้ศึกษาได้สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ได้แก่ 

   1)  ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ การได้

ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ การเห็นแบบอย่างการมีส่วนร่วมในพื้นที่

อ่ืน เป็นต้น 

   2)  ด้านความเกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 

การรับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม การเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม การ

ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็ นต ้น 

  3)   ด้านการจัดการ ประกอบด้วย ศักยภาพของผู้นําชุมชน ความศรัทธาต่อผู้นํา

ชุมชน ความสะดวกในกระบวนการมีส่วนร่วม การติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐและการสนับสนุน เป็น

ต้น 

 

 2.1.4  ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 การนํารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้ในการดําเนินโครงการทั้งในภาครัฐและ

ภาคเอกชนในการนําไปในในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะช่วยสร้างประโยชน์ได้อย่าง

มากมาย (เครย์ตัน เจมส์ แอล, 2005: 7) ดังนี้ 

  1)  เพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ กระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณช่วยให้เกิด

ความกระจ่างในวัตถุประสงค์และความต้องการของโครงการหรือนโยบายนั้น ๆ ได้อยู่เสมอ 

สาธารณชนสามารถท่ีจะผลักดันให้เกิดการทบทวนข้อสันนิษฐานท่ีปิ ดบังอยู่ ซ่ึงอาจจะปิ ดบังไม่ให้

มองเห็นทางออกที่มีประสิทธิภาพที่สุด บ่อยครั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิด

การพิจารณาถึงทางเลือกใหม่แทนวิธีการท่ีเคยใช้กันมาในอดีต สาธารณชนมักจะมีข้อมูลท่ีสําคัญซ่ึง

ทําให้เกิดความแตกต่างในการที่จะนําไปสู่การตัดสินใจ ก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างโครงการที่

ประสบความสําเร็จและไม่ประสบความสําเร็จ 

   2)  การลดค่าใช้จ่ายและสูญเสียเวลา กระบวนการหรือโครงการการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบมักจะสิ้นเปลืองและเสียเวลา แต่ในทางปฏิบัติแล้วการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนมาตั้งแต่ต้น สามารถที่จะลดความล่าช้าและลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของ

ประชาชนได้ การตัดสินใจอย่างใดอย่างหน่ึง อาจจะดูว่าสิ้นเปลืองและเสียเวลากว่าท่ีจะตัดสินใจได้ 

แต่ว่าเม่ือตัดสินใจแล้วและนําไปสู่การปฏิบัติอาจเป็นวิธีการที่ประหยัดกว่าด้วยซํ้าไป การตัดสินใจ
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อย่างใดอย่างหน่ึงที่ทําไปอย่างรวดเร็วและดูเหมือนจะไม่สิ้นเปลืองอาจจะเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าถ้า

การตัดสินใจนั้นไม่ได้ทําให้เกิดข้อตกลงระหว่างกลุ่มแต่กลับนําไปสู่ความขัดแย้งของประชาชน

อย่างต่อเน่ืองมากขึ้น การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถเกิดผลในการยอมรับอย่างสูงต่อการ

ตัดสินใจโดยกลุ่มซ่ึงมีส่วนได้เสียในการตัดสินใจนั้น ๆ ในการนี้ก็จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่าง

การนําไปปฏิบัติทําให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย ซ่ึงโดยทั่วไปอาจจะแพงกว่าค่าใช้จ่ายในการทํา

โครงการการมีส่วนร่วม 

   3)  การสร้างฉันทามติ โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถที่จะสร้าง

ข้อตกลงที่มั่นคง ยืนยาวและการยอมรับระหว่างกลุ่มซ่ึงก่อนหน้านี้อาจมีความเห็นขัดแย้งกันคนละ

ทาง การมีส่วนร่วมนี้ยังก่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างคู่กรณี ลดความขัดแย้งทางการเมืองและสร้าง

ให้เกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ 

   4)  การเพิ่มความง่ายต่อการนําไปปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทําให้มี

ความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของการตัดสินใจ และครั้งหน่ึงเม่ือได้ร่วมตัดสินใจแล้วก็ย่อมต้องการท่ีจะ

เห็นสิ่งนั้นนําไปปฏิบัติ ไม่เพียงแต่จะมีความสนับสนุนทางการเมืองต่อการนําไปปฏิบัติ แต่กลุ่ม

และปัจเจกชนอาจรู้สึกกระตือรือร้นในการช่วยให้เกิดผลในการปฏิบัติ 

   5)  การหลีกเล่ียงการเผชิญหน้าใน “กรณีร้ายแรงท่ีสุด” เมื่อความขัดแย้งได้นําไปสู่

ความขมขื่นและการเป็นปฏิปักษ์จะทําให้ยากในการแก้ประเด็นนั้น กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนก่อให้เกิดโอกาสที่คู่กรณีจะแสดงความต้องการของกลุ่มเขา และความห่วงกังวลที่

ปราศจากความรู้สึกที่เป็นปฏิปักษ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นสามารถลดการเผชิญหน้า

ที่รุนแรงที่อาจจะเป็นไปได้ อย่างไรก็ดีการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่อาจจะลดหรือกําจัดความ

ขัดแย้งในทุก ๆ กรณีได้ 

   6)  การดํารงไว้ซ่ึงความน่าเช่ือถือและความชอบธรรม ต้องใช้กระบวนการตัดสินใจ

ที่โปร่งใสและน่าเช่ือถือต่อสาธารณชนและให้สาธารณชนมีส่วนร่วม โครงการการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนยังก่อให้เกิดความเข้าใจถึงเหตุผลท่ีนําไปสู่การตัดสินใจนั้น ๆ 

   7)   การคาดคะเนความห่วงกังวลของประชาชนและค่านิยมของสาธารณชน ผู้ที่

ดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนจะค่อย ๆ เพิ่มความรู้สึกที่ไวต่อความห่วงกังวลของ

สาธารณชนว่าสาธารณชนมองการทํางานที่เกิดของของเจ้าหน้าที่อย่างไรเพื่อท่ีเจ้าหน้าท่ีจะเกิด

ความตระหนักถึงการตอบสนองของสาธารณชนท่ีเป็ นไปได้ต่อกระบวนการและการตัดสินใจต่าง ๆ

   8)  การพัฒนาความเช่ียวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธรณชน ประโยชน์ที่

สําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนคือการให้การศึกษาต่อสาธารณชนที่ดีกว่า ผู้มีส่วนร่วมไม่
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เพียงแต่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหา แต่ยังได้เรียนรู้ด้วยว่าการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ควรเป็ นอย่างไร

และทําไมต้องตัดสินใจอย่างนั้น   

 นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้ (สถาบันพระปกเกล้า, 

2546: 2-3) 

   1)   เพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ กระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชน ช่วย

ให้เกิดความกระจ่างในวัตถุประสงค์และความต้องการของโครงการหรือนโยบายนั้น ๆ 

   2)  การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา การให้ประชาชนมีส่วนร่วมมาตั้งแต่ต้น

ในการดําเนินงานสามารถที่จะลดความล่าช้าและลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของ

ประชาชนได้ 

   3)  การสร้างฉันทามติ (Consensus Building) โครงการมีส่วนร่วมของประชาชน

สามารถที่จะสร้างข้อตกลงที่มั่นคงและยืนยาวและการยอมรับระหว่างกลุ่ม ลดความขัดแย้งทาง

การเมืองและสร้างให้เกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ 

   4)  ความสําเร็จและผลในการปฏิบัติของโครงการ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ทําให้คนเรามีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้น ซ่ึงจะได้รับความร่วมมือจากประชาชน 

   5)  การหลีกเล่ียงการเผชิญหน้า หรือหลีกเล่ียงความขัดแย้งท่ีรุนแรง 

   6)  ความน่าเช่ือถือและความชอบธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นวิถีทางที่

จะนําไปสู่ความชอบธรรมและการดํารงอยู่ของความชอบธรรม 

 กล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสําคัญต่อคุณภาพของการตัดสินใจ การลด

ค่าใช้จ่ายและศูนย์เสียเวลา การสร้างฉันทามติ การเพิ่มความง่ายต่อการนําไปปฏิบัติ เพิ่มความสําเร็จ

และผลในการปฏิบัติของโครงการ การหลีกเล่ียงการเผชิญหน้า การดํารงไว้ซ่ึงความน่าเช่ือถือและ

ความชอบธรรมค่อย ๆ เพิ่มความรู้สึกที่ไวต่อความห่วงกังวลของสาธารณชน การพัฒนาความ

เชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธรณชน ประโยชน์ซ่ึงผู้มีส่วนร่วมไม่เพียงแต่จะเรียนรู้

เกี่ยวกับเนื้อหา แต่ยังได้เรียนรู้การตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องอีกด้วย 

 

2.2  มลพิษทางอากาศและผลกระทบ 

 

 แนวคิดเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและผลกระทบ ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วย ความหมายของมลพิษทางอากาศ แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศ ประเภทของสาร

มลพิษทางอากาศ ชนิดของมลพิษทางอากาศ และผลกระทบของมลพิษทางอากาศ ซ่ึงมีรายละเอียด

ดังนี้ 



28 

 

 2.2.1  ความหมายของมลพิษทางอากาศ 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมความหมายของมลพิษทางอากาศจากเอกสารและหนังสือที่

เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 กรมควบคุมมลพิษ (2554: 1) มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) หมายถึง ภาวะของอากาศที่

มีสารมลพิษเจือปนอยู่ในปริมาณและเป็นระยะเวลาที่จะทําให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของ

มนุษย์ สัตว์ พืช และวัสดุต่าง ๆ ซ่ึงสารมลพิษอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทํา

ของมนุษย์ อาจอยู่ในรูปของก๊าซ ของเหลว หรืออนุภาคของแข็ง สารมลพิษทางอากาศที่สําคัญและ

มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ได้แก่ ฝุ่ นละออง สารตะกั่วก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์

ไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย เป็ นต ้น  

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2547: 1) มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) หมายถึงภาวะของ

อากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณมากพอที่และเป็นระยะเวลานานพอสมควรที่จะทําให้เกิดผลเสีย

ต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ สัตว์ พืชและวัสดุต่าง ๆ สารดังกล่าวอาจะเป็ นธาตุหรือสารประกอบท่ี

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทําของมนุษย์หรืออาจอยู่ในรูปของก๊าซ หยดของเหลว

หรืออนุภาคของแข็งก็ได้ สารมลพิษอากาศหลักที่สําคัญคือฝุ่ นละออง (TPM) ตะกั่ว (Pb) ก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 

และก๊าซโอโซน (O3
 พิชิต สกุลพราหมณ์ (2531: อ้างถึงใน พัชรินทร์ รัตนวิภา, 2547: 7) มลพิษทางอากาศ 

หมายถึง อากาศของบรรยากาศภายนอกอาคารท่ีมีมลสารเจือปนอยู่ตั้งแต่หน่ึงชนิดหรือเกินกว่าหน่ึง

ชนิดขึ้นไป เช่น ฝุ่ นละออง ไอควัน ไอระเหย ก๊าซ กลิ่น ควัน โดยปริมาณคุณลักษณะและระยะเวลา

ซ่ึงทําให้เกิดเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ พืช สัตว์หรือทรัพย์สินหรือการรบกวนอย่างขาดเหตุผลอัน

สมควร ซ่ึงมีผลกระทบต่อความสุขสบายในชีวิตความเป็นอยู่หรือมีผลกระทบต่อทรัพย์สิน    

)  

 สุภัคจารีย์ เชื้อยัง (2553: 8) มลพิษทางอากาศ หมายถึง สภาวะที่สิ่งแวดล้อมบริเวณใด

บริเวณหน่ึงถูกปนเปื้อนด้วยสารมลพิษท่ีก่อให้เกิดความรําคาญและเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ พืช 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยแหล่งกําเนิดสารมลพิษทางอากาศมาจากทั้งธรรมชาติและกิจกรรม 

ต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น การคมนาคมขนส่ง โรงงานอุตสาหกรรม กิจกรรมทางการเกษตร การกําจัด

ขยะมูลฝอย และกิจกรรมการก่อสร้าง เป็นต้น 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า มลพิษทางอากาศ หมายถึง ภาวะการคงอยู่ของสิ่งแปดเปื้อนของใน

บรรยากาศในปริมาณความและเวลานานพอที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ พืช หรื อ

ทรัพย์สินโดยมีแหล่งกําเนิดจากมนุษย์หรือธรรมชาติ 
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 ระบบภาวะมลพิษอากาศ มีส่วนประกอบที่มีความสัมพันธ์กัน 3 ส่วน คือ แหล่งกําเนิดสาร

มลพิษ (Emission Sources) อากาศหรือบรรยากาศ (Atmosphere) และผู้รับผลกระทบ (Receptors) 

แสดงเป็นแผนภูมิความสัมพันธ์ดังภาพท่ี 2.2 (กรมควบคุมมลพิษ, 2554: 1-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.2  ระบบภาวะมลพิษอากาศ (Air Pollution System) 

แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2554: 1. 

 

   1)  แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศ (Emission Sources) 

   แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและระบาย

ออกสู่บรรยากาศโดยที่ชนิดและปริมาณของสารมลพิษที่ถูกระบายออกสู่อากาศขึ้นอยู่กับประเภท

ของแหล่งกําเนิด ลักษณะการเผาไหม้ ชนิดของเชื้อเพลิงท่ีใช้กิจกรรมและวิธีการควบคุมการระบาย

สารมลพิษทางอากาศ 

   2)  อากาศหรือบรรยากาศ (Atmosphere)  

  อากาศหรือบรรยากาศเป็นส่วนของระบบที่รองรับสารมลพิษอากาศที่ถูกระบาย

ออกจากแหล่งกําเนิดต่าง ๆ และเป็นตัวกลาง (Media) ให้สารมลพิษทางอากาศที่ถูกระบายออกสู่

อากาศ มีการแพร่กระจายออกไป โดยมีปัจจัยทางอตุนิยมวิทยา เช่น อุณหภูมิของอากาศ ความเร็ว

และทิศทางลมรวมทั้งลักษณะภูมิประเทศ เช่น ภูเขา หุบเขา ต้นไม้และอาคารบ้านเรือนเป็น

ตัวกําหนดลักษณะการแพร่กระจายสารมลพิษในอากาศ 

   3)  ผู้รับผลเสียหรือผลกระทบ (Receptors) 

   ผู้รับผลเสียหรือผลกระทบ เป็นส่วนของระบบที่สัมผัสกับสารมลพิษในอากาศทํา

ให้ได้รับความเสียหายหรืออันตราย โดยผู้รับผลกระทบอาจเป็นสิ่งที่มีชีวิต เช่น คน พืช สัตว์หรื อ
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เป็ นสิ่งท่ีไม่มีชีวิต เช่น เสื้อผ้า อาคาร บ้านเรือน วัสดุและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นนี้จะ

มีความรุนแรงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประเภทหรือความเข้มข้นของสารมลพิษในอากาศและ

ระยะเวลาที่สัมผัสกับมลพิษทางอากาศ ปริมาณและชนิดของสารมลพิษที่ถูกระบายออกจาก

แหล่งกําเนิด (Emission Sources) สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา (Meteorology) และสภาพภูมิประเทศ 

(Topography) จะเป็นตัวกําหนดความเข้มข้นของสารมลพิษที่เจือปนอยู่ในอากาศในพื้นที่ที่อยู่

ห่างไกลออกไปจากแหล่งกําเนิด ส่วนคุณภาพอากาศจะเป็นตัวกําหนดถึงลักษณะและความรุนแรง

ของผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.3  ตัวอย่างสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นตัวกําหนดความเข้มข้นและการกระจายตัวของสาร   

   มลพิษทางอากาศ 

แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2554: 2. 
 

 2.2.2  แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศ 

 แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศแบ่งออกได้เป็น  2 ประเภทใหญ่ ๆ คือแหล่งกําเนิดตาม

ธรรมชาติและแหล่งกําเนิดท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ (กรมควบคุมมลพิษ, 2554: 5) ดังนี้ 

   1)  แหล่งกําเนิดตามธรรมชาติ (Natural Sources) เป็นแหล่งกําเนิดท่ีก่อให้เกิดสาร

มลพิษทางอากาศตามกระบวนการทางธรรมชาติ หรือไม่มีการกระทําหรือกิจกรรมของมนุษย์เข้าไป

เกี่ยวข้อง เช่น ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟป่ าตามธรรมชาติ การปล่อยก๊าซจากการย่อยสลายซาก

พืชซากสัตว์โดยจุลินทรีย์ เป็ นต ้น 

   2)  แหล่งกําเนิดท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ (Man-Made Sources หรื อAnthropogenic 

Sources) เป็ นแหล่งกําเนิดท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ท่ีทําให้มีการระบายสารมลพิษทางอากาศแบ่งได้

เป็ น 3 ประเภท คือ 
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     (1)  แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศที่อยู่กับที่ (Point Sources) ได้แก่ การ

ปลดปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Air Pollution) ไอระเหยจากคลังนํ้ามันและ

สถานีบริการนํ้ามัน เป็ นต ้น 

     (2)  แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศที่เคลื่อนที่ (Mobile Sources) ได้แก่ 

มลพิษจากยานพาหนะ (Automobile Air Pollution) ประเภทต่าง ๆ เช่น รถยนต์ รถบรรทุก เรื อ 

เคร่ืองบิน เป็ นต ้น 

     (3)   มลพิษทางอากาศที่ไม่มีแหล่งกําเนิดแน่นอน (Non-Point Sources) 

ได้แก่ การเผาในท่ีโล่ง การลักลอบเผาป่ า การเผาตอซังในนาข้าว การเผาขยะ ฝุ่ นละอองจากพื้นดินท่ี

ถูกพัดพาโดยลม เป็ นต ้น 

 

 2.2.3  ประเภทของสารมลพิษทางอากาศ 

 สารมลพิษทางอากาศอาจแบ่งได้ 2 ประเภท ตามลักษณะการเกิด คือ สารมลพิษอากาศปฐม

ภูมิและสารมลพิษอากาศทุติยภูมิ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2554: 4) 

   1)  สารมลพิษอากาศปฐมภูมิ (Primary Air Pollutants) 

   สารมลพิษอากาศปฐมภูมิเป็ นสารมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นและถูกระบายจาก

แหล่งกําเนิดโดยตรงสู่บรรยากาศ เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 

(Carbon Monoxide) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Nitrogen Oxide) สารไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) 

สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds) ฝุ่ นละออง ดินทราย แ ป้ ง ละอองเกสรและเขม่า

ควันท่ีเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในยานพาหนะและในโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต ้น     

   2)  สารมลพิษอากาศทุติยภูมิ (Secondary Air Pollutants) 

   สารมลพิษอากาศทุติยภูมิเป็ นสารมลพิษทางอากาศที่ไม่ได้เกิดและถูกระบายออก

จากแหล่งกําเนิดใด ๆ แต่เกิดขึ้นในบรรยากาศจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารมลพิษอากาศปฐมภูมิกับ

สารประกอบอื่น ๆ ที่อยู่ในบรรยากาศ เช่น ก๊าซโอโซน ฝุ่ นละอองขนาดเล็กและสารมลพิษทาง

อากาศท่ีเป็นสารอนินทรีย์ (Inorganic) เช่น ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และฝุ่ นตะกั่ว เป็ นต ้น 

 

 2.2.4  ชนิดของมลพิษทางอากาศ 

 ในประเทศไทยได้มีการกําหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ เพื่อประโยชน์ใน

การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยการกําหนดมาตรฐานดังกล่าวเป็นไปตามหลักวิชาการ 

กฎเกณฑ์และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคํานึงถึงความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม
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และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการกําหนดมาตรฐานการระบายสารมลพิษทางอากาศจาก

แหล่งกําเนิดตามมาตรา 55 อีกด้วย สารมลพิษทางอากาศตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ที่สําคัญและมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยที่มีการกําหนดค่ามาตรฐานแล้วมีจํานวน 7 ชนิด ได้แก่ 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซโอโซน ฝ ุ่ น

ละออง สารอินทรีย์ระเหยง่าย และสารตะกั่ว โดยมีการกําหนดมาตรฐานเป็นค่าเฉล่ียระยะสั้น ได้แก่ 

มาตรฐานเฉลี่ย  1 ชั่วโมง  8 ชั่วโมงและ 24 ชั่วโมง กําหนดขึ้นเพื่อป้ องกันผลกระทบต่อสุขภาพ

อนามัยอย่างเฉียบพลัน (Acute Effect) ส่วนมาตรฐานค่าเฉล่ียระยะยาว ได้แก่ มาตรฐานเฉล่ีย 1 เดือน

และ 1 ปี กําหนดขึ้นเพื่อป้ องกันผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในระยะยาวหรือผลกระทบเรื้อรังต่อสุขภาพ

อนามัย (Chronic Effect) (กรมควบคุมมลพิษ, 2554: 10-17) ซ่ึงสารมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการ

เผาในท่ีโล่งซ่ึงรวมกันเป็นหมอกควันสะสมอยู่ในบรรยากาศท่ีสําคัญได้แก่  

   1)  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide: CO) 

   เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ เ ป็ น

ก๊าซท่ีไม่มีสี กลิ่น และรสทําให้มีความเป็นอันตรายสูง โดยปกติในบรรยากาศทั่วไปมีปริมาณก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์ประมาณ 0.1 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ในท้องถนนท่ีมีการจราจรหนาแน่นอาจ

มีค่าสูงถึง 100-200 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ซ่ึงสามารถทําให้เกิดการวิงเวียนศีรษะ โดยหากระดับ

ความเข้มข้นสูงกว่า 1,000 ส่วนในล้านส่วน (ppm) จะทําให้หมดสติและเสียชีวิตได้ สําหรับในเมือง

ใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและเมืองหลักในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยมี

แหล่งกําเนิดหลักของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์มาจากการระบายจากรถยนต์ต่าง ๆ ท่ีวิ่งอยู่บนท้อง

ถนนและเคร่ืองยนต์ที่มีการเผาไหม้ไม่สมบรูณ์ การติดเคร่ืองยนต์ขณะรถยนต์จอดอยู่กับที่ทําให้มี

การระบายของก๊าซชนิดนี้มากขึ้น โดยเฉพาะเม่ืออยู่ในภาวะการจราจรหนาแน่นและติดขัดทําให้เกิด

การสะสมตัวของมลพิษทางอากาศหลายชนิดในปริมาณมาก นอกจากนี้ยังเกิดจากการเผาไหม้ต่าง ๆ 

ในบ้านเรือนหรือกิจกรรมชุมชน เช่น การสู บบุหร่ี การจุดเตาถ่านในบ้านเรือน การปิ้งหรือย่าง

อาหารทําให้มีการสะสมก๊าซในบรรยากาศในปริมาณสูงขึ้นซ่ึงจะทําให้เป็ นอันตรายโดยเฉพาะใน

ห้องท่ีไม่มีช่องระบายอากาศ   

   2)  ฝุ่ นละออง (Particulate) 

   ฝุ่ นละออง หมายถึง อนุภาคของแข็งหรือของเหลวที่มีอยู่ในอากาศ ฝุ่ นละอองเกิด

จากกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งโดยธรรมชาติและจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง โดยเกิดได้ทั้งจากการจราจร

ขนส่ง กิจกรรมอุตสาหกรรมและการเผาในที่โล่ง ทําให้องค์ประกอบทางกายภาพและเคมีของฝุ่ นมี

ความหลากหลาย นอกจากนี้ยังเกิดจากการรวมตัวของอนุภาคฝุ่ นและก๊าซบางตัว เช่น ซัลเฟอร์ได

ออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน เ ป็ น ต ้น ฝุ่ นละอองในบรรยากาศจึงอาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
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ฝ ุ่นละอองชนิดปฐมภูมิ ซ่ึงเกิดขึ้นและแพร่กระจายสู่บรรยากาศโดยตรงและฝุ่ นละอองชนิดทุติยภูมิ

เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาต่าง ๆ ในบรรยากาศ เช่น การรวมตัวของฝุ่ นละอองด้วยกัน การรวมตัวของฝุ่ น

ละอองกับก๊าซ การรวมตัวของฝุ่ นละอองกับของเหลวหรือรวมตัวกับของแข็ง ฝุ่ นละอองที่มีอยู่ใน

บรรยากาศมีทั้งขนาดใหญ่กว่า 500 ไมครอน ซ่ึงเป็นฝุ่ นทรายขนาดใหญ่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ไป

จนถึงขนาดเล็กมากตั้งแต่ 0.002 ไมครอน ซ่ึงเป็นกลุ่มของโมเลกุล (มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องดู

ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบอิเลคตรอน) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 2.4  เปรียบเทียบขนาดของฝุ่ นละอองขนาดเล็กท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพกับอนุภาคทราย 

 และเส้นผม 

แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2554: 1. 

 

  ฝุ่ นละอองขนาดใหญ่ มักเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง การฟุ้ งกระจายของดินหรือ

ทราย มักตกลงสู่พื้นดินอย่างรวดเร็ว ฝ ุ่ นละอองแขวนลอยในบรรยากาศ (Total Suspended 

Particulate: TSP) หมายถึง ฝุ่ นละอองที่สามารถแขวนลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมีขนาดเล็ก

กว่าหรือเท่ากับ 100 ไมครอน (1 ไมครอน เท่ากับ 1:10,000 เซนติเมตร) ซ่ึงเกิดได้จากธรรมชาติ เช่น 

การฟุ้ งของดินและเกิดจากมนุษย์ เช่น การก่อสร้าง ควันจากท่อไอเสีย จากโรงงานอุตสาหกรรม 

เ ป็ น ต ้น นอกจากนี้ยังเกิดจากปฏิกิริยาเคมีของสารมลพิษบางชนิดในอากาศ เกิดเป็ นอนุภาคฝุ่ นได้

เช่นกัน ฝุ่ นละอองขนาดเล็กมักเกิดจากการเผาไหม้ต่าง ๆ เช่น การเผาไหม้ของนํ้ามันดีเซล บุหร่ี การ

เผาเศษวัชพืช ขยะและปฏิกิริยาทางเคมีในอากาศ โดยฝุ่ นละอองในกลุ่มนี้อาจแบ่งย่อยออกได้เป็น 3 

ชนิด ดังนี้ 

   (1)  ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ 10 ไมครอน (PM10) เป็ นฝุ่ นละอองท่ีมี

ผลกระทบต่อสุขภาพ เน่ืองจากเม่ือหายใจเข้าไปสามารถเข้าไปสะสมในระบบทางเดินหายใจ 
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   (2)  ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ 2.5 ไมครอน (PM2.5

   (3)  ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน (PM

) เป็นฝุ่ นละอองท่ีมี

ผลกระทบต่อสุขภาพมากกว่า เน่ืองจากสามารถเข้าไปถึงถุงลมในปอดได้ 

1

   ฝุ่ นละอองขนาดเล็กที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM

) ฝุ่ นละอองท่ีแขวนลอยอยู่ในอากาศ

ได้นานเน่ืองจากมีความเร็วในการตกตัวต่ํามักจะเป็นฝุ่ นละอองขนาดเล็ก หากมีองค์ประกอบอ่ืน ๆ 

การไหลเวียนของอากาศ กระแสลมมาเกี่ยวข้องจะทําให้ฝุ่ นละอองแขวนลอยอยู่ในอากาศได้นาน

ขึ้น ฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดใหญ่ (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 100 ไมครอน) อาจแขวนลอยอยู่ใน

บรรยากาศได้เพียง 2-3 นาที แต่ฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดไม่เกิน 0.5 ไมครอน อาจแขวนอยู่ในอากาศได้

นานเ ป็ น ปี  

10

  มาตรฐานฝุ่ นละอองในบรรยากาศของประเทศไทยสําหรับฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 100 

ไมครอนหรือ TSP ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนหรือ PM

) สามารถเข้าไปในระบบ

ทางเดินหายใจผ่านโพรงจมูกเข้าไปถึงถุงลมในปอด และฝุ่ นละอองจะมีพิษมากขึ้น หากฝุ่ นละออง

นั้นเกิดจากการรวมตัวของก๊าซบางชนิด เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจนเข้าไป

ในอนุภาคของฝุ่ น  

10 และฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5

ไมครอนหรือ PM2.5 ซ่ึงจะมีมาตรฐานค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมงและ 1 ปี สําหรับ TSP มีค่ามาตรฐานเฉล่ีย 24 

ชั่วโมงไม่เกิน 330 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและค่ามาตรฐานเฉล่ีย 1 ปี ไม่เ กิน 100 ไมโครกรัมต่อ

ลูกบาศก์เมตร PM10 มีค่ามาตรฐานเฉล่ีย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและค่า

มาตรฐานเฉล่ีย 1 ปีไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ PM2.5

 

 มีค่ามาตรฐานเฉล่ีย 24 ชั่วโมงไม่

เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและค่ามาตรฐานเฉล่ีย 1 ปี ไม่เกิน  25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  

 2.2.5  ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ 

 มลพิษทางอากาศที่เกิดจากกิจกรรมและแหล่งกําเนิดทั้งแหล่งกําเนิดตามธรรมชาติและ

แหล่งกําเนิดที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ก่อให้เกิดผลกระทบในหลายด้าน ซ่ึงสามารถสรุปโดย

รายละเอียดได้ดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2554: 21-29) 

  1)  ผลกระทบต่อสุขภาพ 

   ฝุ่ นละอองเป็นมลพิษทางอากาศท่ีสําคัญอีกหน่ึ งชนิดที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

สุขภาพโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจ งานวิจัยของหลายท่านพบว่าฝุ่ นละอองที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อ

สุขภาพจะเป็นฝุ่ นละอองขนาดเล็กที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) โดยฝุ่ นละอองขนาดเล็กนี้

จะสามารถเข้าไปในระบบทางเดินหายใจผ่านโพรงจมูกเข้าไปถึงถุงลมในปอดและฝุ่ นละอองจะมี
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พิษมากขึ้นหากฝุ่ นละอองนั้นเกิดจากการรวมตัวของก๊าซบางชนิด เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

ออกไซด์ของไนโตรเจนเข้าไปในอนุภาคของฝุ่ น  

    2)  ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศต่อทัศนวิสัย 

   ทัศนวิสัย (Visibility) คือ สภาวะอากาศใกล้หรือไกลที่คนเราสามารถมองเห็น

ทิวทัศน์รอบตัว วันท่ีทัศนวิสัยดี หมายความว่า วันที่สามารถมองเห็นภูเขา ข อ บ ฟ้ า ทุ่งหญ้า ต้นไม้ 

ตลอดจนสิ่งปลูกสร้าง อาคารบ้านเรือนได้อย่างชัดเจนในเวลากลางวันไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว

ชายทะเลหรือป่ าเขา คนส่วนมากช่ืนชอบท่ีจะมองไปได้ไกล มีความรู้สึกช่ืนชมธรรมชาติ ความเบิก

บานเม่ือได้เห็น มีความสําคัญจรรโลงใจ ดังนั้นการสงวนรักษาทัศนวิสัยจึงเป็นสิ่งจําเป็น 

  ปัญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดขึ้นหลายครั้งเป็นตัวทําลายทัศนวิสัย หมอกควันหรือ

เขม่าควันดําและควันขาวหรือแม้กระทั่งฟ้ าหลัวล้วนมีท่ีมาจากการปล่อยสารแขวนลอยสู่บรรยากาศ

ทั้งในรูปของก๊าซ ตลอดจนหยดนํ้าและของแข็งขนาดเล็ก ด้วยเหตุนี้ทัศนวิสัยจึงสามารถใช้เป็ น

เคร่ืองบ่งบอกระดับมลพิษทางอากาศในบรรยากาศทั่วไปได้อีกทางหน่ึงด้วย 

    3)  ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศต่อภูมิอากาศโลก 

  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉล่ียของอากาศ

ใกล้พื้นผิวโลกและนํ้าในมหาสมุทรตั้งแต่ช่วงคร่ึงหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 20 ทําให้มีการ

คาดการณ์ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจก  

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซ่ึ งหมายถึง การเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศอัน

เป็นผลจากกิจกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนองค์ประกอบของบรรยากาศโลกโดยตรงหรือโดยอ้อม 

นักวิทยาศาสตร์เช่ือว่าการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) ซ่ึงเป็นแหล่งพลังงานสําคัญใน

การพัฒนาอุตสาหกรรมในช่วง 200 ปี ที่ผ่านมาเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ความเข้มข้นของก๊าซเรือน

กระจก (Greenhouse  Gas) ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse 

Effect) หรือภาวะโลกร้อน (Global Warming) สําหรับฝุ่ นละอองท่ีเกิดจากกิจกรรมการผลิตต่าง ๆ 

และจากการเผาในท่ีโล่งมีงานวิจัยและผลการศึกษาหลายชิ้นพบว่าฝุ่ นละอองขนาดเล็กซ่ึงสามารถ

แขวนลอยในบรรยากาศได้นาน เป็นอีกสาเหตุหน่ึงที่ทําให้สภาวะภูมิอากาศโลกเปล่ียนไปเช่นกัน 

ฝุ่ นละอองเหล่านั้น เม่ือแขวนลอยอยู่ในอากาศก็แปรเปล่ียนเป็นเหมือนชั้นกั้นไม่ให้รังสีความร้อน

สะท้อนออกไปนอกโลก ทําให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้วงจรของภูมิอากาศโลกเปล่ียนไป

ในขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มก็ประเมินว่ามลพิษที่เป็ นฝุ่ นขนาดเล็กและแอโรซอล 

สะท้อนแสงอาทิตย์กลับสู่บรรยากาศ อาจทําให้อุณหภูมิของโลกต่างลงในอนาคต  
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2.3  หมอกควันและผลกระทบ 

 

 หมอกควันจัดได้ว่าเป็นมลพิษทางอากาศที่สําคัญของภาคเหนือ เป็นผลผลิตของ

กระบวนการเผาไหม้หรือสันดาปที่ไม่สมบูรณ์ เ ป็ น ต ้นกําเนิดของสารมลพิษทางอากาศที่ฝังตัวอยู่

กับอนุภาคฝุ่ นละอองขนาดเล็กท่ีเม่ือเข้าไปในปอดแล้วไม่สามารถขับออกมาได้ สารมลพิษกลุ่มที่มี

จํานวนชนิดมากที่สุดเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีชื่อว่าพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน 

(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) ท่ีมักเรียกช่ือว่าพีเอเอชหรือพาห์ (PAHs) ซ่ึงมีสารสมาชิกไม่

น้อยกว่าสิบชนิดที่เป็นสารก่อมะเร็ง 2 และแทบทุกชนิดเป็นสารที่คงอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานไม่

สลายตัวได้ง่าย (มงคล รายะนคร, 2553: 9)  

 

 2.3.1  ความหมายของหมอกควัน (Haze) 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2550 อ้างถึงใน จินตรัตน์ ราชิวงศ์, 2553: 9) ได้กล่าวถึงความหมาย

ของหมอกควัน หมายถึง ปรากฏการณ์ที่ฝุ่ น ควันและอนุภาคแขวนลอยในอากาศรวมตัวกันใน

สภาวะที่อากาศปิ ด ซ่ึงเกิดขึ้นง่ายในสภาพอากาศแห้ง ลักษณะภูมิประเทศที่เอื้อต่อให้เกิดหมอกปก

คลุม ได้แก่ พื้นท่ีแอ่งกระทะหรือพื้นท่ีปิ ดระหว่างหุบเขา ประกอบกับบรรยากาศเหนือภูมิประเทศ

นั้นมีชั้นอุณหภูมิผกผันเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังให้อธิบายเพิ่มเติมว่า Haze หมายถึง หมอกควันจาก

การเกษตร การก่อสร้าง มักเป็นอนุภาคของฝุ่ น ควัน ขี้เถ้าและ Smog (Smok+Fog) หมายถึง หมอก

ควันมีพิษจากอุตสาหกรรม ยานพาหนะ เคร่ืองจักรกล  

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่

(2553) ได้กล่าวถึงความหมายของหมอกควัน หมายถึง ปรากฏการณ์ที่ฝุ่ น ควันและอนุภาค

แขวนลอยในอากาศ รวมตัวกันในสภาวะที่อากาศปิ ด หมอกควันเกิดขึ้นได้ง่ายในสภาพอากาศแห้ง

(แตกต่างจากหมอกท่ีสภาพอากาศต้องมีความชื้นสูงพอ) ลักษณะภูมิประเทศท่ีเอื้อให้เกิดหมอกควัน

ปกคลุม ได้แก่ พื้นที่แอ่งกระทะหรือพื้นที่ปิ ดระหว่างหุบเขาประกอบกับบรรยากาศเหนือภูมิ

ประเทศนั้นมีชั้นอุณหภูมิผกผันเกิดขึ้นตามทฤษฎี มวลอากาศเย็นจะอยู่ใกล้พื้นดินเพราะมีความ

หนาแน่นและมีนํ้าหนักมากกว่ามวลอากาศร้อน ถ้าหากมวลอากาศร้อน  (ท่ีไหลอยู่ด้านบนของ

อากาศเย็น) เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและรุนแรงเพียงพอแล้วจะสามารถปิ ดกั้นการถ่ายเทความร้อน

และอนุภาคแขวนลอยในบรรยากาศด้านล่างไม่ให้ขึ้นมาด้นบนได้ (ปรากฏการณ์ El Nino เป็นปัจจัย

หน่ึงท่ีมีผลกระทบต่อความรุนแรงของมวลอากาศในชั้นบรรยากาศ)  
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 ราชบัณฑิตยสถาน (2556) ได้ให้คําอธิบายของหมอกควันไว้ว่า หมอก ถ้าเป็นคํานาม 

หมายถึง ละอองนํ้าขนาดเล็กมากที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เกิดจากการกลั่นตัวของไอนํ้าลอยอยู่ใน

อากาศ ถ้าเป็นคําวิเศษณ์ หมายถึง สีเทาแก่อย่างสีเมฆ เ ป็ น ฝ้ า ม ัว เช่น ตาหมอก 

 คว ัน ความหมายทั่วไป หมายถึง สิ่งที่เห็นเป็นสีดําหรือขาวคล้ายหมอกลอยออกมาจากของ

ท่ีกําลังไหม้ไฟหรือจากการเผาไหม้ สิ่งท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น ถ้ามีความหมายเฉพาะสาขาวิชา 

เช่น สาขาวิทยาศาสตร์ ควัน หมายถึง แก๊สที่มีอนุภาคละเอียดของของแข็งแขวนลอยอยู่นอกจากนี้

ในทางวิทยาศาสตร์ได้นําคําว่า หมอกและควันมาบัญญัติใช้กับศัพท์คําว่า Smog ซ่ึงมาจากการรวม

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 2 คําคือคําว่า Smoke กับ Fog คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ 

บัญญัติศัพท์ Smog ว่าหมอกปนควันและให้ความหมายไว้ 2 ความหมายดังนี้  

 1) หมอกที่ผสมปนเปื้อนด้วยควันและ 2) มลพิษทางอากาศชนิดหน่ึงเดิมเกิดจากโรงงาน

อุตสาหกรรมซ่ึงใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงปล่อยควันปนก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ปัจจุบันส่วนใหญ่

มาจากยานพาหนะ มลพิษเหล่านั้นเมื่อรวมกับหมอกและกระทบแสงแดดก็จะกระจายไปทั่ว

บรรยากาศ 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง ห้องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (2556) หมอก หมายถึง ละอองนํ้า

ที่เกิดจากการฟุ้ งกระจายของของเหลวในบรรยากาศ และควัน หมายถึง อนุภาคของแข็งขนาดเล็ก

ซ่ึงเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงท่ีไม่สมบูรณ์ 

 จากนิยามความหมายของหมอกควันที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า หมอก

คว ัน (Haze) หมายถึง ปรากฏการณ์ที่ฝุ่ น ควัน และอนุภาคแขวนลอยในอากาศรวมตัวกันในสภาวะ

ที่อากาศปิ ด หมอกควันเกิดขึ้นได้ง่ายในสภาพอากาศแห้ง ลักษณะภูมิประเทศที่เอื้อให้เกิดหมอก

ควันปกคลุม ได้แก่ พื้นที่แอ่งกระทะหรือพื้นที่ปิ ดระหว่างหุบเขาและบรรยากาศเหนือภูมิประเทศ

นั้นมีชั้นอุณหภูมิผกผันเกิดขึ้น (Temperature Inversion)  

 

 2.3.2  สาเหตุของการเกิดหมอกควัน  

 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่าสาเหตุหลักของหมอกควันคือ การเผาในที่โล่ง 

(Open Burning) ซ่ึ งเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศเชิงพื้นที่ (Area Sources) หรื อไม่มี

แหล่งกําเนิดที่แน่นอน (Non-point Sources) ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

อนามัยของประชาชน โดยมีสารมลพิษประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ฝ ุ่ น ละออง เขม่าควัน เถ้า ก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน ตลอดจนสารมลพิษทุติยภูมิ 

เช่น โอโซน รวมทั้งเป็นแหล่งกําเนิดของสารอินทรีย์ระเหยง่ายซ่ึงบางชนิดเป็ นสารท่ีมีความเส่ียงต่อ

การก่อให้เกิดมะเร็ง เช่น Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการปล่อย
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ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงเป็นก๊าซเรือนกระจกด้วย ซ่ึงฝุ่ นละออง ควัน เขม่า เถ้า ท่ีเกิดขึ้นจากการ

เผาในที่โล่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญและส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจที่ครอบคลุม

พื้นท่ีกว้างหรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า มลพิษข้ามแดน (Transboundary Pollution) การเผาในที่โล่งเกิด

จาก 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การเกิดไฟป่ า การเผาเศษวัสดุการเกษตรและการเผาขยะมูลฝอยชุมชน 

(กรมควบคุมมลพิษ, 2554: 59-60) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

   1)  การเกิดไฟป่ า 

  ปัญหาไฟป่ าที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่เกิดจากคนที่จุดไฟเผาป่ าด้วย

วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึง เช่น เผาไร่ หาของป่ า ล่าสัตว์ และเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น หรืออาจเกิด

จากความประมาทเลินเล่อ ขาดความรับผิดชอบหรือทัศนคติที่ไม่ถูกต้องต่อปัญหาไฟป่ า ทําให้เกิด

ปัญหามลพิษทางอากาศในรูปของหมอกควัน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และ

กระทบต่อการเกษตรกรรมการคมนาคมขนส่ง มลพิษทางอากาศจากไฟป่ ามีความหลากหลายของ

ชนิดของมลพิษ ท ั้ง ฝ ุ่ น ล ะ อ อ ง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์และสารพิษต่าง ๆ หมอกควันที่เกิดขึ้นจากไฟป่ าสามารถถูกพัดพาไปได้เป็ น

ระยะทางไกล (ขึ้นอยู่กับความเร็วและทิศทางลม) ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีเป็นวงกว้างและบางครั้งอาจ

ถูกพัดพาข้ามพรมแดนประเทศ เกิดเป็นปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ดังตัวอย่างจากกรณี

หมอกควันจากไฟป่ าและไฟบนดินในประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นส่งผล

กระทบในหลายประเทศใกล้เคียง รวมถึงภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยด้วย 

   2)  การเผาเศษวัสดุและพืชผลทางการเกษตร 

  ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่ว

ประเทศ พืชเศรษฐกิจที่สําคัญได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง เ ป็ น ต ้น ในการทําการเกษตร

ให้ได้ผลผลิตสูง สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเตรียมดินที่จะทําการเพาะปลูกซ่ึงจะต้องมีการถางพื้นที่เพื่อ

กําจัดเศษพืช วิธีการท่ีง่าย สะดวกและประหยัดสําหรับเกษตรกรที่นิยมใช้กันมากคือการเผา เช่น 

การเผาตอซังและฟางข้าว เกษตรกรหันมาใช้วิธีการเผาฟางในนาให้หมดไปหรือเบาบางลงก่อนท่ีจะ

ใช้รถไถนาไถกลบ เพื่อเตรียมดินปลูกข้าวในฤดูต่อไป นอกจากนี้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตภาค

การเกษตรบางชนิด เช่น อ้อย เกษตรกรต้องทําการเผาใบอ้อยให้มีปริมาณน้อยลงเพื่อให้ง่ายต่อการ

เก็บเกี่ยว รวมทั้งการกําจัดเศษพืชประเภทอ่ืน ๆ เกษตรกรจึงมักจะใช้การเผาเช่นเดียวกัน แต่การเผา

วัสดุการเกษตรในพื้นที่ จะส่งผลเสียต่อคุณภาพดิน เน่ืองจากจะทําให้สูญเสียอินทรียวัตถุท่ีอยู่หน้า

ดินซ่ึงเป็นส่วนสําคัญในการปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืนทําให้ดินเส่ือมโทรมลงและต้อง

ใ ช ้ ป ุ๋ ยเคมี มีผู้ประเมินว่าเฉพาะการเผาทิ้งเศษเหลือจากตอซังและฟางข้าวเพียงอย่างเดียวทําให้ดิน 

ต้องสูญเสียธาตุอาหารหลักท่ีเป็นไนโตรเจนถึง 90 ล้านกิโลกรัม ฟอสฟอรัส 20 ล้านกิโลกรัม และ
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โพแทสเซียม 260 ล้านกิโลกรัม ยังไม่นับการสูญเสียธาตุอาหารรอง เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม 

และซัลเฟอร์ อีกกว่า 150 ล้านกิโลกรัมต่อปี นอกจากนี้การเผายังทําให้โครงสร้างดินเปล่ียนแปลง

ไป เกิดการสูญเสียนํ้าในดินและยังทําลายจุลินทรีย์และแมลงที่เป็นประโยชน์ในดินรวมทั้งยัง

ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่ นละออง (การเผาเศษพืช 1 ตัน จะทําให้เกิดฝุ่นละอองประมาณ 2-

14 กิโลกรัม) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก๊าซ

พิษอ่ืน ๆ อีกหลายชนิดและกลุ่มควัน ยังอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและยังทําให้เกิดไฟไหม้

ลุกลามเป็นวงกว้างได้ 

  ในการกําจัดเศษวัสดุการเกษตร เกษตรกรควรใช้การไถกลบแทนการเผา ซ่ึ งจะ

เป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ทําให้ดินร่วนซุย ช่วยรักษาความเป็นกรด-ด่างของดิน ลดความ

เป็นพิษของแร่ธาตุบางตัวในดินซ่ึงจะละลายในสภาพดินเปรี้ยว เพิ่มจุลินทรีย์และสัตว์ท่ีเป็ น

ประโยชน์ในดิน ทําให้ดินมีสภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืนและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสุขภาพอนามัย 

นอกจากนี้ยังสามารถนําวัสดุทางการเกษตรบางส่วนไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

   3)  การเผาขยะมูลฝอยจากชุมชน 

  จากการศึกษาพบว่าการเผาขยะ 1 กิโลกรัม ทําให้เกิดฝุ่ นขนาดเล็กที่มีอันตรายต่อ

สุขภาพ 19 กรัมหรือเท่ากับ 45.7 กรัมต่อครัวเรือนต่อวัน (อัตราการผลิตของครัวเรือน 2-5 กิโลกรัม

ต่อวัน) นอกจากนี้การเผาขยะมูลฝอยท่ีมีพลาสติกปนอยู่ในท่ีโล่งจะก่อให้เกิดสารอนินทรี ย์ระเหย

ประมาณ 14 กรัมต่อขยะมูลฝอย 1 กิโลกรัมหรือประมาณ 35 กรัมต่อครัวเรือนต่อวันโดยสารมลพิษท่ี

สําคัญท่ีพบ ได้แก่ เบนซีน ไดออกซิน ซ่ึงสารทั้งสองชนิดดังกล่าวเป็นสารก่อมะเร็ง 

 มงคล รายะนาคร (2553: 9) ได้กล่าวถึงกิจกรรมที่เป็นสาเหตุของการเกิดหมอกควันใน

ประเทศไทย ประกอบด้วย 

   1)  ไฟป่ า การเกิดไฟป่ าส่วนใหญ่เกิดจากการที่คนจุดไฟเผาป่ าเพื่อหาของป่ า  

ล่าสัตว์ เผาไร่ หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือมีทัศนคติท่ีไม่ถูกต้องต่อปัญหาไฟป่ า 

   2)  การเผาเศษพืชและเศษวัสดุการเกษตร สาเหตุของหมอกควันในกรณีนี้เกิดจาก

การเผาเพื่อเตรียมทําการเกษตร ส่วนหน่ึงเกิดจากความเช่ือที่ว่าการเผาเพียงเล็กน้อยไม่ก่อให้เกิด

ปัญหาและช่วยเพิ่มผลผลิต ช่วยกําจัดวัชพืชและเชื้อโรคในดิน การเผาเพื่อทําเกษตรเป็นกิจกรรมท่ี

ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางทั่วภาคเหนือตอนบนและประเทศเพื่อนบ้านของไทย หลักฐานสําคัญ

สามารถดูได้จากภาพถ่ายดาวเทียมซ่ึงมักจะพบตําแหน่งของพื้นท่ีท่ีมีการเผาท่ีเรียกกันว่าฮ็อทสปอต

(Hot Spot) หรือจุดร้อนเป็นจํานวนมากในช่วงท่ีมีปัญหามลพิษทางอากาศอันเน่ืองมาจากหมอกควัน 

   3)   การเผาขยะมูลฝอยจากชุมชน การเผาขยะจากชุมชนที่มิได้มีการใช้เตาเผา

อุณหภูมิสูง ทําให้เกิดหมอกควันซ่ึง ปริมาณของควันในรูปของฝุ่ นละอองขนาดเล็กที่เกิดจากการ
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เผาขยะโดยเฉล่ียเท่ากับ 45 กรัมต่อ ครัวเรือนต่อวัน นอกจากนี้ในขยะมูลฝอยที่มีพลาสติกปนอยู่ 

หากมีการเผาในท่ีโล่งจะก่อให้เกิด สารอินทรีย์ระเหยท่ีมีสารมลพิษอยู่ด้วย  

   4)  การเผาในพื้นท่ีเอกชนท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือพื้นท่ีรกร้างว่างเปล่า 

   5)  การเผาวัชพืชริมถนน 

   6)  มลพิษจากอุตสาหกรรมทั้งท่ีเป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

โรงเผาอิฐ เตาเผาศพและอุตสาหกรรมครัวเรือนซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 

 2.3.3  ผลกระทบของมลพิษทางอากาศจากหมอกควัน 

 การเกิดมลพิษทางอากาศจากหมอกควันก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ มากมาย อาทิ 

ผลกระทบด้านสุ ขภาพ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ผลกระทบต่อการเดินทาง

คมนาคมและผลกระทบทางด้านอ่ืน ๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

   1)  ผลกระทบทางด้านสุขภาพ  

   ฝุ่ นละอองขนาดเล็กสามารถก่อให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรงต่อสุขภาพของ

ประชาชน เมื่อเขาสู่ระบบทางเดินหายใจของร่างกายของมนุษย์จะทําให้เกิดการทําลายอวัยวะของ

ระบบทางเดินหายใจโดยตรงและยังทําให้เกิดอาการระคายเคืองตา ระคายคอ แน่นหน้าอก หายใจถ่ี 

เกิดหอบหืด ถุงลมโป่ งพองและอาจเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ (วนิดา จีนศาสตร์, 2551 อ้างถึงใน 

จินตรัตน์ ราชิวงค์, 2553: 12) 

  ผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่มีต่อสุขภาพของ 

ประชาชนในภาคเหนือของประเทศไทยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําพูน อาทิเช่น 

โครงการวิจัยโดย พงศ์เทพ วิวรรธนะเดชและคณะ พบความสัมพันธ์ระหว่างระดับรายวันของฝุ่ น 

ในอากาศกับอาการของโรคหอบหืด โครงการวิจัยโดยอุษณีย์ วินิจเขตคํานวณและคณะ พบความ 

สามารถของสารมลพิษจากฝุ่ นขนาดเล็กในการทําลายดีเอนเอของเซลล์ถุงลมปอดและโครงการวิจัย

โดยทิพวรรณ ประภามณฑลและคณะ พบสารมลพิษทางอากาศที่ตกค้างอยู่ในระบบร่างกายของคน

ในรูปของสารเมตาบอไลต์ นอกจากนี้มงคล รายะนาครและคณะยังได้วิเคราะห์พบสารมลพิษทาง

อากาศในอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็ก ทั้งท่ีเป็นสารโลหะหนักและสารอินทรีย์ประเภทพีเอเอชหรือพาห์ซ่ึง

เป็ นสารก่อมะเร็งหลายชนิด ผลกระทบทางด้านสุขภาพจากมลพิษทางอากาศโดยทั่วไป ได้แก่ การ

รู้สึกระคายเคืองหรือแสบตา ภาวะการหายใจไม่สะดวกโดยเฉพาะกับผู้ที่เป็นโรคหอบหืดมีความ

เส่ียงท่ีจะมีอาการทรุดหนักถึงขั้นเสียชีวิตได้ เน่ืองจากขีดความสามารถในการทํางานของปอดลดลง

อย่างรวดเร็วและแม้ว่าอาจจะไม่เสียชีวิตด้วยโรคหอบหืดแต่ในระยะยาวมักจะเสียชีวิตด้วย



41 

 

โรคมะเร็งปอด โดยเฉพาะในเขตอําเภอสารภีและอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ในระยะประมาณ 

10 ปี ที่ผ่านมามีผู้ป่ วยเป็นมะเร็งรายใหม่รายปี ในอัตรา 40 : 100,000 คน ซ่ึ ง ถือว่าสูง เ ป็ น 2 เท่าของ

อัตราเฉล่ียของประเทศไทยท่ีตกปีละ 20 : 100,000 คน (มงคล รายะนาคร, 2553: 11) 

   2)  ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

  มลพิษทางอากาศนอกจากจะมีผลกระทบทางด้านสุขภาพอย่างไม่มีข้อสงสัยแล้ว 

ยังมีผลทําให้ผู้ที่เจ็บป่ วยอันเน่ืองจากภาวะหมอกควันหรือมลพิษทางอากาศต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ

รักษาพยาบาลขาดรายได้จากการหยุดงาน จากผลการวิจัยโดยพงศ์เทพ วิวรรธนะเดชและคณะ กรณี

ของต้นทุนการรักษาความเจ็บป่ วยอันเน่ืองมาจากโรคหอบหืดของผู้ป่ วยในจังหวัดเชียงใหม่ ทําให้มี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยเฉล่ียในช่วงปี พ.ศ. 2549-2550 ประมาณ 15,000 บาทต่อคนต่อปีซ่ึงสูงกว่าค่า

รักษาพยาบาลเฉลี่ยของคนเชียงใหม่ โดยทั่วไป  (ประมาณ 5,000 บาทต่อคนต่อปี) ถึง  3 เท่า 

ผลกระทบของมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะปี ที่มีหมอกควันมากกว่าปกติมีส่วนทําให้รายได้เข้าสู่

ภาคธุรกิจท่องเท่ียวลดลงอย่างกะทันหันได้ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้เคยประมาณ

การว่าในปัจจุบันมีคนทั่วโลกท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ต่ํากว่า 900 ล้านคนในจํานวนนี้มีผู้มา

ท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนไม่ต่ํากว่า 60 ล้านคน โดยมาท่องเท่ียวท่ีจังหวัดเชียงใหม่เฉล่ียปี ละ 1.7 

ล้านคน นํารายได้เข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ประมาณปี ละ 40,000 ล้านบาท หากจํานวนผู้มาท่องเที่ยว

จังหวัดเชียงใหม่ลดลงก็จะส่งผลถึงภาวะการว่างงานของประชาชนจํานวนมากได้ ในรายงานการ 

ศึกษาของเรวดี จรุงรัตนาพงศ์และอารียา มนัสบุญเพิ่มพูล ที่ได้อาศัยข้อมูลจํานวนผู้มาพักแรมของ

จังหวัดเชียงใหม่เฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของปี พ.ศ. 2546-2550 ประกอบกับการ

สัมภาษณ์เลขาธิการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ สรุปว่าวิกฤติการณ์หมอกควันปี พ.ศ. 2550 

ส่งผลให้จํานวนนักท่องเท่ียวลดลงอย่างน้อย 57,000 รายทําให้สูญเสียรายได้ไปในช่วงนั้นอย่างน้อย 

477 ล้านบาท ซ่ึงเป็นจํานวนท่ีภาคธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบมากท่ีสุด (มงคล รายะนาคร, 2553: 

12) 

   3)  ผลกระทบต่อการเดินทางคมนาคม 

  การท่ีมีฝุ่ นละอองหรือหมอกควันแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศเป็ นจํานวนมากจะทํา

ให้เกิดการบดบังทัศนวิสัยทําให้ระทะทางในการมองเห็นทางอากาศลดลง ไม่สามารถมองเห็นวัตถุ

ในระยะไกล ๆ ได้ เน่ืองจากฝุ่ นละอองในอากาศมีผลโดยตรงต่อการปิ ดกั้นทางเดินของแสง ถ้ามี

ปริมาณสูงจะทําให้ระยะในการมองเห็นลดลง ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือละอองที่คุณสมบัติในการ

ดูดกลืนและหักเหแสง พลังงานแสงจะถูกดูดกลืนหรือเกิดการกระเจิงขึ้นอยู่กับอัตราส่วนระหว่าง

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคกับค่าความยาวคล่ืนแสง ถ้าขนาดอนุภาคใหญ่กว่าความยาวช่วง

คล่ืนโฟตอนจะถูกดูดกลืนหรือสะท้อนกลับและถ้าขนาดอนุภาคเล็กกว่าความยาวช่วงคล่ืนแสงก็จะ
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ผ่านไปได้ แต่อนุภาคเล็กขนาดใกล้เคียงกับความยาวคลื่นจะเกิดการกระเจิงของแสง (วนิดา จีน

ศาสตร์, 2551 อ้างถึงใน จินตรัตน์ ราชิวงค์, 2553: 14-15) 

    4)  ผลกระทบทางด้านอ่ืน ๆ 

  ปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะจากหมอกควันทําให้โครงการพํานักระยะยาว

ของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบท่ียาวนาน โดยท่ีไม่อาจจัดทําการประชาสัมพันธ์มาทดแทนได้

นอกจากนี้ยังมีผลทําให้งบประมาณต่าง ๆ ที่สมควรมาจัดสรรเพื่อการพัฒนาจังหวัดในด้านอ่ืน ๆ 

ต้องถูกปรับมาใช้เพื่อการป้ องกันแก้ไขปัญหา อันเน่ืองมาจากมลพิษทางอากาศปัญหาหมอกควันจึง

มีส่วนทําให้การกําหนดงบประมาณสําหรับยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ยุทธศาสตร์การประหยัดพลังงานและใช้พลังงานทดแทน ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญต่อการพัฒนา

จังหวัดในภาพรวมถูกจํากัดกรอบการพัฒนา ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบของเมืองใน

หมอกควันอาจจะเป็นภาพที่ปี หน่ึงมีไม่กี่ครั้งแต่ก็เป็ น ภ า พ ท่ีหลอกหลอนสําหรับผู้ท่ีไม่ได้อาศัยอยู่

ในเชียงใหม่นานพอและเป็นภาพท่ียากท่ีจะลบออกไปจากความทรงจําของผู้มาเยือนที่ได้มาประสบ

กับภาวการณ์ดังกล่าวด้วยตนเองพอดีหรือแม้กระทั่งผู้ท่ีได้เห็นภาพเชียงใหม่เมืองในหมอกควันทาง

โทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ ในขณะเดียวกันสถานการณ์มลพิษทางอากาศ อันเน่ืองมาจากหมอก

ควันก็มีส่วนทําให้สังคมชาวเชียงใหม่มีความซับซ้อน เปราะบางมากขึ้น แม้ว่าจะทําให้เกิดกลุ่ม

นักวิชาการที่ตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศที่พยายามส่งสัญญาณให้ภาครัฐภาค เอกชน และ

ชุมชนเร่งร่วมมือกันเพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหาและมีกลุ่มท่ีรณรงค์ไม่ให้ปัญหาหมอกควันเกิดขึ้น

โดยเน้นการยุติการเผาในที่โล่งแต่ปัญหาหมอกควันก็ทําให้เกิดการแบ่งกลุ่มตามวิธีการคิดหรือ

ปฏิบัติ ได้แก่ กลุ่มท่ีต่อต้านการเผาในท่ีโล่ง กลุ่มที่สนับสนุนการเผาแบบเชิงเผาหรือเผาตามกําหนด

กลุ่มที่ต้องการดํารงวิถีชีวิตทางการเกษตรแบบดั้งเดิมที่ยังเผาวัสดุการเกษตรต่อไปอยู่กลุ่มที่

สนับสนุนการแปลงวัสดุการเกษตรให้เป็นปุ๋ ยและกลุ่มที่แสวงหาทางเลือกอ่ืน ๆ นอกจากนี้ในเวที

การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควันก็มักจะมีผู้นําท้องถิ่นพาดพิงถึง

กลุ่มผู้ดําเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ จากการท่องเที่ยว

โดยตรงแต่ยังไม่ได้มีส่วนร่วมกับกลุ่มต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาในเร่ืองนี้อย่างเป็นกิจะลักษณะ

(มงคล รายะนาคร, 2553: 13) 

 

 2.3.4  ปัญหาหมอกควันข้ามแดนในประเทศไทย 
 มลพิษทางอากาศจากหมอกควันนอกจากจะก่อให้เกิดปัญหาทั้งในพื้นท่ีแล้ว ยังเป็นมลพิษ

ข้ามแดน (Transboundary Air Pollution) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีไกลออกไป โดยก่อให้เกิดหมอก

ควันและมลพิษทางอากาศหลายชนิดซ่ึงสามารถถูกพัดพาโดยลมไปได้ไกลจากแหล่งกําเนิด ดังเช่น
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ปัญหาหมอกควันในภาคใต้ของประเทศไทยซ่ึงได้รับผลกระทบปัญหาหมอกควันจากไฟป่ าใน

ประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงเกิดไฟป่ าเป็นพื้นที่กว้างเป็นประจําทุกปี เป็นปัญหาในระดับภูมิภาคซ่ึงส่งผล

กระทบต่อหลายประเทศ และในภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงฤดูแล้งยังได้รับปัญหาหมอก

ควันในพื้นที่และหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงด้วยเช่นกัน (กรมควบคุม

มลพิษ, 2554: 61-63)  

 ในอดีตที่ผ่านมาได้เกิดผลกระทบจากปัญหามลพิษทางอากาศในหลาย ๆ ประเทศ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางอากาศจากการกระทําของมนุษย์ เช่น ในประเทศท่ีมีการพัฒนาทางด้าน

อุตสาหกรรมและการคมนาคมอย่างรวดเร็วทําให้มีการปล่อยมลพิษจํานวนมากสู่สิ่งแวดล้อม โดย

ในระยะแรก ๆ ยังไม่มีการควบคุมการระบายมลพิษก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมทําให้เกิดผลกระทบต่อ

สุขภาพอนามัยของมนุษย์ ทัศนวิสัย สิ่งก่อสร้าง ระบบนิเวศน์และผลผลิตทางการเกษตรซ่ึงเหตุการณ์

มลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงที่สําคัญ ได้แก่ ลอนดอนสม็อค (London Smog) ลอส

แองเจิลลิสโฟโตเคมิคอลสม็อค (Los Angeles Photochemical Smog) ปัญหาผลกระทบจากฝนกรด 

และปัญหามลพิษในประเทศอุตสาหกรรมอย่างประเทศจีน นอกจากนี้ยังมีปัญหามลพิษทางอากาศ

จากเหตุการณ์ธรรมชาติ เช่น กรณีการระเบิดของภูเขาไฟในประเทศไอซ์แลนด์ หรือการเกิดไฟป่ า

ในรัสเซียในปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง  

 ข้อมูลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษและการเก็บรวบรวม

ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อใช้ในการติดตามหมอกควันในภูมิภาคพบว่าประเทศไทยได้รับ

ผลกระทบจากหมอกควันใน  2 ช่วงเวลาตามอิทธิพลของสภาพอุตุนิยมวิทยา ความถี่และความ

หนาแน่นของการเผาในท่ีโล่ง ได้แก่ 

1)  ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 

  ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมเป็นฤดูฝนแต่เกิดความแห้งแล้งในปี 

เอลนิญโญ่ (El Nino) ช่วงหน้าแล้งของประเทศอาเซียนในเขตใต้เส้นศูนย์สูตร ส่งผลให้เกิดไฟป่ า

และการเผาในท่ีโล่งอ่ืนในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย หมอกควันจากไฟดังกล่าวส่งผลกระทบ

ต่อทัศนวิสัยและคุณภาพอากาศในหลายพื้นที่โดยหากในช่วงเวลาดังกล่าวลมพัดจากทิศใต้ค่อนไป

ทางตะวันตก (South-Westerly) หมอกคันและฝุ่นละอองจะถูกพัดพาไปยังประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย 

และหลายจังหวัดในพื้นท่ีภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย เช่น ภูเก็ต สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานีและ

นราธิวาส ส่งผลให้เกิดการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กอย่างชัดเจนบดบังทัศนวิสัย

การมองเห็นส่งผลต่อการคมนาคมทางบก ทางนํ้า ทางอากาศและกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ

ประชาชน เช่น ก่อให้เกิดการแพ้และระคายเคืองผิวหนังและดวงตาก่อให้เกิดโรคระบบทางเดิน

หายใจโดยเฉพาะในกลุ่มเส่ียง ได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ เป็ นต ้น 
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   2)  ช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน 

  เป็นช่วงหน้าแล้งของภูมิภาคอินโดจีน ความแห้งแล้งและความชื้นในอากาศต่ํา 

ส่งผลให้ความถ่ีของการเกิดไฟป่ าเพิ่มสูงขึ้นทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ พม่า 

เวียดนาม ลาวและกัมพูชา ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวเกษตรกรจะทําการเผาเศษวัสดุทาง

การเกษตร เพื่อเตรียมพื้นท่ีสําหรับการทําการเกษตรในพื้นท่ีชลประทานสภาวะอากาศท่ีแห้งและนิ่ง

ทําให้ฝุ่ นละอองที่เกิดขึ้นสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นานไม่ตกลงสู่พื้นดิน จังหวัดใน

ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมักพบการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณ

ฝุ่ นละอองขนาดเล็กในช่วงเวลาดังกล่าว 

  สถานการณ์วิกฤติหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือซ่ึงเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2550 เกิด

เน่ืองจากอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ่ ส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งต่อเน่ืองและยาวนานตั้งแต่

ต้นปี จนถึงเดือนมิถุนายน ประกอบกับในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 ร่องความกดอากาศต่ําและ

มวลอากาศเย็นปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือ เม่ือเกิดไฟป่ าและการเผาซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากฝีมือมนุษย์ทํา

ให้มีการเผาไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างเกิดหมอกควันซ่ึงส่งผลกระทบรุนแรงต่อการคมนาคมทาง

บก ทางนํ้าและทางอากาศกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ

ประชาชน เช่น การแพ้และระคายเคืองผิวหนังและดวงตาทําให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ 

โดยเฉพาะในกลุ่มเส่ียง ได้แก่ เด็ก ผู้ป่ วย และผู้สูงอายุ โดยปัญหาหมอกควันในภาคเหนือมักเกิดใน

ช่วงเวลาเดียวกันเป็นประจําทุกปี โดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 

 

 2.3.6  การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควัน 

 การแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์วิกฤติหมอกควันจากการเผาในที่โล่ง จําเป็นต้องอาศัย

ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทแห่งชาติว่า

ด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและแจ้งเตือนสถานการณ์

มลพิษให้กับหน่วยงานในพื้นที่และเร่งรัดให้ดําเนินมาตรการป้ องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาฝุ่ น

ละอองจากแหล่งกําเนิดทั้งจากยานพาหนะและการเผาในที่โล่ง การจัดประชุมหารือเพื่อกําหนด

แนวทางการดําเนินการร่วมกันในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน และขอความร่วมมือจาก

ประชาชนงดการเผาในท่ีโล่งทุกประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดสภาพอากาศปิ ด การรณรงค์

สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในพื้นที่พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการติดตามเฝ้ าระวัง ควบคุมและป้ องกันปัญหามลพิษหมอกควันจากไฟป่ าและการเผา

ในท่ีโล่ง รณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดการเผาภาคการเกษตร ลดการเผาขยะชุมชนและ

การทําการเกษตรอินทรีย์ปลอดการเผาการกําหนดแนวทางในการติดตามและเฝ้ าระวังสถานการณ์
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ไฟป่ าและหมอกควันเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงาน

ท้องถิ่นมีการรวบรวมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องสําหรับใช้ในการประเมินสถานการณ์และจัดทําเป็ น

แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือดําเนินโครงการนําร่อง

สาธิตการใช้มาตรการควบคุมการเผาในที่โล่งในพื้นที่เกษตรกรรมในภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ

เผาในท่ีโล่งให้กับประชาชน เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการท้องถิ่นกําหนดการสาธิตการใช้

เทคโนโลยี การเกษตรปลอดการเผาการไถกลบตอซังฟางข้าวควบคู่กับการใช้นํ้าหมักชีวภาพในการ

ย่อยสลายเศษพืชในจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีการเกษตรเป็นปริมาณมาก ส่งเสริมให้เครือข่ายเกษตรกรปลอด

การเผา มีการจัดตั้งศูนย์เคร่ืองจักรกลการเกษตรปลอดการเผาโดยให้การสนับสนุนเคร่ืองจักรกล

การเกษตร ให้มีการนําไปใช้ในทางปฏิบัติอย่างจริงจังในพื้นที่อย่างต่อเน่ืองรวมทั้งการใช้มาตรการ

ทางเศรษฐศาสตร์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มาจากเกษตรอินทรีย์ปลอดการเผา การแก้ไขและบรรเทา

ปัญหา ประกอบด้วย โครงการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่ าในพื้นที่

ภาคเหนือ โดยปฏิบัติการในพื้นท่ีระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์-30 เมษายนของทุกปี แนวทางแก้ไขอีก

ประการหน่ึงคือ การรณรงค์การรักษาความสะอาดและส่งเสริมการท่องเที่ยวจัดนิทรรศการและให้

ความรู้เร่ืองปัญหาหมอกควันแ ล ะ ไ ฟ ป่ า จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

องค์ความรู้การจัดการมลพิษจากหมอกควันและไฟป่ าแบบมีส่วนร่วม  (กรมควบคุมมลพิษ, 2554: 

69) 

 

2.4  มาตรการ/ ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

 

 น ับ ต ั้ง แ ต่ปี พ.ศ. 2546 มาจนถึงปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยได้มีการออกมาตรการภายในประเทศและความพยายามในการ

ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงในการป้ องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควนข้ามแดน 

ซ่ึงรายละเอียดมาตรการท่ีเกี่ยวข้องมีดังนี้   

 

 2.4.1  ยุทธศาสตร์การป้ องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่ า การเผาในที่โล่งและมลพิษหมอกควัน 

 ยุทธศาสตร์การป้ องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่ า การเผาในที่โล่งและมลพิษหมอกควันมี

แนวทางและมาตรการ แบ่งเป็ นมาตรการระยะเร่งด่วน (พ.ศ. 2552) มาตรการระยะปานกลาง (พ.ศ. 

2553-2554) และมาตรการระยะยาว (พ.ศ. 2555-2559) ในการบริหารจัดการป้ องกันและแก้ไขปัญหา
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ไฟป่ า การเผาในท่ีโล่ง และมลพิษหมอกควันแบ่งเป็ น ด้านไฟป่ า การเผาในท่ีโล่ง และด้านหมอกควัน 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ (กระทรวงมหาดไทย กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2556) 

  2.4.1.1  ด้านไฟป่ า แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

  1)  ก่อนเกิดภัย (ขั้นเตรียมการ) 

 การตรวจติดตามและแจ้งเตือนภัยไฟป่ า   

 (1)  พยากรณ์สถานการณ์ไฟป่ าร่วมกับการพยากรณ์อากาศ เพื่อแจ้ง

เตือนให้ประชาชนระมัดระวังการใช้ไฟ 

  (2)  จัดทําแผนท่ีแสดงพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่ า (Fire Risk Map) 

  (3)  เพิ่มศักยภาพในการติดตามตรวจสอบและเฝ้ าระวังการเกิดไฟป่ า

ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคโดยใช้เทคโนโลยีทางดาวเทียม และจัดทําฐานข้อมูลในระบบ 

GIS 

  (4)  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการตรวจติดตามไฟป่ าและแจ้งเตือนภัยไฟ

ป่ าสู่สาธารณชนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเน่ือง 

  (5)  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการตรวจติดตามและแจ้งเตือนภัยปริมาณ

ฝุ่ นละอองสู่สาธารณชนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเน่ือง 

  (6)  ศึกษาวิจัยด้านการจัดการไฟป่ า เพื่อใช้ข้อมูลเป็นฐานการ

สนับสนุนแนวทางการจัดการไฟป่ าอย่างถูกวิธี 

  (7)  จัดทําทําเนียบผู้อยู่อาศัยชายป่ า ในการเฝ้ าระวัง แจ้งเหตุ และ

กําหนดแหล่งนํ้าให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าดับไฟ 

  (8)  กําหนดเขตรับผิดชอบของบริเวณรอยต่อของพื้นท่ีเส่ียงต่อการ

เกิดไฟป่ าให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

 การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชน 

 (1)  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากไฟ

ป่ าและหมอกควันอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนถึงฤดูแล้ง 

 (2)  จัดทําคู่มือประชาชนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี

จิตสํานึกร่วมป้ องกันมิให้เกิดไฟป่ า หรือการกระทําอันใดท่ีก่อให้เกิดไฟป่ าอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดไฟป่ า 

  (3)  รณรงค์ชี้แจงให้ประชาชนตระหนักถึงผลเสียอันตรายจากการเผา

เศษวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรมรวมทั้งประโยชน์ของการนําซากพืชมาทําปุ๋ ยหมัก เพื่อลดรายจ่าย

ให้แก่ประชาชน 
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 (4)  ส่งเสริมการปลูกไม้ผล เพื่อลดการเผาเน่ืองมาจากการปลูกไม้ผล

ไม่ต้องเตรียมพื้นท่ีก่อนปลูก 

 (5)  จัดทําโครงการนําร่อง เพ่ือเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

และทัศนคติของประชาชนในการเผาป่ า  

 การจัดการเชื้อเพลิงและเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นท่ี 

  (1)  จัดทําแนวกันไฟ และแนวกันไฟประชาอาสาในบริเวณพื้นที่

รอยต่อระหว่างป่ ากับบริเวณท่ีอยู่อาศัย หรือพื้นท่ีการเกษตร 

  (2)  ใช้ประโยชน์จากไฟในการลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่เส่ียงต่อ

การเกิดไฟป่ า 

 (3)  จัดทําฝายต้นนํ้า (ฝายแม้ว) เพื่อชะลอความชุ่มชื้นของพื้นท่ี 

 (4)  ปลูกป่ าเปี ยกเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นท่ีและเปล่ียนประเภท

ของเชื้อเพลิงจากประเภทท่ีติดไฟง่ายให้เป็นประเภทท่ีติดไฟยากขึ้น  

 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่ า 

 (1)  เร่งรัดการถ่ายโอนภารกิจควบคุมไฟป่ าในพื้นที่ป่ าสงวน

แห่งชาติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมความพร้อมให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในด้านความรู้และบุคลากร 

  (2)  ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจควบคุมไฟป่ าในพื้นท่ีป่ าสงวนแห่งชาติ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการควบคุมไฟป่ าของชุมชนท้องถิ่นโดยอาศัยภูมิปัญญา

ท้องถิ่นร่วมกับแนวทางการจัดการไฟป่ าตามหลักวิชาการ 

  (3)  จัดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้ องกันไฟป่ าและสนับสนุนการสร้าง

เครือข่ายอาสาสมัครป้ องกันไฟป่ า จัดชุดเฉพาะกิจเพ่ือเผชิญไฟป่ า 

  (4)   เพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ของเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน

เกี่ยวกับการให้ความรู้เร่ืองไฟป่ า เพ่ือสร้างพฤติกรรมท่ีดีในการป้ องกันการเกิดไฟป่ า 

  (5)  การสร้างอาชีพให้กับประชาชน เพื่อลดปัญหาความยากจนและ

การบุกรุกป่ า เพื่อหาของป่ า ล่าสัตว์ 

 การจัดระเบียบและควบคุมการเผาในพื้นท่ีเกษตรท่ีอยู่ติดเขตป่ า 

  (1)  ให้ความรู้ สร้างแรงจูงใจในเร่ืองการควบคุมการเผาพื้นที่

เกษตรกรรมอย่างปลอดภัย ไม่ให้ไฟลุกลามเข้าป่ าและความตระหนักถึงโทษและผลกระทบที่

ตามมาเม่ือป่ าไม้ถูกทําลาย พร้อมทั้งสร้างจิตสํานึกในการหวงแหนป่ าไม้   
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  (2)  จัดระเบียบการเผาพื้นท่ีเกษตรกรรม เพ่ือลดปัญหาการเกิดหมอก

ควันโดยกําหนดช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการเผา เพื่อลดผลกระทบท่ีเกิดจากหมอกควัน 

  (3)  ออกประกาศจังหวัด กําหนดเขตการควบคุมไฟป่ าและกําหนด

ระเบียบ ตลอดจนมาตรการควบคุมไฟป่ าในพื้นที่เขตควบคุมไฟป่ าและกํากับดูแลให้มีการ

ดําเนินการไปตามท่ีกําหนด 

 การเตรียมความพร้อมในการดับไฟป่ า 

  (1)  เตรียมความพร้อมในเร่ืองบุคลากร อุปกรณ์เคร่ืองมือ ระบบส่ือสาร 

อุปกรณ์ทางการแพทย์และเจ้าหน้าท่ีในการดับไฟป่ าโดยจัดทําแผนระดมพลดับไฟป่ า 

  (2)  ทบทวนและฝึกซ้อมตามแผนระดมพลดับไฟป่ าในสถานการณ์

รุนแรงและสถานการณ์วิกฤติ 

  (3)  ตั้งศูนย์ปฏิบัติการไฟป่ าเฉพาะกิจในระดับอําเภอ ในช่วงฤดูที่มี

การเกิดไฟป่ า โดยระดมกําลังจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกัน 

  การป้ องปรามและบังคับใช้กฎหมาย 

 ลาดตระเวน ป้ อ ง ป ร า ม หาข่าวและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ท่ีจุดไฟเผาป่ า      

  2)  ขณะเกิดภัย (ขั้นการปฏิบัติ) 

 การปฏิบัติงานดับไฟป่ าตามแผนระดมพลดับไฟป่ า 3 ระดับ ได้แก่ 

แผนระดมพลดับไฟป่ าระดับที่ 1 (ในสถานการณ์ปกติ) แผนระดมพลดับไฟป่ าระดับท่ี 2 (ใน

สถานการณ์รุนแรง) และแผนระดมพลดับไฟป่ าระดับท่ี 3 (ในสถานการณ์วิกฤติ) 

 การออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการไฟป่ าทุกระดับ (ระดับชาติ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลและหมู่บ้าน) เพื่อให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ

ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่ า 

 การกําหนดสายการบังคับบัญชา สั่งการดับไฟป่ าท่ีชัดเจน 

 การประสานงานสนธิกําลัง สับเปล่ียนกําลัง และส่งกําลังบํารุง 

 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพกู้ภัยทั้งเจ้าหน้าท่ีดับไฟป่ าและประชาชน 

   3)  หลังเกิดภัย (ขั้นการฟื้นฟูบูรณะ)/ การฟื้นฟูสภาพหลังการเกิดไฟป่ า 

 การฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บทั้งเจ้าหน้าที่

ดับไฟป่ าและประชาชน 

 การฟื้นฟูสภาพป่ าไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับผลกระทบจากไฟป่ า 
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 การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่ าและ

หมอกควัน 

 การพัฒนาระบบการแพทย์เพื่อรองรับผู้ประสบภัยจากไฟป่ าและ

หมอกควัน 

 การศึกษาวิจัยอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพอันเกิดจากหมอกควัน

และแนวทางการเยียวยาแก้ไข 

  2.4.1.2  ด้านการเผาในชุมชน การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  

   1)  การปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูลฝอยให้มีการบริหารจัดการแบบถูก

สุขลักษณะ 

 รณรงค์และประชาสัมพันธ์ตลอดจนจัดทําโครงการหรือกิจกรรมที่

สนับสนุนให้ชุมชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ มีการคัดแยกและนําขยะมูลฝอยกลับมา

ใช้ประโยชน์ใหม่ 

 สร้างกลไกการลดและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยโดยการนํา

มาตรการทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เช่น การรับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี การจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมและการเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

 สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดระบบแยกประเภทขยะ

มูลฝอยจากแหล่งกําเนิดและจัดระบบเก็บรวบรวมแบบแยกขยะมูลฝอยก่อนขนส่งไปยังสถานที่

จัดการขยะมูลฝอยรวม 

 สนับสนุนให้แต่ละจังหวัดมีการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอย โดย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ และทําความ

ตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัด รวมทั้งสนับสนุนให้

กรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอย 

  สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการขยะได้ใน

เขตพื้นท่ีตนเองก่อน 

 ให้แต่ละจังหวัดหาสถานที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมสําหรับการก่อสร้าง

ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม โดยให้สามารถรองรับขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

จังหวัดได้ 

   2)  การสนับสนุนให้มีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อใช้ในการจัดการขยะมูล

ฝอยรวมทั้งการลดและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 
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 ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดตั้งแต่ขบวนการ

คัดเลือกวัตถุดิบในการผลิตสินค้าจนถึงการนําวัสดุเหลือกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

       กําหนดให้เทคโนโลยีการฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาลเป็นระบบหลักที่

ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมต้องจัดให้มีในลําดับแรกของการดําเนินงาน 

 สนับสนุนให้ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบถูกสุขลักษณะ และการนํา

ขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และการหมักขยะมูลฝอยอินทรีย์เป็นปุ๋ ย รวมไปถึงควรสนับสนุนให้

ประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนทิ้ง  

 สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย

และการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกําเนิด 

   3)  การปรับปรุง แก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 

เพื่อให้สามารถนํามาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย การลด และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 ปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

ให้มีระเบียบและข้อบังคับที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 

 ปรับปรุง แก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการนําขยะมูลฝอย

กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ดังนี้ 

  (1)  เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 

2535 ในเร่ืองการแลกเปลี่ยนของเสียระหว่างโรงงาน และการนําผลผลิตจากโรงงานคัดแยกไปใช้

กับโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท  

  (2)  ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มเติมสิทธิ

ประโยชน์แก่โรงงานคัดแยกและแปรรูป และโรงงานท่ีผลิตสินค้าจากวัตถุดิบรีไซเคิล 

   (3)  ปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าธรรมเนียม

การลดและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย โดยกําหนดค่าธรรมเนียมในอัตราที่สูงสําหรับผู้ผลิต

สินค้าท่ีก่อให้เกิดขยะมูลฝอยในปริมาณมากหรือก่อให้เกิดของเสียที่ยากแก่การเก็บรวบรวมและนํา

กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

 กําหนดกฎระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรการ

สิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวกับการค้า 

 กําหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ

สร้างกลไกเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์และการจัดการของเสียบรรจุภัณฑ์ 
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 กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม

ตั้งแต่ การเก็บ การขนส่งและการกําจัด กําหนดให้สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ

ท่ีจะต้องถูกควบคุมการระบายของเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

 กําหนดให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมระบบกําจัดขยะมูลฝอยต้องได้รับ

การขึ้นทะเบียนและผ่านการอบรมด้านการเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

   4)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการเชิงบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาชุมชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการขยะมูลฝอยรวมทั้งการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

กําหนดให้ผู้ดําเนินการโครงการขยะมูลฝอยต้องเปิ ดเผยข้อมูล

ข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการให้แก่ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึงและต่อเน่ือง 

 กําหนดให้โครงการจัดการขยะมูลฝอยต้องมีผู้แทนในส่วนของ

ประชาชน เข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงการ 

 กําหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหาสถานท่ีท่ีเหมาะสม 

สําหรับการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร 

 จัดให้มีการฝึ กอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนและสถาบันการศึกษา

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้

ประโยชน์ใหม่ 

5)  การกําหนดให้มีแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยในระดับจังหวัดเพื่อ

วางแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนและกําหนดให้มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการบริหารจัดการแต่ละ

ด้าน 

 สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการปัญหาขยะด้วยตนเอง 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพดําเนินการรวมกลุ่มกัน 

เพื่อจัดการขยะตามศักยภาพ โดยส่วนกลางให้การสนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณ 

   6)  การสนับสนุนงบประมาณและจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

 จัดลําดับความสําคัญของจังหวัดทั่วประเทศที่จะได้รับการอุดหนุน

งบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

 จัดสรรงบประมาณด้านการจัดการขยะมูลฝอยโดยให้ความสําคัญกับ

ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรเป็นลําดับแรก 
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 จัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดําเนินงาน

ลดและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 

  สนับสนุนและส่งเสริมการลงทุน พร้อมทั้งให้สิ่งจูงใจแก่ภาคเอกชน ท่ี

ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย และธุรกิจเกี่ยวกับการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้

ประโยชน์ใหม่ โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม 

 ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อกระตุ้นให้มีการลดปริมาณขยะมูล

ฝอยและการนําของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น มาตรการเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

 ใช้เคร่ืองมือทางภาษีส่งเสริมให้มีการจัดการบรรจุภัณฑ์และวัสดุเหลือ

ใช้   

   ด้านการเผาเศษวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร 

 การส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือลดการเผาในท่ีโล่ง 

  (1)  พัฒนาและส่งเสริมการนําเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสม

มาใช้ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อลดปริมาณเศษพืชและวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร     

  (2)  จัดให้มีการดําเนินโครงการนําร่องเพื่อทดสอบกระบวนการและ

เทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อลดการเผาในที่โล่งและพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพอย่าง

แท้จริ ง 

  (3)  จัดให้มีกองทุนหรือองค์กรรระดับท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดการเทคโนโลยีและการส่งเสริมการลงทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

  (4)  จัดให้มีบริการที่ปรึกษาทางวิชาการในการใช้เทคโนโลยีที่

เหมาะสมกับศักยภาพของท้องถิ่น ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและ

แนวทางในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 

 การนําเศษวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรไปใช้ประโยชน์อ่ืน 

  (1)  พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุ

เหลือใช้ทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 

  (2)  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มหรือชมรมเพื่อรวมตัวกันในการนํา

เศษวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรมาใช้ประโยชน์อื่นแทนการนําไปเผา เช่น นํามาเพาะเห็ด ทําปุ๋ ย

หมัก ทําถ่าน ทําเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรม เป็นสินค้าส่งขายในรูปแบบหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 

  (3)  สนับสนุนด้านการตลาดโดยหาแหล่งรองรับสินค้าที่กลุ่มได้ทํา

การผลิตขึ้นให้ครบวงจรและกระตุ้นภาคเอกชนเข้ามาลงทุน โดยใช้มาตรการทางภาษีหรือมาตรการ

สร้างแรงจูงใจ 
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  (4)  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างแรงจูงใจโดยชี้ให้เห็นประโยชน์

ของการนําวัสดุเหลือใช้จากภาคทางการเกษตรกลับมาใช้ประโยชน์ ซ่ึงเป็นการก่อให้เกิดการลด

รายจ่ายของประชาชนและปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย 

 การสนับสนุนการวิจัยในการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทาง

การเกษตร 

  (1)   สนับสนุนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรในส่วน

ท้องถิ่น ศึกษาการใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของพืช เพื่อนํามาประดิษฐ์เป็ นสิ่งของหรือสินค้า 

ตลอดจนพัฒนาเทคนิคในการประดิษฐ์สินค้าจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เป็นที่ต้องการ

ของตลาด 

  (2)  สร้างแรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นผู้วิจัยให้เกิดแรงผลักดันท่ีจะทําการวิจัย

ในเร่ืองการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรท่ีหลากหลาย 

 การจัดทําคู่มือแนวทางในการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากภาค

การเกษตร 

  (1)   รวบรวมองค์ความรู้ในการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

หลาย ๆ แขนงเพ่ือจัดทําเป็ นเอกสารเผยแพร่ 

  (2)  เผยแพร่เอกสารหรือคู่มือที่จัดทําให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย มีการ

ฝึกอบรม และให้ความรู้เป็นระยะอย่างต่อเน่ือง 

  (3)  จัดตั้งศูนย์บริการให้คําแนะนําแก่เกษตรกรแบบครบวงจร รวมทั้ง

สาธิตวิธีการในการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร  

   4)  ด้านการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน 

 การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน 

  (1)  แก้ไขระเบียบการรับซื้อไฟฟ้ าจากผู้ผลิตรายเล็ก เพื่อลดต้นทุนใน

การเช่ือมโยงระบบเข้ากับระบบจําหน่ายของการไฟฟ้ า 

  (2)  สนับสนุนการผลิตหรือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้ าจากวัสดุ

เหลือใช้ภาคการเกษตร 

 การใช้พลังงานหมุนเวียน 

  (1)  สนับสนุนให้มีทุนการศึกษา วิจัย ทุนพัฒนานักวิจัย พัฒนา

เทคโนโลยี วางรากฐานการสร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานหมุนเวียนในระยะยาวให้ทัดเทียม

กับต่างประเทศ 
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  (2)  ส่งเสริมให้มีการผลิตและใช้เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงให้เป็นที่

นิยมในตลาด 

  (3)  ให้ความรู้ ความเข้าใจ การสร้างค่านิยมการนําพลังงานหมุนเวียน

มาใช้ 

 การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ 

  (1)  กําหนดราคารับซื้อไฟฟ้ าจากผู้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กที่ใช้พลังงาน

หมุนเวียน ให้มีราคาสูงกว่าไฟฟ้ าท่ีผลิตจากพลังงานเชิงพาณิชย์ โดยใช้เงินสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือ

การอนุรักษ์พลังงานให้อยู่ในระดับท่ีจูงใจและคุ้มทุนต่อผู้ผลิตไฟฟ้ า 

  (2)  มาตรการสนับสนุนการลงทุนและการจัดทําแผนการลงทุนโดย

การสนับสนุนเอกชนในรูปแบบเงินหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ํา 

 การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในรูปแบบไตรภาคี 

   (1)   สร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ 

และผู้แทนชุมชน เพ่ือนําไปสู่การทํางานร่วมกันตามเป้ าหมาย 

  (2)  ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน 

  (3)  จัดตั้งศูนย์ให้คําปรึกษาและบริการข้อมูลการใช้พลังงาน

หมุนเวียน 

   5)  ด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ 

 การสร้างกลไกการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสําคัญ

ของการควบคุมการเผาในท่ีโล่ง และมีส่วนร่วมในการลดมลพิษ 

  (1)  รณรงค์และสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจ

และทัศนคติที่ดี ในการนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นทดแทนการเผา 

รวมถึงผลกระทบจากการเผาในท่ีโล่งและไฟป่ า เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในระยะยาว 

  (2)  สร้างกลไกและเครือข่ายให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล เฝ้ าระวัง 

เพ่ือป้ องกันมิให้เกิดการเผาในท่ีโล่งและไฟป่ า 

  (3)  จัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรของภาครัฐ ทั้ง

ส่วนกลางและท้องถิ่น เกษตรกร ผู้ประกอบการและบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

เผาในท่ีโล่ง และไฟป่ า 
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   (4)  จัดทําและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ประสบ

ผลสําเร็จ ทั้งในลักษณะโครงการสาธิต การจัดสัมมนา และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับมาตรการ

ควบคุม ป้ องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาในท่ีโล่ง 

 การสร้างกลไกการประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนเห็นความสําคัญของ

การกระจายของหมอกควันจากการดําเนินการของมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การเผาป่ า การเผา

เศษวัชพืช การเผาเพื่อการทําอาชีพเกษตรกรรม เป็นต้น 

  (1)  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือทุกรูปแบบให้ประชาชนมีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยอันเกิดจากการเผาในท่ีโล่งหรือเผาป่ า 

  (2)  สร้างเครือข่ายเฝ้ าระวังปัญหาอันจะนําไปสู่การเกิดหมอกควัน

กระจายในพื้นท่ีท่ีเกิดปัญหาหมอกควันซํ้าซากและให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 

  (3)  จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร การป้ องกันปัญหา

หมอกควันและการดูแลตนเอง เมื่อเกิดปัญหาหมอกควัน อาทิ การสาธิต การจัดประชุม สัมมนา 

ฯลฯ 

  (4)  จัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้ส่ือมวลชนในท้องถิ่น 

ผู้นํา เกษตรกร ผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการป้ องกันและแก้ปัญหาที่

เกิดจากการเผาในท่ีโล่ง และการเผาป่ า เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรและประชาชนในพื้นท่ี 

  (5)  จัดให้มีชุดเฉพาะกิจและอาสาสมัคร เพื่อเผชิญไฟป่ า รวมทั้ง

ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างสมดุลให้นิเวศวิทยาธรรมชาติ 

  (6)  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้ความช่วยเหลือและ

บรรเทาผลกระทบอันเกิดจากหมอกควัน อาทิ หน้ากาก เคร่ืองป้ องกันหมอกควันจากไฟป่ า รวมทั้ง

การจัดหาท่ีอยู่อาศัยให้แก่ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 

 ด้านการใช้มาตรการทางกฎหมาย 

 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติงานของราชการที่

เกี่ยวข้องเพ่ือให้เอื้ออํานวยต่อการควบคุมการเผาในท่ีโล่ง 

 เพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรจุหลักการ

ควบคุมการเผาในท่ีโล่ง และกําหนดโทษไว้ในพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องให้มีระเบียบและข้อบังคับ

ท่ีชัดเจน 

 ปรับปรุงมาตรฐานฝุ่ นละอองในบรรยากาศให้มีความเข้มงวดมากขึ้น 
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  2.4.1.3  ด้านมลพิษหมอกควัน 

  1)  การรองรับข้อตกลงอาเซียนเร่ืองมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน 

 การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ในเร่ืองการสนับสนุน

บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ องค์ความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยีในการจัดการไฟป่ าและหมอกควันจากไฟ

ป่ า 

 การทําบันทึกข้อตกลงร่วม เพื่อให้เกิดแนวทางเดียวกันในการ

แก้ปัญหาไฟป่ าและหมอกควันจากไฟป่ าร่วมกันในระดับภูมิภาค 

  2)  การสร้างกลไกการติดตามตรวจสอบ 

  การดําเนินมาตรการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อติดตามตรวจสอบ  

 (1)  พื้นท่ีท่ีอาจเกิดไฟไหม้ได้ทุกพื้นท่ี 

 (2)  ไฟในท่ีโล่งและ/หรือไฟป่ าทั้งหมด 

 (3)  สภาพสิ่งแวดล้อมท่ีนําไปสู่ไฟในท่ีโล่งหรือไฟป่ า 

 (4)  มลพิษจากหมอกควันซ่ึงเกิดจากไฟในท่ีโล่งและ/หรือไฟป่ า 

 การกําหนดแผนปฏิบัติและมาตรการเพื่อควบคุมและดับไฟใน

ทันทีทันใด กรณีหากเกิดไฟไหม้ขึ้น 

 การกําหนดแนวทางการประสานงานของศูนย์ติดตามตรวจสอบ

แห่งชาติเพื่อให้มีการติดต่อส่ื อสารกับศูนย์อาเซียนให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในข้อตกลงอาเซียน

รวมถึงการรายงานผลการวิเคราะห์ความเส่ียงต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์หรือต่อสิ่งแวดล้อม 

 การประชาสัมพันธ์เตือนภัยให้ประชาชนเตรียมการป้ องกันและ

ช่วยเหลือตนเอง เมื่อถึงฤดูกาลแพร่กระจายของหมอกควันที่แพร่กระจายมาจากต่างประเทศ โดย

แจ้งเตือนในทุก ๆ   ปี 

 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์วิธีการป้ องกันและดูแลสุขภาพให้ประชาชน

ได้รับทราบผ่านส่ือมวลชนทุกสาขา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่หมอกควันกระจายที่แพร่กระจายมาจาก

ต่างประเทศปกคลุมเป็ นประจําทุก ๆ ปี 

   3)  การป้ องกันการเกิดไฟในท่ีโล่งและไฟป่ าทั้งหมด 

 การสํารวจและเก็บข้อมูลพื้นท่ีเส่ียงท่ีจะทําให้เกิดปัญหามลพิษหมอก

ควันข้ามแดน ทั้งในส่วนของไฟป่ าและไฟในท่ีโล่ง  

 การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เส่ียงเพื่อวางแผนการ

ป้ องกันไม่เกิดปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมอุตุนิยาวิทยา สํานักงานฝน

หลวง กรมวิชาการเกษตร 
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 การสร้างระบบการติดตามตรวจสอบไฟในที่โล่งและไฟป่ าโดย

ประสานการดําเนินการอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

 การให้ความรู้ในการป้ องกันการเกิดไฟป่ าและไฟในที่โล่งกับ

ประชาชนในพื้นที่เส่ียงที่จะทําให้เกิดปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนอย่างต่อเน่ือง และจัดตั้ง

ชุมชนเข้มแข็งในการเฝ้ าระวังไฟป่ าและหมอกควัน รวมถึงการเตรียมความพร้อมของบุคลากร และ

วัสดุอุปกรณ์ในการดับไฟป่ า   

 การเตรียมเคร่ืองมือ บุคลากร และงบประมาณในการจัดการกับไฟใน

ท่ีโล่งและไฟป่ า 

  4)  การเตรียมความพร้อมในการดําเนินการร่วมกับประเทศภาคีอ่ืน 

   การพัฒนากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ หรือดําเนินการร่วมกับ

ประเทศภาคีอ่ืน เพื่อจัดการและควบคุมความเส่ียงต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม อัน

เน่ืองมาจากไฟในท่ีโล่งและ/หรือไฟป่ า และจากมลพิษหมอกควันท่ีเกี่ยวข้องท่ีเกิดจากไฟเหล่านั้น 

  5)  การจัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินแห่งชาติ 

 การจัดเตรียมมาตรการการดําเนินการกรณีเหตุฉุกเฉิน เพื่อรับมือและ

ลดผลกระทบของไฟในท่ีโล่งและ/ หรือไฟป่ าและหมอกควันข้ามแดน  

 การประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติการฉุกเฉินดังกล่าวให้กับ

ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและมีการซักซ้อมการดําเนินการเป็นระยะเพื่อให้มีความ

พร้อมในการปฏิบัติการ 

  6)  การให้ความช่วยเหลือ ความร่วมมือด้านเทคนิคและการวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ 

 การจัดเตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือหรือการร้องขอรับความ

ช่วยเหลือจากประเทศภาคีอื่นหรือผ่านศูนย์อาเซียน ซ่ึงรวมถึงสถานภาพและระดับการให้ความ

ช่วยเหลือ หรือการรับความช่วยเหลือท่ีมีการเสนอมา  

 การจัดเตรียมความพร้อมในการให้ความร่วมมือด้านเทคนิค และลด

ความเส่ียงต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากไฟในท่ีโล่งและ/หรื อไฟป่ า หรื อ

มลพิษจากหมอกควันท่ีเกิดจากไฟเหล่านี้ 

 การส่งเสริ มและสนับสนุนแผนงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ

เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ระดับรากเหง้า และผลสืบเน่ืองของมลพิษจากหมอกควัน รวมถึง
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วิถีทาง วิธีการ เทคนิค และเคร่ืองมืออุปกรณ์สําหรับการจัดการไฟในท่ีโล่งและ/หรือไฟป่ า และการ

ดับไฟ 

   7)  กลไกการติดตามประเมินผล 

 กําหนดบทบาทหน้าที่ตรวจประเมินของคณะบุคคลที่จะทําการตรวจ

ติดตามและประเมินผล ซ่ึงจะมีบทบาทหน้าท่ีและกิจกรรม ดังนี้ 

  (1)  กําหนดขอบเขต หลักเกณฑ์ วิธีการในการตรวจติดตามและการ

ประเมินผล 

  (2)  ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล

ด้านไฟป่ า การเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควัน เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลสอดคล้องกับการ

นําไปใช้ในการประเมินผล 

   (3)  ทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย และเอกสารอื่น ๆ 

ที่จําเป็นก่อนการตรวจติดตามและการประเมินผล หากเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นอาจจําเป็นต้องมี

การประสานงานให้ทราบล่วงหน้าก่อนการดําเนินการ 

  (4)  สรุปผลการตรวจติดตามและผลการประเมินให้ทุกฝ่ ายที่

เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งสรุปแนวทางในการดําเนินการ หากพบว่ามีการเบี่ยงเบนจากขอบเขตที่

กําหนดควรนําเสนอหรือแจ้งให้หน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบให้มีการปรับปรุงวิธีการ

ปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ 

 กําหนดขอบเขต หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจติดตามและประเมินผล ทั้งนี้

ควรกําหนดขอบเขต หลักเกณฑ์ วิธีการ ดังนี้ 

  (1)   ขอบเขตในการตรวจติดตามและประเมินผลควรเป็ นไปตาม

เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 

  (2)  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลควรพิจารณาจากความก้าวหน้า 

ปัญหา อุปสรรค และผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

  (3)  วิธีการตรวจติดตามและการประเมินผลจะต้องกําหนดให้ชัดเจน 

 ระดับการตรวจประเมิน เช่น ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค 

ระดับชาติ เป็นต้น พร้อมทั้งกําหนดผู้ตรวจประเมินแต่ละระดับ 

   การตรวจจากเอกสาร หลักฐานข้อมูล การตรวจสภาพการปฏิบัติ

จริงท่ีหน้างาน 
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 รูปแบบการตรวจ เช่น การตรวจอย่างเป็ นทางการทั้งระบบ หรือ

การสุ่มตรวจ 

 กําหนดระยะเวลา ความถี่ของการตรวจติดตามให้มีการตรวจ

ติดตามเป็นระยะ ๆ เพื่อเป็นการควบคุมให้การดําเนินงานเป็นไปในทิศทางและบรรลุวัตถุประสงค์

ของยุทธศาสตร์ 

 การประเมินผลจําเป็นต้องมีการกําหนดเกณฑ์การวัด ซ่ึงการ

สร้างหรือการกําหนดเกณฑ์การวัดเป็นเคร่ืองมือที่จะบ่งบอกถึงการประสบผลสําเร็จ การบรรลุถึง

เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยหลักการตรวจติดตามและประเมินผลมีรูปแบบและ

แนวทางประกอบด้วย การวัดผลกระทบขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ การวัด

ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ในแต่ละขั้นตอนของยุทธศาสตร์ เพื่อให้ทราบถึง

ความสําเร็จ เห็นถึงแนวโน้มของการพัฒนา และสามารถปรับเปลี่ยนปรับปรุงแนวทางและ

มาตรการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กําหนด 

และการวัดประสิทธิผลขององค์กร เพื่อเป็นดัชนีชี้วัดการดําเนินงานขององค์กรที่รับผิดชอบในแต่

ละระดับ การประสานความร่วมมือ การประสานงานระหว่างหน่วยงาน 

 การจัดทําระบบฐานข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ แปรผล

เชิงวิชาการ  

  (1)  จัดทําระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่ า การเผาในที่โล่ง และมลพิษ

หมอกควัน เก็บบันทึกข้อมูลการเกิดเหตุ ผลกระทบ ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 

โดยต้องพัฒนาระบบและรูปแบบข้อมูลที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และต่อเน่ืองเพื่อให้สามารถสร้าง

ความเข้าใจระหว่างผู้ท่ีเกี่ยวข้องและนํามาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 

   (2)  สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานกลางที่

รับผิดชอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถเช่ือมโยงทุกหน่วยงานได้โดยอัตโนมัติ เพื่อร่วมกัน

จัดวางระบบฐานข้อมูลให้เป็นเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งการวางระบบเพื่อให้ทุกฝ่ าย

เข้าถึงข้อมูลหรอใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้โดยง่าย 

  (3)  สนับสนุนให้มีการนําข้อมูลที่ได้รับมาจัดทําระบบวิเคราะห์ 

ประเมินผล โดยการรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับไฟป่ า การเผาในที่โล่ง และ

มลพิษหมอกควัน เพื่อใช้ในการสร้างเกณฑ์การวัด เช่น จํานวนครั้งที่เกิดไฟป่ า ทรัพย์สินเสียหาย 

จํานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาการป้ องกันและแก้ไขปัญหา  

ไฟป่ า การเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควัน อย่างต่อเน่ือง มีการปรับปรุงแนวทางและมาตรการ

เป็นประจําทุกปี ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยต้องมีระบบการเผยแพร่
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ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินผลให้ประชาชนได้รับทราบ ส่งเสริมให้เกิดความรู้

และความเข้าใจตรงกัน เพื่อสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่ า

การเผาในท่ีโล่ง และมลพิษหมอกควัน 

 

 2.4.2  มาตรการป้ องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน ในเขตภาคเหนือ 9 จังหวัด  

            ปี พ.ศ. 2556 (2P2R: Prevention/ Preparation/ Response/ Recovery) 

 มติของรัฐบาลเห็นชอบต่อมาตรการป้ องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน ในเขต

ภาคเหนือ 9 จังหวัด พ.ศ. 2556 (2P2R: Prevention/ Preparation/ Response/ Recovery) (สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2556) ซ่ึ งมีรายละเอียดของแต่ละมาตรการ

ดังนี้ 

 มาตรการท่ี 1 ไม่มีการเผา (ระยะเวลา 21 มกราคม-10 เมษายน 2556) โดยให้ออกประกาศ

ของจังหวัด ไม่ให้มีการเผาในทุกพื้นท่ี บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  

 มาตรการที่ 2 ป้ องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่ าอย่างเข้มข้น โดยให้มีการจัดทําแนวกันไฟ 

จัดการเชื้อเพลิง จัดตั้งและขยายเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ า เตรียมความพร้อม

บุคลากร อุปกรณ์เคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน ดับไฟป่ า ระดมกําลังเพิ่มหน่วยลาดตระเวน และหน่วย

ดับไฟป่ าเคล่ือนท่ี รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมเสวนา  

 มาตรการท่ี 3 สนับสนุน “ชุมชนมาตรฐาน หมู่บ้านปลอดการเผา” โดยให้จังหวัดร่วมกับ

อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการสนับสนุน “ชุมชนมาตรฐาน หมู่บ้านปลอดการ

เผา” ให้แก่หมู่บ้านเส่ียง 2,515 หมู่บ้าน ในการจัดทํา และดําเนินการ ตามแผนปฏิบัติการชุมชน เพื่อ

แก้ไขปัญหาหมอกควันจากไฟป่ าและการเผาในท่ีโล่ง  

 มาตรการท่ี 4 ส่งเสริมภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในการป้ องกันและแก้ไขปัญหา

มลพิษจากหมอกควัน โดยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนและ NGO ระดมสรรพกําลัง

ภาคีเครือข่ายเผยแพร่ข้อมูลลดการเผา จัดทําแผนปฏิบัติการชุมชนเฝ้ าระวัง ลาดตะเวน ดับไฟ ฟื้น ฟ ู

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในหมู่บ้าน  

 มาตรการที่  5 ส่ือสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้ าหมายโดยให้ความรู้และขอความ

ร่วมมือในการร่วมกันป้ องกันปัญหาหมอกควัน โดยส่ือสารประชาสัมพันธ์ช่วงก่อน ระหว่างและ

หลังเกิดเหตุ ดําเนินการประชาสัมพันธ์ระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับชุมชนและระดับ

ครัวเรือนใช้กลยุทธ์เคาะประตูบ้าน  

 มาตรการที่  6 แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันตามระดับความรุนแรงของปริมาณฝุ่ น

ละออง 4 ระดับ คือ ระดับท่ี 1 เฝ้ าระวังหมอกควัน (ฝ ุ่ น เ กิน 80 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ระดับท่ี 2 
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หมอกควันรุนแรง (ฝ ุ่ น เ กิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ระดับท่ี 3 หมอกควันอันตราย (ฝ ุ่ น เ กิน 

200 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ระดับท่ี 4 วิกฤติหมอกควัน  (ฝ ุ่ น เ กิน 350 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์

เมตร) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบเม่ือเข้าสู่ภาวะปกติ 

 มาตรการที่  7 ขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ประสานกับประเทศต่าง ๆ ใน

ภูมิภาคอาเซียนให้ดําเนินมาตรการลดและควบคุมการเผา พัฒนาศักยภาพในการแก้ไขปัญหาเพื่อลด

หมอกควันข้ามแดนให้มีเจรจาในระดับพื้นที่ชายแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

และสหภาพเมียนมาร์  

 มาตรการท่ี 8 จัดตั้งศูนย์อํานวยการการป้ องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน ใน

เขตภาคเหนือ 9 จังหวัดโดยใช้ระบบสั่งการแบบศูนย์สั่งการเบ็ดเสร็จแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  

1) ระดับชาติ รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

เ ป็ น ฝ่ า ย อ ํานวยการ และควบคุมการสั่งการ 2) ระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้สั่งการ และ 3) 

ศูนย์อํานวยการส่วนหน้า กําหนด 2 พื้นท่ี จังหวัดเชียงใหม่ และแพร่ โดยมีผู้อํานวยการศูนย์ฯ ละ 1 

คน จากกรมป่ าไม้ และกรมอุทยานฯ 

 

 2.4.2  ข้อตกลงเร่ืองมลพิษทางอากาศข้ามแดนในเอเชีย 

 ในปี พ.ศ. 2540 เจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ไ ด ้จ ัด ต ั้งเจ้าหน้าที่อาวุโสเฉพาะ

กิจของอาเซียนด้านหมอกควัน รับผิดชอบการดําเนินการเกี่ยวกับการป้ องกันหมอกควันจากไฟป่ า

ในระดับภูมิภาคอาเซียนเน่ืองจากความรุนแรงของปัญหาหมอกควันข้ามแดน โดยได้มีการจัดการ

ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเฉพาะกิจและการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านหมอกควันควบคู่กัน

มาอย่างต่อเน่ืองโดยผลจากการประชุมทั้งสองระดับก่อให้เกิดเป็นข้อตกลงอาเซียนเร่ืองมลพิษจาก

หมอกควันข้ามแดน (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ป้ องกันลดและติดตามตรวจสอบมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนอันเป็นผลเน่ืองมาจากไฟท ั้ง ใ น

พื้นดินและ/ ห รื อ ไ ฟ ป่ า โดยอาศัยความพยายามร่วมกันในระดับประเทศและความร่วมมือในระดับ

ภูมิภาคและระดับนานาชาติ 

 ประเทศไทยได้ร่วมลงนามในข้อตกลงอาเซียนเร่ืองมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนเม่ือวันท่ี 

10 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ซ่ึ งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ประเทศภาคีสมาชิกที่

ให้สัตยาบันแล้ว 8 ประเทศ ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา และไทย 

นอกจากนี้ประเทศไทยได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการจัดตั้งคณะทํางานด้านหมอกควันและไฟป่ าในอนุ

ภูมิภาคแม่โขงประกอบด้วยประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชาและไทย 

โดยมีสํานักงานเลขาธิการอาเซียนทําหน้าที่ฝ่ ายเลขานุการและศูนย์เช่ียวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาแห่ง
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อาเซียนให้การสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงประเทศไทยได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งประธาน

คณะทํางานดังกล่าวในวาระ 2 ปี (พ.ศ. 2551-2552) โดยมีหน้าที่หลักในการผลักดันให้มีการดําเนิน

ความร่วมมือในการป้ องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และ

ผลักดันให้แต่ละประเทศจัดทําแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่ าตลอดจน

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม (กรมควบคุมมลพิษ, 2554: 75) 

 

2.5  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ มาตรการทาง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ควบคุมมลพิษและหมอกควัน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

  2.5.1  มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีรายละเอียดดังนี้ 

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้กําหนดการมีส่วนร่วมของประชาชน

ไว้ในหลายมาตรา ซ่ึงส่วนท่ี 12 กล่าวถึงสิทธิชุมชนในมาตรา 66-67 โดยมาตรา 66 กล่าวว่าถึงสิทธิ

ชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูท้องถิ่นของตนเอง สมควรจัดให้มีศูนย์ประชุมของประชาชนในท้องถิ่น

น ั้น ๆ โดยผลักดันให้เป็นรูปเป็ นร่างท่ีชัดเจนขึ้นโดยการทําเป็ นกฎหมายเพื่อบัญญัติถึงสิทธิหน้าท่ี

ผลประโยชน์ต่าง ๆ ร่วมกันของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีต

ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติรวมทั้งการมีส่วนร่วมใน

การจัดการบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน (ถวิลวดี บุรีกุล, 2552: 118) โดยรัฐธรรมนูญมาตรา

ดังกล่าวได้ระบุว่า “บุคคลซ่ึงรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิ

อนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ

และการมีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสําดุล” (สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2550) 

   และมาตรา 67 กล่าวถึงสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการ

อนุรักษ์ บํารุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ

และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดํารงชีพอยู่ได้อย่างปรกติและ
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ต่อเน่ืองในสิ่งแวดล้อมท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของ

คนย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจจะก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะ

กระทํามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ

ประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ

หรือด้านสุขภาพให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดําเนินการดังกล่าว  

  สิทธิของชุมชนที่จะฟ้ องหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ

ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็ นนิติบุคคลเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ย่อมได้รับ

ความคุ้มครอง และในมาตรานี้จะต้องมีกฎระเบียบในการรองรับการทํางานขององค์กรอิสระ ซ่ึง

ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมแบะสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่

จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพให้ชัดเจน (ถวิลวดี บุรีกุล, 

2552: 118-119) โดยรัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าวได้ระบุว่า “สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและ

ชุมชนในการอนุรักษ์ บํารุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพและในการคุ้มครองส่งเสริม และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้

ดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างปรกติและต่อเน่ืองในสิ่งแวดล้อมท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย 

สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม” 

    “การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง

ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษา

และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มี

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ

ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่

จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบ

ก่อนมีการดําเนินการดังกล่าว” 

   “สิทธิของชุมชนที่จะฟ้ องหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ย่อม

ได้ความคุ้มครอง” (สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2550) 
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  2.5.2  มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษและหมอกควัน  

   2.5.2.1  กฎหมายกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ   

     มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษและหมอกควันมี

รายละเอียดดังนี้ (มลคล รายะนาคร, 2553: 17-19) 

 1)   กฎหมายกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ ได้แก่ พระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานคุณภาพ

อากาศและประกาศที่กําหนด มาตรฐานมลพิษจากแหล่ง กําเนิดมลพิษประเภทต่าง ๆ ท่ีออกตาม

พระราชบัญญัตินี้ สําหรับค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหมอกควันและมลพิษในรูปของฝุ่ น

ละอองขนาดเล็กในปัจจุบันปรากฏในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 ข้อ 2 (2) 

ท่ีกําหนดให้ “ค่าเฉล่ียของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนในเวลา 24 ชั่วโมงจะต้องไม่เกิน 0.12 

มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ในเวลา 1 ปี จะต้องไม่เกิน 0.05 

มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร” 

 2)  พระราชบัญญัติป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2552 ท่ีให้อํานาจ

หน้าท่ีแก่เจ้าพนักงานของรัฐในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ และผู้บริหาร

ท้องถิ่นในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นท่ี

ความรับผิดชอบของตน รวมทั้งกําหนดโทษสําหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติ

หน้าท่ีของ เจ้าพนักงาน 

 3)   ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 220 กําหนดโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี

และปรับไม่ เกินหน่ึงหม่ืนส่ีพันบาทแก่ผู้กระทําให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใด ๆ แม้เป็นของตนเองจน

น่าจะเป็ น อันตรายแก่บุคคลอ่ืนหรื อทรัพย์ของผู้อ่ืน 

 4)   พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้อํานาจองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ใน

การจัด ระบบการบริการสาธารณะเพื่อประชาชนในท้องถิ่นของตน การจัดการ การบํารุงรักษาและ

การใช้ ประโยชน์จากป่ าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการป้ องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยด้วย 

 5)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 

แก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ท่ี 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 67 บัญญัติให้ อบต. มีหน้าที่ป้ องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยและ มาตรา 71 ให้อบต. ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดค่าธรรมเนียมที่

จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู้ฝ่ าฝืนได้แต่กําหนดโทษปรับได้ไม่เกินหน่ึงพันบาท 
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   2.5.5.2  กฎหมายป่ าไม้ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมไฟป่ า  

   ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมไฟป่ าโดยตรงในทางปฏิบัติจึงต้อง

อาศัยพระราชบัญญัติเกี่ยวกับป่ าไม้ 4 ฉบับ ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามจุดไฟเผาป่ าและมีบท

กําหนดโทษผู้ท่ีฝ่ าฝืนกฎหมายดังกล่าวซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่ า และพันธ์ุ

พืช3

     1)  พระราชบัญญัติป่ าไม้ พ.ศ. 2484  

 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่ า, 2556) 

   มาตราที่เกี่ยวกับควบคุมไฟป่ าตามพระราชบัญญัติป่ าไม้ พ.ศ. 2484 ซ่ึ ง

แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  5) พ.ศ. 2518 มาตรา 54 ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่ า หรื อ

กระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทําลายป่ าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่ าเพื่อตนเองหรือผู้อ่ืน

เว้นแต่จะกระทําภายในเขตที่ได้จําแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีได้ประกาศในราช

กิจจานุเบกษาหรือโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใดฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 

54 ต้องระวางจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถ้าได้กระทําเป็ นเนื้อ

ที่เกิน 25 ไร่ ผู้กระทําผิดต้องระวางโทษจําคุ ก ต ั้ง แ ต่ 2-15 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท  

    2)  พระราชบัญญัติป่ าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  

   ตามพระราชบัญญัติป่ าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 กําหนดว่าใน

เขตป่ าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลยึดถือครอบครอง ทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในท่ีดินก่อสร้าง 

แผ้วถาง เ ผ า ป่ า ทําไม้ เก็บหาของป่ าหรือกระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเส่ือมเสียแก่สภาพป่ า

สงวนแห่งชาติ เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย  มาตรา 31 กําหนดไว้ว่า ผู้ใดฝ่ าฝืนมาตรา 14 ต้อง

ระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท ในกรณีความผิดตาม

มาตรานี้ ถ้าได้กระทําเป็นเนื้อท่ีเกิน 25 ไร่ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่  ไม้สัก ไม้ยาง ไม้สนเขา

หรือไม้หวงห้ามประเภท ข ตามกฎหมายว่าด้วยป่ าไม้ ไม้อ่ืนท่ีเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่าง

หน่ึงหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน 20 ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน 4 ลูกบาศก์เมตรหรือต้น

น ํ้าลําธาร ผู้กระทําความผิดต้องระวางโทษจําคุ ก ต ั้ง แ ต่ 2 ปี ถึ ง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 -150,000 

บาท (มาตรา 31 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติป่ าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2522  

     3)  พระราชบัญญัติอุทยานแห่ชาติ พ.ศ. 2504  

   พระราชบัญญัติอุทยานแห่ชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 16 (1) กําหนดว่าภายใน

เขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด (1) ยึดถือครอบครองท่ีดิน รวมตลอดถึงก่นสร้าง แผ้วถาง

หรือเผาป่ า (16) ย ิ ง ปื น ทําให้เกิดระเบิดซ่ึงวัตถุระเบิดหรือจุดดอกไม้เพลิง (19) ทิ้งสิ่งท่ีเป็นเชื้อเพลิง

ซ่ึงอาจทําให้เกิดเพลิง มาตรา 24 กําหนดไว้ว่า ผู้ใดฝ่ าฝืนมาตรา 16 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dnp.go.th%2F&ei=zeEyUsy7MuKriAfymYDYDA&usg=AFQjCNGI0qN__pKJ8qL0ERtqM2eVtTLPOQ&sig2=dQ5_7_3em3985dNS_oSrKQ&bvm=bv.52164340,d.aGc�
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dnp.go.th%2F&ei=zeEyUsy7MuKriAfymYDYDA&usg=AFQjCNGI0qN__pKJ8qL0ERtqM2eVtTLPOQ&sig2=dQ5_7_3em3985dNS_oSrKQ&bvm=bv.52164340,d.aGc�
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หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท ห รื อ ท ั้ง จ ํา ท ั้ง ป ร ั บ มาตรา 27 กําหนดไว้ว่า ผู้ใดฝ่ าฝืนมาตรา 16 (16) 

(19) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 

     4)  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ า พ.ศ. 2535  

   (1)  ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ า พ.ศ. 2535 มาตรา 

38 วรรคแรก กําหนดว่าในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่ า ห้ามมิให้ผู้ใดยึดถือหรือครอบครองท่ีดินหรือปลูก 

หรือก่อสร้างสิ่งหน่ึงสิ่งใดหรือตัด โค่น แผ้วถาง เผา หรื อท ําลายต้นไม้ หรือพฤกษชาติอ่ืนหรือขุดหา

แร่ ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ห รื อ ส ัต ว ์ป่ าหรือเปล่ียนแปลงทางนํ้า หรื อท ําให้น ํ้าในลําน ํ้า 

ลําห้วย หนอง บึง ท่วมท้น เหือดแห้ง เป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่ า  มาตรา 54 กําหนดไว้ว่า

ผู้ใดฝ่ าฝืนมาตรา 38 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท ห รื อ ท ั้ง จ ํา ท ั้ง

ปรับ  

   (2)  ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ า พ.ศ. 2535 มาตรา 

42 กําหนดว่า ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่ า ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการดังต่อไปนี้ (3) ยึดถือครอบครองท่ีดิน 

หรือตัดโค่นแผ้วถาง เผา ทําลายต้นไม้หรือพฤกษชาติอ่ืนหรือขุดหาแร่ ดิน หินหรือเลี้ยงสัตว์หรือ

เปล่ียนแปลงทางนํ้า หรื อท ําให้ลําน ํ้าในลําน ํ้า ลําห้วย หนอง บึง ท่วมท้น เหือดแห้งเป็นพิษหรือเป็น

อันตรายต่อสัตว์ป่ า เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือเม่ืออธิบดีได้ประกาศอนุญาตไว้

เป็นคราว ๆ ในเขตห้ามล่าแห่งหน่ึงแห่งใดโดยเฉพาะมาตรา 54 กําหนดไว้ว่า ผู้ใดฝ่ าฝืนมาตรา 42 

วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท ห รื อ ท ั้ง จ ําทั้งปรับ  

 

2.6  ข้อมูลจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

 ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อใช้ประกอบในการทํา

รายงานผลการศึกษาในครั้งนี้ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ (สํานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2554) 

 

 2.6.1  ท่ีต้ัง ขนาด และอาณาเขตติดต่อ 

 จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดชายแดนตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนด้านตะวันตกของ

ประเทศระหว่างเส้นละติจูดที่ 17 องศา 38 ลิปดาถึง 19 องศา 48 ลิปดาเหนือและเส้นลองติจูดท่ี 97 

องศา 20 ลิปดาถึง 98 องศา 39 ลิปดาตะวันออกซ่ึงห่างจากกรุงเทพมหานครมากที่สุดในภาคเหนือ

ด้วยระยะทางประมาณ 924 กิโลเมตร จังหวัดแม่ฮ่องสอนขนาดพื้นท่ีประมาณ 12,681.259 ตาราง

กิโลเมตรหรือประมาณ 7,925,786.875 ไร่ พื้นที่มีรูปร่างเรียวยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้มีความยาว

ประมาณ 250 กิโลเมตรและความกว้างประมาณ 95 กิโลเมตรเป็นจังหวัดท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 
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ของภาคเหนือและเป็ นอันดับ 7 ของประเทศ อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อน

บ้านดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับรัฐฉาน (Shan) ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีเทือกเขา

แดนลาวเป็นแนวพรมแดนกั้นระหว่างประเทศ 

 ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีแม่นํ้ายวมและแม่นํ้าเงาเป็นแนวเขต

จังหว ัด 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอเวียงแหง อําเภอเชียงดาว อําเภอแม่แตง อําเภอสะเมิง อําเภอ

กัลยาณิวัฒนาอําเภอแม่แจ่ม อําเภอฮอด และอําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเทือกเขาถนน

ธงชัยกลางและเทือกเขาถนนธงชัยตะวันออกเป็นแนวเขตระหว่างจังหวัด 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับรัฐฉาน (Shan) รัฐคะยา  (Kayah) รัฐกะเหร่ียง (Kayin) ประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยตะวันตก แม่นํ้าสาละวินและแม่นํ้าเมย 

เป็นแนวพรมแดนกั้นระหว่างประเทศ  

 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีแนวพรมแดนติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ 

เมียนมาร์รวมระยะทางประมาณ 483 กิโลเมตร โดยเป็นพื้นดินประมาณ 326 กิโลเมตรเป็นแม่นํ้า

ประมาณ 157 กิโลเมตร แบ่งเป็ นแม่นํ้าสาละวิน 127 กิโลเมตรและแม่นํ้าเมย 30 กิโลเมตร 
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ภาพที่ 2.5  ท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัดใกล้เคียงของจังหวัด 

      แม่ฮ่องสอน 

แหล่งที่มา: สํานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2554. 

 

 2.6.2  ลักษณะภูมิประเทศ  

 พื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยทั่วไปเป็ นพื้นที่ภูเขาและที่ราบระหว่างหุบเขามีความสูง

ต ั้ง แ ต่ 100 - 2,000 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง พื้นท่ีส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 90.50 เ ป็ น ทิ ว

เขาสูงสลับซับซ้อนที่เรียงตามแนวทิศเหนือ-ใต้ขนานกันและพื้นที่ป่ าไม้ตามธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณ์ โดยมีพื้นที่ป่ า ประมาณ 6,976,650 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 88.02 ของพื้นที่จังหวัด พื้นที่ราบที่
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เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานและเพาะปลูกมีเพียงร้อยละ 9.50 มีลักษณะเป็นที่ราบแคบ ๆ ระหว่างภูเขา

และแม่นํ้ามีความสูงเฉล่ีย 200-400 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง ทิวเขาที่สําคัญคือ ทิวเขาแดน

ลาวอยู่ทางตอนเหนือสุดของจังหวัดเป็ นแนวแบ่งเขตแดนประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์และทิวเขาถนนธงชัย ประกอบด้วยทิวเขาเรียงขนานกัน  3 แนว  คือ  ทิวเขาถนน

ธงชัยตะวันตก เป็นแนวเขตแดนประเทศไทยและประเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทิวเขา

ถนนธงชัยกลางอยู่ระหว่างแม่นํ้ายวมและแม่นํ้าแม่แจ่มและทิวเขาถนนธงชัย ตะวันออกเป็นแนว

แบ่งเขตระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับจังหวัดเชียงใหม่มียอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาแม่ยะอยู่ใน

เขตพื้นท่ีอําเภอปาย มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,005 เมตร แม่นํ้าท่ีสําคัญในพื้นท่ีจังหวัด

แม่ฮ่องสอน ได้แก่ แม่นํ้าสาละวิน แม่นํ้าปาย แม่นํ้ายวมและแม่นํ้าแม่สะมาด  

 

 2.6.3  ลักษณะภูมิอากาศ  

 สภาพภูมิอากาศของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดอยู่ในภูมิอากาศเขตร้อนจัด เน่ืองจากที่ตั้งของ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ระหว่างเส้นทรอปิ คออฟแคนเซอร์กับเส้นทรอปิ คออฟแคปริคอร์น (ละติจูด 

23 ½ องศาเหนือ และลองติจูด 23 ½ องศาใต้) หรือภูมิอากาศแบบ AW หรือภูมิอากาศสะวันนาใน

เขตร้อนซ่ึงหมายถึง ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นมีอุณหภูมิรายเดือนสูงกว่า 18 องศาเซลเซียสและจํานวน

ฝนรายปี สูงกว่าจํานวนนํ้าระเหย และจะมีอากาศแห้งแล้งในฤดูหนาว ระบบฤดูกาลของจังหวัด

แม่ฮ่องสอนมีความคล้ายคลึงกับจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคเหนือ โดยจะมีฤดูกาลท่ีเห็นอย่างชัดเจน 3 ฤดู 

ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนาวซ่ึงมีความแตกต่างของฤดูกาลอย่างเห็นได้ชัด โดยอากาศจะอบ

อ้าวในฤดูร้อนและหนาวจัดในฤดูหนาว ซ่ึ งมีรายละเอียดดังนี้ 

 ฤดูร้อน เริ่มในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะเวลาประมาณ 3 

เดือน เป็ นช่วงที่มีท้องฟ้ าโปร่งและแสงอาทิตย์เคล่ือนขึ้น ทางซีกโลกเหนือ จะมีความเข้มของแสง

มาก ทําให้มีอุณหภูมิสูงมาก อากาศร้อนอบอ้าวโดยเฉพาะเดือนเมษายนมีอากาศร้อนจัด  

 ฤดูฝนเริ่ม ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมระยะเวลาประมาณ 4-5 เดือน

จะมีฝนตกชุก ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากร่องความกดอากาศต่ําที่เล่ือนขึ้นลงตามอิทธิพลจากลมมรสุม 

ตะวันตกเฉียงใต้ ซ่ึงจะพัดไอนํ้าจากอ่าวไทยและมหาสมุทรอินเดียไปตกเป็นฝนในบริเวณต่าง ๆ ทํา

ให้ฝนตกมากระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม นอกจากนั้นยังได้รับอิทธิพลจากกลุ่มพายุจร 

โดยเฉพาะพายุดีเปรสชั่น และพายุไต้ฝุ่ น ซ่ึงพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ทําให้ฝนตกต่อเน่ือง

เป็ นเวลานานระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน  

 ฤดูหนาว เริ่มในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ อิทธิพลของลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีนําเอาอากาศหนาวเย็นและความแห้งแล้งมาจากไซบีเรียตอนกลางของทวีป
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เอเชีย ประเทศจีนและมองโกเลีย ก่อนที่จะเข้ามาทางตอนเหนือของประเทศไทย ทําให้มีอากาศ

หนาวเย็นและแห้งแล้ง ประมาณ 3.5 - 4 เดือน บริ เวณยอดเขาสูงอาจเกิดปรากฎการณ์นํ้าค้างแข็ง

หรือแม่คะนิ้ง 

 ฤดูแล้ง คือ ช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว ซ่ึงมีระยะเวลาติดต่อกันถึง 6-7 เดือน ภูมิประเทศของ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนท่ีตั้งอยู่ภายในทวีปอยู่ห่างไกลจากทะเล และมีทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาแดน

ลาวขวางกั้นทั้ง ทางด้านตะวันตกและตะวันออก อากาศไม่สามารถถ่ายเทได้สะดวก ปริมา ณ ฝ ุ่ น

ละอองในอากาศสะสมสูง ทําให้เกิดสภาพฟ้ าหลัว ทัศนวิสัยไม่ชัดเจน  

 ลักษณะอากาศที่เด่นประการหน่ึงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ มีหมอกปกคลุมทั้งปีจน

ได้รับฉายาว่า “หมอกสามฤดู” สาเหตุเน่ืองจากมีสภาพภูมิประเทศเป็ นหุบเขาและภูเขา อีกทั้งยัง

ตั้งอยู่ในที่สูงเหนือ ระดับนํ้าทะเลปานกลางถึงกว่า 200 เมตร จากสาเหตุนี้ท ําให้ตอนกลางวันมี

อุณหภูมิสูงมาก เน่ืองจากถูกอิทธิพล ของแสงแดดเผา ส่วนในตอนกลางคืนได้รับอิทธิพลของลม

ภูเขา ทําให้อากาศภายในหุบเขาเย็นลงอย่างรวดเร็ว เมื่อความร้อนตอนกลางวันลอยตัวสูงขึ้นปะทะ

กับความชื้นของอากาศในตอนกลางคืน จึงเกิดเป็นหมอกควันปกคลุมในบริเวณหุบเขา ดังนั้น

ในช่วงฤดูหนาวจะมีหมอกหนา ในฤดูร้อนจะมีหมอกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดย

ฉับพลัน ผสมกับควันไฟป่ าและควันไฟจากการเผาในฤดูแล้ง (ฤดูหนาว-ฤดูร้อน) และในฤดูฝนจะมี

หมอกเมฆฝนปกคลุมโดยเฉพาะตามไหลเขา 

 

 2.6.4  ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ทรัพยากรป่ าไม้ ทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางนิเวศวิทยาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

มีรายละเอียดดังนี้ 

   1)  ทรัพยากรป่ าไม้ 

  จากข้อมูลของกรมป่ าไม้ในปี พ.ศ. 2551 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นท่ีป่ าไม้ ประมาณ

กว่า 11,267.70 ตารางกิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ 88.85 ของพื้นที่รวมทั้งจังหวัด ประกอบด้วยพื้นที่ป่ า

สงวนแห่งชาติ เขตป่ าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือปี พ.ศ. 2509 เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษา

พ ัน ธุ ์ ส ัต ว ์ป่ า วนอุทยาน และสวนรุกชาติ 

  ป่ าสงวนแห่งชาติ กําหนดโดยกฎกระทรวง จํานวน  9 ป่ า รวมเนื้อที่ตาม

กฎกระทรวง ท ั้ง สิ้น 11,181.65 ตารางกิโลเมตร หรื อ 6,988,528 ไร่  

  อุทยานแห่งชาติ กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา จํานวน 4 อุทยานและอยู่ระหว่าง

เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ จํานวน 1 อุทยาน รวมพื้นที่ประมาณ 

3,413.07 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,133,170 ไร่ 
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  วนอุทยาน กําหนดโดยกฎกระทรวง จํานวน 11 แห่ง รวมพื้นที่ประมาณ 79.20 

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 49,498.26 ไร่ 

  เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่ า กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา มีอยู่ 6 แห่ง เ ป็นพื้นที่

ประมาณ 3,685.52 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,303,445 ไร่ 

  สวนรุขชาติ มีอยู่ 4 แห่ง เ ป็นพื้นท่ีประมาณ 11.47 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

7,171 ไร่ 

    2)  ทรัพยากรชีวภาพ และความหลากหลายทางนิเวศวิทยา 

  ด้วยภูมิประเทศของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีความสูงจากนํ้าทะเลปานกลาง ต ั้ง แ ต่ 

100 - 2000 เมตร ประเภทของป่ าไม้ท่ีพบในพื้นท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงมีทั้งป่ าชนิดไม่ผลัดใบ 

ได้แก่ ป่ าดงดิบชื้น ป่ าดงดิบเขา และป่ าสน และป่ าชนิดผลัดใบ ได้แก่ ป่ าผสมเบญจพรรณ และป่ า

เต็ง-รัง นอกจากนี้ยังพบป่ าไร่ร้างและป่ าไร่เล่ือนลอย พืชพันธ์ุไม้ในป่ าส่วนใหญ่เป็นไม้มีค่า เช่น ไม้

สัก ไม้เต็งรัง ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัง ไม้มะค่าโมง ไ ม ้ ร ก ฟ้ า ไม้ยมหอม ไม้ตะเคียนทอง ไม้

ตะเคียนหนู ไม้เต็ง ไม้รัง ยางเหียง ไม้พลวง ไม้ตะแบก ฯลฯ 

  พืชพันธ์ุไม้ที่มีอยู่ทั่วไป ได้แก่ ไม้ไผ่ ผักหวานป่ า ต้นคราม ผักกูด ผักกูดดอย ผัก

พ่อค้า ดอกอาว (กระเจียว) สาบแล แ ค ป่ า เพกา ป ู่ ย่า ผักแว่น ผักหนาม ผักเฮือด ผ่า เพียฟาน ฟักข้าว 

มันปลา (มันปู) เตา (สาหร่ายนํ้าจืด) อ่องลอด (ดอกหิน) สมอไทย มะขามป้ อม พืชพันธ์ุไม้เฉพาะ มี

ผ ัก ส ้ ม ปี้ (หัวแหวน) ผักหนามโค้ง (หมากลม) ดอกดิน เป็ นต ้น  

  สัตว์ป่ าที่พบได้แก่ เลียงผา กวางป่ า เก้ง ห ม ู ป่ า วัวแดง กระทิง เสือโคร่ง กระต่าย

ป่ า กระรอก กระแต ชะนี นกกว่า 120 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประมาณ 30 ชนิด สัตว์สะเทินนํ้า

สะเทินบก 5 ชนิด สัตว์ เลื้อยคลายประมาณ 30 ชนิด ปลานํ้าจืดประมาณ 30 ชนิด และแมลงกว่า 

200 ชนิด 

 

 2.6.3  ที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 ใ น ปี พ.ศ. 2552 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเนื้อท่ีทั้งหมด 7,925,787 ไร่ เป็ นเนื้อท่ีป่ าไม้มากท่ีสุด 

เท่ากับ 6,655,986 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 83.98 ของเนื้อที่จังหวัดทั้งหมด รองลงมา คือ พื้นท่ีเกษตรกรรม 

พื้นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เบ็ดเตล็ดและพื้นที่แหล่งนํ้ามีขนาดเท่ากับ 1,168,741 ไร่, 55,341 

ไร่, 25,418 ไร่และ 20,301 ไร่ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 14.76, 0.69, 0.32 และ 0.25 ตามลําดับ 
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ภาพที่ 2.6  สภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี  พ.ศ. 2552 

แหล่งที่มา: สํานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2554. 

 

 2.6.4  การประกอบอาชีพ  

 อาชีพของผู้มีงานทําจากผลการสํารวจปรากฏว่า ประมาณ 104,150 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 

69.7 ของผู้ มีงานทําเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง รองลงมาคือผู้ท่ี

ประกอบอาชีพพนักงานบริการ และพนักงานในร้านค้าและตลาดมีประมาณ 15,830 คน คิดเป็นร้อย

ละ 10.6 ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้านการค้าขายและการบริการมีประมาณ 

11,287 คนคิ ด เ ป็ นร้อยละ 7.6 ส่วนนอกนั้นประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ซ่ึงมีสัดส่วนไม่มากนักคืออยู่

ระหว่างร้อยละ 0.7- 3.9 ของผู้มีงานทําทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.7  สัดส่วนของผู้มีงานทําจําแนกตามอาชีพ ประจําปี  พ.ศ. 2554 ไตรมาสท่ี 3  

  (กรกฎาคม-กันยายน) 

แหล่งที่มา: สํานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2554. 
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 2.6.5  สรุปสถานการณ์มลพิษทางอากาศจากหมอกควันและไฟป่ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน   

  ประจําปี  พ. ศ. 2556 

 สถานการณ์มลพิษทางอากาศจากหมอกควันและไฟป่ าจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจําปี  

พ. ศ. 2556 ประกอบด้วย สถานการณ์คุณภาพอากาศในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 1 

กุมภาพันธ์-วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2556 และการตรวจพบจุดความร้อนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี 

พ.ศ. 2556 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2556) ซ่ึ งมี

รายละเอียดดังนี้  

  1)  สถานการณ์คุณภาพอากาศในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

  การตรวจวัดฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์-วันท่ี  30 เมษายน พ.ศ. 2556 ในเดือนกุมภาพันธ์ พบว่าผลการตรวจวัด

ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนดตลอดทั้ง

เดือน ในเดือนมีนาคมพบว่าผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)  

มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกําหนดจํานวน  21 วัน โดยวันท่ีมีค่าเกินมาตรฐานกําหนดได้แก่ วันท่ี 2-3 

และวันท่ี 13-31 มีนาคม สําหรับเดือนเมษายนพบว่าผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 

10 ไมครอน (PM10) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกําหนดจํานวน 17 วัน โดยวันที่มีค่าเกินมาตรฐาน

กําหนดได้แก่ วันที่ 1-15 และวันที่ 20-21 เมษายน โดยวันที่มีค่าสูงที่สุดคือวันที่ 21 เมษายนซ่ึงมีค่า 

PM10
 

 สูงถึง 528 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2.1 และภาพท่ี 2.8 ถึง 2.11 

ตารางที่ 2.1  ผลการตรวจวัดฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10
 เมตร) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์-ว ันท่ี  30 เมษายน 2556 

: ไมโครกรัม/ ลูกบาศก์ 

 

เดือน 
จํานวนวันที่เกินค่า

มาตรฐาน 

วันที่เกินค่า

มาตรฐาน 
หมายเหตุ 

กุมภาพันธ์ - - - 

มีนาคม 21 2-3, 13-31 - 

เมษายน 17 1-15, 20-21 ว ันท่ี  21 ค่า PM10
รวม 

 สูงสุดท่ี 428 

38 - - 

 

แหล่งท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2556. 
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ภาพที่ 2.8  กราฟแสดงคุณภาพอากาศของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  

แหล่งท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2556. 

 

 

 

ภาพที่ 2.9  กราฟแสดงคุณภาพอากาศของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556  

แหล่งท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2556. 
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ผลการตรวจวัดฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10: ไมโครกรัม/ ลูกบาศก์เมตร) เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
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ผลการตรวจวัดฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10: ไมโครกรัม/ ลูกบาศก์เมตร) เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556
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ภาพที่ 2.10  กราฟแสดงคุณภาพอากาศของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือนเมษายน พ.ศ. 2556  

แหล่งท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2556. 

 

 
 

ภาพที่ 2.11  กราฟแสดงคุณภาพอากาศของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน พ.ศ. 2556  

แหล่งท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2556. 
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 เมื่อพิจารณาผลการตรวจวัดฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในจังหวัด

แม่ฮ่องสอนระหว่าง พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2556 พบว่าผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 

ไมครอน (PM10

 

) ในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายนของทุกปี มีค่าเกินมาตรฐานกําหนด รายละเอียดแสดง

ดังตารางท่ี 2.2 และภาพท่ี 2.12 

ตารางที่ 2.2  เปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน: PM10
         ลูกบาศก์เมตร) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่าง พ.ศ. 2551-2556  

 (ไมโครกรัม/  

 

เดือน พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

มกราคม 0.0 49.7 51.2 40.8 48.5 44.0 

กุมภาพันธ์ 0.0 118.7 129.4 59.0 179.8 101.0 

มีนาคม 0.0 264.9 505.5 111.8 354.8 428.0 

เมษายน 0.0 262.6 211.2 162.7 136.0 283.0 

พฤษภาคม 0.0 50.0 71.6 69.1 45.9 0.0 

มิถุนายน 0.0 37.2 58.2 34.0 34.8 0.0 

กรกฎาคม 0.0 32.2 51.3 20.8 31.5 0.0 

สิงหาคม 0.0 35.0 27.0 16.6 19.2 0.0 

กันยายน 25.9 46.3 14.4 17.8 23.4 0.0 

ตุลาคม 36.1 40.4 28.3 29.1 35.9 0.0 

พฤศจิกายน 32.5 57.5 47.6 37.5 17.8 0.0 

ธันวาคม 45.7 50.0 30.5 61.3 30.3 0.0 

 

แหล่งท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2556. 
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ภาพที่ 2.12  กราฟแสดงคุณภาพอากาศของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน 

 พ.ศ. 2556  

แหล่งท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2556. 

 

  2)  การตรวจพบจุดร้อนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี  พ.ศ. 2556 

  รายงานสรุปสถานการณ์การตรวจพบจุดร้อนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี พ.ศ. 2556 

พบว่ามีการตรวจพบจุดร้อน (Hot Spot) ในพื้นที่ป่ าอนุรักษ์และป่ าสงวนจํานวนทั้งสิ้น 912 และ 

1,210 จุด ตามลําดับ โดยป่ าอนุรักษ์บริเวณท่ีตรวจพบจุดร้อน (Hot Spot) มากท่ีสุดคือ อําเภอแม่สะ

เรียง อําเภอปาย อําเภอปางมะผ้า อําเภอเมือง อําเภอสบเมย อําเภอแม่ลาน้อยและอําเภอขุนยวม

ตามลําดับ สําหรับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติการตรวจพบจุดร้อน (Hot Spot) มากท่ีสุดคือ อําเภอสบ

เมย อําเภอแม่ลาน้อย อําเภอเมือง อําเภอแม่สะเรียง อําเภอขุนยวม อําเภอปายและอําเภอปางมะผ้า

ตามลําดับ การเผาในพื้นที่ป่ าสงวนแห่งชาติพบว่ามีจํานวนของจุดร้อน  (Hot Spot) สูงกว่าในพื้นท่ี

ป่ าอนุรักษ์ ทั้งนี้เน่ืองจากพื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นภูเขาและ

ป่ าไม้ เกษตรกรเองก็อาศัยอยู่ตามป่ าตามเขามีการทําการเกษตร ปลูกพืชไร่และพืชสวนซ่ึงบางส่วน

ก็อยู่ในพื้นที่ของป่ าสงวนแห่งชาติและป่ าอนุรักษ์ แต่พื้นที่ของป่ าสงวนอยู่ติดกับป่ าชุมชนมากกว่า

เวลาท่ีชุมชนมีการเผาในพื้นที่ของชุมชนดาวเทียมท่ีจับจุดความร้อนซ่ึงจะจับเป็นพื้นท่ีกว้างก็จะกิน

พื้นที่ของป่ าสงวนแห่งชาติไปด้วย อีกทั้งป่ าสงวนเองสภาพป่ ามีความอุดมสมบูรณ์น้อยและมีความ
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ฝ ุ่ นฝุ่ นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM 10) ค่าเฉล่ียสูงสุด 24 ชม  ระหว่างปี  พ.ศ. 2551-2556
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เส่ือมโทรมส่วนป่ าอนุรักษ์อยู่ตรงกลางของป่ าสงวนซ่ึงการเกิดไฟป่ าจะเกิดจากข้างนอกป่ าสงวน

แล้วลามเข้าไปในป่ าอนุรักษ์  
 จากรายงานสรุปสถานการณ์หมอกควันและไฟป่ าจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี   พ.ศ. 2556 ของ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบว่าการเผาในพื้นที่การเกษตร

เป็นอีกหน่ึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควันและในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมี

การตรวจพบจุดร้อน (Hot Spot) ในพื้นท่ีการเกษตรรวมทั้งสิ้นจํานวน 58 จุด ซ่ึงบริเวณที่ตรวจพบ

จุดร้อน (Hot Spot) มากที่สุดคือ อําเภอขุนยวม อําเภอแม่สะเรียง อําเภอปาย อําเภอแม่ลาน้อย อําเภอ

เมือง อําเภอสบเมยและอําเภอปางมะผ้า ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2.3 และภาพท่ี 2.13  

 

ตารางที่ 2.3  สถานการณ์การตรวจพบจุดความร้อนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจําปี พ.ศ. 2556 

 

อําเภอ ป่ าอนุรักษ์ ป่ าสงวนแห่งชาติ พื้นที่เกษตร รวม 

ปาย 147 33 8 188 

ปางมะผ้า 146 63 1 210 

เมือง 145 206 5 356 

ขุนยวม 41 163 27 231 

แม่ลาน้อย 62 264 6 332 

แม่สะเรียง 295 185 10 490 

สบเมย 76 296 1 373 

รวม 912 1,210 58 2,180 

 

แหล่งท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2556. 
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ภาพที่ 2.13  กราฟจุดร้อน (Hot Spot) ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-    

         เมษายน พ.ศ. 2556  

แหล่งท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2556. 

 

2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 ผู้ศึกษาได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและ

แก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควัน โดยมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

 พัชรินทร์ รัตนวิภา (2547: 69-71) ได้วิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมในการป้ องกันและแก้ไข

ปัญหามลพิษทางอากาศของสมาชิกองค์กรชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า รูปแบบการมี

ส่วนร่วมในการป้ องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่ควรจะเป็นไปได้ในอนาคต

ประกอบด้วย 1) การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอันตรายและผลกระทบจากมลพิษทาง
อากาศให้กับประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 2) การสร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในด้านมลพิษทางอากาศและ 3) การส่งเสริมให้

หน่วยงานท้องถิ่นร่วมกับตัวแทนชุมชนให้มีการตรวจสอบสภาพอากาศภายในชุมชนเป็ นประจําทุก

ปี และให้ประชาชนทุกคนภายในกลุ่มร่วมกันสังเกตสภาพอากาศภายในชุมชน  
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ป่ าอนุรักษ์ ป่ าสงวนแห่งชาติ พื้นที่เกษตร

กราฟจุดร้อน (Hot Spot) ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์- เมษายน พ.ศ. 2556 
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 รสสุคนธ์ วงค์แสนคํา (2550: 78-82) ได้วิจัยเร่ือง การจัดการมลพิษทางอากาศของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมป้ องกันเพื่อลด

ผลกระทบจากปัญหามลพิษทางอากาศในระดับมาก ประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมลพิษ

ทางอากาศมีความตระหนักต่อปัญหามลพิษทางอากาศและมีประสบการณ์ที่ได้รับจากผลกระทบ

ปัญหามลพิษทางอากาศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการป้ องกัน โดยเห็นว่าสาเหตุของปัญหามาจาก

การเผาป่ าและเผาขยะมูลฝอยร่วมกับสาเหตุอ่ืน ๆ เช่น การจราจรติดขัด การก่อสร้าง กิจการก่อสร้าง 

โรงงานอุตสาหกรรม ร้านอาหารปิ้งย่าง เพราะประชาชนบางกลุ่มเห็นแก่ตัวและไม่ใส่ใจต่อปัญหา 

และยังขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การดําเนินการแก้ไขปัญหาเป็ นการดําเนินการ

โดยภาครัฐเป็นส่วนมาก ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างยินดีท่ีจะเข้าร่วมแก้ไขปัญหา 

 สิ ริ พ ัฒน์ ลาภจิตร (2550: 184-190) ได้วิจัยเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอวารินชําราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าปัจจัยด้านบุคคลเหตุผลปัจจัยสําคัญลําดับแรก คือ เป็นหน้าที่ของ

ประชาชน รองลงมาคืออาสาสมัครด้วยใจเพราะอยากช่วยสังคมชุมชน ส่วนกลุ่มข้าราชการส่วน

ท้องถิ่นมีเหตุผลเพิ่มคือเพราะมีความรู้ความสามารถจึงอาสาสมัครด้วยใจเข้ามาช่วยเหลือสังคม

ชุมชน 2) ปัจจัยด้านชุมชน เหตุผลปัจจัยสําคัญลําดับแรก คือ ชุมชนให้การสนับสนุนและเ ปิ ด

โอกาสให้มีส่วนร่วมส่วนกลุ่มข้าราชการการเมืองมีเพิ่มในเร่ืองชุมชนเลือกเป็นตัวแทนเข้าไป

ร่วมงานกับ อบต.รองลงมาคือ ชุมชนมีความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลส่งเสริมซ่ึงกันและกัน ส่วน

กลุ่มประชาชนเห็นว่าชุมชนมีกลุ่มต่าง ๆ ที่สนับสนุนผลักดันการมีส่วนร่วมวน 3) ปัจจัยด้านการ

ทํางาน การทํางานของ อบต. มีผลต่อการตัดสินใจของบุคคลที่แตกต่างกัน 4) ปัญหาสาเหตุที่

ตัดสินใจไม่เข้าร่วมในการดําเนินงานคือไม่มีเวลา สาเหตุประการที่สองมีความแตกต่างไปตามกลุ่ม

ต่าง ๆ โดยกลุ่มประชาชนและข้าราชการส่วนท้องถิ่นเห็นว่า อบต.เล่นพรรคเล่นพวก ในขณะที่กลุ่ม

ข้าราชการการเมืองให้ความสําคัญ ในเร่ือง อบต.ทํางานไม่โปร่งใสทุจริตคอรัปชั่น สําหรับสาเหตุ

สําคัญประการท่ีสามทั้ง 3 กลุ่ม เห็นแตกต่างกัน โดยประชาชนเห็นว่าตัวเองไม่สําคัญ-ไม่ใช่หน้าท่ี 

ส่วนข้าราชการการเมืองเห็นว่ามีฐานะไม่ดี ยากจน ขาดโอกาสการประกอบอาชีพ ส่วนข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่นเห็นว่ามีความรู้น้อย ขาดทักษะและประสบการณ์ 

 ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์และเพชร เพ็งชัย (2550: 9) ได้ทําการวิจัยเร่ือง โครงการการสํารวจ

ปริมาณฝุ่ นในอากาศภายในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําพูน ผลการศึกษาพบว่าฤดูแล้งมีระดับ 

PM10 รายวันสูงกว่าฤดูอื่น ๆ การวิเคราะห์สัดส่วนแหล่งกําเนิดโดยวิธีองค์ประกอบหลักสัมบูรณ์ 

(Absolute Principle Component Analysis : APCA) แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่มีแหล่งกําเนิดมาจากการ

เผาไหม้พืช วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ การจราจรและฝุ่ นทุติยภูมิ ดังนั้นการลด ละ เลิกการ
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ผลิตพืชและขยะในที่โล่งทุกฤดูกาลและการป้ องกันไฟป่ าจึงถือเป็นหัวใจสําคัญในการลดความ

เข้มข้น PM10

 ชนพร เมฆไพบูลย์ (2551: 96-98) ได้วิจัยเร่ือง มลพิษของหมอกควันจากไฟป่ าข้ามแดน : 

ภายใต้ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษของหมอกควันข้ามแดน พบว่าปัญหามลพิษของหมอกควัน

จากไฟป่ าข้ามแดนมีกฎหมายทั่วไปคือ หลัก Sic utere tuo ut alienum non laedas ได้กําหนดว่าการ

ใช้ทรัพย์ของตนเองจะต้องไม่ก่อความเสียหายต่อผู้อ่ืน หากเกิดกรณีมลพิษของหมอกควันจากไฟป่ า

ข้ามแดน รัฐผู้ก่อความเสียหายจะมีความรับผิดชอบในระหว่างประเทศจะต้องดําเนินการชดใช้

ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น แต่ปัญหามลพิษของหมอกควันจากไฟป่ าก็ยังคงพบอยู่เสมอซ่ึงน่าจะเกิดจาก

การบังคับใช้กฎหมาย เพราะแม้จะมีกฎหมายครบถ้วนทุกด้านแล้วแต่ไม่นําไปบังคับใช้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพทําให้ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ปัญหาในการจัดการไฟป่ าเกิดจากหน่วยงานที่ดูแล

ในเร่ืองของการจัดการไฟป่ า เพราะถึงแม้จะมีการกําหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่าง

ชัดเจนแต่พื้นท่ีของป่ าบางส่วนก็มีทับซ้อนกัน ทําให้การปฏิบัติงานไม่มีความชัดเจน 

 ในอากาศบริเวณจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน หากต้องการลดความเป็นพิษของฝนอัน

เน่ืองมาจาก PAHs นั้นพบว่าการเลิกเผาพืชและป้องกันไฟป่ าเท่านั้นยังไม่เพียงพอจําเป็ นจะต้องมี

มาตรการลดจํานวนยานพาหนะบนถนนตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพไอเสียยานพาหนะควบคู่ไป

ด้วย 

 ชฎา ณรงค์ฤทธิ์และชนินทร์ อัมพรสถิร (2552:  9-10) ได้วิจัยเร่ืองโครงการพัฒนาระบบ

เตือนภัยไฟป่ าและมลพิษทางอากาศจากไฟป่ าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนบนระบบภูมิสารสนเทศ

เครือข่ายสาธารณะ พบว่าฐานข้อมูลจุดร้อนในปีพ.ศ. 2550 และปีพ.ศ. 2551 มีจํานวน 2,765 และ 

1,623 จุด ตามลําดับ โดยในเดือนมีนาคมของทั้งสองปี จะพบจุดความร้อนมากที่สุดคือ 2,170 (ร้อย

ละ 78.5 ของจํานวนจุดภาพทั้งหมดท่ีพบในปีพ.ศ. 2550) และ 1,033 จุด (ร้อยละ 63.6 ของจํานวน

จุดภาพที่พบทั้งหมดในปี พ.ศ. 2551) รองลงมาคือเดือนเมษายนและกุมภาพันธ์ ส่วนในเดือนอ่ืน ๆ 

พบจุดภาพความร้อนน้อยมากจนถึงไม่พบจุดภาพความร้อนเลย เมื่อวิเคราะห์จํานวนจุดความร้อนที่

เกิดขึ้นในแต่ละวันพบว่าในจํานวนวันรวมทั้งหมด 730 วันในระยะเวลา 2 ปี ค ื อพ.ศ. 2550 และพ.ศ. 

2551 มีจํานวน 150 วันเท่านั้นที่มีจุดความร้อนเกิดขึ้น ส่วนวันอื่น ๆ ที่เหลือไม่พบจุดความร้อน 

จํานวนจุดความร้อนที่พบภายใน 1 วันอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 195 จุด วันที่มีจํานวนจุดความร้อน

ต ั้ง แ ต่ 100 จุดต่อวันส่วนใหญ่พบในเดือนมีนาคม 

 จินตรัตน์ ราชิวงศ์ (2553: 79) ได้วิจัยเร่ือง การศึกษารูปแบบของอุตุนิยมวิทยาที่ส่งผลให้

เกิดปัญหาหมอกควันทางภาคเหนือตอนบน พบว่าปัญหาหมอกควันทางภาคเหนือมีปริมาณ PM10 
จํานวนมากในเดือนมีนาคมของทุกปี ซ่ึงเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูหนาวเป็นฤดูร้อน นอกจากนี้ยัง

สามารถแบ่งกลุ่มลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาได้ 5 Cluster คือ Cluster 1 กลุ่มวันที่มีความกดอากาศต่ํา 
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ลมแรง อุณหภูมิต่ํา ไม่มีฝน Cluster 2 ความกดอากาศสูง อุณหภูมิสูง มีฝนเล็กน้อย Cluster 3 ความ

กดอากาศสูง ความเร็วลมต่ํา มีเมฆมาก Cluster 4 ความกดอากาศสูง ความเร็วลมต่ํา ไม่มีเมฆ และ 

Cluster 5 มีความกดอากาศต่ํา ลมแรง มีฝนฝนปริมาณสูง โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยาใน Cluster 4 

ส่งผลให้เกิดการสะสมของ PM10

 นิอร สิริมงคลเลิศกุล (2553: 94) ได้วิจัยเร่ือง การจัดการไฟป่ า กรณีศึกษา องค์การบริหาร

ส่วนตําบลบ้านโป่ ง อําเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์พบว่าปัจจัย

ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาไฟป่ า ได้แก่ เพศ อายุ ชาติพันธ์ุ วุฒิการศึกษา อาชีพหลัก 

การเผาไร่ การเกิดไฟในหมู่บ้าน การมีอุปกรณ์ดับไฟในหมู่บ้าน การได้รับฝึกอบรมจากเจ้าห น ้ า ท ่ี ป่ า

ไม้ ส่วนปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาไฟป่ า ได้แก่ รายได้ต่อปี ของครัวเรือน 

ภูมิลําเนาเดิม การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม การเคยใช้ประโยชน์จากป่ า 

 ในพื้นที่มากที่สุด เน่ืองจากมีสภาพอากาศปิ ด ความเร็วลมน้อย 

Mixing Height ต ่ํามีทิศทางลมหลักมาจากทิศตะวันออก นอกจากนี้ยังพบว่าในกลุ่มท่ีมีจํานวนจุด

ความร้อนสูงที่สุด Cluster 3 มีลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ใกล้เคียงกันแต่มีปริมาณเมฆสูง สภาพ

ดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมต่อการเผาในที่โล่งในพื้นที่ (มีจํานวนจุดความร้อนน้อยกว่าในกลุ่มของ 

Cluster 4) ซ่ึงผลจากการศึกษาสามารถนําไปใช้ในการจัดการปัญหาหมอกควันได้ โดยหากลักษณะ

ทางอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่มีลักษณะอยู่ในกลุ่มของ Cluster 3 และ Cluster 4 ควรให้ชาวบ้าน

หลีกเล่ียงการเผาในท่ีโล่งเพื่อป้ องกันการเกิดหมอกควันทางภาคเหนือตอนบน  

 สุภัคจารีย์ เชื้อยัง (2553: 65-70) ได้วิจัยเร่ืองบทบาทขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว

และประชาชนในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน พบว่าสาเหตุของปัญหาหมอกควันที่

เกิดขึ้นในตําบลดอนแก้วนั้นมาจากการเผาขยะในครัวเรือน การเผาไร่นาหลังการเก็บเกี่ยว การเผา

ป่ าและจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น ควันจากยานพาหนะ ฝุ่ นละอองและควันไฟที่ลอยมาจากที่อื่น โดย

องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้วมีบทบาทสําคัญในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันโดย

ทางตรงคือ การตราข้อบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมไฟป่ าและฝุ่ นละอองจากการเผามาบังคับใช้ การ

ประชาสัมพันธ์โทษของการเผา และบทบาททางอ้อมคือ การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่ 

การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของหมอกควัน 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (2553: 5-1) ได้วิจัยเร่ื อง 

โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันในส่วนของกลุ่มรูปแบบ

ทางเลือกท่ีมีรูปแบบใกล้เคียง 8 กลุ่มรูปแบบทางเลือก ประกอบด้วย  

 กลุ่มรูปแบบทางเลือกที่ 1 การจัดการพื้นที่เพาะปลูก ประกอบด้วย การลูกพืชแบบไม่ไถ-

ไม่เผา และการไถกลบตอซัง/ขุดหลุมฝัง 
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 กลุ่มรูปแบบทางเลือกที่ 2 การให้ชุมชนใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่ า ประกอบด้วย การขอทํา

ประโยชน์โดยการ “เช่าป่ า” และการให้สิทธิทํากิน (สทก.) ธนาคารต้นไม้ การสร้างสวนป่ า 

(องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้) และป่ าชุมชน/ โฉนดชุมชน 

 กลุ่มรูปแบบทางเลือกที่ 3 การผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ ประกอบด้วย การผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ระดับ

ครัวเรือนหรือชุมชนขนาดเล็ก การผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม การใช้เคร่ืองบดย่อยกิ่งไม้ 

และการนําเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะอินทรีย์ไปทําปุ๋ ยอินทรีย์โดยไส้เดือนดิน 

กลุ่มรูปแบบทางเลือกท่ี 4 การจัดการขยะ ประกอบด้วย การจัดการขยะในครัวเรือน 

กลุ่มรูปแบบทางเลือกท่ี 5 การใช้บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) เป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วย การ

ใช้บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) เป็นศูนย์กลาง 

 กลุ่มรูปแบบทางเลือกท่ี 6  พลังงานทางเลือก ประกอบด้วย การทําถ่านอัดแท่งจากเศษซาก

ซังข้าวโพด เชื้อเพลิงเขียว โรงไฟฟ้ าชีวมวล และพลังงานชีวมวล 

 กลุ่มรูปแบบทางเลือกท่ี 7 การป้ องกันการเผาในพื้นที่รกร้างและเขตทาง ประกอบด้วย การ

บริหารจัดการพื้นท่ีรกร้างและการป้ องกันการเผาในเขตทาง 

 กลุ่มรูปแบบทางเลือกที่ 8 กองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การจัดตั้งกองทุนเพื่อการ

ป้ องกันไฟป่ า และคาร์บอนเครดิต  

 อําไพ เกษมพิทักษ์พงศ์ (2553: 56-59) ได้วิจัยเร่ืองพฤติกรรมและความตระหนักในการ

จัดการหมอกควันในเขตเทศบาลเมืองลําพูน พบว่าประชาชนมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหมอก

ควันจากส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เสียงตามสาย เจ้าหน้าท่ีและเพื่อนบ้าน 

เนื่องจากเป็ นส่ือที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ความตระหนักในการจัดการปัญหาหมอกควันของ

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลําพูนมีอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความตระหนักมากใน

ระดับเกี่ยวกับอันตรายจากหมอกควันและการสูดหมอกควันทําให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น โรค

ระบบทางเดินหายใจและโรคหอบหืดรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าประเภทของลักษณะที่อยู่อาศัย

มีผลต่อพฤติกรรมการเผาวัสดุทางการเกษตร เน่ืองจากมีปริมาณมาก เกิดจากความเคยชินและเป็ น

วิธีที่ง่ายต่อการกําจัด ในส่วนของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเผาควรสร้างจิตํานึกให้แก่เยาวชน

เพื่อนําไปปรับใช้กับครอบครัว เมื่อปฏิบัติจนเคยชินแล้วจะทําให้ลดพฤติกรรมการเผาลงได้ ซ่ึง

อาจจะใช้ระยะเวลานานและควรส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมกันลดการเผาโดยการประกวดชุมชน

ปลอดการเผาและมีรางวัลให้ เพื่อเป็นการจัดการหมอกควันอย่างยั่งยืน ส่วนการบังคับใช้กฎหมาย

ไม่ใช่ทางออกท่ีเหมาะสําหรับชุมชนอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

 กาญจนา นาถะพินธุและคณะ (2554: 413-414 ) ได้วิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการควบคุมการเผาในที่โล่งของชุนชนชนบทและใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
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ควบคุมการเผาในท่ีโล่ง โดยมีพื้นที่ศึกษาอําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี พบว่าประชาชนส่วน

ใหญ่มีความรู้และความเข้าใจถึงผลกระทบของการเผาในระดับที่ดี ประชาชนยินดีให้ความร่วมมือ

ในการแก้ปัญหาในเบื้องต้นของการดําเนินการประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการลดการ

เผาในเขตพื้นท่ีชุมชน ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือและได้ตระหนักถึง

สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นทําให้มีการออกเทศบัญญัติเพื่อควบคุมการเผาและได้ถูกนํามาใช้ควบคู่กันกับ

การจัดการขยะชุมชนของทางเทศบาลทําให้สามารถลดการเผาขยะครัวเรือนลง แนวทางการแก้ไข

ปัญหาจําเป็นต้องใช้มาตรการในหลาย ๆ ด้านและความร่วมมือจากหน่วยงานหลายภาคส่วน ท ั้งจาก

โรงงานอุตสาหกรรม ผู้รับซื้อผลผลิต นายทุนเจ้าของไร่และหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องเข้ามามี

บทบาทให้เกิดการแก้ไขปัญหาการเผาในท่ีโล่งอย่างแท้จริ ง 

 เข็มชาติ บุญรวมและอารีรัตน์ รักษาศิลป์ (2554: 11-12) ได้วิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมี

ส่วนร่วมในการป้ องกันและควบคุมไฟป่ าของชุมชนบริเวณ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่ าภูเมี่ยงและภูทอง 

ตําบลชาติตระการ อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พบว่าความรู้เกี่ยวกับไฟป่ าและการป้ องกัน

และควบคุมไฟป่ าของหัวหน้าหรือตัวแทนครัวเรือนในตําบลชาติตระการ อําเภอชาติตระการ 

จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ได้แก่ หัวใจในการควบคุม

ไฟป่า คือ การดับไฟป่ าท่ีเกิดขึ้นให้รวดเร็วท่ีสุด และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ ผลของไฟป่ าที่

มีความรุนแรงมาก ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของป่ า เช่นจากป่ าเบญจพรรณ ม า เ ป็ น ป่ า

เต็งรัง แสดงให้เห็นว่าชุมชนมีความเข้าใจในเร่ืองการปฏิบัติการควบคุมไฟป่ าแต่ยังมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากไฟป่ าเป็นส่วนน้อย การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้ องกัน

และควบคุมไฟป่ า  

 ธัญจนพร สุกสด (2554: 103) ได้วิจัยเร่ือง การวิเคราะห์วาทกรรมกรณีปัญหาหมอกควันปก

คลุมจังหวัดเชียงใหม่ของผู้ได้รับผลกระทบและการนําเสนอข่าวของส่ือมวลชนท้องถิ่น พบว่า

ส่ือมวลชนท้องถิ่นคือ หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์และหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ได้นําเสนอข่าว

เกี่ยวกับปัญหาหมอกควันปกคลุมจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวันท่ี 1-31 มีนาคม 2550 หนังสือพิมพ์ไทย

นิวส์นําเสนอข่าวเกี่ยวกับสภาพมลพิษอากาศกรณีหมอกควันปกคลุมจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งสิ้น 61 

ข่าว แบ่งเป็นข่าวหน้า 1 จํานวน 24 ข่าวและเนื้อหาประเภทอ่ืน ๆ ภายในฉบับ ได้แก่ บทความ รา

ยานพิเศษ และคอลัมภ์ต่าง ๆ จํานวน 37 ข่าว ส่วนหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์นําเสนอข่าวเกี่ยวกับ

สภาพมลพิษทางอากาศกรณีหมอกควันปกคลุมเมืองเชียงใหม่รวมทั้งสิ้น 45 ข่าวแบ่งเป็นข่าวหน้า 1 

จํานวน 22 ข่าวและเนื้อหาประเภทอ่ืน ๆ ภายในฉบับจํานวน 23 ข่าว 

 นันทวัน แก้วไชยหาญ (2554: 80-81) ได้วิจัยเร่ือง การรับรู้ความเส่ียงต่อสุขภาพในภาวะ

หมอกควันของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่าการรับรู้
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ถึงที่มาและสาเหตุการเกิดภาวะหมอกควัน มีการรับรู้ในเร่ืองภาวะหมอกควันมากโดยที่ความรู้จาก

การรับรู้นั้นได้มาจากการเข้าร่วมอบรมจากเทศบาลนครเชียงใหม่และรับรู้จากส่ือที่มีอยู่ เช่น 

โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เ ป็ น ต ้น โดยที่การรับรู้ที่กลุ่มตัวอย่างได้รับนั้นเป็นการรับรู้ในเนื้อหา

เบื้องต้น ที่สามารถเห็นได้จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยส่วนใหญ่รับรู้ว่าสาเหตุหลักมาจากการเผา

ขยะ และการเผาป่ าเพียงอย่างเดียว ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นและสัมผัสได้อย่างชัดเจนความรู้ 

ความเข้าใจถึงความเส่ียงต่อสุขภาพของภาวะหมอกควัน  

 อรวรรณ หลังสัน (2554: 73-75) ได้วิจัยเร่ืองศักยภาพของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการแก้ไข

ปัญหาหมอกควัน ในอําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าศักยภาพของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในด้าน

การป้ องกันมีศักยภาพในด้านการป้ องกันในระดับมาก ด้านการเตรียมพร้อมพบว่ากํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 

มีศักยภาพในการเตรียมพร้อมในระดับมาก ด้านการช่วยเหลือขณะเกิดภัยพบว่า กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 

มีศักยภาพในด้านการช่วยเหลือขณะเกิดภัยในระดับปานกลางและด้านการฟื้นฟูพบว่ากํานัน 

ผู้ใหญ่บ้านมีศักยภาพในด้านการฟื้นฟูในระดับมาก และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับศักยภาพของ

กํานัน ผู้ใหญ่บ้านในการแก้ไขปัญหาหมอกควันพบว่าด้านการป้ องกันปัจจัยส่วนบุคคลในเร่ือง

ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งมีความสัมพันธ์กับศักยภาพของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านด้านการ

เตรียมพร้อมพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลในเร่ืองอายุมีความสัมพันธ์กับศักยภาพของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ด้านการช่วยเหลือขณะเกิดภัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลในเร่ืองอายุมีความสัมพันธ์กับศักยภาพของ

กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และด้านการฟื้นฟูพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลในเร่ืองของอายุมีความสัมพันธ์กับ

ศักยภาพของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน 

 ศิริ พร พรรณพัฒน์กุล (2555: 152-154) ทําการวิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตกในพื้นที่ตําบลแหลม

ใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ส่วนร่วม

ในผลประโยชน์ และส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล แต่ไม่มีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา

และวางแผน โดยมีปัจจัยสําคัญของการมีส่วนร่วมคือ 1) ชาวบ้านเห็นความสําคัญของการป้ องกัน

การกัดเซาะชายฝั่งทะเลจากการทํางานวิจัยชุมชน และ 2) ต้องการปกป้ องที่ดินทํากินและวิถีการ

ประกอบอาชีพ ด้วย 3) ชาวบ้านมีความสัมพันธ์ภายในชุมชนท่ีดีต่อกัน และ 4) ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณและองค์ความรู้จากองค์กรภายนอก 5) ตามข้อกําหนดตามกฎหมายและนโยบายของ

ภาครัฐ ในการให้ประชาชนในพื้นที่ดําเนินการเข้ามามีส่วนร่วมโดยมี 6) กลุ่มผู้นําที่กระตุ้นและ

สนับสนุนให้ชาวบ้านร่วมดําเนินการส่งผลให้ 7) ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มจากการปักไม้ นอกเหนือจาก

รายได้จากการทําประมงเป็นอาชีพหลัก ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการโครงการเกิดจาก  

1) ชาวบ้านส่วนหน่ึงไม่เห็นความสําคัญของการป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 2)  การมีส่วนร่วมใน
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การปักไม้เพื่อต้องการรายได้มากกว่าการป้ องกันและแก้ไขปัญหาชายฝั่งทะเลอีกทั้งยัง 3) มีกลุ่มทาง

การเมืองในชุมชนเกิดขึ้น รวมถึง 4) การขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ ถึงแม้จะ

ทําให้โครงการประสบผลสําเร็จแต่อาจดําเนินต่อไปอย่างไม่ยั่งยืน ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

พบว่าควรมีการสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านและพัฒนาทักษะในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง มีการ

กําหนดบทบาทและภาระงานที่ชัดเจนระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนเพื่อให้การดําเนินงาน

สอดประสานกันและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุดและพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถ

พ่ึงตนเองในการจัดการหรือแก้ไขปัญหาชุมชน โดยไม่รองบประมาณจากภาครัฐหรือเอกชนในการ

ดําเนินการและสร้างความเข้าใจและให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยทั่วไป

เพื่อให้ตระหนักถึงความสําคัญและร่วมผลักดันส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ   

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกล่าวได้ว่ามลพิษทางอากาศหมอกควันที่เกิด

จากการเผาในท่ีโล่งเกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งการเผาในพื้นท่ีป่ า การเผาในพื้นท่ีทําการเกษตร การเผา

ในพื้นท่ีชุมชน การเผาบริเวณข้างทาง รวมทั้งเหตุผลอ่ืน ๆ อาทิ การกลั่นแกล้งเจ้าหน้าท่ี  เป็ นต้น ใน

ปัจจุบันหมอกควันถือว่าเป็นมลพิษทางอากาศที่มีความสําคัญและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ 

เศรษฐกิจ/ การท่องเที่ยวและการคมนาคม เป็นต้น ซ่ึงแนวทางการป้ องกันและแก้ไขปัญหาหมอก

ควันที่สําคัญทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุม ประชาชนในพื้นที่ซ่ึง

เป็นคนที่มีความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและรู้ถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง จะต้องได้รับโอกาสหรือมี

รูปแบบท่ีทําให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง กระบวนการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจะต้องมี

ความโปร่งใส มีความเพียงพอของทรัพยากร มีข้อมูลที่เพียงพอและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ร ว ม ท ั้ง

มีความครอบคลุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงรูปแบบของการเข้ามามีส่วน

ร่วมของประชนเพื่อให้นําไปสู่แนวทางการป้ องกันและแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง 



 
 
 
 
 
 

 

บทที่ 3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศ

จากหมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร หนัง สื อ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและข้อมูลจากส่ืออิเลคทรอนิกส์ รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการ

สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) 

โดยการศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) มีรายละเอียดกรอบแนวคิด

และวิธีศึกษาดังนี้ 

 

 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 3.2  วิธีการดําเนินการศึกษา 

  3.3  แหล่งของข้อมูลในการศึกษา 

  3.4  วิธีการเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ 

  3.5  กลุ่มเป้ าหมายและผู้ให้ข้อมูลหลัก 

  3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถกําหนดกรอบแนวคิดใน

การวิจัยเร่ื อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอก

คว ันในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดังแสดงในภาพท่ี 3.1 
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ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

ปัจจัยความสําเร็จและปัญหาหรื ออุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ อ ง กัน

และแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

 

 

สาเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศจาก

หมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

- การเผาในท่ีโล่ง (Open Burning) 

- ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของจังหวัด

แม่ฮ่องสอน 

- มลพิษทางอากาศจากประเทศใกล้เคียง 

 

 

 

แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและ

แก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

 
 

ผลกระทบของมลพิษทางอากาศจากหมอก

ควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

- ผลกระทบด้านสุขภาพ 

- ผลกระทบด้านการท่องเท่ียว   

- ผลกระทบด้านการคมนาคม 

 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้ องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอก

ควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

- ความโปร่งใส (Transparency) 

- ทรัพยากร (Resources) 

- ความเพียงพอและการเข้าถึงข้อมูล 

(Sufficiency and Access Data) 

- ความครอบคลุมของผู้มีส่วนได้เสีย 

 (Stakeholders) 

 

 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน  

- การร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  

- การร่วมแสดงความคิดเห็น  

- การร่วมวางแผนดําเนินงาน 

- การร่วมดําเนินการ/ ปฏิบัติการ 

- การร่วมติดตามผลการดําเนินงาน 
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3.2  วิธีการดําเนินการศึกษา 

 

 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วน

ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องในการป้ องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ

สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) แล้วนําข้อมูลมาทําการเรียบเรียง 

วิเคราะห์ เนื้อหาเพ่ือหาข้อสรุปผลของการศึกษา 

 

3.3  แหล่งของข้อมูลในการศึกษา 

 

แหล่งของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และ

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงมีรายละเอียดแหล่งของข้อมูลในการศึกษาดังนี้ 

 

 3.3.1  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

ผู้ศึกษาได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บ

รวบรวมด้วยตนเองโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) กับกลุ่มผู้ให้

ข้อมูลหลักท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการป้ องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควันใน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

 

 3.3.1  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ผู้ศึกษาได้ทําการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิซ่ึ งเป็ นข้อมูลท่ีได้ผ่านการวิเคราะห์แล้วจากเอกสาร 

หนังสือ บทความ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง วารสารทางวิชาการและข้อมูลจากส่ืออิเลคทรอนิกส์ท่ีมีความ

เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศจากหมอกควันและการมีส่วนร่วมในการป้ องกันและแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว 

 

3.4  วิธีการเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการศึกษาในครั้งนี้คือการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

(Semi-Structured Interviews) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ผู้นําชุมชน  

2) ประชาชนทั่วไป และ 3) เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ซ่ึ งแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง

โครงสร้างที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิ ด (Open-ended Questions) โดยผู้ศึกษาได้
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ออกแบบแบบสัมภาษณ์จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงกาํหนดคาํถามที่ใช้

ในการสัมภาษณ์ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาใชเ้วลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 40 นาที-2 ชัว่โมง  

 

 3.4.1  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บข้อมูล 

 แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด (Open-ended Questions) ที่ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษาคร้ังน้ี ได้

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งแลว้กาํหนดคาํถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ตาม

วตัถุประสงคข์องการศึกษา จากนั้นผูว้ิจยัจึงนาํแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา 

(Content Validity) เพื่อให้เน้ือหาของแบบสัมภาษณ์นั้นมีความเหมาะสม สอดคลอ้ง ตรงประเด็น

และครอบคลุมกบัส่ิงที่ตอ้งการศึกษา โดยผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองที่ศึกษาเป็นผูป้ระเมินแบบสัมภาษณ์

ดงักล่าว เม่ือไดแ้บบสมัภาษณ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการวจิยัดงักล่าวแลว้ ผูศึ้กษาไดน้าํเคร่ืองมือท่ีไดไ้ป

ทาํการทดสอบกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัแต่ละกลุ่มในจงัหวดัลาํปาง รวมทั้งส้ินจาํนวน 15 ท่าน และ

นาํแบบสัมภาษณ์ดงักล่าวกลบัมาทบทวน แก้ไขให้สอดคล้องตรงประเด็นและตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของเคร่ืองมือโดยผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองท่ีศึกษาตรวจสอบอีกคร้ัง ก่อนนาํไปใชเ้ก็บขอ้มูลจริง

ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บขอ้มูลเพือ่การศึกษาในคร้ังน้ี ประกอบด้วย 

แบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 1) แบบสัมภาษณ์สําหรับเจา้หนา้ที่ภาครัฐส่วนทอ้งถ่ิน 2) แบบ

สัมภาษณ์สาํหรับผูน้าํชุมชน และ 3) แบบสัมภาษณ์สําหรับประชาชน โดยแต่ละแบบสัมภาษณ์แบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่ 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและประสบการณ์ที่มีต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 

 

 3.4.2  อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 

 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ

รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 

  1)  แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด โดยผูว้จิยัไดเ้ตรียมไวล่้วงหนา้ เพื่อใหส้ะดวกในการ

บนัทึกและวเิคราะห์ขอ้มลู 

  2)  เทปบนัทึกเสียง เพือ่ใชบ้นัทึกการสัมภาษณ์ การสนทนาที่เป็นประเด็นสําคญั

ของผูใ้หข้อ้มูล โดยก่อนการสมัภาษณ์แต่ละคร้ัง ผูว้จิยัไดข้ออนุญาตจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ก่อน ซ่ึงช่วย

ใหผู้ว้จิยัไดข้อ้มลูครบถว้นตามประเด็นท่ีตอ้งการศึกษาและสามารถตรวจสอบกบัท่ีบนัทึกได ้
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    3)  สมุดบันทึกและอุปกรณ์เคร่ืองเขียนต่าง ๆ เพื่อใช้บันทึกการสัมภาษณ์ และการ

สนทนาของผู้ให้ข้อมูล  

    4)  กล้องถ่ายภาพ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการถ่ายภาพ เพื่อใช้บันทึกภาพการ

สัมภาษณ์ และการสนทนาของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของพื้นท่ีศึกษา 

 

3.5  กลุ่มเป้ าหมายและผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 

การศึกษาในครั้งนี้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและเป็ นผู้มีส่วน

ร่วมได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศจากหมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย 

เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนในชุมชนหมู่ที่ 10 บ้านหัวนํ้าแม่

สะกึดและประชาชนในชุมชนหมู่ท่ี 2 บ้านป่ าปุ๊  ตําบลผาบ่อง อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซ่ึ งผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ผู้ศึกษาได้เริ่มจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนที่ได้ทําความรู้จักเริ่มแรก และทํา

การสอบถามถึงบุคคลอ่ืน ๆ ต่อไปด้วยเทคนิคลูกบอลหิมะ (Snowball Technique) สําหรับเจ้าหน้าที่

ภาครัฐส่วนท้องถิ่นเป็นการใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) รวมผู้ให้

ข้อมูลหลักทั้งสิ้นจํานวน 19 ท่าน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

 

 3.5.1  เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

   (1)  เจ้าหน้าท่ีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

จํานวน 1 ท่าน 

   (2)  เจ้าหน้าท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน 1 ท่าน 

   (3)  เจ้าหน้าท่ีสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน 1 ท่าน 

   (4)  เจ้าหน้าท่ีสํานักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จํานวน 1 ท่าน 

   (5)  เจ้าหน้าท่ีสํานักจัดการป่ าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน จํานวน 1 ท่าน   

   (6)  เจ้าหน้าท่ีสํานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน 

1 ท่าน 

 

 3.5.2  กลุ่มประชาชน ประกอบด้วย 

 ผู้นําชุมชนและประชาชนในชุมชนหมู่ท่ี 10 บ้านหัวนํ้าแม่สะกึด ตําบลผาบ่อง อําเภอเมือง 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจํานวน 9 ท่าน ซ่ึงชุมชนดังกล่าวเป็นชุมชนท่ีมีการดําเนินการในการป้ องกันและ

แก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควันและได้รับรางวัล “ชุมชนมาตรฐานหมู่บ้านปลอดการเผา” 
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ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน และชุมชนหมู่ท่ี 2 บ้านป่ าปุ๊ ตําบลผาบ่อง อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

จํานวน 4 ท่าน ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองป่ าชุมชนและได้รับรางวัลป่ าชุมชนดีเด่น 

 

3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาในครั้งนี้ หลังจากท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องแล้วจึงได้

สร้างแบบสัมภาษณ์ซ่ึงใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนําแบบสัมภาษณ์ไปเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ซ่ึ งการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละครั้งผู้ศึกษาได้ทํา

การจดบันทึกและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องและสมบูรณ์

มากที่สุดเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ร่วมกับการวิเคราะห์

แบบ 3 เส้า (Triangulation) โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก 3 แหล่ง ได้แก่ ประชาชน ผู้นําชุมชน และ

เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น จากนั้นจึงนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สรุปเป็นผลการศึกษา

โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 1)  สาเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศจากหมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ การเผา

ในท่ีโล่ง (Open Burning) ลักษณะทางภูมิศาสตร์และมลพิษทางอากาศจากประเทศใกล้เคียง  

 2)  ผลกระทบของมลพิษทางอากาศจากหมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ ผลกระทบ

ด้านสุขภาพ ผลกระทบด้านการท่องเท่ียวและผลกระทบด้านการคมนาคม 

 3)  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจาก

หมอกควัน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ประเด็นความโปร่งใส  (Transparency) ทรัพยากร (Resources) ความ

เพียงพอและการเข้าถึงข้อมูล (Sufficiency and Access Data) และความครอบคลุมของผู้มีส่วนได้เสีย 

(Stakeholders)  

 4)   รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน (Pattern of Public Participation) วิเคราะห์

ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย การร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การร่วมแสดงความคิดเห็น การร่วม

วางแผนดําเนินงานการร่วมดําเนินการ/ ปฏิบัติการและการร่วมติดตามผลการดําเนินงาน 

 จ า ก น ั้น ผู้วิจัยจึงได้ทําการวิเคราะห์ความสําเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของการป้ องกัน

และแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนําไปสู่แนวทางในการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจาก

หมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป 



 

 

 

 

 

 

บทที ่4 

 

ผลการศึกษา 

 

 การศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจาก

หมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผูศึ้กษาไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง

กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลหลัก ซ่ึงประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เจา้หน้าที่สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เจา้หน้าที่สํานกังานทาง

หลวงชนบทจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เจา้หน้าที่สํานกัจดัการป่าไมที้่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน เจา้หน้าที่

สํานกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เจา้หน้าที่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

ผูน้าํชุมชนและประชาชนในชุมชนหมู่ท่ี 10 บา้นหัวนํ้ าแม่สะกึด และชุมชนหมู่ท่ี 2 บา้นป่าปุ๊ โดย

ผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลการศึกษาแยกเป็น 3 ส่วนตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 4.1  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจาก

หมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 4.2  ปัจจยัความสําเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 4.3  แนวทางในการส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและ

แกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

4.1  การมีส่วนร่วมของประชาชนในป้องกนัและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควัน

 ในจังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัใน

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนผูศึ้กษาไดแ้บ่งประเด็นการศึกษาออกเป็น 4 ประเด็น ประกอบดว้ย สาเหตุของ

การเกิดมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผลกระทบของมลพิษทางอากาศจาก

หมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ข

มลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนและรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
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การป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงมีรายละเอียดผล

การศึกษาในแต่ละประเด็นดงัน้ี 

 

 4.1.1  สาเหตุของการเกดิมลพษิทางอากาศจากหมอกควนัในจังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 จากการศึกษาขอ้มูลเอกสารและการสัมภาษณ์ พบวา่สาเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศ

จากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย การเผาในที่โล่ง (Open 

Burning) ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และมลพิษทางอากาศจากประเทศใกลเ้คียง

ซ่ึงมีรายละเอียดผลการศึกษาในแต่ละประเด็นดงัน้ี 

  4.1.1.1  การเผาในท่ีโล่ง (Open Burning) 

  จากการศึกษาพบว่าสาเหตุหลกัของมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดั

แม่ฮ่องสอนคือการเผาในท่ีโล่ง ซ่ึงผูศึ้กษาไดแ้ยกพิจารณาสาเหตุของการเผาในที่โล่งตามลกัษณะ

พื้นท่ีออกเป็นประเด็นใหญ่ ๆ ประกอบดว้ย การเผาในพื้นที่ป่า การเผาในพื้นที่ทาํการเกษตร การ

เผาในพื้นที่ชุมชน การเผาในพื้นท่ีขา้งทางและสาเหตุอ่ืน ๆ ซ่ึงมีรายละเอียดผลการศึกษาในแต่ละ

ประเด็นดงัน้ี 

   1)  การเผาในพื้นท่ีป่า 

   จากขอ้มูลรายงานสรุปสถานการณ์หมอกควนัและไฟป่าจงัหวดัแม่ฮ่องสอน

ประจาํปี พ.ศ. 2556 ของสํานกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่มี

การตรวจพบจุดร้อน (Hot Spot) ในพื้นที่ป่าอนุรักษแ์ละป่าสงวนจาํนวนทั้งส้ิน 912 และ 1,210 จุด

ตามลาํดบั โดยป่าอนุรักษบ์ริเวณท่ีตรวจพบจุดร้อนมากท่ีสุดคืออาํเภอแม่สะเรียง อาํเภอปาย อาํเภอ

ปางมะผา้ อาํเภอเมือง อาํเภอสบเมย อาํเภอแม่ลานอ้ย และอาํเภอขุนยวม ตามลาํดบั สําหรับพื้นท่ีป่า

สงวนแห่งชาติตรวจพบจุดร้อนมากที่สุดคืออาํเภอสบเมย อาํเภอแม่ลาน้อย อาํเภอเมือง อาํเภอแม่ 

สะเรียง อาํเภอขนุยวม อาํเภอปาย และอาํเภอปางมะผา้ ตามลาํดบั การเผาในที่โล่งในพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติพบว่ามีจาํนวนของจุดร้อนสูงกวา่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เน่ืองจากพื้นทีส่่วนใหญ่ของจงัหวดั

แม่ฮ่องสอนเป็นภูเขาสูงและป่าไม้ ประชาชนอาศยัอยู่ตามที่ราบใกล้ป่าสงวนแห่งชาติและป่า

อนุรักษซ่ึ์งพื้นท่ีป่าสงวนอยูติ่ดกบัป่าชุมชนมากกวา่ป่าอนุรักษ ์เม่ือมีการเผาภายในพื้นที่ชุมชนหรือ

บริเวณใกลเ้คียง ดาวเทียมที่จบัจุดร้อนซ่ึงจบัเป็นพื้นที่กวา้งก็จะกินพื้นทีข่องป่าสงวนแห่งชาติไป

ดว้ยอีกทั้งป่าสงวนแห่งชาติเองสภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์น้อยและมีความเส่ือมโทรมกว่าป่า

อนุรักษ ์ส่วนป่าอนุรักษอ์ยูต่รงกลางของป่าสงวนซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้การเผาในพื้นที่ป่าจะเกิดจากขา้ง

นอกแล้วลามเขา้ไปในข้างในโดย (นายก, 2556) เจา้หน้าที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไดก้ล่าวอธิบายวา่ 
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จากขอ้มูลสถิติปี 2556 พบว่าพื้นท่ีเกิดจุดร้อน ส่วนใหญ่อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ

เนื่องจากพื้นที่ป่าสงวนติดกับชุมชนพอชุมชนเผาก็จะเกิดจุดร้อนมากกว่าป่า

อนุรักษ์เพราะว่าป่าอนุรักษ์อยู่ตรงกลางส่วนการบงัคับใช้กฎหมายจะใช้ตาม

กฎหมายอนุรักษเ์พราะวา่โทษรุนแรงกวา่ป่าสงวน นอกจากน้ีป่าสงวนมีความอุดม

สมบูรณ์นอ้ยมีความเส่ือมโทรมเวลาไหมแ้ลว้จะลามจากขา้งนอกเขา้ไปขา้งใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.1  จุดร้อน (Hotspot) ในพื้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอนระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์-เมษายน 

     พ.ศ.2556 

แหล่งทีม่า: กรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธ์ุพืช, 2556. 
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   นอกจากน้ีผลการศึกษายงัพบว่าการเผาในพื้นที่ป่าเกิดจากหลายสาเหตุ 

ไดแ้ก่ 1) ความเช่ือเร่ืองหาของป่าและล่าสัตวแ์ละ 2) การทาํเกษตรแบบไร่เล่ือนลอย ซ่ึงมีรายละเอียด

ผลการศึกษาในแต่ละประเด็นดงัน้ี 

    (1)  ความเช่ือเร่ืองหาของป่าและล่าสัตว ์เน่ืองจากประชาชนใน

พื้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีความเช่ือเร่ืองการเผาในพื้นที่ป่าเพื่อให้สะดวกต่อการล่าสัตวแ์ละหาของ

ป่า เช่น เห็ด ผกัหวาน ไข่มดแดง เป็นตน้ โดยชาวบา้นส่วนใหญ่เช่ือว่าหากไม่เผาในพื้นที่ป่า เห็ด

ถอบและผกัหวานจะไม่เจริญเติบโตงอกงาม แต่ในความเป็นจริงแล้วเห็ดเป็นเช้ือราซ่ึงจะ

เจริญเติบโตในสภาวะที่เหมาะสมตามธรรมชาติ ซ่ึงความเชื่อดงักล่าวมีความเชื่อมโยงกบัความ

เป็นอยูข่องประชาชนในพื้นที่ เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่อาศยัอยูต่ามพื้นราบระหวา่งภูเขา มีป่า

ลอ้มรอบ เคยชินกบัวิถีชีวิตท่ีอยูใ่กลป่้าและหาของป่าเป็นอาหาร รวมทั้งนาํไปขายเป็นรายไดเ้สริม

แต่บางคนก็มีอาชีพหลกัคือการหาของป่า ซ่ึงหากไม่ให้ประชาชนเผาในพื้นท่ีป่าก็จะส่งผลกระทบ

ต่อรายไดข้องประชาชน หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งตอ้งพิจารณาทางเลือกอาชีพอ่ืนให้ประชาชนในพื้นที ่

เน่ืองจากบางคนไม่มีอาชีพหลกัโดย (นายฉ, 2556) เจา้หนา้ที่สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยัจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไดก้ล่าวถึงประเด็นน้ีวา่ 

 

ความเป็นอยูข่องเขาเขาอยู่กบัป่า การไดเ้ผา การดาํรงชีวิตดว้ยการหาของป่า พวก

เห็ดพวกผกัหวานพวกน้ีอุณหภมิูความร้อนของมนัไดท่ี้แลว้มนัก็จะข้ึนพอฝนลงมา

มนัก็จะหมด พวกผกัหวานป่าไฟมามนัก็จะข้ึนชาวบ้านก็เก็บไปขายได้ อย่าง

บางคร้ังเขาก็ถามว่าถา้ไม่ให้เขาเผามีเงินไปให้เขาไหมทางรัฐก็ไม่รู้จะทาํอยา่งไร

กบัค่าตอบแทนเขาและเขาจะอยูอ่ยา่งไรกินอยา่งไร เพราะเขาไม่มีอาชีพท่ีเป็นหลกั

แหล่ง 

 

   สอดคล้องกับ (นายฐ, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 10 บา้นหัวนํ้ าแม่สะกึดท่ี

กล่าวถึงสาเหตุของการเผาในพื้นที่ป่าเพือ่ให้เห็ดถอบเจริญเติบโตได้ดีว่า “เห็ดถอบก็ชอบออก 

แถว ๆ ทีไ่ฟไหม ้ตรงที่ไม่ไหมม้นัไม่ออกมนัจะออกตรงที่ไหมแ้ลว้ช้ืน ๆ” รวมทั้ง (นายต, 2556)  

ชาวบา้นหมู่ท่ี 2 บา้นป่าปุ๊ ทีก่ล่าวถึงประเด็นดงักล่าววา่ “เผาแลว้เห็ดมนัจะข้ึนผกัหวานก็จะแตกแต่

ตอ้งเผาแต่เน่ิน ๆ เหมือนสมยัก่อนมนัจะออกดี ถา้มาเผาเดือนเมษามนัไม่ออกแลว้ มนัไม่มีเช้ือรา

แลว้ พอฝนมามนัก็ไหลไปเร่ือย ๆ ถา้เผาแบบสมยัก่อนไปเร่ือย ๆ มนัก็จะมีเช้ือรา ถา้ไม่เผามนัก็ไม่

ออกเพราะมันไม่มีเช้ือรา ที่ป่าชุมชนของเราที่เราไม่เผาก็ไม่มีเห็ดเห็ดถอบออกเลยมีแต่พวก

เห็ดโคน” 
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   (2)  การทาํเกษตรแบบไร่เล่ือนลอย เน่ืองจากอาชีพหลกัของประชาชนใน

พื้นท่ีซ่ึงเกิดจากการส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐคือการทาํเกษตรกรรม ประชาชนในพื้นที่จงัหวดั

แม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่จึงมีอาชีพเป็นเกษตรกร โดยการปลูกพืชไร่ อาทิ ขา้ว ถัว่เหลือง ขา้วโพด

กะหลํ่าปลี เป็นตน้ ซ่ึงมีการทาํเกษตรทั้งในพื้นที่ราบและพื้นที่สูง ส่วนใหญ่เป็นการทาํเกษตรใน

พื้นท่ีสูงเพราะจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีพื้นท่ีราบน้อย การส่งเสริมการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐทาํ

ให้ประชาชนต่างก็ตอ้งการผลผลิตทางการเกษตรที่มากข้ึนเพือ่นาํไปขายและสร้างรายไดใ้ห้กบั

ครอบครัว ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่บางกลุ่มเพิ่มพื้นที่ทาํการเกษตรของตนเองด้วยการทาํไร่

เลื่อนลอยโดยการถางตน้ไมบ้นภูเขาทิ้งไวใ้ห้แห้งจากนั้นก็ทาํการเผาเพื่อเตรียมที่ดินสําหรับการ

เพาะปลูก ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้การรุกลํ้าพื้นที่ทาํการเกษตรบนภูเขาค่อนขา้งมากบางแห่งก็ถางตน้ไม้

บนภูเขาทั้งลูกเม่ือเก็บเก่ียวผลผลิตในแต่ละฤดูกาลเสร็จแลว้ก็ยา้ยไปปลูกที่อื่นเร่ือยไป ทาํใหพ้ื้นท่ี

ป่ามีความเสียหายเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ โดย (นายฉ, 2556) เจา้หนา้ที่สํานกังานป้องกนัและบรรเทา 

สาธารณภยัจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไดก้ล่าววา่ 

 

พวกลุกลํ้ าป่าส่วนใหญ่เขาก็จะถางเป็นป่าโล่งเตียน สังเกตดูภูเขาน่าเสียดายมาก 

ไปเห็นแลว้ผมยงัใจอ่อนเลย เขาบุกรุกป่ากนัเป็นลูก ๆ พอถึงเวลาหญา้ข้ึนเขาก็ตดั

ถาง ๆ ทิ้งไวใ้ห้มนัแห้ง พอแห้งเสร็จแลว้เขาก็เผา พอไดเ้วลาเขาเผาเสร็จเขาก็ทาํ

เกษตร ปลูกขา้วโพด ปลูกกะหลํ่าปลีเป็นหนา้ ๆ ไปน่าวติกเร่ืองป่ามาก 

  

   โดยขอ้มูลดังกล่าวสอดคล้องกบั (นายข, 2556) เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน

สาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอนท่ีให้ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการทาํไร่เล่ือนลอยท่ีชาวบา้นส่วนใหญ่

ปลูกขา้วแต่ผลผลิตท่ีไดก้็ไม่เยอะ และตามวฏัจกัรของการทาํไร่เลื่อนลอยจะตอ้งเปล่ียนท่ีปลูกไป

เร่ือย ๆ โดยกล่าววา่ “ชาวบา้นเขาถางป่าทั้งผนืเอาไมใ้หญ่ ๆ ออกก่อนแลว้เผามาปลูกขา้ว ซ่ึงก็ไดไ้ม่

เยอะ เป็นการทาํไร่แบบเลื่อนลอยก็ตอ้งเปลี่ยนไปเร่ือย ๆ ปีน้ีไม่สมบูรณ์ก็ตอ้งยา้ยไปที่ใหม่ เป็น

อยา่งน้ีไปเร่ือย ๆ มนัเป็นวิถีของพืชลม้ลุกที่ตอ้งอาศยัขา้วเป็นหลกั” และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั

กบั (นายณ, 2556) ชาวบา้นหมู่ที่ 2 บา้นป่าปุ๊ท่ีกล่าววา่ “การทาํไร่ที่แผว้ถางเขา้ไปในพื้นที่ป่าใน

ส่วนของท่ีราบในหมู่บา้นก็มีบา้ง แต่ถา้คนบนเขาบนดอยก็ไม่รู้กบัเขา มนัเป็นวิถีชีวิตของเขา เขาจะ

เปล่ียนสามปีไปท่ีหน่ึง สามปีไปอีกท่ีหน่ึง ก็ผลดัเปล่ียนไปเร่ือย ๆ ” 

  2)  การเผาในพื้นท่ีทาํการเกษตร 

  จากข้อมูลรายงานสรุปสถานการณ์หมอกควนัและไฟป่าจังหวดัแม่ฮ่องสอน

ประจาํปี พ.ศ. 2556 ของสํานกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า
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การเผาในพื้นที่การเกษตรเป็นอีกหน่ึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนัใน

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยมีการตรวจพบจุดร้อน (Hot Spot) ในพื้นที่ทาํการเกษตรรวมทั้งส้ินจาํนวน

58 จุด ซ่ึงบริเวณที่ตรวจพบจุดร้อนมากที่สุดคืออาํเภอขุนยวม อาํเภอแม่สะเรียง อาํเภอปาย อาํเภอ

แม่ลาน้อย อาํเภอเมือง อาํเภอสบเมย และอาํเภอปางมะผา้ ตามลําดับ นอกจากน้ีผลจากการ

สัมภาษณ์ประชาชนและเจา้หนา้ที่หน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินที่เกี่ยวขอ้ง พบว่าการเผาในที่โล่ง

ในพื้นที่ทาํการเกษตรบนที่ราบไม่ใช่พื้นที่หลกัหรือสาเหตุหลกัที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศจาก

หมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เน่ืองจากการทาํเกษตรบนที่ราบนั้น เกษตรกรส่วนใหญ่จะไถ

กลบเพราะสามารถนาํรถไถเขา้มาในพื้นท่ีได ้และในพื้นท่ีทาํการเกษตรประชาชนในชุมชนเดียวกนั

หรือเจา้หน้าที่หน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินที่เกี่ยวขอ้งต่างก็ทราบอยู่แลว้ว่าใครเป็นเจา้ของพื้นที่

นั้น และหากมีการเผาในพื้นที่นั้น ๆ เจา้หน้าที่ก็สามารถดาํเนินการตามมาตรการที่กาํหนดได ้โดย 

(นายข, 2556) เจา้หน้าท่ีสํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไดก้ล่าวถึงประเด็นดงักล่าวว่า 

“พื้นที่ทาํการเกษตรจะเป็นรองเพราะว่าจริง ๆ ในพื้นที่ทาํการเกษตรเขาก็เป็นการถางไวแ้ลว้ส่วน

หน่ึงก็มีคนรับผดิชอบรู้อยูแ่ลว้วา่ของใครเป็นของใครตรงนั้นไม่ค่อยเท่าไร” 

  แต่ในส่วนของบางพื้นที ่ที ่ย ังคงมีการเผาในพื้นที ่ท ําการเกษตรอยู่พบว่ามี

วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ทาํลายเศษวสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และ 2) ทาํลายเช้ือโรคในดินและเพิ่ม

ผลผลิตซ่ึงมีรายละเอียดผลการศึกษาในแต่ละประเด็นดงัน้ี 

   (1)  การเผาในพื้นท่ีทาํการเกษตร เพื่อทาํลายเศษวสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 

เตรียมพื้นทีส่ําหรับการเพาะปลูกในฤดูกาลถดัไป ซ่ึงปัจจุบนัประชาชนส่วนใหญ่มีการเผาในพื้นที่

ทาํการเกษตรน้อยลง เพราะไดรั้บขอ้มูลความรู้เกี่ยวกบัการจดัการเศษวสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

จากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และไดน้าํความรู้เหล่านั้นมาใช้ในพื้นที่ทาํการเกษตรของชุมชนแต่ไดม้ี

การประยกุตว์ธีิการจดัการกบัเศษวสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยการเก่ียวตน้ขา้วให้ตํ่าหรือใกลดิ้น

มากท่ีสุด จากนั้นจึงทาํการไถกลบซ่ึงจะช่วยให้การไถกลบง่ายข้ึนและลดปัญหาเร่ืองของเศษวสัดุ

ทางการเกษตรติดกบัรถไถไดอี้กด้วย โดย (นายช, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 10 บา้นหัวนํ้ าแม่สะกึด

กล่าวถึงการเผาในพื้นที่ทาํการเกษตรวา่ “การเกษตรบางคร้ังก็ทาํขา้วโพด ปลูกถัว่เหลือง ทาํนา มนั

จาํเป็นตอ้งเผาเตรียมเพาะปลูกต่อไป” และ (นายซ, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 10 บา้นหวันํ้ าแม่สะกึด ได้

อธิบายถึงวิธีเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรในปัจจุบนัที่ไดล้ดการเผาลงและเปลี่ยนมาใช้วิธีการ

แบบฝังกลบแทน โดยกล่าววา่ “การเผาในพื้นท่ีทาํการเกษตรตอนน้ีเป็นส่วนนอ้ย เม่ือก่อนน้ีจะมีเผา

แต่ตอนน้ีเขาไถกลบ พอไดรั้บขอ้เสนอแนะอะไรดี ๆ เขาก็ไม่เผาแลว้ ตอนน้ีตอ้งพยายามตดัตน้ขา้ว

ให้ตํ่าที่สุดจนเกือบถึงดินแลว้ก็ไถกลบ” และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั (นายณ, 2556) ชาวบา้น

หมู่ที ่2 บา้นป่าปุ๊ที่กล่าววา่ “พืชสวนไร่นาช่วงหนา้แลง้จะไม่ค่อยมีคนเผาเพราะวา่ไร่นาจะมาทาํกนั
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ช่วงน้ีก็จะเร่ิมเผากนัช่วงน้ี หมดในช่วงท่ีหมอกเยอะ ๆ ไปแลว้ คนทาํนาจะเร่ิมทาํนาก็จะเร่ิมเผา เผาก็

ไม่เหมือนในป่า เขาจะเผากนัเป็นจุด ๆ ไม่ไดพ้ร้อมกนั แล้วก็อีกอย่างในนาเขาก็แค่จุดที่เป็นหญา้

ตามคนันา แต่วา่ช่วงในไร่นาเขาจะไถกลบ” 

   (2)  ทาํลายเช้ือโรคในดินและเพิ่มผลผลิต เกษตรกรบางกลุ่มเช่ือวา่วิธีการ

เผาในพื้นที่ทาํการเกษตรเป็นการฆ่าเช้ือโรคในดิน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ประเภทถัว่

เหลืองนิยมเผาเศษวสัดุทางเหลือทิ้งการเกษตรเหล่านั้นเพราะการเผาเศษวสัดุทางการเกษตรจะทาํให้

ดินมีสภาพเป็นด่างและช่วยกระตุน้การเจริญเติบโตของพืชตระกูลถัว่ ช่วยให้อตัราการรอดของพืช

ตระกลูถัว่มีเพิ่มข้ึน แต่การไถกลบจะทาํให้ดินมีสภาพเป็นกรดเน่ืองจากการสะสมของเศษวสัดุทาง

การเกษตร นอกจากน้ียงัพบวา่การทาํเกษตรกรรมเม่ือเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตรเสร็จ

หมดแลว้ก็จะเหลือเศษวสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ไม่มีใครนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อหรือหากมีการ

นาํไปใช้ประโยชน์ต่อก็นาํไปใชใ้นปริมาที่นอ้ยมาก ทาํให้ยงัเหลือเศษวสัดุทางการเกษตรเหล่านั้น

ในปริมาณมาก เกษตรกรบางส่วนจึงเลือกที่จะกาํจดัเศษวสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตรกรเหล่านั้นดว้ย

การเผาทิ้งเพราะเป็นวิธีที่ง่ายสะดวกรวดเร็วและลดค่าใชจ่้าย ซ่ึงในประเด็นดงักล่าว (นายก, 2556) 

เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไดอ้ธิบายวา่ 

 

การเผาคือวิธีการที่เร็วที ่สุดและง่ายที่สุดที ่จะคืนแร่ธาตุให้กับดินบริเวณนั้ น

เพราะวา่ข้ีเถา้มีฤทธ์ิเป็นด่าง แต่จะมีสัตวห์นา้ดินบางส่วนที่ตายจากความร้อนแต่ก็

มีเช่ือโรคเช้ือราท่ีเป็นศตัรูพชืตายไปดว้ยก็มี แต่หากคุณไม่เผาแต่พื้นที่ใกลเ้คียงเผา

เช้ือโรคมนัก็มาจากพื้นที่ใกลเ้คียงไดเ้หมือนกนั แต่การเผาข้ีเถา้มีฤทธ์ิเป็นด่างช่วย

กระตุน้การงอกของเมล็ดพืชตระกลูถัว่ไดดี้กวา่ดินท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรด เพราะชาวบา้น

ส่วนใหญ่ในพื้นทีป่ลูกถัว่เขาถึงเผากนั เพราะอตัราการรอดของพืชตระกูลถัว่เยอะ

ถา้เผาเพราะการถางหรือตดัฟันตอ้งใช้พลงังานคนเคร่ืองจกัรอตัราการงอกของ

เมล็ดก็น้อยกว่าวิธีการเผาเพราะดินมีพีเอชเป็นกรด ถา้ใช้วิธีการหมกัโดยการไถ

กลบดินก็จะเป็นกรดซ่ึงไม่เป็นปัจจยักระตุน้การงอกแถมยงัตอ้งใช้พลงังานดว้ย

และตอ้งรอ 2-3 อาทิตยก์วา่จะยอ่ย แต่การเผาวนัน้ีพรุ่งน้ีปลูกไดเ้ลยซ่ึงเป็นวิธีการ

ท่ีง่ายกวา่ เขาเลยนิยมเผากนัซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรของชาวบา้น 

 

  3)  การเผาในพื้นท่ีชุมชน 

  การเผาในพื้นที่ชุมชนมีสาเหตุจากการเผาเศษใบไม้ เศษหญ้าที่เกิดข้ึนภายใน

ชุมชน เพราะประชาชนบางคนคิดว่าการเผาเพียงเล็กน้อยไม่เป็นไร ซ่ึงเป็นความเขา้ใจทีผ่ิดเพราะ
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หากต่างคนต่างคิดและทาํเช่นเดียวกนัก็จะก่อให้เกิดการสะสมของหมอกควนัและก่อให้เกิดมลพิษ

ทางอากาศได้ หากพิจารณาอีกนยัหน่ึงจะพบว่าเกิดจากความเคยชินของชาวบา้น การขาดความ

ตระหนกัและการขาดความรู้ความเขา้ใจทีถู่กตอ้งโดย (นายง, 2556) เจา้หนา้ที่สํานกังานเทศบาล

เมืองแม่ฮ่องสอนไดก้ล่าววา่ “การเผาใบไมแ้หง้คือมนัเยอะ ๆ เขาก็คิดวา่เผานิดหน่อยไม่เป็นไร แต่ก็

มีไม่เยอะ มีบา้งนิดหน่อย ซ่ึงบางทีชาวบา้นเขาก็อาจจะเป็นเร่ืองของพฤติกรรม ก็อย่างถา้มีใบไม้

เยอะ ๆ เขาก็เก็บกองเอาไวท้าํปุ๋ยทาํอะไรก็วา่กนัไป” 

  ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาที่ได้จากชุมชนท่ีพบว่ายงัมีชาวบา้นที่เผาในพื้นท่ี

ชุมชนเพือ่ทาํลายเศษใบไมห้รือก่ิงไมอ้ยู่บา้ง แต่มีจาํนวนน้อยมากเน่ืองจากผูใ้หญ่บา้นไดแ้นะนาํ

ทางเลือกในการจดัการกบัเศษใบไมเ้หล่านั้นใหก้บัลูกบา้นไดท้าํตาม โดยการสานไผล่อ้มตน้ไมเ้พือ่

เป็นที่สําหรับเก็บเศษใบไม้ที ่หล่นลงมาจากต้นไม้ลดการเผาในพื้นท่ีชุมชนและเป็นการใช้

ประโยชน์จากเศษใบไมเ้หล่านั้นโดยการทาํเป็นปุ๋ยซ่ึง (นายช, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 10 บา้นหวันํ้ า

แม่สะกึดไดก้ล่าวว่า “ในชุมชนมีการเผาใบไมบ้า้ง ชาวบา้นทีย่งัไม่มีไผ่คอกเขาก็เอาเศษวชัพืชไป

กองรวมกนัพอหนา้ฝนมนัก็หยุบ แต่ถา้บางคนขยนัหน่อยเขาก็ทาํคอกไมไ้ผ่แต่บางคนเขาก็เอานํ้ า

หมกัชีวภาพไปใส่ทาํปุ๋ยแต่ถ้ามนัถูกนํ้ ามนัก็ยุบถ้ามนัเยอะก็เพิ่มเติมได้ตลอดอีก” สอดคล้องกบั

(นายญ, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 10 บา้นหวันํ้าแม่สะกึด ท่ีกล่าวถึงการเผาเศษใบไมใ้นชุมชนวา่ปัจจุบนั

ไดมี้การทาํไผ่ลอ้มคอกตน้ไมเ้พื่อเก็บใบไมเ้หล่านั้นและลดการเผาในชุมชนโดยกล่าวว่า “พวก

ใบไมเ้ศษหญา้ตามชุมชนเราก็ทาํแบบเป็นคอกปุ๋ยที่ตน้ไมก้็เอาไมไ้ผม่าทาํเป็นคอกสูงประมาณสัก

เมตรหน่ึงตรงโคนตน้ไม”้ 

  4)  การเผาในพื้นท่ีขา้งทาง 

  จากการศึกษาพบวา่สาเหตุของการเผาขา้งทางมีวตัถุประสงคเ์พือ่ทาํลายเศษวชัพืช

และตน้ไมริ้มทาง รวมทั้งความประมาทของคน เช่น การทิ้งกน้บุร่ีขา้งทาง เป็นตน้ ซ่ึงในปีน้ียงัคง

พบการเผาหญา้ริมขา้งทางอยู่บา้ง นอกจากน้ีในบางคร้ังการเผาหญา้ในขา้งทางก็เกิดจากการลาม

ของไฟท่ีเกิดการเผาในพื้นท่ีทาํการเกษตรท่ีชาวบา้นเป็นคนจุด และในบางคร้ังก็ลามมาจากในป่าซ่ึง

ไม่สามารถหาคนทาํไดโ้ดย (นายค, 2556) เจา้หนา้ที่สํานกังานทางหลวงชนบทจงัหวดัแม่ฮ่องสอน

ไดก้ล่าววา่ “การเผาสองขา้งทางส่วนใหญ่จะเกิดท่ีปาย ไหมเ้กือบหมด เกิดจากไฟป่าบา้ง เราเคยเห็น

สองขา้งทางเราขบัรถไปก็เห็นมนัไหมไ้ม่รู้ว่าจากกน้บุหร่ีหรือเปล่า” โดยสอดคล้องกบั (นายข, 

2556) เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ที่ให้ขอ้มูลเพิ่มเติมถึงการเผาตามขา้งทาง

วา่ยงัคงมีอยูแ่ต่การติดต่อเพือ่แจง้เจา้หนา้ที่ในทอ้งถ่ินไปดาํเนินแกไ้ขไม่มีความสะดวก และตอ้งมี

หลายขั้นตอนทาํให้คนที่พบเห็นการเผาขา้งทางละเลยที่จะแจง้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทราบโดย

กล่าวเพิ่มเติมวา่ 
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ตามทางหลวงใน 100 วนัอนัตราย เราขี่รถไป เขาบอกว่าให้แจง้หมายเลขนั้น

หมายเลขน้ี ผมก็พยายามจะแจง้ตลอด แต่ว่าก็ผลกักนัไปผลกักนัมา พอแจง้ไป

หน่วยน้ีก็บอกว่าไม่ใช่เขตรับผิดชอบของเขา พอแจง้ไปอีกทีก็บอกว่าตอนน้ีอยู่

กรุงเทพแลว้ ขนาดเราร่วมประชุมเราอยู่ตรงน้ีดว้ยแต่พอแจง้แลว้มนัก็รู้สึกว่าไม่

ไดผ้ล ถา้เป็นชาวบา้นที่เขาประชาสัมพนัธ์ให้แจง้หมายเลขนั้นมนัก็คงไม่ไดผ้ล

เหมือนกนั เขาก็คงไม่อยากแจง้ อย่างผมแจง้ไปแลว้ไดรั้บคาํตอบอยา่งน้ีก็แจง้ไป

แค่คร้ังสองคร้ังแลว้ก็ไม่แจง้ต่อ ตอนนั้นมนัก็ไหมเ้กือบทุกอาํเภอแลว้เพราะวา่แจง้

ไปแลว้มนัไม่มีการตอบสนอง 

 

  5)  สาเหตุอ่ืน ๆ 

  นอกจากสาเหตุของการเผาในท่ีโล่งซ่ึงกล่าวไปแลว้ในขา้งตน้ยงัพบวา่การเผาในที่

โล่งอาจเกิดจากสาเหตุอ่ืน ๆ หลายประเด็น อาทิ คนต่างถ่ินหรือคนต่างดา้ว ความคึกคะนองของคน

ท่ีเข้าไปหาของป่า และการเผาเพื ่อกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่หรือคนในพื้นที่ ซ่ึงมีรายละเอียดแต่ละ

ประเด็นดงัน้ี 

   (1)  คนต่างถ่ินหรือคนต่างดา้ว นอกจากมลพิษทางอากาศจากหมอกควนั

จะเกิดจากคนในพื้นท่ีเองแลว้ คนต่างดา้วหรือคนต่างถ่ินท่ีเขา้มาอยูอ่าศยัในพื้นท่ีหรือเดินทางสัญจร

ผา่นก็สร้างปัญหาให้กบัคนในพื้นที่ค่อนขา้งมาก เพราะเป็นคนท่ีเขา้มาทาํการจุดไฟเผาในพื้นที่ป่า 

ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจโดย (นายค, 2556) เจา้หน้าที่สํานกังานทางหลวง

ชนบทจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไดก้ล่าวว่า “คนต่างดา้วก็เยอะ จริง ๆ พวกน้ีไมใช่คนในพื้นที ่เป็นคน

ทีม่าจากข้างนอกเขาก็สร้างปัญหาให้เราเยอะเหมือนกัน” ซ่ึงสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์

ประชาชนที่พบว่ามีคนต่างถ่ินเขา้มาเทีย่วในป่าแลว้จุดไฟเผาในพื้นที่รับผิดชอบของเขตชุมชนแต่

ทางชุมชนเองก็ไม่สามารถจบัไดว้า่ใครเป็นผูจุ้ดไฟ เพราะเมื่อมีคนจุดแลว้ทิ้งไวส้ักพกัควนัจึงจะข้ึน

และกวา่จะมองเห็นวา่มีควนัข้ึนคนท่ีจุดไฟก็เดินไปไกลมากแลว้ ซ่ึง (นายช, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 10

บา้นหวันํ้าแม่สะกึดไดก้ล่าววา่ 

 

บา้นหวันํ้าเป็นทางผา่น มนัทั้งนอกบา้นทั้งในบา้นบา้นอ่ืนบา้นขา้งเคียง เพื่อนบา้น

อีก ถา้ไปเท่ียวป่าเขตต่อมนัเช่ือมกนั ถา้หมู่บา้นนั้นขา้มมาเที่ยวในเขตเราแลว้ก็จุด

ไฟแต่เราไม่รู้ เราเห็นตอนไฟไหมถ้า้สูงสัก 100 เมตร เขาก็ไปไกลแลว้ ถา้มนัเป็น
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แสงข้ึนมาสักศอกสักวาไปหาเขาไม่เจอแลว้ เพราะวา่มนัไปไกลแลว้ไปจบัอะไรก็

ไม่ได ้ส่วนมากมนัเป็นอยา่งนั้นจะตอ้งเห็นคาตาคาหนงัคาเขาถึงจะจบัได ้

 

   (2)  ความคึกคะนองของคนที่เข้าไปหาของป่าเป็นอีกสาเหตุหน่ึงที่

ก่อให้เกิดการเผาในที่โล่ง บางคร้ังแค่เดินเหยียบเศษใบไมใ้นป่าแลว้รู้สึกวา่ไม่โล่งหรือมนัรก ก็ทาํ

การจุดไฟเผาในพื้นที่นั้น ๆ และส่วนใหญ่ไม่สามารถจบัไดว้่าใครเป็นคนทาํโดย (นายข, 2556) 

เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไดก้ล่าวถึงประเด็นน้ีวา่ “บางทีแค่ไปเดินเหยียบ

เศษไมเ้สียงดงั ป่ามนัไม่โล่งหรือเดินเหยยีบเศษใบไมแ้ลว้ล่ืนลม้ ก็เผาแลว้ คลา้ย ๆ มนัเป็นความคึก

คะนองส่วนตวัว่าเผาป่าแลว้ป่ามนัโล่ง พอเขาเผาแลว้มนัก็ควบคุมไม่ได ้เพราะว่าเราไม่รู้เวลาเขา้

เวลาออกของเขาไม่รู้วา่ไปเวลาไหน” 

   (3)  การเผาเพื่อกลัน่แกลง้เจา้หน้าที่หรือคนในพื้นที่ เน่ืองจากพื้นที่ป่ามี

อาณาเขตกวา้งขวางอยากต่อการติดตามตรวจสอบให้ครอบคลุม ประกอบกบัจาํนวนเจา้หน้าท่ีท่ีมี

ไม่มากและป่าเป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนต่างมีสิทธิเขา้ไปใช้ประโยชน์ ทาํให้มีบางคนที่อาจจะ

ตั้งใจหรือไม่ตั้ งใจเผาเพือ่ฉกฉวยใช้ประโยชน์เหล่านั้น นอกจากน้ีอาจเป็นเพราะประชาชนไม่

ยอมรับมาตรการท่ีเกิดข้ึนหรือไม่ใส่ใจท่ีจะปฏิบติัตามมาตรการ จึงเผาเพื่อกลัน่แกลง้การทาํงานของ

เจา้หนา้ที่ภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งโดย (นายซ, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 10 บา้นหวันํ้ าแม่สะกึด

กล่าววา่ “ในป่ามนัก็มีหลายอยา่ง กลัน่แกลง้กนับา้ง คนเขา้ป่ามนัเยอะ” และ (นายช, 2556) ชาวบา้น

หมู่ที่ 10 บา้นหัวนํ้ าแม่สะกึด ไดใ้ห้ขอ้มูลทีเ่ป็นไปในทิศทางเดียวกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านแรกโดย

กล่าววา่ 

 

ในป่าบางส่ิงบางอยา่งมนัเจตนาเผา แต่เราไม่รู้วา่ใครเผา ใครจุด บางคร้ังคนมนัก็

คิดว่าสนุกสนานของเขาไปหรือว่ากลัน่แกลง้กนัมากกวา่ ก็เป็นอยูทุ่กปี แกลง้กนั

บา้งพื้นท่ีป่ามนักวา้งมาก ไฟป่าเขาจะรู้เร่ืองควนัแต่ละปี ๆ เขาจะรู้หมดเลยไฟไหม้

จุดไหน ๆ เขาจะวิ่งไปทุกหมู่บา้นก็น่าเห็นใจเขาอยู่เห็นใจจริง ๆ บางทีมีคนแจง้

ที่น่ียงัไม่เสร็จที่โน่นมาอีก คนเขาไม่พอ และอีกอย่างหน่ึงประชาชนกลัน่แกล้ง

หรือวา่นึกสนุกของเขาก็ไม่รู้นะ 

 

   สอดคลอ้งกบั (นายถ, 2556) ชาวบา้นหมู่ที่ 2 บา้นป่าปุ๊ ท่ีกล่าวถึงประเด็น

ดงักล่าวเพิ่มเติมวา่ “ภาครัฐมีคาํสั่งของผูว้่ายิ่งปีน้ีใครเผาจะจบัปรับ เขายิ่งเผาหนกัเลย เพราะทา้ทาย
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ไม่ขอเขาดี ๆ ผมก็เห็นดว้ย แต่วา่ชาวบา้นเขาหมัน่ไส้ บางคนไม่มีอารมณ์คิดจะเผาก็เผา ปีน้ีเขาเผา

จนเอาไม่อยูแ่ลว้” 

 จากผลการศึกษาที่กล่าวไปแลว้ในขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่สาเหตุของมลพิษทางอากาศ

จากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีสาเหตุหลกัหลกัจากการเผาในที่โล่ง (Open Burning) ซ่ึง

แบ่งสาเหตุของการเผาในที่โล่งออกเป็นพื้นที่ต่าง ๆ ประกอบดว้ย 1) การเผาในพื้นที่ป่า เป็นความ

เช่ือเร่ืองหาของป่าของคนในชุมชนท่ีเช่ือวา่หากไม่เผาในพื้นท่ีป่า พืชเศรษฐกิจอย่างเห็ดถอบและ

ผกัหวานจะไม่เจริญเติบโต นอกจากน้ียงัพบว่าประชาชนเผาในพื้นที่ป่าเพือ่ล่าสัตวแ์ละทาํเกษตร

แบบไร่เล่ือนลอย ขยายพื้นท่ีปลูกพืชตามวถีิการดาํรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 2) การเผาในพื้นที่

ทาํการเกษตร เพือ่ทาํลายเศษวสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ทาํลายเช้ือโรคในดิน และเป็นความเช่ือ

ของประชาชนบางคนที่คิดว่าการเผาในพื้นที่ทาํการเกษตรจะช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

โดยเฉพาะพืชตระกูลถัว่ นอกจากน้ียงัพบว่าเป็นวิธีที่ง่ายสะดวกรวดเร็วและไม่ส้ินเปลืองค่าใชจ่้าย 

3) การเผาในพื้นที ่ชุมชน มีสาเหตุจากการเผาเศษใบไม้ เศษหญ้า ที ่เกิดข้ึนภายในชุมชน 

ซ่ึงประชาชนในพื้นที่บางคนคิดว่าการเผาเศษใบไมป้ริมาณเล็กนอ้ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเกิด

ปัญหาหมอกควนั 4) การเผาในพื้นที่ขา้งทาง เพื่อทาํลายตน้ไม ้และเศษวชัพืชขา้งทางและบางคร้ัง

เกิดจากการลามมาจากพื้นท่ีทาํการเกษตร และ 5) สาเหตุอ่ืน ๆ เช่น คนต่างถ่ินหรือคนด่างดา้ว ความ

คึกคะนองของคนท่ีเขา้ไปหาของป่า และกลัน่แกลง้เจา้หนา้ท่ีหรือคนในพื้นท่ี 

  4.1.1.2 ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

  ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนอาจจะไม่ใช่สาเหตุหลกัของการเกิด

ปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนั เน่ืองจากสาเหตุหลกัของการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศ

จากหมอกควนัเกิดจากการกระทาํของมนุษย  ์(Man Made) ซ่ึงเป็นสาเหตุที่สามารถหาแนวทาง

ปรับเปล่ียนแกไ้ขหรือทาํใหค้่อย ๆ ลดลงจนไม่มีได ้แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธไดว้า่ลกัษณะทางภูมิศาสตร์

ที่แตกต่างกนัของแต่ละพื้นที่มีผลต่อการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนัที่ต่างกนั ใน

การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงได้ศึกษาลกัษณะทางภูมิประเทศของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ของการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ซ่ึงแน่นอนว่าการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง

ลกัษณะทางภูมิประเทศลกัษณะภูมิอากาศและประเภทของป่าในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไม่อาจทาํได้

เน่ืองจากเป็นลกัษณะทางธรรมชาติที่อยากจะควบคุม แต่ก็จะนาํไปสู่แนวทางการดาํเนินงานหรือ

วธีิการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมสาํหรับการจดัการมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัใน

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนภายใตข้อ้จาํกดัของลกัษณะทางภูมิประเทศดงักล่าว ซ่ึงผลจากการศึกษาพบว่า

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีประเด็นที ่ต้องพิจารณาในหลายประเด็น 
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ประกอบด้วย ลักษณะทางภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ และประเภทป่า ซ่ึงมีรายละเอียดผล

การศึกษาแต่ละประเด็นดงัน้ี 

   1)  ลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

   จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน

พบว่าพื้นที่ของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนโดยทัว่ไปเป็นพื้นที่ภูเขาและที่ราบระหว่างหุบเขา มีความสูง

ตั้งแต่ 100 -2,000 เมตร จากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90.50 เป็นทิว

เขาสูงสลับซับซ้อนที่เรียงตามแนวทิศเหนือ-ใตข้นานกัน และพื้นที่ป่าไม้ตามธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณ์โดยมีพื้นท่ีป่าประมาณ 6,976,650 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 88.02 ของพื้นที่จงัหวดั พื้นท่ีราบท่ี

เหมาะแก่การตั้งถ่ินฐานและเพาะปลูกมีเพียงร้อยละ 9.50 มีลกัษณะเป็นท่ีราบแคบ ๆ ระหวา่งภูเขา

และแม่นํ้ า มีความสูงเฉล่ีย 200 – 400 เมตร จากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง ทิวเขาท่ีสาํคญัคือทิวเขา

แดนลาวอยูท่างตอนเหนือสุดของจงัหวดั เป็นแนวแบ่งเขตแดนประเทศไทยกบัประเทศสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมาร์ และทิวเขาถนนธงชยัประกอบดว้ยทิวเขาเรียงขนานกนั 3 แนว คือทิวเขาถนน

ธงชยัตะวนัตกเป็นแนวเขตแดนประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทิวเขา

ถนนธงชยักลาง อยูร่ะหว่างแม่นํ้ ายวมและแม่นํ้ าแม่แจ่ม และทิวเขาถนนธงชยัตะวนัออกเป็นแนว

แบ่งเขตระหวา่งจงัหวดัแม่ฮ่องสอนกบัจงัหวดัเชียงใหม่ (สาํนกังานจงัหวดัแม่ฮ่องสอน, 2554) 

   ประชาชนและเจา้หนา้ท่ีภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งต่างมีความคิดเห็น

ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกนัถึงลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนที่เป็นหุบเขาแบบแอ่ง

กระทะและมีภูเขาสูงลอ้มรอบ เมื่อมีการเผาในที่โล่งทั้งบนที่สูงและที่ราบ หมอกควนัที่เกิดจากการ

เผาในท่ีโล่งก็จะถูกพดัพาตามความเร็วลมและทิศทางลม เม่ือฝุ่ นและควนัที่เกิดจากการเผาไหมใ้นที่

โล่งเหล่านั้นถูกพดัพาไปชนเขา้กบัภูเขา มวลอากาศเหล่านั้นก็จะมว้นตวัลงขา้งล่างไม่สามารถถูก

พดัพาไปได ้เพราะมีมวลอากาศหนกักดไว ้ทาํใหเ้กิดการสะสมของหมอกควนัในพื้นที่ ซ่ึงแมจ้ะไม่

มีการเผาในท่ีโล่งเพิ่มข้ึนหรือไม่มีหมอกควนัเพิ่มข้ึนมวลอากาศเหล่านั้นจะถูกสะสมไวเ้พราะมีภูเขา

ลอ้มรอบเป็นทั้งแนวปะทะและแนวกั้นไม่ใหม้วลอากาศลอยไปได ้เมือ่พิจารณาเปรียบเทียบกบัภาค

กลางทีมี่การทาํการเกษตรและมีการเผาในทีโ่ล่งเช่นเดียวกบัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนแต่ไม่มีปัญหา

เร่ืองการสะสมของหมอกควนัทั้งท่ีจาํนวนจุดร้อน (Hot Spot) ที่วดัไดมี้จาํนวนมากว่า เน่ืองจาก

ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ภาคกลางเป็นท่ีราบแตกต่างกบัของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เม่ือมีการเผาในพื้นท่ี

ต่าง ๆ ลมก็จะพดัพามวลอากาศและหมอกควนัเหล่านั้นให้สามารถถ่ายเทไปยงัพื้นท่ีอ่ืน ๆ ได ้โดย 

(นายก, 2556) เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัแม่ฮ่องสอนกล่าววา่ 
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เร่ืองของสภาพภูมิประเทศ พอลมพดัเอาฝุ่ นเขา้มามนัก็ถูกขงัไวใ้นแอ่งแม่ฮ่องสอน

มวลอากาศไม่ไดม้าแค่กิโลหรือสองกิโล แต่มาสูงเป็นห้าสิบกิโลแลว้มว้นอยู่ใน

แอ่งเวลาท่ีชนกบัภูเขา คลา้ยกบัแม่นํ้ าในลาํธารที่ชนกบักอ้นหินแลว้มนัจะมว้นตวั

เป็นรู ฝุ่ นก็เหมือนกนัแทนท่ีจะพดัผา่นไปเลยก็จะมว้นลงมาบางส่วนท่ีเบาก็พดัเลย

ไปแต่ส่วนที่หนกัก็พดัลงมวลอากาศหนกัมนักดไว ้พวกหมอกควนัท่ีลอยออกไป

ไม่ไดม้นัก็สะสมถึงแมจ้ะหยุดเผาแลว้ถา้มีลมอยู่ถึงแมจ้ะไม่มีควนัมนัก็ยงัไม่ไป

ไหน ยงัอยูโ่ดยท่ีภูเขาเป็นแนวปะทะทาํใหฝุ้่ นละอองไม่สามารถท่ีจะข้ึนไปไดห้รือ

ลอยไปได ้ทาํให้ติดอยู ่ อยา่งเทียบแอ่งเชียงใหม่กบัแม่ฮ่องสอนแอ่งแม่ฮ่องสอนมี

ลกัษณะชนัและเล็กแอ่งเชียงใหม่กวา้งกว่าลมมาไม่นานเดียวก็พดัไปแลว้ ขนาด

พื้นที่ราบก็ไม่เท่ากนัแอ่งใหญ่ลมก็เขา้มาได้มากกว่าแลว้ก็พดัไปไดม้ากกว่าแอ่ง

เล็กจะมีการพดัได้น้อยกว่า ถึงมีจุดร้อนน้อยกว่าก็ตามคุณภาพอากาศก็แย่กว่า

เน่ืองจากมนัไม่พดัไปไหน 

 

   สอดคล้องกับ (นายข, 2556) เจา้หน้าที่สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั

แม่ฮ่องสอนท่ีกล่าวถึงลกัษณะทางภูมิประเทศของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนวา่มีลกัษณะเป็นแอ่งกระทะท่ี

เมื่อมีการเผาในที่โล่ง หมอกควนัที่เกิดข้ึนมาก็จะสะสมและปกคลุมไปทั้งเมือง โดยได้กล่าวว่า 

“ในตวัเมืองแม่ฮ่องสอนเท่าท่ีผมสังเกตมนัจะเป็นแบบแอ่งกระทะ พอเขาเผามนัก็จะคลุมไปทั้งเมือง 

แต่พวกท่ีอยูข่า้งนอกไกลออกไปเขาคงไม่ไดรั้บผลกระทบเท่าไร เพราะมนัเกิดการถ่ายเทของอากาศ

ท่ีดีกวา่ ท่ีตาํบลอ่ืนท่ีไม่ใช่ในเขตของอาํเภอเมืองแม่ฮ่องสอน” 

  และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั (นายช, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 10 บา้นหวั

นํ้าแม่สะกึด กล่าววา่ “แม่ฮ่องสอนเราเป็นแอ่งกระทะ ลมจะตีขา้งบนแต่ขา้งล่างจะน่ิง ควนัทั้งหลาย

มนัก็โดนกดลงตํ่าอยู่ในแอ่ง ทีน้ีการจะให้มนัระเหย ละลายไป มนัก็อยากเพราะวา่อากาศมนัจะอยู่

สูงกวา่ที่หมอกควนัอยู”่ สอดคลอ้งกบั (นายซ, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 10 บา้นหวันํ้ าแม่สะกึด ท่ีได้

กล่าววา่ “ภูมิประเทศมนัเอ้ืออาํนวยมากเลยกบัการที่ควนัจะตอ้งอยูต่รงน้ี มนัจะเป็นแอ่งกระทะ มนั

ไม่ไปไหนมนัก็อยูต่รงน้ี” 
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ภาพที ่4.2  ลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

   2)  ลกัษณะภูมิอากาศของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนอยูใ่นภูมิอากาศเขตร้อนจดั 

มีหมอกปกคลุมทั้งปี ตอนกลางวนั มีอุณหภูมิสูงมากเน่ืองจากถูกอิทธิพลของแสงแดดเผา ส่วนใน

ตอนกลางคืนไดรั้บอิทธิพลของลมภูเขาทาํใหอ้ากาศภายในหุบเขาเยน็ลงอยา่งรวดเร็ว เม่ือความร้อน

ตอนกลางวนัลอยตวัสูงข้ึนปะทะกบัความช้ืนของอากาศในตอนกลางคืนจึงเกิดเป็นหมอกควนัปก

คลุมในบริเวณหุบเขา ดงันั้นในช่วงฤดูหนาวจะมีหมอกหนา ในฤดูร้อนจะมีหมอกที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลันผสมกับควนัไฟป่าและควนัไฟจากการเผาในฤดูแล้ง         

(ฤดูหนาว-ฤดูร้อน) และในฤดูฝนจะมีหมอกเมฆฝนปกคลุมโดยเฉพาะตามไหลเขา (แม่ฮ่องสอน, 

2554) ซ่ึงลกัษณะภูมิอากาศของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนที่กล่าวไปแลว้ในขา้งตน้มีผลต่อการสะสมของ

มวลอากาศ และกลายเป็นมลพิษทางอากาศ นอกจากน้ียงัได้รับอิทธิพลจากสภาพภูมิอากาศที่

เปลี่ยนไปของโลกจากสภาวะโลกร้อน เนื่องจากสภาพอากาศของโลกมีความผนัผวนและ

เปลี่ยนแปลง ส่งผลถึงแนวโน้มการเกิดปัญหาหมอกควนัในอนาคตอาจจะมีความรุนแรงข้ึน 

ถึงแมว้่าจะมีการเผาเท่าเดิม เพราะสภาพภูมิอากาศของโลกที่มีความเปล่ียนแปลงไป และหากไม่มี

การควบคุมและการจดัการทีดี่ปัญหาเร่ืองหมอกควนัก็ยงัคงจะเกิดข้ึนอยูต่่อไป เพราะไดรั้บอิทธิพล

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย (นายก, 2556) เจา้หนา้ที่สํานกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไดก้ล่าววา่ 
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มีอิทธิพลจากสภาพภูมิอากาศ Climate Change ความผนัผวนเร่ืองของอุณหภูมิ

ความร้อนมนัทาํใหแ้นวโนม้ในอนาคตยงัจะมีความรุนแรงเพิ่มข้ึน หากยงัมีการเผา

อยู ่แนวโนม้หมอกควนัหากไม่มีการควบคุมการเผาที่ดีเร่ืองหมอกควนัก็ยงัจะเกิด

และรุนแรงข้ึนถึงแมจ้ะมีการเผาเท่าเดิมเพราะมนัสะสมและมีอิทธิพลของมวล

อากาศ 

 

   3)  ประเภทป่าในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ขอ้มูลของกรมป่าไมเ้ม่ือปี พ.ศ. 

2551 พบว่าจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ป่าไมป้ระมาณ 11,267.70 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ

88.85 ของพื้นทีร่วมทั้ งจังหวดั ประกอบด้วย พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าไม้ถาวรตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือปี พ.ศ. 2509 เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า วนอุทยานและสวนรุก

ชาติ (สํานกังานจงัหวดัแม่ฮ่องสอน, 2554) และผลจากการศึกษาพบว่า ป่าในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน

เป็นป่าชนิดผลดัใบทั้งป่าเตง็รังและป่าเบญจพรรณ ซ่ึงตามธรรมชาติของตน้ไมใ้นป่าดงักล่าวจะตอ้ง

มีการผลดัใบทุกปี และผลิใบอีกคร้ังในฤดูผลิใบไมผ้ลิ โดยใบไมที้่เกิดจากการผลดัใบของตน้ไมใ้น

ป่าจะเกิดการสะสมและมีปริมาณมาก หากไม่มีการจดัการที่เหมาะสมหรือห้ามไม่ให้มีการเผาอยา่ง

เด็ดขาดตามมาตรการเม่ือมีคนมาจุดไฟเผาในป่าหรือเกิดไฟป่าหลงัจากระยะเวลาท่ีมาตรการกาํหนด

คือ 100 วนัอนัตราย จะก่อให้เกิดความรุนแรงของไฟป่า ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในป่าและ

ก่อให้เกิดการเผาไหมใ้นที่โล่งเป็นพื้นที่กวา้ง นาํไปสู่มลพิษทางอากาศจากหมอกควนัและเกิดการ

สะสมของหมอกควนัในปริมาณมากและหนาแน่น โดย (นายก, 2556) เจ้าหน้าที่สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไดอ้ธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัประเภทของป่าใน

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนวา่ 

 

ในทางวชิาการ ป่าท่ีจะเกิดติดไฟและก่อให้เกิดฝุ่ นละอองหรือมีไฟไหมไ้ดก้็คือป่า

เตง็รังและป่าเบญจพรรณซ่ึงจะมีไฟเขา้ ป่าดิบเขา ป่าสนปรกติไฟจะไม่เขา้อยูแ่ลว้

และการที่ไฟไหมใ้นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อป่า

มากกว่าโทษ เพราะว่าอย่างแรกเลยคือเป็นการคงระบบนิเวศของป่าเต็งรังกบัป่า

เบญจพรรณไว ้เพราะวา่ป่าทั้ง 2 ชนิดน้ีจะตอ้งมีไฟเขา้เพื่อรักษาสภาพและก็เป็น

การช่วยคงสภาพป่านั้นไว ้ แลว้ก็ตน้ไมข้องป่าเต็งรังจะมีการปรับตวักบัไฟป่าอยู่

แลว้คือมีเปลือกท่ีหนาและทนไฟ ถา้มีไฟเขา้ทุกปีจะไม่มีผลต่อตน้ไมน้ั้น 
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   สอดคล้องกับ (นายจ, 2556) เจ้าหน้าที่สํานักจดัการป่าไม้ท่ี 1 สาขา

แม่ฮ่องสอนท่ีไดอ้ธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัธรรมชาติของตน้ไมใ้นป่าท่ีในผลดัใบในฤดูแลง้ เพราะเป็น

ฤดูท่ีแห้งแล้ง ไม่ค่อยมีนํ้ าเพราะฝนตกน้อยจึงทิ้งใบเพื ่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพธรรมชาติที่

เปล่ียนไป และเร่ิมแตกใบอีกคร้ังในฤดูใบไมผ้ลิซ่ึงเป็นไปตามวฏัจกัรของป่าเต็งรัง โดยไดก้ล่าว

อธิบายเพิ่มเติมวา่ 

 

คือเม่ืออยา่งไรเสียพื้นท่ีป่าบา้นเรามนัมีลกัษณะเป็นป่าผลดัใบ ป่าเบญจพรรณ เป็น

ส่วนใหญ่ ยกเวน้บนเขาสูง ๆ ที่เป็นป่าดิบเขา มนัก็จะไม่ค่อยทิ้งใบแต่ถา้ป่าเบญจ

พรรณชั้นล่างลงมามนัก็จะทิ้งใบทุกปี ซ่ึงเป็นธรรมชาติของเขา เขาทิ้งใบเพราะเขา

รู้วา่จากน้ีไปนํ้ าจะนอ้ย ฝนจะไม่มี เป็นการปรับตวัตามธรรมชาติ เขาจะทิ้งใบของ

เขาหมดแลว้ก็รอ ถา้เราไปดูป่าตอนกลางกุมภาหรือเดือนมีนาเราจะเห็นวา่มนัไม่มี

ใบไม ้ดูเหมือนกบัตน้ไมม้นัจะยืนแห้งตาย แต่ไม่ใช่ซ่ึงส่วนมากจะเป็นป่าเต็งรัง

ก่อนจะเขา้สู่ฤดูผลดัใบถา้เรามองไปบนเขาจะเห็นใบไมสี้เหลือง สีส้ม สีแดง สวย

มากตอนท่ีเขากาํลงัจะผลดัใบแต่พอหลงัจากนั้นมนัจะแหง้ 

 

   และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั (นายซ, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 10 บา้นหวั

นํ้ าแม่สะกึด ที่กล่าวถึงตน้ไมใ้นป่าว่าเป็นไมผ้ลดัใบเมื่อถึงฤดูแลง้จะทิ้งใบและหากมีใครจุดไฟทาํ

การเผาในท่ีโล่งก็จะก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัโดยไดก้ล่าวเพิ่มเติมวา่ “เพราะวา่มนั

ก็เป็นป่าเขาทั้งนั้น เวลาหนา้แลง้มาใบไมม้นัก็ล่วงหมดเวลาใครเผามนัก็เกิดหมอกควนัข้ึนมาป่าก็

เป็นป่าใบใหญ่ ๆ เหมือนท่ีเขาเอาไปทาํหลงัคาบา้น พวกนั้นเวลามนัลุกมนัลุกแรงมาก” 

 จากรายละเอียดผลการศึกษาที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าลักษณะทาง

ภูมิศาสตร์ของจังหวดัแม่ฮ่องสอนเป็นลักษณะคล้ายแอ่งกระทะ มีภูเขาสูงล้อมรอบ ลักษณะ

ภูมิอากาศของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนจดัอยูใ่นภูมิอากาศเขตร้อนจดั มีหมอกปกคลุมทั้งปีตอนกลางวนัมี

อุณหภูมิสูงมาก เน่ืองจากถูกอิทธิพลของแสงแดดเผา ส่วนในตอนกลางคืนไดรั้บอิทธิพลของลม

ภูเขาทาํให้อากาศภายในหุบเขาเยน็ลงอย่างรวดเร็ว เมื่อความร้อนตอนกลางวนัลอยตวัสูงข้ึนปะทะ

กบัความช้ืนของอากาศในตอนกลางคืนจึงเกิดเป็นหมอกควนัปกคลุมในบริเวณหุบเขาท่ีเม่ือถึงฤดู

หมอกควนัและมีการเผาในท่ีโล่งจะส่งผลให้เกิดการสะสมของหมอกควนัเหล่านั้น และประเภทป่า

ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่เป็นป่าชนิดผลดัใบ ไดแ้ก่ ป่าเตง็รัง และป่าเบญจพรรณ ซ่ึงเป็นป่าที่

ตอ้งมีการทิ้งใบตามธรรมชาติในช่วงฤดูแลง้ เพือ่ปรับตวัให้เขา้กบัสภาพธรรมชาติที่เปล่ียนไปและ
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เร่ิมแตกใบอีกคร้ังในฤดูใบไมผ้ลิ ซ่ึงเป็นไปตามวฏัจกัรของป่าเต็งรัง โดยการทิ้งใบจากตน้ไมใ้นป่า

ประเภทน้ีจะมีปริมาณมากและเม่ือมีไฟเขา้ในระบบจะก่อใหเ้กิดหมอกควนัปริมาณมาก 

  4.1.1.3  มลพิษทางอากาศจากประเทศใกลเ้คียง 

  จากการศึกษาพบวา่จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีแนวพรมแดนติดกบัประเทศสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมาร์ รวมระยะทางประมาณ 483 กิโลเมตร โดยเป็นพื้นดินประมาณ 326 กิโลเมตร

เป็นแม่นํ้ าประมาณ 157 กิโลเมตร แบ่งเป็นแม่นํ้ าสาละวิน 127 กิโลเมตร และแม่นํ้ าเมย 30 

กิโลเมตร นอกจากน้ีทางภาคใต้ยงัติดกับจังหวดัตากและทางภาคตะวนัออกยงัติดกับจังหวดั

เชียงใหม่ (สํานกังานจงัหวดัแม่ฮ่องสอน, 2554) ซ่ึงเป็นจงัหวดัที่ประสบปัญหาเก่ียวกบัมลพิษทาง

อากาศจากหมอกควนัเช่นกนั และจากการสัมภาษณ์เจา้หน้าที่และประชาชนไดใ้ห้ความคิดเห็นที่

เป็นไปในทิศทางเดียวกนัว่าประเทศสหภาพเมียนมาร์มีการเผาในที่โล่งเช่นเดียวกบัประเทศไทย 

เม่ือมีหมอกควนัที่เกิดจากการเผาไหมเ้กิดข้ึน หมอกควนัเหล่านั้นบางส่วนจะถูกพดัพามาสะสมใน

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดย (นายก, 2556) เจา้หน้าที่สํานกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนไดก้ล่าววา่ 

 

เร่ืองของสภาพภูมิประเทศ ประเทศไทยอยู่ใกลพ้ม่า มีเทือกเขาแดนลาวกบัถนน

ธงชยัทอดยาว กบัแม่นํ้ าสาละวินกั้นขวางอยู ่เวลาที่ควนัเขา้มามนัจะติดแนวหลุบ

เขา แลว้มนักกัอยูข่า้งใน มนัขา้มมาจากพม่าง่ายมาก เพราะวา่นํ้ ากั้นไวก้บัภูเขากั้น

ไวพ้อลมพดัเอาฝุ่ นเขา้มามนัก็ถูกขงัไวใ้นแอ่งแม่ฮ่องสอน มวลอากาศไม่ไดม้าแค่

กิโลหรือสองกิโลแต่มาสูงเป็นหา้สิบกิโล 

 

  สอดคลอ้งกบั (นายฉ, 2556) เจา้หน้าท่ีสํานกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนท่ีใหข้อ้มลูเพิ่มเติม โดยกล่าววา่ 

 

ทั้งหมด 7 อาํเภอ ติดกบัประเทศเพือ่นบา้นของเราดว้ย และประเทศเพื่อนบา้นของ

เราก็เป็นพี่นอ้งกนั ก็เดินขา้มไปขา้มมา ลกัษณะการเป็นอยูค่ลา้ยกนัการทาํงานหา

กินก็คลา้ยกนั การจุดไฟเผาป่าทางนู้นเขาก็มีพอสมควร ถา้เช็คจากจุด Hot Spot 

แลว้ทางนู้นจะเยอะมาก ทีน้ีควนัมนัก็มาจากทางนั้นแลว้มนัก็รุมเขา้มาอยู่ในแอ่ง

การที่ลมพดัมามนัจะไปก็ไม่ไป มนัก็จะวนอยูอ่ย่างน้ี มนัจะมีช่วงเวลา ถา้มีพายุมี

ลมมามนัก็จะผอ่นคลาย 
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  ถึงแมว้า่ประเทศไทยจะทาํการควบคุมการเกิดหมอกควนั แต่ถา้ประเทศเพื่อนบา้น

ไม่ควบคุมก็ไม่สามารถแกปั้ญหาดงักล่าวได ้เน่ืองจากหมอกควนัอยูใ่นรูปของก๊าซที่สามารถถูกพดั

พาไปไดด้ว้ยแรงลมและไม่สามารถหยดุอยูท่ี่ใดท่ีหน่ึงได ้แต่ถา้รวมตวักนัและมีความหนาแน่นมาก

พอก็สามารถเกิดการสะสมได ้โดย (นายช, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 10 บา้นหวันํ้าแม่สะกึด กล่าววา่ 

 

ถา้ต่างประเทศรอบขา้งของเรามนัก็มีส่วนเยอะ จริง ๆ แล้วการควบคุม ประเทศ

ไทยเราควบคุม แต่ประเทศอื่นเขาควบคุมไหม มนัมีผลกระทบอย่างน้ี ถา้เราทาํ

แลว้เขาไม่ทาํมนัก็เปล่าประโยชน์ เรามีแค่กาํมือแต่รอบขา้งของเรามีเยอะมนัก็มี

ขั้วบวกขั้วลบเหมือนกนั ถา้หากประเทศไทยของเรารณรงค์ทาํจริง ๆ แต่ประเทศ

อ่ืนเขาไม่รณรงคอ์ยา่งเรามนัก็เปล่าประโยชน์ เพราะลมมนัก็ไปทางนั้นทางน้ี 

  

 จากผลการศึกษาซ่ึงกล่าวไปแลว้ในขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่มลพิษทางอากาศจากหมอก

ควนัของประเทศเพือ่นมีผลต่อการสะสมของหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เน่ืองจากจงัหวดั

แม่ฮ่องสอนมีแนวพรมแดนติดกบัประเทศสหภาพเมียนมาร์ เม่ือประเทศสหภาพเมียนมาร์มีการเผา

ไหมใ้นท่ีโล่ง หมอกควนัที่เกิดจากการเผาไหมจ้ะถูกพดัพาและเกิดการสะสมอยู่ในพื้นที่จงัหวดั

แม่ฮ่องสอนได ้



 

 

ตารางที ่4.1  สาเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

1.  การเผาในท่ีโล่ง (Open Burning) 

 

- การเผาในพื้นท่ีป่า เป็นความเช่ือเร่ืองหาของป่าของคนในชุมชนท่ีเช่ือวา่หากไม่เผาพืชพนัธ์ุในป่าอยา่ง 

เห็ดถอบและผกัหวานจะไม่เจริญเติบโต นอกจากน้ียงัพบวา่ประชาชนเผาในพื้นที่ป่าเพื่อล่าสัตวแ์ละ

ทาํเกษตรแบบไร่เล่ือนลอยขยายพื้นท่ีปลูกพืชตามวถีิการดาํรงชีวติของประชาชนในพื้นท่ี 

- การเผาในพื้นท่ีทาํการเกษตร เพื่อทาํลายเศษวสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ทาํลายเช้ือโรคในดินและเป็น 

ความเช่ือของประชาชนบางคนท่ีคิดวา่การเผาในพื้นที่ทาํการเกษตรจะช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

โดยเฉพาะพืชตระกลูถัว่ นอกจากน้ียงัพบวา่เป็นวธีิท่ีง่าย สะดวก รวดเร็ว และไม่ส้ินเปลืองค่าใชจ่้าย 

- การเผาในพื้นท่ีชุมชนเพื่อเผาเศษใบไม ้เศษหญา้ ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน ซ่ึงประชาชนในพื้นท่ีบางคน 

คิดวา่การเผาเศษใบไมป้ริมาณเล็กนอ้ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเกิดปัญหาหมอกควนั 

- การเผาในพื้นท่ีขา้งทาง เพื่อทาํลายตน้ไมแ้ละเศษวชัพืชขา้งทางและบางคร้ังเกิดจากการลามมาจาก 

พื้นท่ีทาํการเกษตร 

- สาเหตุอ่ืน ๆ เช่น คนต่างถ่ิน หรือคนด่างดา้ว ความคึกคะนอง ของคนท่ีเขา้ไปหาของป่าและกลัน่แกลง้ 

เจา้หนา้ท่ีหรือคนในพื้นท่ี 

2.  ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของจงัหวดั 

แม่ฮ่องสอน 

- ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็นแอ่งกระทะมีภูเขาสูงลอ้มรอบ ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีเอ้ือ 

ต่อการสะสมของหมอกควนั 
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ตารางที ่4.1(ต่อ) 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

2.  ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของจงัหวดั 

แม่ฮ่องสอน (ต่อ) 

- ลกัษณะภูมิอากาศของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนอยูใ่นภูมิอากาศเขตร้อนจดั มีหมอกปกคลุมทั้งปี ตอนกลาง 

วนัมีอุณหภูมิสูงมาก เน่ืองจากถูกอิทธิพลของแสงแดดเผา ส่วนในตอนกลางคืนไดรั้บอิทธิพลของลม

ภูเขาทาํใหอ้ากาศภายในหุบเขาเยน็ลงอยา่งรวดเร็ว เม่ือความร้อนตอนกลางวนัลอยตวัสูงข้ึนปะทะกบั

ความช้ืนของอากาศในตอนกลางคืน จึงเกิดเป็นหมอกควนัปกคลุมในบริเวณหุบเขา เม่ือมีการเผาในท่ี

โล่งจะส่งผลต่อการสะสมของหมอกควนัในพื้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเช่นกนั 

- ประเภทป่าในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่เป็นป่าชนิดผลดัใบ ไดแ้ก่ ป่าเตง็รัง และป่าเบญจพรรณ ซ่ึง 

เป็นป่าท่ีตอ้งมีการทิ้งใบตามธรรมชาติในช่วงฤดูแลง้เพื่อปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพธรรมชาติท่ีเปล่ียนไป

ตามวฏัจกัรของป่าเตง็รัง โดยการทิ้งใบจากตน้ไมใ้นป่าประเภทน้ีเม่ือมีการสะสมในปริมาณมากและมี

การเผาในพื้นท่ีป่าจะก่อใหเ้กิดควนัไฟหนา และเกิดการสะสมของหมอกควนัปริมาณมาก 

3.  มลพิษทางอากาศจากประเทศ 

ใกลเ้คียง 

- มลพิษทางอากาศจากหมอกควนัของประเทศเพื่อนมีผลต่อการสะสมของหมอกควนัในจงัหวดั 

แม่ฮ่องสอน เน่ืองจากจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีแนวพรมแดนติดกบัประเทศสหภาพเมียนมาร์ เม่ือประเทศ

สหภาพเมียนมาร์มีการเผาไหมใ้นที่โล่งหมอกควนัที่เกิดจากการเผาไหมจ้ะถูกพดัพามา และเกิดการ

สะสมอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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 4.1.2  ผลกระทบของมลพษิทางอากาศจากหมอกควนัในจังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 จากการศึกษาขอ้มูลเอกสารและการสัมภาษณ์ พบว่าผลกระทบของมลพิษทางอากาศจาก

หมอกควนัในจังหวดัแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย ผลกระทบด้านสุขภาพ ผลกระทบด้านการ

ท่องเท่ียว และผลกระทบดา้นการคมนาคม ซ่ึงมีรายละเอียดผลการศึกษาในแต่ละประเด็นดงัน้ี 

  4.1.2.1  ผลกระทบดา้นสุขภาพ 

  ขอ้มูลบนัทึกผลการเฝ้าระวงั 4 กลุ่มโรคของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนประจาํปี พ.ศ. 

2556 ซ่ึงประกอบดว้ย กลุ่มโรคทางเดินหายใจ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มโรคตาอกัเสบ

และกลุ่มโรคผวิหนงัอกัเสบ พบวา่ผูป่้วยประจาํเดือนมกราคมมีจาํนวน 10,476 คน เดือนกุมภาพนัธ์

มีจาํนวน 11,460 คน เดือนมีนาคมมีจาํนวน 10,995 คน และเดือนเมษายนมีจาํนวน 9,242 คน ซ่ึง

เดือนท่ีมีผลการตรวจวดั 4 กลุ่มโรคสูงสุดคือเดือนกุมภาพนัธ์ และเดือนท่ีผลการตรวจวดั 4 กลุ่ม

โรคน้อยที่สุดคือเดือนเมษายนทั้งน้ีหากเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีบนัทึกไวเ้ม่ือปี พ.ศ. 2555 พบว่า

ขอ้มูลของปีน้ีเพิ่มสูงข้ึนจากปีที่ผ่านมาในภาพรวมร้อยละ 4.5 โดย (นายข, 2556) เจา้หน้าท่ี

สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไดอ้ธิบายวา่ “จากขอ้มูลที่ทาํปีน้ีรวมของเดือนมกราคม

10,476 ราย กุมภาพนัธ์ 11,470 ราย มีนาคม10,995 ราย เมษายน 9,242 ราย ถา้เทียบปีน้ีกบัปีก่อน ปี

น้ีเพิ่มข้ึนในภาพรวม 4.5 เปอร์เซ็น เฉพาะคนท่ีป่วยเพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้เฉพาะ 4 กลุ่มโรคที่เพิ่มข้ึน

4.5 เปอร์เซ็น” 

  เจา้หนา้ที่ภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินและประชาชนให้ขอ้มูลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั

วา่หมอกควนัก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นสุขภาพ ซ่ึงผลกระทบในเบ้ืองตน้เม่ืออยูใ่นบริเวณท่ีมีปริมาณ

หมอกควนัหนาแน่นคือ อาการแสบตา หายใจไม่สะดวก ส่วนใหญ่เกี่ยวกบัระบบทางเดินหายใจ

โรคหลอดลมอกัเสบหรือเป็นไขห้วดั ผูที้เ่ส่ียงต่อการได้รับผลกระทบมากว่ากลุ่มอื่นคือเด็กและ

คนชรา ซ่ึงประชาชนในพื้นท่ีสามารถป้องกนัตนเองจากการไดรั้บผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในเบ้ืองตน้ได้

โดยการใส่หน้ากากป้องกนั (Mask) เพือ่ลดปริมาณหมอกควนัที่จะเขา้สู่ระบบทางเดินหายใจซ่ึง

(นายฉ, 2556) เจา้หน้าที่สํานักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัแม่ฮ่องสอนกล่าวถึง

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อสุขภาพวา่ 

 

ก็จะมีในเร่ืองของประชาชนที่ไดรั้บผลกระทบก็คือหลอดลมอกัเสบ หวดัต่าง ๆ

ทางโรงพยาบาลจะเช็คไดที้่เก่ียวกบัโรคหลอดลมทางเดินหายใจทัว่ไป ส่วนใหญ่

ถา้เรารู้เราก็จะใชห้นา้กากอนามยัป้องกนั (Mask) ปิดชัว่คราว บางทีมนัออกไปขา้ง

นอกไม่ไดเ้ลยนะ มนัแสบตา รู้สึกวา่มีปัญหาการหายใจเขา้กบัแสบตา 
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  สอดคล้องกบั (นายต, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 2 บา้นป่าปุ๊ท่ีได้กล่าวถึงประเด็น

ดงักล่าวว่า “ในหมู่บา้นน้ีก็แสบตา หายใจไม่สะดวก ตอ้งไปโรงพยาบาล บางคนก็แพ  ้เป็นเยอะ

เหมือนกนั ก็มีผลกระทบทางดา้นร่างกายหายใจลาํบากตาก็แสบ” และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั 

(นายช, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 10 บา้นหวันํ้าแม่สะกึด ซ่ึงกล่าวถึงผลกระทบที่ไดรั้บวา่ “ถา้หมอกควนั

เยอะ ๆ มนัก็กระทบเร่ืองของอากาศ มนัจะมีผลต่อการหายใจ มนัจะมีผลทาํใหเ้ป็นไขห้วดั” 

  4.1.2.2  ผลกระทบดา้นการท่องเท่ียว 

  เน่ืองจากมาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนั

ทีรั่ฐบาลนาํมาใชใ้นการดาํเนินการประจาํปี พ.ศ. 2556 เป็นแนวทางการดาํเนินงานที่ไม่ตอ้งการให้

เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและสุขภาพของประชาชนเป็นหลกั โดยเฉพาะจงัหวดัที่ไดรั้บความ

นิยมดา้นการท่องเท่ียวอยา่งจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงนกัท่องเท่ียวนิยมมาเท่ียวตลอดทั้งปีแต่ในส่วนของ

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนพบว่าไม่ได้รับผลกระทบเร่ืองการท่องเที่ยวเท่าใดนักเพราะช่วงที่เกิดวิกฤต

หมอกควนัอยูร่ะหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-เดือนเมษายน ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวของจงัหวดั นกัท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่นิยมมาเทีย่วจงัหวดัแม่ฮ่องสอนในช่วงฤดูหนาว ซ่ึงเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นสบายโดย

(นายฉ, 2556) เจา้หน้าที่สํานักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัแม่ฮ่องสอนกล่าวถึง

ประเด็นเก่ียวกบัผลกระทบดา้นการท่องเท่ียววา่ 

 

ในส่วนของการท่องเท่ียวก็ไดรั้บผลกระทบ แต่การที่ประชาชนจะมาเที่ยวพกัผอ่น

มนัก็เป็นช่วงฤดูแลง้อากาศหน้าแลง้ที่แม่ฮ่องสอนมนัก็รู้ ๆ อยู ่มนัเหมาะสาํหรับ

หน้าหนาว อากาศเยน็ มารับอากาศเยน็ ๆ สายหมอกธรรมชาติ แต่ถา้ถามมนัเป็น

ภัยพิบัติไหมมันเป็น  แต่รัฐบาลก็ไม่ประกาศเพราะว่าจะมีผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม เพราะว่าเศรษฐกิจในเร่ืองของการท่องเที่ยวน่ีสําคญัอาจจะมีผลกบั

แม่ฮ่องสอนน้อย แต่แถวเชียงใหม่ เชียงราย พวกนั้นไม่ได ้เขามีนกัท่องเที่ยวอยู่

ตลอดเวลา มีคนเท่ียวทั้งปี 

 

  สอดคล้องกับ (นายก, 2556) เจ้าหน้าที ่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัแม่ฮ่องสอนท่ีกล่าวถึงผลกระทบดา้นการท่องเที่ยวเพิ่มเติมว่า “ทางรัฐบาลไม่

ตอ้งการใหเ้กิดวกิฤตหมอกควนัเลย เพราะวา่รัฐบาลกลวัวา่จะกระทบกบัการท่องเที่ยว และสุขภาพ

ของประชาชนโดยเฉพาะจงัหวดัใหญ่ ๆ อย่างเชียงใหม่ ที่มีมูลค่ามาก ในส่วนของแม่ฮ่องสอนถา้

เทียบเมด็เงินก็มีมลูค่าไม่เท่าท่ีเชียงใหม่” 
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  4.1.2.3  ผลกระทบดา้นการคมนาคม 

  เม่ือเขา้สู่เดือนกมุภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายนของแต่ละปีพื้นท่ีของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน

จะถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควนัที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศซ่ึงส่งผลต่อทศันวิสัยการเดินทาง

คมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ ทาํใหเ้ที่ยวบินเดินทางจากจงัหวดัเชียงใหม่สู่จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

ถูกยกเลิกและส่งผลกระทบต่อเน่ืองสาํหรับธุรกิจการเดินทางการท่องเท่ียวและการติดต่อดา้นต่าง ๆ

ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนโดย (นายง, 2556) เจา้หน้าที่สํานักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกล่าวว่า 

“การเดินทางโดยเคร่ืองบินก็จะมีผลกระทบ ซ่ึงประชาชนทัว่ไปก็อาจจะไม่ไดรั้บผลกระทบเท่าไร

แต่อาจจะกระทบกับธุรกิจเอกชนอะไรต่าง ๆ ที่ต้องอาศยัเร่ืองของการเดินทาง อาจจะมีบ้าง” 

สอดคลอ้งกบั (นายถ, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 2 บา้นป่าปุ๊ ท่ีกล่าวถึงผลกระทบจากหมอกควนัต่อการ

เดินทางทางอากาศวา่ “ก็หนกัมากปีน้ีคลุมกนัมองไม่เห็นยอดดอยเลย เพราะถา้เคร่ืองลงไม่ไดก้็เป็น

ประโยชน์กบัพวกรถรับจา้ง” 

  และพบว่าการคมนาคมทางบกได้รับผลกระทบจากการสะสมของหมอกควนั

เช่นกนั เน่ืองจากหมอกควนับดบงัทศันวิสัยทาํให้การเดินทางสัญจรลาํบากโดยเฉพาะหากตอ้ง

เดินทางไปในพื้นที่ที ่มีการสะสมของหมอกควนัในปริมาณที่หนาแน่นและยงัส่งผลกระทบ

เช่ือมโยงกบัดา้นสุขภาพคือการระคายเคืองและแสบตา ซ่ึง (นายญ, 2556) ประชาชนคนที่ 3 หมู่ท่ี 

10 บา้นหวันํ้ าแม่สะกึด กล่าววา่ “มนัก็มีผลกระทบ หมอกควนัเวลาเราขบัรถไปไหนมนัก็แสบตา” 

สอดคลอ้งกบั (นายฌ, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 10 บา้นหวันํ้ าแม่สะกึด ท่ีกล่าวเพิ่มเติมวา่ “ทอ้งฟ้ามวั

ไปหมดเลยการเดินทางไปที่ต่าง ๆ ในตวัเมืองก็ยงัไปได้แต่ไม่อยากไป ในเมืองมนัเยอะกว่าเรา

เพราะอยูใ่นบา้นเราก็มีควนัแลว้ใช่ไหม พอออกไปขา้งนอกยิง่ควนัใหญ่เลยควนับางท่ีเยอะกวา่เรา” 

จากขอ้มูลท่ีกล่าวไปแลว้ในขา้งตน้ สามารถสรุปได้ว่ามลพิษทางอากาศจากหมอกควนัใน

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนส่งผลกระทบดา้นสุขภาพ โดยอาการในขั้นแรกเม่ือไดรั้บหมอกควนัหรืออยูใ่น

พื้นท่ีท่ีมีการสะสมของหมอกควนัหนาแน่นจะก่อใหเ้กิดอาการแสบตา หายใจลาํบาก ส่งผลเก่ียวกบั

ระบบทางเดินหายใจในส่วนของผลกระทบดา้นการท่องเที่ยวพบว่าจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไม่ไดรั้บ

ผลกระทบเท่าใดนักเมื่อเทียบกับจงัหวดัท่ีมีนักท่องเท่ียวนิยมไปเท่ียวตลอดทั้ งปีอย่างจงัหวดั

เชียงใหม่และจงัหวดัเชียงราย ทั้งน้ีเป็นเพราะจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเหมาะแก่การท่องเท่ียวในช่วงฤดู

หนาวที่มีอากาศเยน็สบาย แต่ช่วงท่ีมีหมอกควนัเป็นช่วงฤดูแลง้ท่ีนกัท่องเท่ียวไม่นิยมมาเท่ียวและ

ผลกระทบดา้นการคมนาคม พบวา่สภาวะหมอกควนัส่งผลกระทบต่อการคมนาคมทั้งทางบกและ

ทางอากาศ โดยเที่ยวบินจากจงัหวดัเชียงใหม่สู่จงัหวดัแม่ฮ่องสอนถูกยกเลิกในหลายเที่ยวบิน

เน่ืองจากมีสภาวะหมอกควนัหนาแน่น บดบงัทศันวิสัยของการเดินทางเช่นเดียวกนักบัการเดินทาง
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คมนาคมทางบกที่ประชาชนหลายคนเลือกไม่เดินทางไปไหนในช่วงที่มีหมอกควนัหนาแน่น เพื่อ

ลดการไดรั้บอนัตรายท่ีอาจจะเกิดจากการเดินทาง 

 



 

 

ตารางที ่4.2  สรุปผลกระทบของมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

1.  ผลกระทบดา้นสุขภาพ - มลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนส่งผลกระทบดา้นสุขภาพ โดยอาการในขั้นแรกจะก่อใหเ้กิด 

อาการแสบตา หายใจลาํบากและก่อใหเ้กิดโรคเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ 

2.  ผลกระทบดา้นการ 

     ท่องเท่ียว 

- จงัหวดัแม่ฮ่องสอนไดรั้บผลกระทบดา้นการท่องเท่ียวไม่มากเท่าใดนกัเม่ือเปรียบเทียบกบัจงัหวดัท่ีมีนกัท่องเท่ียวนิยม 

ไปเที่ยวตลอดทั้งปีอย่างจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัเชียงราย ทั้งน้ีเป็นเพราะจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเหมาะแก่การ

ท่องเท่ียวในช่วงฤดูหนาวท่ีมีอากาศเยน็สบายแต่ช่วงท่ีมีหมอกควนัเป็นช่วงฤดูแลง้ท่ีนกัท่องเท่ียวไม่นิยมมาเท่ียว 

3.  ผลกระทบดา้นการ 

     คมนาคม 

- หมอกควนัส่งผลกระทบต่อการคมนาคมทางอากาศ โดยเท่ียวบินจากจงัหวดัเชียงใหม่สู่จงัหวดัแม่ฮ่องสอนถูกยกเลิก 

ในหลายเที่ยวบิน เน่ืองจากมีสภาวะหมอกควนัหนาแน่นบดบงัทศันวิสัยของการเดินทางเช่นเดียวกนักบัการเดินทาง

คมนาคมทางบกท่ีประชาชนส่วนใหญ่หลีกเล่ียงท่ีจะเดินทางเพื่อลดการไดรั้บอนัตราย 
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 4.1.3  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจาก

 หมอกควนัในจังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 จากการศึกษาขอ้มูลเอกสารและการสัมภาษณ์พบวา่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีประเด็นท่ีตอ้ง

พิจารณา ประกอบด้วย ความโปร่งใสของกระบวนการ (Transparency) ทรัพยากร (Resources) 

ความเพียงพอและการเขา้ถึงขอ้มูล (Sufficiency and Access Data) และความครอบคลุมของผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ซ่ึงมีรายละเอียดผลการศึกษาในแต่ละประเด็นดงัน้ี 

  4.1.3.1  ความโปร่งใสของกระบวนการ (Transparency)  

  ความโปร่งใสของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน มีประเด็นพิจารณาท่ี

เก่ียวขอ้งประกอบดว้ยการช้ีแจงรายละเอียดมาตรการ/ กิจกรรมและการเปิดโอกาสให้ประชาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็นซ่ึงมีรายละเอียดผลการศึกษาในแต่ละประเด็นดงัน้ี 

   1)  การช้ีแจงรายละเอียดมาตรการ/ กิจกรรม 

   หน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งไดช้ี้แจงรายละเอียดมาตรการขอ้มูล

ต่าง ๆ และวิธีการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา

มลพิษทางอากาศให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ เพื่อให้ประชาชนทราบถึงความเป็นมาของ

มาตรการและเขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าวในการอบรมให้ความรู้และการ

ประชุมต่าง ๆ โดย (นายก, 2556) เจา้หน้าท่ีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดั

แม่ฮ่องสอนกล่าวว่า “ไดม้ีการช้ีแจงกระบวนการดาํเนินงานให้ประชาชนรับทราบในการอบรม การ

ประชุม” 

   สอดคลอ้งกบัทางชุมชนที่พบว่าผูน้าํชุมชนไดมี้การช้ีแจงรายละเอียดการ

ทาํกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งค่าใช่จ่ายและงบประมาณของทางหมู่บา้นให้สมาชิกในชุมชนทราบใน

การประชุมประจาํเดือน โดย (นายช, 2556) ชาวบา้นหมู่ที่ 10 บา้นหัวนํ้ าแม่สะกึดได้อธิบายว่า 

“เวลาประชุมแต่ละเดือนเราก็ประชุมช้ีแจงหาเหตุผลที่เราทาํอยู่น่ีเป็นอย่างไรช้ีแจงให้เขาเขา้ใจ”

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลจาก (นายฌ, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 10 บา้นหวันํ้ าแม่สะกึด ที่กล่าวถึงการช้ีแจง

รายละเอียดเกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายในชุมชนว่า “ก็มีการช้ีแจงให้ทราบหมดเลยว่าใช้อะไรบา้งทาํอะไร

ช้ีแจงตอนประชุมเพราะวา่ตอนนั้นลูกบา้นจะมารวมตวักนัก็ช้ีแจงใหรู้้กนัทัว่”  

   2)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น 

   ประชาชนในพื้นที ่บางส่วนมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนว

ทางการดาํเนินงานเพื่อป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในการประชุม การอบรม

หรือการทาํกิจกรรม ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ แต่ความคิดเห็นของประชาชนท่ีให้กบั
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เจา้หนา้ทีห่น่วยงานภาครัฐไม่แตกต่างจากท่ีเคยไดรั้บและเจา้หน้าที่ภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง

ในพื้นท่ีต่างทราบอยู่แลว้วา่ประชาชนมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและ

แกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนั รวมทั้งแนวทางในการให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม แต่

เจา้หนา้ท่ีภาครัฐไม่สามารถดาํเนินการตามความตอ้งการของประชาชนได ้เช่น การเผาในที่โล่งหาก

จะห้ามประชาชนอย่างเด็ดขาดตามมาตรการเลยคงเป็นไปไม่ไดเ้พราะมาตรการที่ภาครัฐกาํหนด

สวนทางกบัการดาํรงชีวิตของประชาชน โดยหากตอ้งการให้ประชาชนดาํเนินการตามมาตรการ

ดงักล่าวจะตอ้งมีทางเลือกอื่นให้กบัประชาชนในการจดัการกบัเศษวสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

เหล่านั้ นซ่ึง (นายก, 2556) เจ้าหน้าที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดั

แม่ฮ่องสอนกล่าววา่ 

  

การเปิดโอกาสมีแบบไม่เป็นทางการ มีการขอความเห็นจากประชาชนตลอด ซ่ึง

เจา้หนา้ที่เองก็ทราบว่าคนในพื้นที่คิดอยา่งไร เพราะอยู่ในพื้นที่มีหลายปีคือบางที

ไม่ต้องไปขอความเห็นแล้วไม่ต้องไปทาํประชาพิจารณ์เรารู้อยู่แล้วว่าเค้าคิด

อย่างไร การขอความคิดเห็นไม่ต้องทาํแล้วก็ได้ เพราะเราทาํมาหลายปีแล้ว

ชาวบา้นเขาเห็นอยา่งไรเขาก็คิดอย่างนั้น ซ่ึงรัฐบาลก็ไม่สามารถตอบสนองความ

คิดเห็นไดท่ี้ผา่นมาเคยขอความเห็นเพราะคิดวา่เขาจะเปล่ียนซ่ึงเขาก็ไม่เคยเปล่ียน 

 

   ซ่ึงความคิดเห็นของประชาชนและเจ้าหน้าที ่ภาครัฐส่วนท้องถ่ินที ่

เกี่ยวขอ้งต่อมาตรการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัมีความแตกต่างกนั โดย

กลุ่มที่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวเห็นว่าจะต้องไม่มีการเผาในที่โล่งอย่างเด็ดขาดเพราะจะ

ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ ส่วนอีกฝ่ังหน่ึงไม่เห็นด้วยกบัมาตรการดงักล่าวเน่ืองจากมาตรการมี

ความขดัแยง้กบัวิถีชีวิตการดาํรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่โดย (นายง, 

2556) เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนไดก้ล่าวถึงประเด็นดงักล่าววา่ 

 

ก็ไดคุ้ยกนัอยูน่อกจากน้ีเวทีของเทศบาลทีจ่ดัข้ึนเองที่คุยกนัเร่ืองของขยะของอะไร

เร่ืองน้ีเราก็เอาเขา้มาคุยกนั ก็มีเวทีของจงัหวดัเชิญทุกภาคส่วนเขา้มาคุยกนัซ่ึงก็มี

ความเห็นหลากหลายความเห็นหน่ึงก็ตอ้งงดเผาเด็ดขาด มีเป็นปัญหาต่อสุขภาพ 

แต่อีกความเห็นหน่ึงก็เร่ืองของวถีิชีวติ ซ่ึงมนัหา้มกนัยาก 
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   สอดคล้องกบัชุมชนหมู่ที่ 2 บา้นป่าปุ๊ ที่ผูน้าํชุมชนที่เคยเขา้ร่วมในการ

ประชุมระดบัจงัหวดัไดเ้คยแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดย (นายถ, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 2 บา้นป่าปุ๊ ไดก้ล่าววา่ “ก็มีตอน

ท่ีประชุมร่วมกนัของจงัหวดัก็เคยเสนอวา่ถา้งบประมาณลงมาอยา่งของชุดคุมไฟป่า ถา้จะให้ดีให้ลง

กบัหมู่บา้นให้ผูใ้หญ่บา้นเขาจดัการ เพราะว่าผูใ้หญ่บา้นเขาจะรู้ว่าเขตไหนเป็นของหมู่บา้นไหน

อยา่งของบา้นป่าปุ๊ก็มีขอ้มูลอยูแ่ลว้” 

 จากผลการศึกษากล่าวไดว้า่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ข

มลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีความโปร่งใสในระดับหน่ึง โดยเป็น

กระบวนการทีมี่การช้ีแจงรายละเอียดการมาตรการ/ กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาดงักล่าวให้ประชาชนไดรั้บทราบ นอกจากน้ียงัพบวา่กระบวนการมีส่วนร่วมดงักล่าว

ไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อรับฟัง

ขอ้ความคิดเห็นจากประชาชน อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นที่ไดจ้ากประชาชนไม่ไดถู้กนาํไปเป็น

ขอ้มูลในการพิจารณากาํหนดมาตรการหรือนโยบายต่าง ๆ ที่ทาํให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมาก

ข้ึน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการกาํหนดมาตรการหรือนโยบายเป็นการกาํหนดจากหน่วยงานภาครัฐ

ส่วนกลางที่มุ่งแก้ปัญหาในระดบัมหภาค ไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับจงัหวดัใดจงัหวดัหน่ึงหรือ

พื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง เมื่อหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางกาํหนดมาตรการมาแลว้ หน่วยงานภาครัฐส่วน

ทอ้งถ่ินก็มีหนา้ท่ีตอ้งกาํหนดวธีิการทาํงานใหส้อดคลอ้งตามมาตรการนั้น 

  4.1.3.2  ทรัพยากร (Resources) 

  ทรัพยากรที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษ

ทางอากาศจากหมอกควนัในจังหวดัแม่ฮ่องสอนที่พิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบด้วย 

บุคลากรในการดาํเนินงาน และงบประมาณ ซ่ึงมีรายละเอียดผลการศึกษาในแต่ละประเด็นดงัน้ี 

   1)  บุคลากรในการดาํเนินงาน 

   เจา้หน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งหลกัในการ

ดาํเนินการป้องกนัและแก้ไขปัญหาดงักล่าวอย่างสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จังหวดัแม่ฮ่องสอนต่างมีความรู้ความชํานาญในการปฏิบัติงานแต่จาํนวนของบุคลากรที่จะ

ดาํเนินงานไม่เพียงพอตามโครงสร้างของหน่วยงาน ส่งผลให้ไม่สามารถจะทาํทุกกิจกรรมให้สําเร็จ

ตามที่กาํหนดได ้สําหรับหน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ท่ีเป็นหน่วยงานสนบัสนุนพบวา่ไม่มี

เจา้หนา้ที่เฉพาะสําหรับดาํเนินงานตามมาตรการดงักล่าว โดยการดาํเนินงานจะใชเ้จา้หนา้ท่ีประจาํ

ในหน่วยงานนั้น ๆ แต่จะเพิ่มบทบาทหน้าท่ีในเร่ืองของการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแก้ไข
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มลพิษทางอากาศจากหมอกควนัเขา้ไปดว้ยในช่วงที่เป็นฤดูหมอกควนัโดย (นายก, 2556) เจา้หนา้ที่

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไดอ้ธิบายถึงประเด็นดงักล่าววา่ 

 

ความรู้ความชาํนาญของบุคลากรมีเพียงพอ แต่จาํนวนบุคลากรยงัขาดแคลน ทสจ.

ทัว่ประเทศขาดแคลนบุคลากรอยู่แล้ว โดยเฉพาะจังหวดัแม่ฮ่องสอนเองเป็น

จงัหวดัที่ขาดแคลนทุกหน่วยงานก็จะยิ่งขาดไปใหญ่ซ่ึงตามโครงสร้าง ทสจ.

นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งมี 5 คน แต่อยูที่น่ี่มีแค่ 2 คน คนไม่พอกบัภารกิจ 

 

   แต่ในส่วนของภาคประชาชนพบวา่มีความเพียงพอของบุคลากรในการทาํ

กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ซ่ึงส่วนใหญ่สมาชิกในชุมชนจะไปร่วมกนัเกือบทุกคนไม่วา่จะเป็นกลุ่ม

เยาวชน กลุ่มประชาชนทัว่ไป และผูสู้งอายุ นอกจากน้ียงัพบวา่ในช่วงฤดูหมอกควนัที่ตอ้งมีการเฝ้า

ระวงัการเกิดการเผาในท่ีโล่งในพื้นท่ีต่าง ๆ จะมีสมาชิกในชุมชนมาร่วมเป็นหน่วยลาดตระเวรและ

กรณีท่ีเกิดการเผาในทีโ่ล่งก็จะมีสมาชิกในชุมชนอยา่งน้อย 30-40 คนจะมาร่วมและช่วยกนัดบัไฟ

โดยมีผูใ้หญ่บา้นและคณะกรรมการหมู่บา้นเป็นแกนนาํ แต่หากกรณีที่ไฟมีความรุนแรงสมาชิกคน

อ่ืน ๆ ในชุมชนที่เป็นหน่วยสนบัสนุนก็จะมาช่วยเช่นกนั ซ่ึงการดาํเนินงานและการทาํกิจกรรม 

ต่าง ๆ ในชุมชนผูที้่เขา้ร่วมในกิจกรรมจะเป็นคนที่อาศยัอยู่ในชุมชนเพือ่ให้การดาํเนินงานสะดวก

รวดเร็ว และเกิดความสามคัคีในชุมชนอีกดว้ย โดย (นายช, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 10 บา้นหวันํ้ าแม่

สะกึด กล่าวว่า “คนท่ีเขา้มาร่วมกิจกรรมก็มีเยอะแต่ละวนัก็ 30-40 คนเป็นคนในหมู่บา้น แต่ขา้ง

นอกไม่เอา เพราะวา่มนัเป็นบา้นอ่ืน เกิดวา่ขอเอกสารมนัก็ไม่ใช่บา้นเรา ใหช้าวบา้นเราไดดี้ดีกวา่”

ในส่วนของชุมชนหมู่ท่ี 2 บา้นป่าปุ๊การทาํกิจกรรมใด ๆ จะมีผูใ้หญ่บา้นและกรรมการหมู่บา้นร่วม

เป็นแกนนาํและมีกฎของชุมชนที่แต่ละครัวเรือนในชุมชนจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 1 คนใน

ครอบครัวเขา้มาร่วมในกิจกรรมของชุมชน แต่หากมาไม่ได้จริง ๆ ตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัหา

อาหารหรือเคร่ืองด่ืมให้กบัคนอื่น ๆ ท่ีมาร่วมทาํกิจกรรม และกิจกรรมต่อไปตอ้งพยายามเขา้มามี

ส่วนร่วม โดย(นายถ, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 2 บา้นป่าปุ๊ กล่าววา่ “ในหมู่บา้นก็จะมีกฎคือวา่ถา้มีการ

ทาํกิจกรรมอะไรทุกหลงัคาละ 1 คนตอ้งไปร่วมกิจกรรมตอ้งมีส่วนร่วมแต่ถา้งานน้ีไปไม่ไดจ้ริง ๆ

เราก็ขอให้เขาร่วมในงานอ่ืน ๆ หรือถา้ไม่มาจริง ๆ ก็จะออกเป็นอาหารหรือนํ้ าส้ม นํ้ าหวาน มาให้

คนท่ีเขาไปทาํกิจกรรม แต่ไม่เอาเป็นเงิน” 

 ขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษาซ่ึงกล่าวไปแลว้ในขา้งตน้กล่าวไดว้า่ บุคลากรในการดาํเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินที่เกี่ยวขอ้งไม่เพียงพอต่อการดาํเนินการ และหน่วยงานภาครัฐ

ส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งหลายหน่วยงานไม่มีเจา้หนา้ท่ีเฉพาะสาํหรับดาํเนินการให้ประชาชนเขา้มามี
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ส่วนร่วมตามมาตรการ ส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มหนา้ที่การทาํงานให้เจา้หนา้ที่ประจาํในหน่วยงาน 

ในขณะท่ีภาคประชาชนถึงแมว้า่เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งจะลงพื้นท่ีไม่

สมํ่าเสมอ เนื่องจากความไม่เพียงพอของเจ้าหน้าที่แต่ผูน้ ําชุมชนที่เข้าไปร่วมในการรับข้อมูล

ข่าวสารและกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐก็สามารถนํามาตรการดังกล่าวมาทาํกิจกรรมต่าง ๆ 

เพื ่อให้สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างเพียงพอ โดยการดําเนินงานของชุมชนจะมี

ผูใ้หญ่บา้นและคณะกรรมการเป็นแกนนาํหลกัในการทาํกิจกรรม และมีสมาชิกคนอ่ืน ๆ เป็นหน่วย

สนบัสนุนการทาํกิจกรรม นอกจากน้ียงัพบวา่มีกฎของชุมชนคือ 1 ครอบครัวตอ้งมีสมาชิกมาเขา้

ร่วมในกิจกรรมของชุมชนอยา่งนอ้ย 1 คน ซ่ึงถือว่ามีความพอเพียงของสมาชิกในชุมชนที่เขา้มามี

ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  

   2)  งบประมาณ 

   งบประมาณท่ีใชใ้นการทาํกิจกรรมและส่ือต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเขา้มา

มีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในส่วนของหน่วยงาน

ราชการส่วนทอ้งถ่ินอยา่งสํานกังานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัแม่ฮ่องสอนซ่ึงมีหนา้ท่ี

รับผิดชอบหลักในการดาํเนินงานตามมาตรการพบว่ามีความเพียงพอของงบประมาณ ซ่ึงปีน้ี

งบประมาณในการดาํเนินงานมีประมาณ 290,000 บาท แต่สําหรับหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ิน

อ่ืน ๆ ที่เป็นหน่วยงานสนบัสนุนในการทาํกิจกรรมเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศ

จากหมอกควนัพบวา่งบประมาณท่ีนาํมาใชใ้นการดาํเนินงานโครงการเป็นงบประมาณประจาํปีของ

หน่วยงานไม่ไดมี้งบประมาณสนบัสนุนเป็นพิเศษ ซ่ึงไม่เพียงพอที่จะนาํมาใชใ้นการดาํเนินการหรือ

ทาํกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากนักโดย (นายก, 2556) เจ้าหน้าที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไดอ้ธิบายถึงประเด็นดงักล่าววา่ 

 

มีงบประมาณเฉพาะสําหรับการเบิกจ่ายจากกรมควบคุมมลพิษผา่นสํานกัปลดัปีน้ี

มีอยู่ 290,000 บาท งบประมาณไม่ลาํบาก 290,000 บาทท่ีมีอยู่เพียงพอท่ีจะทาํ

หนงัสือเอกสารเผยแพร่หนงัสือแจก แทบจะไม่ตอ้งออกไปเลย ไม่ตอ้งใชเ้งินเยอะ

หรอก แต่ขอใหมี้เวลาทาํ ถา้ทาํโครงการเดียวงบประมาณ 290,000 บาท ทั้งปีทาํได้

ดีเลยเพราะมีเวลานั่งคิดครีเอทงาน  ใช้เ งินน้อยแต่ตอนน้ีไม่มีเวลาที ่จะทํา

ประสิทธิภาพงานก็ตํ่า แลว้ทุกวนัน้ีหน่วยงานทางรัฐกระทรวงมหาดไทยเองทีล่ง

มาทางจงัหวดัพยายามที่จะมีตวัช้ีวดัเยอะ ทาํให้เสียเวลาการทาํงานเพราะตอ้งมา

คอยนัง่กรอกขอ้มูลรายงานผูบ้ริหาร 
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   ในส่วนของหน่วยงานอ่ืนซ่ึงไม่ใช่หน่วยงานหลกัในการดาํเนินการเพื่อ

ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนัได้ให้ข้อมูลถึงความไม่เพียงพอของ

งบประมาณโดย (นายข, 2556) เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไดก้ล่าววา่ 

  

ไม่ไดมี้งบประมาณสนบัสนุนเป็นกรณีพิเศษจากทั้งส่วนกลางหรือจากที่อ่ืน แต่วา่

เป็นงบประมาณที่เราเตรียมความพร้อมไวอ้ยู่ตลอดเวลาในส่วนของสาธารณสุข

เพราะวา่ในเร่ืองของหนา้กากอนามยัเราตอ้งเตรียมสํารองไวเ้ป็นหลายหม่ืนช้ิน ซ่ึง

ในส่วนของหมอกควนัจะไม่มีงบประมาณเขา้มาสนบัสนุนเพราะว่าเป็นงบปรกติ

ของเรา 

 

   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลที่ไดจ้ากชุมชนท่ีพบวา่เงินงบประมาณไม่เพียงพอ

ต่อการทาํกิจกรรมต่าง ๆ และมีความล่าช้าของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในบางคร้ังที่การทาํ

กิจกรรมแลว้งบประมาณไม่เพียงพอ ผูน้าํชุมชนจะเป็นคนจ่ายงบประมาณในส่วนที่เกินมานั้นเอง

โดย (นายช, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 10 บา้นหวันํ้าแม่สะกึด ไดก้ล่าวถึงประเด็นน้ีวา่ 

 

ไฟป่าปีน้ี 12 คร้ังก็หมดไปเกือบ 8,000 บาท ให้ชาวบา้นที่เขาเขา้ไปร่วม ถา้ออก

ลาดตระเวนตั้งไวว้นัละ 2 คนเท่ียวละ 50 บาทแต่วา่ถา้ไปดบัไฟจะให ้100 บาท ปี

น้ีก็หมดไปเกือบหมื่นแลว้ 8,000 กว่าบาท ผมก็ออกเอง แต่ทีน้ีผมตอ้งดึงเอาสรุป

แลว้ก็ตรงน้ีไปแลกกบัเงินที่ไดม้าจาก อบต. ปีน้ีลดอีกลดไปเหลือ 4,000 บาท  

ทุก ๆ ปี 5,000 บาท ตอนน้ียงัติดเด็กกลุ่มมดคนัไฟอยู ่ถา้เขาให้มาเราก็ตอ้งรีบแจง้

สรุปในทีป่ระชุมทีม่าทีไ่ปมนัเป็นอย่างน้ีนะ แล้วก็เอาเงินตรงน้ีให้เด็กไป การ

รายงานของเราที่เราทาํค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ังเยอะมาก ก็เอาของจ่ายให้เขาก่อนแลว้

ค่อยมาจ่ายใหเ้รา ก็จาํเป็นตอ้งทาํ 

 

   และประชาชนในชุมชนหมู่ท่ี 2 บา้นป่าปุ๊ ใหข้อ้มลูเพิ่มเติมท่ีเป็นในทิศทาง

เดียวกนัโดย (นายญ, 2556) ชาวบา้นหมู่ที่ 2 บา้นป่าปุ๊กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน

สนบัสนุนปีละ 4,000 บาท มาช่วยในการทาํแนวกนัไฟ งบประมาณปีน้ีค่อนขา้งชา้” 

 ผลการศึกษาดงัที่กล่าวไปแลว้ในขา้งตน้พบวา่งบประมาณที่ใชใ้นการดาํเนินงานเพื่อทาํ

กิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอก

ควนัของหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ไม่เพียงพอต่อการดาํเนินงาน ซ่ึง
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สอดคลอ้งกบัภาคประชาชนท่ีไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐลดลงจากในปีท่ีผา่นมา ยกเวน้

ในส่วนของหน่วยงานหลกัในการดาํเนินงานอย่างสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนที่มีความเพียงพอของงบประมาณที่ใช้ในการดาํเนินงานแต่ไม่มีเวลา และ

บุคลากรท่ีจะบริหารจดัการงบประมาณนั้น 

 

  4.1.3.3  ความเพียงพอและการเขา้ถึงขอ้มูล (Sufficiency and Access Data) 

  ในประเด็นของความเพียงพอและการเขา้ถึงขอ้มูลพบว่าหน่วยงานภาครัฐส่วน

ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ห้ขอ้มูลกบัประชาชนในพื้นทีโ่ดยการส่ือสารผา่นช่องทางต่าง ๆ ทั้งการจดั

อบรมใหค้วามรู้ในหน่วยงาน การประชาสัมพนัธ์ผา่นแผน่พบั ป้ายประชาสัมพนัธ์ วิทยุ ทีวีทอ้งถ่ิน 

อินเตอร์เนต และสายด่วนแจ้งเหตุ ซ่ึงเป็นช่องทางที่ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงได้อย่าง

ค่อนขา้งครอบคลุมและมีศูนยอ์าํนวยการเพื่อป้องกนัและแกไ้ขหมอกควนัที่สํานกังานป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัแม่ฮ่องสอน นอกจากน้ียงัไดบู้รณาการการทาํงานร่วมกนัของหน่วยงาน

ภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินที่เก่ียวขอ้งเพือ่ให้ประชาชนให้ความร่วมมือและเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน โดย 

(นายง, 2556) เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกล่าววา่ 

 

ส่ือมีเร่ืองของเสียงตามสายในชุมชน เคเบิ้ลทีวีในทอ้งถ่ิน นอกจากน้ีก็เป็นการ

ประชาสัมพนัธ์ร่วมกบัหน่วยงานหลกัหน่วยงานต่าง ๆ อยา่งของปีน้ีทีผา่นมาก็ทาํ

รวมกนัของชุมชนแลว้ก็ไฟป่าเขา้มาร่วมดว้ยเพราะมนัน่าจะเป็นลกัษณะของแต่ละ

หน่วยงานร่วมกนัถา้ทาํแค่หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงมนัคงจะอยาก 

 

  สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีได้จากประชาชนท่ีพบว่าชาวบา้นส่วนใหญ่สามารถเขา้ถึง

ขอ้มูลไดอ้ยา่งเพียงพอ เน่ืองจากผูน้าํชุมชนไดป้ระชาสัมพนัธ์รณรงคใ์หข้อ้มูลความรู้กบัชาวบา้นใน

ชุมชนทั้งก่อนเข้าสู่ฤดูหมอกควนัและในช่วงฤดูหมอกควนั โดยรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ในการ

ประชุมประจาํเดือนและเสียงตามสาย เป็นตน้ ซ่ึงที่ผ่านมาชาวบา้นในชุมชนต่างให้ความร่วมมือ

เป็นอยา่งดีโดย (นายช, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 10 บา้นหวันํ้ าแม่สะกึด กล่าววา่ “การประชาสัมพนัธ์

รณรงคต์ามหมู่บา้น ตามถนนหนทาง เวลาหนา้หมอกควนัมาแลว้ก็ช่วยกนัปลูกตน้ไมเ้พื่อลดหมอก

ควนั ก็ทาํกนัมาทุกปี ขอความร่วมมือจากลูกบา้น ลูกบา้นก็ใหค้วามร่วมมือดี” 

 ผลจากการศึกษาดงัทีก่ล่าวไปแลว้ในขา้งตน้เมือ่พิจารณาจากช่องทางการส่ือสารสามารถ

กล่าวโดยสรุปไดว้า่ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งในหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีหนา้ทีใ่นการให้

ขอ้มูลข่าวสารมีความเพียงพอของขอ้มูลทีใ่ห้กบัชุมชนและประชาชนที่เป็นผูรั้บสารส่วนใหญ่
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สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งเพียงพอผา่นส่ือต่าง ๆ ทั้งการแจง้ขอ้มูลข่าวสารจากผูน้าํชุมชนในการ

ประชุมประจาํเดือน การแจกเอกสารแผน่พบั ป้ายประชาสัมพนัธ์ วิทยุ ทีวีทอ้งถ่ิน อินเตอร์เนตและ

การจดัตั้ งศูนยอ์าํนวยการเพื่อให้ประชาชนสามารถแจง้เหตุด่วนและขอความช่วยเหลือหรือขอ

ขอ้มูลต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการในพื้นท่ีไดต้ลอดเวลา 

 

  4.1.3.4  ความครอบคลุมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) 

  ในส่วนของความครอบคลุมของผูมี้ส่วนไดเ้สียในการป้องกนัและแกไ้ขมลพษิทาง

อากาศจากหมอกควนั ผูศึ้กษาไดแ้ยกประเด็นการวิเคราะห์ออกเป็นความครอบคลุมของหน่วยงาน

ภาครัฐทีเ่กี่ยวขอ้งและความครอบคลุมของประชาชน โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาในแต่ละ

ประเด็นดงัน้ี 

   1)  ความครอบคลุมของผูมี้ส่วนไดเ้สียของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

   จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์พบวา่ยทุธศาสตร์/ มาตรการแกไ้ข

ปัญหาไฟป่าและหมอกควนัปี พ.ศ. 2556 ที่ดาํเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม ได้กาํหนดแนวทางการดาํเนินงานเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวขอ้งในกระทรวง 

ต่าง ๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอยา่งครอบคลุม และมีการกาํหนด

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละกระทรวงอย่างชัดเจนโดยมีรายละเอียดดงัน้ี (กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช, 2556) 

 (1)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 กรมควบคุมมลพิษดาํเนินการเฝ้าระวงัและติดตามตรวจสอบปริมาณ

ฝุ่ นละอองขนาดเล็กในพื้นที่และรายงานขอ้มูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งรับทราบเพือ่เตรียมพร้อม

รับมือสถานการณ์ต่อไป 

 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ดาํเนินโครงการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์

ผา่นส่ือต่าง ๆ อยา่งเขม้ขน้ในช่วงวิกฤติสถานการณ์หมอกควนั เพือ่สร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัผู ้

มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาชน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น เกษตรกร และประชาชนทัว่ไป และจดัฝึกอบรมให้

นกัเรียนนกัศึกษา และอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นมีจิตสํานึกใน

การช่วยควบคุมการเผาในท่ีโล่งอยา่งต่อเน่ือง 

 กรมป่าไม ้ดาํเนินการเร่งรัดการถ่ายโอนภารกิจควบคุมไฟป่าในพื้นท่ีป่า

สงวนแห่งชาติให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผน และขั้นตอนการ

กระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2552 อยา่งต่อเน่ือง 
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 (2)  กระทรวงมหาดไทย 

 ออกประกาศจงัหวดัเพื่อกาํหนดเขตควบคุมไฟป่ามาตรการควบคุมไฟ

ป่ามาตรการควบคุมการเผาพื้นที่เกษตรกรรมและกาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามมาตรการดงักล่าว

อยา่งเคร่งครัด 

 กรมการปกครอง แจง้กาํนนัและผูใ้หญ่บา้นให้ควบคุมการเผาในท่ีโล่ง

อย่างเคร่งครัด ในช่วงฤดูแล้งเป็นแกนนาํในการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและขอความร่วมมือจาก

ประชาชนในการงดการเผาเศษก่ิงไม ้ใบไม ้เศษวสัดุเหลือใช้ในพื้นที่เกษตร และขยะมูลฝอยใน

ชุมชน 

 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์และกาํลงั

พลจากศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัและเครือข่าย

อาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนระดมพลดับไฟป่าในสถานการณ์รุนแรงและ

สถานการณ์วกิฤติ โดยใหป้ระสานการทาํงานร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีดบัไฟป่าของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

 กาํชบัใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ที่จะตอ้งรับการถ่ายโอน

ภารกิจการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่าไมใ้ห้ปฏิบติัตามแผนการถ่ายโอน

ภารกิจการควบคุมไฟป่าอยา่งต่อเน่ือง 

 (3)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 เป็นเจา้ภาพหลกัในการจดัระเบียบการเผาในพื้นท่ีเกษตรกรรมโดยการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ิน เพื่ออนุญาตให้มีการเผาเศษวสัดุการเกษตรเท่าที่จาํเป็นใน

ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดไฟลุกลามและส่งผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นวงกวา้ง

และมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมพฒันาที่ดินส่งเสริม

สนับสนุนการเกษตรปลอดการเผาส่งเสริมให้เครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาจัดตั้ งศูนย์

เคร่ืองจกัรกลการเกษตรปลอดการเผา โดยให้การสนบัสนุนเคร่ืองจกัรกลการเกษตรเพือ่ให้มีการ

นาํไปใช้ในทางปฏิบติัอย่างจริงจงัในพื้นที่อย่างต่อเน่ือง และส่งเสริมการจดัการเศษวสัดุเหลือใช้

จากภาคการเกษตรโดยการนาํไปทาํปุ๋ยหมกัหรือทาํการไถกลบแทนการจุดไฟเผา 

 กรมชลประทาน สนบัสนุนเคร่ืองสูบนํ้าขนาดใหญ่ในกรณีเกิดไฟไหม้

ในพื้นที่ป่าพรุและการควบคุมระดบันํ้ าในพื้นที่ป่าพรุต่าง ๆ เพื่อกกัเก็บนํ้ าให้มีนํ้ าอยูใ่นพื้นท่ีป่าพรุ

อยา่งเพียงพอ เป็นการลดความเส่ียงต่อการเกิดไฟป่า สํานกัฝนหลวงและการบิน เกษตรดาํเนินการ

ทาํฝนหลวงเพือ่สร้างความชุ่มช้ืนในช่วงฤดูแลง้ 
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 (4)  กระทรวงกลาโหม 

 สนับสนุนการดับไฟป่าตามแผนระดมพลดับไฟป่าในสถานการณ์

วกิฤติโดยใชก้าํลงัพลส่ิงอุปกรณ์และอากาศยานของกองทพัในกรณีท่ีไดรั้บการร้องขอ 

 (5)  สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

 กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดนสนบัสนุนการดบัไฟป่าตามแผน

ระดมพลดบัไฟป่าในสถานการณ์วิกฤติโดยใชก้าํลงัพลส่ิงอุปกรณ์และอากาศยานในกรณีที่ไดรั้บ

การร้องขอ 

 (6)  กระทรวงคมนาคม 

 ให้กาํชับหน่วยงานที่รับผิดชอบเส้นทางหลวงทุกสายทาํการกาํจัด

วชัพืชในเขตสองขา้งทางหลวงอยา่งสมํ่าเสมอตลอดช่วงฤดูแลง้และหามาตรการป้องกนัการเกิดไฟ

ไหมพ้ื้นที่สองขา้งทางหลวงรวมทั้งทาํการดบัไฟที่เกิดข้ึนทั้งน้ีเพื่ อป้องกนัมิให้เกิดไฟไหมใ้นเขต

ทางหลวงแลว้ลุกลามไปยงัเขตพื้นท่ีป่าหรือบริเวณใกลเ้คียงรวมทั้งหา้มกาํจดัวชัพืชโดยวิธีจุดไฟเผา

โดยเด็ดขาด 

 (7)  กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจง้เตือนในช่วงฤดูแล้งให้ประชาชนและ

หน่วยงานต่าง ๆ ระมดัระวงัการใชไ้ฟโดยเฉพาะอยา่งยิ่งช่วงที่อุณหภูมิสูงความช้ืนสัมพทัธ์ตํ่าและ

กระแสลมแรงเพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กิดไฟป่า 

 (8)  กระทรวงศึกษาธิการ 

 เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์และกระตุ้นเตือนให้นักเรียน นักศึกษาทุก

ระดบัไดต้ระหนกัถึงภยัอนัตรายและปัญหาจากไฟป่าพร้อมทั้งส่งเสริมสนบัสนุนให้มีกิจกรรมที่

เก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาไฟป่า 

 สอดแทรกความรู้เร่ืองการป้องกนัไฟป่าในหลกัสูตรการเรียนการสอน

ในทุกระดบัเพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมโ้ดยการป้องกนัไฟป่าให้แก่

เยาวชนอยา่งต่อเน่ือง 

 (9)  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

 เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์และกาํชับให้นกัท่องเที่ยวมคัคุเทศก์ช่วยกนั

ระมดัระวงัและป้องกนัการเกิดไฟป่าในช่วงฤดูแลง้เป็นพเิศษ 
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 (10)  กระทรวงการต่างประเทศ 

 ประสานงานกบัประเทศในอนุภูมิภาคแม่โขง ไดแ้ก่ สหภาพเมียนมาร์

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจกัรกมัพูชา

เพื่อใหด้าํเนินการแกไ้ขปัญหาการเผาในท่ีโล่งในแต่ละประเทศ 

 (11)  กระทรวงพลงังาน 

 หาวิธีการปรับเปลี่ยนเช้ือเพลิงที่ก่อให้เกิดไฟป่าและเศษส่ิงเหลือใช้

จากภาคการเกษตรนาํมาปรับเปล่ียนเป็นเช้ือเพลิงอดัแท่งเพื่อเป็นพลงังานทดแทนต่อไป 

 (12)  กระทรวงสาธารณสุข 

 ในการจดัเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทยเ์วชภณัฑ์และบุคลากรให้พร้อม

เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์วกิฤติหมอกควนั 

 (13)  สาํนกันายกรัฐมนตรี 

 กรมประชาสัมพนัธ์รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ในช่วงฤดูแลง้เพือ่ขอความ

ร่วมมือให้ประชาชนงดการจุดไฟเผาป่าระมดัระวงัการใช้ไฟในพื้นที่ป่าการทาํแนวกนัไฟและ

ควบคุมการเผาพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อป้องกนัไม่ให้ไฟลุกลามเขา้ป่าอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง

ตลอดช่วงฤดูไฟป่าผา่นทางส่ือทุกประเภทของกรมประชาสัมพนัธ์ 

   ถึงแม้ว่าการดํา เนินงานที ่ผ่านมาจะย ังไม่ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ / 

มาตรการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัปี พ.ศ. 2556 เมื่อประเมินจากผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ น

ละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน (Particulate Matter Less Than 10 Micron: PM10

 

) และผลการ

ตรวจจุดร้อน (Hot Spot) ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนท่ีไม่ไดล้ดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี พ.ศ. 2555 แต่

การดาํเนินงานในปี พ.ศ. 2556 ก็เป็นปีแรกที่มีหน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ินทีเ่กี่ยวข้องหลาย

หน่วยงานเขา้มาร่วมดาํเนินงานทาํกิจกรรมต่าง ๆ มีการกาํหนดบทบาทและหนา้ที่การทาํงานอยา่ง

ชดัเจนมากข้ึน โดย (นายก, 2556) เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไดก้ล่าววา่ 

การทาํงานของปีน้ีเปรียบเทียบกบัปีก่อน ๆ ก็ชดัเจนข้ึนเพราะว่าปีก่อน ๆ เราไป

รณรงค์เร่ืองห้ามเผาเร่ืองอะไร เหมือนไปแบบไม่ใช่บทบาทที่ชัดเจนของเรา ปี

ก่อน ๆ มันไม่มีหน่วยงานอื่นเขาไม่ค่อยเล่นกันเร่ืองเผาป่า หมอกควนัปีน้ี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมาเป็นตวัตั้งตวัตีแลว้ก็ตั้งมหาดไทย

และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ามาอีก ปีก่อนเรารู้สึกสับสนมากที่จะไป

รณรงคห์า้มไม่ใหป้ระชาชนเผาป่าในเร่ืองท่ียงัไงเขาก็ไม่เช่ือเรา ปีน้ีมีเจา้ภาพและมี

การแบ่งงานกนัอยา่งชดัเจน 
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   2)  ความครอบคลุมของผูมี้ส่วนไดเ้สียของประชาชน  

   นอกจากเจา้หนา้ที่ภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินในหน่วยงานต่าง ๆ จะเขา้มามีส่วน

ร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนัอย่างครอบคลุมมากข้ึนแล้ว  

ในส่วนของภาคประชาชนก็ไดมี้โอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินเพิ่มมาก

ข้ึนด้วยการเป็นเครือข่ายอาสาสมคัร และผูน้าํชุมชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการรับขอ้มูลและอบรม 

แล้วนาํข้อมูลที่ได้มาขยายผลต่อนําเดินการต่อในชุมชนตนเอง ในส่วนของชุมชนเมือ่มีการทาํ

กิจกรรมปลูกป่า ทาํฝาย หรือกิจกรรมดบัไฟป่าของชุมชน สมาชิกส่วนใหญ่ในชุมชนต่างเขา้มามี

ส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนที่เขา้มาร่วมในโครงการมดคนัไฟ 

เพือ่ร่วมในกิจกรรมดับไฟป่า กลุ่มผูสู้งอายุที ่มาร่วมเป็นที่ปรึกษาและแนะนําการดําเนินงาน

กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ผูใ้หญ่บา้น และกรรมการหมู่บา้นที่เป็นแกนนาํหลกัในการวางแผนการ

ทาํงานและทาํกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งสมาชิกคนอื่น ๆ ในชุมชนเป็นฝ่ายสนับสนุนในการทาํ

กิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึง (นายช, 2556) ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 10 บา้นหวันํ้ าแม่สะกึด กล่าวถึงความครอบคลุม

ของการเขา้มามีส่วนร่วมของเยาวชนวา่ “ตอนน้ีมีเยาวชนอยู ่ 12 คน ให้เป็นขั้นแรกในการนาํร่อง

อายปุระมาณ 10 ขวบข้ึนไป การดูแลเราก็รับผิดชอบอยู ่จริง ๆ ตั้งใจเอาอายุ 10-20 ปีข้ึนไป แต่ไม่มี

เด็กผูห้ญิง เป็นขั้นแรกเราไม่กลา้เส่ียง กลวัจะติดขดับางส่ิงบางอยา่ง เพราะไฟไหมใ้นบา้นกบัที่ป่า

ต่างกนัเยอะ” สอดคลอ้งกบัชุมชนหมู่ท่ี 2 บา้นป่าปุ๊ท่ีการทาํกิจกรรมต่าง ๆ สมาชิกในชุมชนแต่ละ

ครัวเรือนจะตอ้งส่งตวัแทนอยา่งนอ้ย 1 คนเขา้มาร่วมในกิจกรรม แต่ถา้หากไม่สามารถมาไดจ้ริง ๆ 

ก็จะซ้ืออาหารหรือเคร่ืองด่ืมมาให้คนที่เขา้ทาํกิจกรรมแทน รวมทั้งเยาวชนที่เขา้มาร่วมในกิจกรรม

เพือ่ป้องกนัและแก้ไขการเกิดหมอกควนัของชุมชนในการปลูกตน้ไม้ ทาํฝาย และกิจกรรมเก็บ

ใบไมใ้นชุมชนทุกวนัที่ 1ของเดือน โดย (นายถ, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 2 บา้นป่าปุ๊ กล่าวถึงประเด็น

ดงักล่าววา่ 

 

ก็มีเด็กเยาวชนสภาเด็กและเยาวชนเขา้มาช่วยท่ีโรงเรียนใหญ่ ๆ เราก็ทาํหนงัสือถึง

ผอ. ขอให้เด็ก ๆ เขา้มาร่วมแลว้ก็มีการเล้ียงอาหารเด็ก ๆ พอเด็ก ๆ เขาเขา้มาร่วม

ดว้ยพอ่กบัแม่เขาก็จะตามมาในหมู่บา้นก็จะมีกฎคือวา่ถา้มีการทาํกิจกรรมอะไรทุก

หลงัคาละ 1 คนตอ้งไปร่วมกิจกรรมตอ้งมีส่วนร่วมแต่ถา้งานน้ีไปไม่ไดจ้ริง ๆ เรา

ก็ขอให้เขาร่วมในงานอื่น ๆ หรือถา้ไม่มาจริง ๆ ก็จะออกเป็นอาหารหรือนํ้ าส้ม

นํ้าหวานมาใหค้นท่ีเขาไปทาํกิจกรรมแต่ไม่เอาเป็นเงิน 
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 ผลการศึกษาซ่ึงกล่าวไปแลว้ในขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่าการดาํเนินงานเพือ่ป้องกนัและ

แกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีความครอบคลุมของผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสียท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐอยา่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ท่ีไดก้าํหนดแนวทางการดาํเนินงานและการขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

ใหม้าร่วมในการดาํเนินงานดงักล่าวอยา่งครอบคลุมและประชาชนในชุมชนต่างก็เขา้มามีส่วนร่วม

ในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัอย่างครอบคลุมทั้งในส่วนของเยาวชน 

ผูสู้งอาย ุผูน้าํชุมชนและสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในชุมชน 

  



 

 

 

ตารางที่ 4.3  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

1.  ความโปร่งใสของ 

     กระบวนการ   

     (Transparency) 

- กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมี 

ความโปร่งใสในระดบัหน่ึงโดยมีการช้ีแจงรายละเอียดและมาตรการการ/ กิจกรรมให้ประชาชนทราบก่อนที่จะมีการ

ดาํเนินงาน 

- มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แต่ความคิดเห็นท่ีไดไ้ม่ 

แตกต่างจากท่ีเคยไดรั้บและเจา้หน้าที่หน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินที่เก่ียวขอ้งต่างทราบถึงความคิดเห็นของประชาชน 

แต่ก็ไม่สามารถดาํเนินการตามความคิดเห็นท่ีประชาชนเสนอมาได ้

2.  ทรัพยากร 

     (Resources) 

 

- งบประมาณท่ีใชใ้นการดาํเนินงานเพื่อทาํกิจกรรมต่าง ๆ ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทาง 

อากาศจากหมอกควนัของหน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินที่เก่ียวขอ้งส่วนใหญ่ไม่เพียงพอต่อการดาํเนินงานซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัภาคประชาชนท่ีไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐลดลงและไม่เพียงพอ 

- บุคลากรในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งไม่เพียงพอต่อการดาํเนินการและหน่วยงาน 

ภาครัฐส่วนท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่เฉพาะสําหรับดาํเนินตามมาตรการ แต่ในส่วนของ

ประชาชนมีความเพียงพอของสมาชิกในชุมชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม นอกจากน้ียงัพบวา่มีกฎของชุมชนท่ี 1 ครอบครัวตอ้งมี

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งนอ้ย 1 คน 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

3.  ความเพียงพอและการ 

เขา้ถึงขอ้มูล (Sufficiency  

and Access Data) 

- ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งในหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีหนา้ท่ีในการใหข้อ้มูลข่าวสารมีความเพียงพอของ 

ขอ้มูลท่ีใหก้บัชุมชนและประชาชนท่ีเป็นผูรั้บสารส่วนใหญ่ต่างสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งเพียงพอผา่นส่ือต่าง ๆ 

ทั้งการแจง้ขอ้มูลข่าวสารจากผูน้าํชุมชนในการประชุมประจาํเดือน การแจกเอกสารแผน่พบั ป้ายประชาสัมพนัธ์ 

วิทยุ ทีวีทอ้งถ่ิน อินเตอร์เนตและมีศูนยอ์าํนวยการเพื่อให้ประชาชนสามารถแจง้เหตุขอความช่วยเหลือหรือขอ

ขอ้มูลต่าง ๆ  

4.  ความครอบคลุมของผูมี้ 

ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) 

- ภาครัฐส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งมีความครอบคลุมของหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเขา้มามีบทบาทหนา้ท่ีและมี 

ส่วนร่วม เน่ืองจากหน่วยงานภาครัฐอย่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดก้าํหนดแนวทางการ

ดาํเนินงานและการขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งให้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน

ดงักล่าวอย่างครอบคลุมทุกหน่วยงาน และในส่วนของชุมชนสมาชิกในชุมชนต่างก็เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัอยา่งครอบคลุมทั้งในส่วนของเยาวชน ผูสู้งอายุ ผูน้าํชุมชนและ

สมาชิกคนอ่ืน ๆ ในชุมชน และมีกฎของชุมชนท่ี 1 ครอบครัวจะตอ้งมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนอยา่งนอ้ย 1 คน 

ซ่ึงถือวา่มีความครอบคลุมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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 4.1.4  รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจาก

 หมอกควนัในจังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 รูปแบบการมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทาง

อากาศจากหมอกควนัท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย การร่วมรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร การร่วมแสดง

ความคิดเห็น การร่วมวางแผน และการร่วมดาํเนินการ/ ปฏิบติัการ ซ่ึงมีรายละเอียดผลการศึกษาในแต่

ละประเด็นดงัน้ี 

  4.1.4.1  การร่วมรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

  การให้ขอ้มูลข่าวสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนั

และแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนั มีรายละเอียดประเด็นที่พิจารณา ประกอบด้วย ช่อง

ทางการส่ือสาร และความต่อเน่ืองของการส่ือสาร ซ่ึงมีรายละเอียดผลการศึกษาดงัน้ี 

   1)  ช่องทางการส่ือสาร 

   ผลจากการศึกษาพบวา่ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานราชการ

ส่วนท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีรูปแบบที่เหมือนกัน อาทิ ป้ายประชาสัมพนัธ์วิทยุชุมชน ทีวี

ทอ้งถ่ิน อินเตอร์เนต สายด่วนแจง้เหตุ ตูรั้บแสดงความคิดเห็นและเอกสารแผน่พบั เป็นตน้ ซ่ึงในปี 

พ.ศ. 2556 หน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ินทีเ่ก่ียวขอ้งไดท้าํงานร่วมกนัเพือ่ให้การประชาสัมพนัธ์ให้

ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนมีความครอบคลุมมากข้ึนโดย (นายง, 2556) เจา้หน้าที่สํานักงาน

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนไดก้ล่าวถึงประเด็นดงักล่าววา่ 

 

ส่ือมีเร่ืองของเสียงตามสายในชุมชน เคเบิ้ลทีวีในทอ้งถ่ิน แลว้ก็นอกจากน้ีก็เป็น

การประชาสัมพนัธ์ร่วมกบัหน่วยงานหลกัหน่วยงานต่าง ๆ อยา่งของปีน้ีทีผา่นมาก็

ทาํรวมกนัของชุมชนแลว้ก็ไฟป่าเขา้มาร่วมดว้ย เพราะมนัน่าจะเป็นลกัษณะของ

แต่ละหน่วยงานร่วมกันถ้าทาํแค่หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงมันคงจะอยาก

นอกจากน้ียงัมีช่องทางที่จะประชาสัมพนัธ์คือเบอร์ 199 สายด่วนเร่ืองของเหตุ

ด่วนเหตุร้ายอคัคีภยัแจง้เหตุเดือดร้อนรําคาญอะไรต่าง ๆ ทาง Website จงัหวดั

แม่ฮ่องสอนก็มีตูรั้บความคิดเห็นรวมทั้งโทรศพัทส์ายตรงเขา้หน่วยงานก็มี 

 

   สอดคลอ้งกบัวิธีการประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูลข่าวสารในชุมชนที่มีหลาย

รูปแบบ อาทิ การรณรงค ์การประกาศเสียงตามสาย และการประชุมประจาํเดือน โดย (นายช, 2556) 

ชาวบา้นหมู่ท่ี 10 บา้นหวันํ้ าแม่สะกึด กล่าววา่ “มีการประชาสัมพนัธ์รณรงคต์ามหมู่บา้น ตามถนน

หนทาง เวลาหนา้หมอกควนัมาแลว้ก็ช่วยกนัปลูกตน้ไมเ้พื่อลดหมอกควนั ก็ทาํกนัมาทุกปีขอความ
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ร่วมมือจากลูกบา้นลูกบา้นก็ใหค้วามร่วมมือดี” ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัชุมชนหมู่ 2 บา้นป่า

ปุ๊ ท่ีมีรูปแบบการประชาสัมพนัธ์ เช่น วิทยุ เสียงตามสายและการประชุมประจาํเดือนของหมู่บา้น 

เป็นตน้ ซ่ึง (นายณ, 2556) ชาวบา้นหมู่ที่ 2 บา้นป่าปุ๊ ไดก้ล่าววา่ “ประชาสัมพนัธ์ก็ตามวิทยุบา้ง

เพราะมีหนงัสือลงมา แลว้ก็ประชาสัมพนัธ์ในการประชุมประจาํเดือน แลว้ก็ตามเสียงตามสาย เขาก็

พูดถึงโทษของมนัอยู่ว่าเผาแล้วมนัเป็นอย่างไร เขาก็พูดไปตามนั้น แต่มนัยงัไมไดม้นัเลี่ยงไม่ได้

จาํเป็นตอ้งยอมรับ”  

   ทั้งน้ีหากตอ้งการให้การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ เกิดประสิทธิภาพ

จะตอ้งเนน้การใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งแก่ผูน้าํชุมชนเป็นหลกั เพราะผูน้าํชุมชนเป็นผูท่ี้ไปส่ือสาร

ต่อกบัสมาชิกในชุมชนและตามธรรมชาติของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเช่ือในตวัผูน้าํชุมชน

เพราะเป็นตวัแทนทีม่าจากการเลือกของชุมชน แต่เจา้หนา้ที่ก็ควรจะตอ้งลงพื้นที่ไปประชาสัมพนัธ์

เพื่อช่วยอธิบายและให้ขอ้มูลแก่ประชาชนดว้ย โดย (นายถ, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 2 บา้นป่าปุ๊ กล่าว

วา่ “อยา่งการประชาสัมพนัธ์ของทางกรมป่าไมจ้ะมีการแจกแผน่พบั เจา้หนา้ท่ีเขา้มาพดูคุย ซ่ึงใน

ความเป็นจริงแล้วควรให้ผู ้นําชุมชนคุยกับชาวบ้านการที่จะทําให้มีประสิทธิภาพ  ควรให้

ความสาํคญักบัผูน้าํและผูน้าํเขา้ไปพดูคุยกบัชาวบา้นอีกที” 

   นอกจากช่องทางการส่ือสารที่กล่าวไปแลว้ในขา้งตน้ยงัพบวา่หน่วยงาน

ราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งมีการจดัอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่และมีการขยายผลต่อ

โดยผูน้าํชุมชนนาํไปอบรมให้สมาชิกในชุมชน ซ่ึง (นายช, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 10 บา้นหวันํ้ าแม่

สะกึด ไดก้ล่าวถึงประเด็นดงักล่าววา่ 

 

ไปอบรมทุกปีเร่ืองไฟป่า พดูเร่ืองเก่า ๆ กระตน้ใหว้ชิาเก่า ๆ มนัสาํเร็จ ใหท้าํ ๆ คน

ที่ไปอบรมคนในบา้นน้ีก็บางคร้ังเราก็ไป 15 คนก็มีชาวบา้นเวียนกนัไปในตาํบล

มนัมีอยู ่12 หมู่บา้น ปีไหนที่เราไปแลว้แต่ไปเราก็เวน้เขาก็ไม่ให้เราเขา้ไปแลว้ไป

ประมาณสัก 9 หมู่บา้นมาอบรมกนัสาธิตวธีิการทาํต่าง ๆ 

 

   และยงัมีการไปดูงานในชุมชนหรือศูนยก์ารเรียนรู้เพือ่นาํขอ้มูลที่ได้มา

ประยุกตใ์ชก้บัชุมชนของตนเอง เช่น การทาํแนวกนัไฟ เป็นตน้ โดย (นายฌ, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 

10 บา้นป่าปุ๊ (2556) กล่าววา่ “ถา้ไฟป่ามาอบรมให้ก็ไปดูที่หมู่บา้นอ่ืนแถวศูนยที์่เขามีให้ดู ถา้ทาํ

แนวอยา่งน้ีกวา้งเท่าไร เขาก็จะสาธิตให้กวา้ง 8 เมตร เราก็ทาํ 8 เมตร แต่ถา้ทาํหวัปีเวลาทา้ยปีมนัก็

หล่นลงมาอีก” 
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   2) ความต่อเน่ืองของการส่ือสาร 

   จากการศึกษาพบวา่ความต่อเน่ืองของการใหข้อ้มูลข่าวสารเป็นอีกส่ิงหน่ึง

ท่ีสําคญั เพราะเป็นส่ิงที่ช่วยกระตุน้การเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชน ขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษา

พบวา่หน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินที่เก่ียวขอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน

เฉพาะในช่วงก่อนถึงฤดูกาลหมอกควนัไม่กี่เดือนและเมื่อหมดฤดูหมอกควนัก็จะไม่ค่อยมีการ

ดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองดงักล่าวเท่าใดนกั อาทิ เสียงตามสาย รายการหมอทางออกอากาศ

ทุกวนัศุกร์ เมือ่ถึงฤดูไฟป่าถึงจะพูดถึงไฟป่า ขอ้มูลที่ประชาสัมพนัธ์เป็นไปตามเหตุการณ์ในแต่ละ

เวลานั้ น ๆ ช่วงโดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องจะต้องออกค่าใช้จ่ายโดยหักจาก

งบประมาณของหน่วยงานเอง ซ่ึง (นายค, 2556) เจา้หน้าที่ทางหลวงชนบทจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

กล่าวว่า “มีเสียงตามสายออกตามสถานีวิทยุรายการของหมอทางทีจ่ะออกอากาศทุกวนัศุกร์ หน้า

เทศกาลท่องเท่ียวก็พดูเร่ืองท่องเท่ียว ช่วงไฟป่าก็เนน้เร่ืองไฟป่า ออกอากาศประมาณ 30 นาที แต่เรา

ก็เสียค่าเช่าให้เขา” สอดคลอ้งกบัประชาชนที่ทางผูน้าํชุมชนมีการประชุมประจาํเดือนทุกเดือนแต่

จะใหข้อ้มลูเร่ืองหมอกควนัอยา่งจริงจงัในช่วงก่อนเขา้สู่ฤดูหมอกควนั และเสียงตามสาย เร่ืองทัว่ ๆ 

ไปมีทาํอย่างต่อเน่ืองทั้งปี เมื่อถึงฤดูหมอกควนัก็มีการประชาสัมพนัธ์เร่ืองดงักล่าวเช้า-เย็น โดย

(นายด, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 2 บา้นป่าปุ๊ กล่าววา่ “แนวทางการประชาสัมพนัธ์ ผูใ้หญ่ประชาสัมพนัธ์

ปรกติจะทาํตอนเชา้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงไฟป่าประชาสัมพนัธ์ไปเร่ือย ๆ ช่วยกนัสอดส่องดูแล

เป็นหูเป็นตาคนไหนท่ีเขา้ไปในป่าใหช่้วยกนัดูแล”  

 ผลการศึกษาที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์ซ่ึงกล่าวไปแลว้ในขา้งตน้ พบวา่หน่วยงานภาครัฐส่วน

ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งมีช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ เช่น การทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ ส่ือวิทยุ ทีวีทอ้งถ่ิน

เอกสารแผน่พบั อินเตอร์เนต และสายด่วน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการส่ือสารทางเดียวและมีการจดัอบรม

ใหค้วามรู้แก่ประชาชนในทอ้งถ่ินรวมทั้งการพาไปดูงานศูนยก์ารเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อนาํความรู้ที่ไดม้า

ประยุกตใ์ชก้บัชุมชนของตนเอง นอกจากน้ียงัพบวา่หน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินที่เก่ียวขอ้งมีการ

ประชาสัมพนัธ์ในช่วงฤดูหมอกควนัระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายนของแต่ละปีเท่านั้น 

ซ่ึงเป็นการให้ขอ้มูลข่าวสารทีข่าดความต่อเน่ือง เช่นเดียวกบัผูน้าํชุมชนที่ไดเ้ร่ิมให้ขอ้มูลข่าวสาร

แก่สมาชิกในชุมชนในช่วงเวลาเดียวกนักบัหน่วยงานภาครัฐ จึงสรุปไดว้่าประชาชนส่วนใหญ่ใน

พื้นทีจ่งัหวดัแม่ฮ่องสอนมีส่วนร่วมในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารที่เก่ียวขอ้งกบัการมีป้องกนัและแกไ้ข

มลพิษทางอากาศจากหมอกควนัผา่นช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ ในช่วงฤดูหมอกควนัแต่ขาดความ

ต่อเน่ืองของการไดรั้บขอ้มูล 
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  4.1.4.2  การร่วมแสดงความคิดเห็น 

  การร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชนพบว่าหน่วยงานราชการเปิดโอกาสให้

ประชาชนแสดงความคิดเห็นทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การร่วมประชุมกับทาง

จงัหวดั หรือการลงพื้นที่ของเจา้หนา้ที่ โดย (นายก, 2556) เจา้หนา้ที่สํานกังานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัแม่ฮ่องสอนกล่าววา่ 

  

การเปิดโอกาสมีแบบไม่เป็นทางการ มีการขอความเห็นจากประชาชนตลอด ซ่ึง

เจา้หนา้ท่ีเองก็ทราบวา่คนในพื้นท่ีคิดอยา่งไร เพราะอยูใ่นพื้นที่มีหลายปี คือบางที

ไม่ต้องไปขอความเห็นแล้ว ไม่ต้องไปทาํประชาพิจารณ์ เรารู้อยู่แล้วว่าเค้าคิด

อย่างไร การขอความคิดเห็นไม่ต้องทําแล้วก็ได้เพราะเราทํามาหลายปีแล้ว 

ชาวบา้นเขาเห็นอยา่งไรเขาก็คิดอย่างนั้น ซ่ึงรัฐบาลก็ไม่สามารถตอบสนองความ

คิดเห็นได ้ท่ีผา่นมาเคยขอความเห็นเพราะคิดวา่เขาจะเปล่ียน ซ่ึงเขาก็ไม่เคยเปล่ียน

แต่ถา้เขาให้ความร่วมมือก็จะดีมากคือร่วมควบคุมการเผาไม่ใช่ห้ามเผาอยา่งเดียว

เช่นในพื้นที่เกษตรเคยมีความพยายามของ ทสจ. มา 3-4 ปีแลว้ในการจดัแบ่งโซน 

Zoning เพือ่ไม่ใหเ้กิดหมอกควนัพร้อม ๆ กนัแบ่งใหเ้ผาเป็นพื้นท่ี ๆ 

 

  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัประชาชนในพื้นท่ีพบวา่ไม่ค่อยมีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็น

กบัหน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องเพราะบางคร้ังก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมในการ

ประชุม เน่ืองจากไม่ไดรั้บหนงัสือแจง้หรือไม่ไดรั้บการติดต่อส่ือสาร โดย (นายถ, 2556) ชาวบา้น

หมู่ที ่2 บา้นป่าปุ๊ กล่าวถึงประเด็นดงักล่าวท่ีไม่สอดคลอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินวา่ 

 

เราก็ไม่รู้ว่าจะไม่แสดงความคิดเห็นอย่างไร เพราะว่าไม่มีโอกาสเขา้ร่วมแสดง

ความคิดเห็นกบัทางหวัหนา้ส่วนจริง ๆ เขาตอ้งเชิญเรามาวา่การแกไ้ขปัญหาไฟป่า

ตอ้งทาํอยา่งไรเราจะหาทางอยา่งไรถา้ไดเ้ขา้ร่วมประชุมผลก็จะขอเขาวา่ให้ค่อย ๆ

เผาไปอยา่ไปเผาทีเดียวใหเ้ขาค่อย ๆ เผาถา้ถึงเวลาหนา้แลง้หนา้ร้อนจะไดไ้ม่ตอ้งมี

ปัญหาหมอกควนัแลว้ก็ให้เร่ิมเผามาตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภา พอถึงเมษาก็ไม่ค่อยมี

เยอะแลว้ 

 

 ผลการศึกษาซ่ึงกล่าวไปแล้วในข้างตน้ สามารถสรุปได้ว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจังหวดัแม่ฮ่องสอน
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หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถ่ินที่เกี่ยวขอ้งได้เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นทั้งเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการบา้ง แต่ในส่วนของประชาชนพบว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสแสดงความ

คิดเห็นกบัหน่วยงานราชการสักเท่าใด เน่ืองจากขอ้จาํกดัของการไม่ไดรั้บหนงัสือแจง้หรือไม่ไดรั้บ

การติดต่อ กล่าวโดยสรุปไดว้่าประชาชนในพื้นที่บางส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อ

มาตรการ/ นโยบายหรือการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวขอ้ง แต่ขอ้มูลที่ไดแ้สดงความ

คิดเห็นไม่ไดถู้กนาํไปใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการกาํหนดมาตรการหรือนโยบายท่ีทาํให้ประชาชนเขา้มา

มีส่วนร่วมเพิ่มมากข้ึน 

  4.1.4.3  การร่วมวางแผน 

  การร่วมวางแผนดาํเนินงานเพื่อป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนั

พบวา่ประชาชนไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนการดาํเนินงานตามมาตรการดงักล่าวกบัหน่วยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยผูน้ําชุมชนมีเพียงแต่การเข้าไปร่วมรับฟังมาตรการที่หน่วยงานภาครัฐ

ส่วนกลางกาํหนดแลว้นาํมาปฏิบติัตาม โดย (นายณ, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 2 บา้นป่าปุ๊ กล่าววา่ 

 

ไดเ้คยเขา้ไปร่วมอบรมในเมือง ก็คุยกนัวา่ตอ้งทาํตามเกณฑ์นะ ไม่มีการสนทนาวา่

ในปีน้ีเราทาํอะไรอย่างในปีหน้าน่ีเราจะมาหาทางแกไ้ขอย่างไรไม่มีการเรียกฝ่าย

ปกครองมามีเพียงแต่วา่ไปรับนโยบายเท่านั้นและใหท้าํตามนโยบาย อยา่งนโยบาย

เขาบอกวา่หา้มเผาเราก็รับมาก็บอกวา่อยา่เผาใหมี้การไถกลบแทน 

 

  แต่หลงัจากที่ผูน้าํชุมชนไดรั้บมาตรการจากหน่วยงานราชการแลว้ผูน้าํชุมชนจะ

เปิดโอกาสใหส้มาชิกในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนการดาํเนินงานและแบ่งหนา้ที่ความ

รับผิดชอบที่เหมาะสมให้กบัแต่ละคนก่อนที่จะนาํไปปฏิบติั ซ่ึง (นายญ, 2556) ชาวบา้นหมู่ที่ 10 

บา้นหวันํ้าแม่สะกึด กล่าววา่ “คณะกรรมการหมู่บา้นก็ตอ้งร่วมกนัวางแผน มนัก็ตอ้งคุยกนัเลยวา่เรา

จะเอายงัไง แลว้ก็วางแผนกนักบัพ่อหลวง แลว้ก็ทาํเลยใครมีหน้าที่อะไรก็ทาํไป ตามหน้าท่ีท่ีพ่อ

หลวงบอกเพราะวา่เร่ืองที่จะทาํมนัจะมาทางพ่อหลวงก่อนแลว้ก็ค่อยส่งลงมาเป็นขั้นเป็นตอนของ

เขา” สอดคลอ้งกบั (นายถ, 2556) ชาวบา้นหมู่ที่ 2 บา้นป่าปุ๊ ท่ีกล่าวถึงการร่วมกนัวางแผนการ

ดาํเนินงานของสมาชิกในชุมชนวา่ “มีการเรียกประชุมคณะกรรมการหมู่บา้น เรียกประชุมชาวบา้น

ก็พยายามพดูคุยกบัเขาดี ๆ ทาํความเขา้ใจกบัชาวบา้นชาวบา้นจะให้ความร่วมมือดี ผลกระทบแต่ละ

คนเขาก็รู้ดีอยู”่ 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที ่ไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนการ

ดาํเนินงานตามมาตรการของหน่วยงานภาครัฐทีเ่กี่ยวขอ้ง มีเพียงแต่ผูน้าํชุมชนทีเ่ขา้ไปร่วมรับ
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มาตรการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนํามาร่วมกันวางแผนการดาํเนินงานตามมาตรการกับ

คณะกรรมการหมู่บ้านแล้วนําแนวทางการดาํเนินงานนั้นเสนอให้สมาชิกคนอื่น ๆ ในชุมชน

รับทราบในการประชุมประจาํเดือนเพือ่ให้สมาชิกในชุมชนคนอื่น ๆ ร่วมรับรู้และแสดงความ

คิดเห็นต่อแผนการดาํเนินงานก่อนนาํไปปฏิบติั 

  4.1.4.4  การร่วมดาํเนินการ/ ปฏิบติั 

  ผลการศึกษาในประเด็นการมีส่วนร่วมในการร่วมดาํเนินงาน ผูศึ้กษาไดแ้ยกการ

วิเคราะห์ออกเป็นรูปแบบในการร่วมดาํเนินการของหน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินและรูปแบบใน

การร่วมดาํเนินการของภาคประชาชน ซ่ึงมีรายละเอียดผลการศึกษาในแต่ละประเด็นดงัน้ี 

   1)  รูปแบบในการร่วมดาํเนินการของหน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ิน 

   รูปแบบที่หน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ให้ประชาชนเขา้มามี

ส่วนร่วมในการดาํเนินการ โดยการเป็นเครือข่ายอาสาสมคัร อาทิ เครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน เครือข่ายอาสาสมคัรทางหลวงชนบทชุมชนของสํานักงานทางหลวงชนบทจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน และเครือข่ายอาสาสมคัรป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของสํานักงานป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นตน้ ซ่ึงการเป็นสมาชิกบางเครือข่ายมีค่าตอบแทนเป็น

เงินหรือสิทธิพเิศษอยา่งอ่ืนใหก้บัสมาชิกดว้ย การให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมดาํเนินการดว้ยการ

เป็นอาสาสมคัร เป็นรูปแบบที่หากดาํเนินการอย่างจริงจงัแลว้จะเกิดประโยชน์ต่อการดาํเนินงาน

หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการได้เป็นอย่างดี และสามารถเป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพคือ

สามารถขยายความรู้ความเขา้ใจและสร้างจิตสาํนึกใหค้นในชุมชนเพิ่มข้ึนได ้ซ่ึงแกนนาํเครือข่ายไม่

จาํเป็นตอ้งมีจาํนวนมาก แต่ตอ้งมีความครอบคลุมทุกหมู่บา้นสามารถทาํงานไดจ้ริงและงานที่ทาํ

ตอ้งเป็นงานที่มีประสิทธิภาพโดย (นายก, 2556) เจา้หน้าที่สํานกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัแม่ฮ่องสอนกล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการสร้างเครือข่ายเพื่อให้ประชาชนเขา้มา

มีส่วนร่วมในการดาํเนินงานหรือทาํกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันว่า “วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายที่

ตอ้งการจากการมีส่วนร่วมของประชาชนคืออยากใหมี้ทุกหมู่บา้นมี ทสม.ที่ทาํงานไดจ้ริง ๆ ไม่ตอ้ง

เยอะมากแต่มีประสิทธิภาพโดยตอ้งเร่ิมจากแนวคิดของผูบ้ริหาร” ซ่ึงรายละเอียดการดาํเนินงานแต่

ละเครือข่ายมีตวัอยา่งดงัน้ี 

 (1)  เครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ของสํานกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเร่ิมก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2550 

ปัจจุบนัมีจาํนวนสมาชิกเครือข่ายประมาณ 2,000 กว่าคน แต่ที่สามารถร่วมทาํกิจกรรมไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพมีประมาณ 100 กว่าคน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นที่และกลุ่มนกัวิชาการ 
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NGOs ที่มีความสนใจเกี่ยวกบัการดาํเนินงานกิจกรรมของโครงการแต่ประโยชน์ที่จะไดรั้บจาก

โครงการยงัไม่มีความชดัเจนและยงัไม่ใช่ประโยชน์อยา่งแทจ้ริง แต่อยา่งนอ้ยประชาชนในพื้นท่ีก็มี

โอกาสเขา้มามีส่วนร่วมเพิ่มมากข้ึนโดย (นายก, 2556) เจา้หนา้ที่สํานกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัแม่ฮ่องสอนกล่าวถึงประเด็นดงักล่าววา่ 

 

มีเครือข่าย ทสม. ในเขตแม่ฮ่องสอนท่ีมีประสิทธิภาพจริง ๆ มีจาํนวนประมาณไม่

เกิน 100 คนแต่รายช่ือทั้งหมดมีประมาณ 2,000 กว่าคน ยงัไม่มีผลตอบแทน

สาํหรับ ทสม. เพราะพึ่งมีมาตั้งแต่ปี 2550 ซ่ึง ทสม. ส่วนใหญ่เป็นประชาชน เป็น

คณะกรรมการ NGOs ในพื้นที่ที่สนใจ เพราะประโยชน์ที่เขาจะไดรั้บยงัไม่มี เช่น

ไดรั้บรู้ข่าวสาร ไดร่้วมแสดงความเห็น ซ่ึงไม่ใช่ประโยชน์ที่แทจ้ริงที่จะไดรั้บ แต่

จะเป็นภาระมากกว่า มีท่ีได้ประโยชน์คือการเข้าอุทยานฟรีจากบตัร ทสม. ซ่ึง

เจา้หน้าที่กรมอุทยานกรมป่าไมก้็ไม่ค่อยจะรู้อยู่แล้ว เพราะเป็นงานกระทรวงที่

กรมส่งเสริมดูแลอยูซ่ึ่งกรมเคา้ประสานงานกนัขา้งบนขา้งล่างไม่รู้หรอก 

 

 (2)  เครือข่ายอาสาสมคัรทางหลวงชนบทชุมชนของสํานกังานทาง

หลวงชนบทจงัหวดัแม่ฮ่องสอนซ่ึงทุก ๆ 5 กิโลเมตรจะมีเครือข่ายอยู่ 1 คน เม่ือสมคัรมาแล้ว

เจา้หน้าทีข่องทางหลวงก็จะมีการจดัอบรมให้ความรู้กบัเครือข่ายเพือ่สร้างความรู้ความเขา้ใจโดย

อาสาสมคัรทางหลวงชนบทมีหน้าที่ในการแจง้เหตุฉุกเฉินที่เกิดข้ึนกบัทางหรือการเดินทาง เช่น

เส้นทางชาํรุดตน้ไมล้ม้ และเจอการเผาหญา้ริมขา้งทางก็ตอ้งโทรมาแจง้ทีห่น่วยงานซ่ึงประชาชน

ส่วนใหญ่ที่เขา้มาร่วมเป็นเครือข่ายอาสาสมคัรก็เพราะวา่เป็นคนในพื้นที่ ในกรณีของช่วงเทศกาล

วนัสาํคญัต่าง ๆ หากเครือข่ายมาร่วมอยูเ่วรทาํงานกบัทางหลวงชนบทก็จะมีค่าตอบแทนให้ดว้ย โดย

(นายค, 2556) เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานทางหลวงชนบทจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไดก้ล่าววา่ 

 

อาสาทางหลวงชนบทที่น่ีก็มีหลกัเกณฑ์การคดัเลือกคือ 5 กิโลเมตรต่อ 1 คนเราก็

ใหส้มคัรแลว้ก็รับมา มีการอบรมใหข้อ้มูลแต่ถา้ช่วงเทศกาลมาอยูเ่วรกบัเราเราก็จะ

มีเบ้ียเล้ียงค่าตอบแทนให ้โดยหน้าท่ีของ อสทช. คือหากเส้นทางเกิดการชาํรุดมี

พวกไมล้ม้เขาก็จะแจง้มาโทรศพัทม์า เราก็จะไปซ่อมให้เขาเจอไฟป่าไฟไหมเ้ราก็

ขอใหเ้ขาโทรมา 
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 (3)  เครือข่ายอาสาสมคัรป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัสํานกังาน

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมี ผูที้่เขา้มาร่วมเป็นเครือข่ายและอบรมรับฟัง

ขอ้มูลความรู้ต่าง ๆ เป็นกลุ่มผูน้าํชุมชนและผูสู้งอายุซ่ึงมีอายุประมาณ 30-40 ปีข้ึนไป ในส่วนของ

กลุ่มเด็กไม่ไดเ้ขา้มาร่วมเน่ืองจากติดเร่ืองของการเรียน และในกลุ่มวยัรุ่นบางคนที่ประกอบอาชีพ

แลว้บางกลุ่มก็เขา้มาร่วมเป็นอาสาสมคัรป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัชุมชนโดย (นายฉ, 2556) 

เจา้หนา้ทีส่าํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัแม่ฮ่องสอนกล่าววา่ “ส่วนใหญ่ก็จะเป็น

ผูน้าํชุมชนผูสู้งอายุแลว้ก็รุ่น 30-40 ปี ส่วนใหญ่ก็เป็น อปภร.ผูน้าํหมู่บา้นเราก็จะสอดแทรกเร่ืองน้ี

เขา้ไปเด็ก ๆ ก็จะไม่ค่อยมีแต่มีช่วงวยัรุ่นที่ประกอบอาชีพทาํมาหากินที่สามารถรับผิดชอบไดแ้ละ

เป็นเครือข่ายได”้ 

   ในส่วนของภาคประชาชนนอกจากจะเข้าไปมีส่วนร่วมโดยการเป็น

อาสาสมคัรใหก้บัหน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งหลายหน่วยงานแลว้ ยงัเขา้มามีส่วนร่วม

ในกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนตนเองมากข้ึน ในส่วนของบา้นหัวนํ้ าแม่สะกึดหมู่ 10 พบว่า

สมาชิกในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึนจากในปีที่ผ่านมา เน่ืองจากมีโครงการมดคนัไฟที่เปิด

โอกาสให้กลุ่มเยาวชนเขา้มามีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมร่วมกบัสมาชิกคนอื่น ๆ ในชุมชนอย่าง

เป็นทางการมากข้ึน โดยไดรั้บการอบรมให้ขอ้มูลความรู้จากผูน้าํชุมชนและเขา้รับการอบรมจาก

หน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินบางหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง (นายฎ, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 10 บา้นหวั

นํ้ าแม่สะกึด กล่าวว่า “มนัก็มีเพิ่มข้ึนมาอย่างปีที่แล้วไม่มีมดคนัไฟ ปีน้ีก็มีเพิ่มมา มีการมอบใบ

ประกาศใหใ้นการประชุมประจาํเดือนดว้ย” 

 นอกจากเจา้หน้าที่ภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินที่เกี่ยวขอ้งจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วน

ร่วมในการดาํเนินการแล้วยงัพบว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินที่เกี่ยวขอ้งยงัเขา้ไปมีส่วนร่วม

ดาํเนินการกบัประชาชนในกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การทาํฝาย การปลูกตน้ไม ้และการร่วมดบัไฟใน

กรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดย (นายง, 2556) เจา้หนา้ที่สํานกังานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกล่าววา่ 

“อยา่งกิจกรรมของปีที่ผา่นมาก็เป็นในเร่ืองของการบวชป่าร่วมกบัชุมชนในเขตเทศบาล 6 ชุมชน

เพือ่เป็นการสร้างจิตสาํนึกแลว้ก็ทาํแนวกนัไฟเพื่อไม่ใหม้นัเกิดไฟป่า” ซ่ึงรายละเอียดการดาํเนินงาน

แต่ละเครือข่ายมีตวัอยา่งดงัน้ี 

   2)  รูปแบบการร่วมดาํเนินการของภาคประชาชน 

   รูปแบบการมีส่วนร่วมในการดาํเนินการของภาคประชาชน พบวา่สมาชิก

ในชุมส่วนใหญ่ต่างมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนั โดยมี

กิจกรรมที่ทาํร่วมกนัหลายกิจกรรม อาทิ การปลูกป่า การสร้างฝายชะลอนํ้ า การทาํไผ่คอกล้อม

ตน้ไม ้และการทาํแนวกนัไฟ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัพบวา่กลุ่มเยาวชนที่เป็นเพศชายอายุตั้งแต่ 10 ปี
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ข้ึนไปได้เขา้มามีส่วนร่วมในโครงการมดคนัไฟปัจจุบนัมีประมาณ 12 คน โดย (นายช, 2556) 

ชาวบา้นหมู่ท่ี 10 บา้นหวันํ้าแม่สะกึด กล่าววา่ “ตอนน้ีมีเยาวชนอยู ่12 คน ให้เป็นขั้นแรกในการนาํ

ร่อง อายุประมาณ 10 ขวบข้ึนไปการดูแลเราก็รับผิดชอบอยูจ่ริง ๆ ตั้งใจเอาอายุ 10-20 ปีข้ึนไป แต่

ไม่มีเด็กผูห้ญิงเป็นขั้นแรกเราไม่กลา้เส่ียง กลวัจะติดขดับางส่ิงบางอยา่ง เพราะไฟไหมใ้นบา้นกบัที่

ป่าต่างกนัเยอะ” สมาชิกในชุมชนที่เป็นผูห้ญิงส่วนใหญ่ไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมของชุมชน เช่น การ

ปลูกตน้ไม ้การสร้างฝาย และการอบรมต่าง ๆ แต่ไม่ได้ร่วมในกิจกรรมดบัไฟ เพราะผูห้ญิงมี

ข้อจํากัดในเร่ืองของการเดินทางและการดับไฟอาจเกิดอันตรายได้ ส่วนใหญ่จึงเป็นหน่วย

สนบัสนุนคอยทาํอาหารไวใ้ห้กลุ่มผูน้าํชุมชนซ่ึง (นายซ, 2556) ชาวบา้นหมู่ที่ 10 บา้นหัวนํ้ าแม่

สะกึดกล่าวว่า “ถา้ดบัใกล ้ๆ ไม่ไกลก็ไปแต่ถา้ไกลก็จะเป็นหน่วยทาํอาหารส่งอย่างเดียวให้ทาง

ผูใ้หญ่และมดคนัไฟ” ในส่วนของผูสู้งอายเุองไดมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินการและร่วมเป็นที่ปรึกษา

ใหก้บัการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ของทางชุมชนโดย (นายช, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 10 บา้นหวันํ้ าแม่สะกึด

ไดก้ล่าววา่ “ผูสู้งอายตุ่าง ๆ ก็เป็นท่ีปรึกษาไป เขาเจอเหตุการณ์มาก่อนเราก็คลา้ย ๆ กบัวา่เป็นครูเรา

มีอะไรเราก็ถามว่าทาํตรงน้ีดีไหม ถา้เขาบอกว่าไม่ดีก็ตอ้งพิจารณาอีกที” ซ่ึงการมีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินการดงักล่าวสอดคลอ้งกบัในชุมชนหมู่ที่ 2 บา้นป่าปุ๊ ท่ีมีการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เช่นเดียวกนั

กบัชุมชนหมู่ที่ 10 บา้นหัวนํ้ าแม่สะกึด และมีการจดัเวรยามให้สมาชิกในชุมชนร่วมกนัเฝ้าระวงั

ในช่วงฤดูหมอกควนั โดย (นายถ, 2556) ชาวบา้นหมู่ที ่2 บา้นป่าปุ๊ กล่าววา่ “ในหมู่บา้นของเราก็จะ

มีเวรยามไปเฝ้าเพราะว่าใครเขา้ป่าไม่เขา้ป่าเราจะรู้กนัไปเฝ้าตรงทางข้ึนทางลงก็มีอาสาสมคัรใน

หมู่บา้นก็มีค่าตอบแทนให้เขาเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เขาก็มาช่วยงานเรา” ซ่ึงกิจกรรมที่ประชาชนในชุมชน

ร่วมกนัทาํเพื่อช่วยในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนั ไดแ้ก่ 

    (1)  การทาํแนวกนัไฟ  

    ประชาชนในพื้นที ่และเจ้าหน้าที ่ในหน่วยงานภาครัฐส่วน

ทอ้งถ่ินที่เกี่ยวขอ้งส่วนใหญ่ไดร่้วมกิจกรรมการทาํแนวกนัไฟเพือ่ป้องกนัการเกิดการเผาในที่โล่ง

อนัจะส่งผลให้เกิดภาวะมลพิษทางอากาศจากหมอกควนักบัชุมชนในพื้นที่และทาํแนวกนัไฟใน

ส่วนพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตนเอง อาทิ สํานกังานทางกลวงชนบทที่มีการทาํแนวกนั

ไฟสองขา้งทางเพือ่ป้องกนัการเกิดการไหมใ้นที่โล่งจากป่าบริเวณสองขา้งทางโดย (นายค, 2556) 

เจา้หนา้ที่สํานกังานทางหลวงชนบทจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไดก้ล่าววา่ “เราตอ้งทาํแนวกนัไฟป่า การ

กาํจดัหญา้ขา้งทาง อนัน้ีเราจะตดัเสร็จแลว้เราก็จะเอาคราดไปเขี่ยทาํแนวไวเ้ขี่ยเอาหญา้ออกหญา้

สองขา้งทางไม่ใหไ้ฟสองขา้งทางลุกลามไปขา้งบน” ในส่วนของประชาชนในชุมชนก็ไดร่้วมกนัทาํ

แนวกนัไฟในพื้นที่สาธารณะของหมู่บา้น แต่ในส่วนของพื้นที่ส่วนตวัที่อยู่ติดกบัพื้นที่ป่าชาวบา้น
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จะตอ้งรับผดิชอบดูแลดว้ยโดยการทาํแนวกนัไฟในพื้นท่ีของตนเองซ่ึง (นายช, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี

10 บา้นหวันํ้าแม่สะกึดไดก้ล่าววา่ 

 

ทาํแนวกนัไฟอยูท่างนากระจงข้ึนมาจนถึงแถวหมู่บา้นอีกทางน้ีเป็นป่าชุมชนเราก็

ทาํลงไปแต่อีกแนวหน่ึงน้ีมนัเป็นเจา้ของที่เช่ือมป่า ก็ให้เจา้ของเขารับผิดชอบดูแล

แต่ถา้เป็นของส่วนรวมเราก็ร่วมกนัทาํเพราะวา่ถา้จะเอาทุนมาลงแค่ตรงน้ีก็ไม่ไหว

ของใครก็รับผดิชอบไป ตอ้งทาํอยา่งน้ี ถา้เป็นของส่วนรวมก็เอาเงินตรงน้ีท่ีไดจ้าก

รางวลัมาทาํกิจกรรมกนัทาํแนวกนัไฟ 

 

    (2)  การปลูกป่า/ ปลูกตน้ไม ้

    หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถ่ินที ่เกี ่ยวข้องส่วนใหญ่ได้ร่วม

กิจกรรมปลูกป่า/ ปลูกตน้ไมก้บัประชาชนในพื้นทีเ่พือ่เพิ่มพื้นทีสี่เขียว ลดมลพิษทางอากาศทีเ่กิด

จากหมอกควนัรวมทั้งสร้างความสมดุลใหร้ะบบนิเวศเป็นแนวทางการดาํเนินงานโดย (นายง, 2556) 

เจา้หนา้ที่สํานกังานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนไดก้ล่าวว่า “ก็มีกิจกรรมปลูกป่า บวชป่า เราก็ทาํใน

ร้อยวนัอนัตราย” ในส่วนของชุมชนหมู่ที่ 10 บา้นหวันํ้ าแม่สะกึด พบวา่ภายในพื้นที่รอบ ๆ ชุมชน

ประชาชนในชุมชนไดร่้วมกนัทาํกิจกรรมการปลูกป่าเป็นประจาํทุกปีเพื่อช่วยในการป้องกนัการเกิด

มลพิษทางอากาศจากหมอกควนัซ่ึง (นายช, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 10 บา้นหวันํ้ าแม่สะกึด ไดอ้ธิบาย

วา่ “เวลาหน้าหมอกควนัมาก็ช่วยกนัปลูกตน้ไมเ้พือ่ลดหมอกควนัก็ทาํกนัมาทุกปีขอความร่วมมือ

จากลูกบา้นลูกบา้นก็ให้ความร่วมมือดี” ซ่ึงการปลูกป่าชาวบา้นก็จะร่วมกนัปลูกตน้ไมที้่สามารถ

นาํมาใชป้ระโยชน์ไดซ่ึ้ง (นายญ, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 10 บา้นหวันํ้ าแม่สะกึด กล่าววา่ “มีปลูกป่า

พืชท่ีมนักินไดพ้วกขิงข่า ตระไคร้ปลูกพืช 3 อยา่งไดป้ระโยชน์ 4 อยา่ง ก็ปลูกกนัตรงริมทางที่จะเขา้

ไปอุทยานริมธารลาํหว้ยท่ีเป็นป่าชุ่มช้ืนใคร ๆ ก็ไปเท่ียว ใครอยากกินก็กิน”  

    (3)  การทาํฝาย 

    หน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินที่เก่ียวขอ้งและประชาชนในพื้นที่

ต่างร่วมมือกนัทาํฝาย เน่ืองจากการทาํฝายในป่าเป็นการเปล่ียนจากป่าแห้งเป็นป่าเปียกช่วยป้องกนั

การเกิดไฟและยงัก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในป่า นอกจากน้ีผลพลอยไดจ้ากการ

ทาํฝายคือแหล่งนํ้ าที่ถูกกกัเก็บไวที้่สามารถนาํมาใช้ในการอุปโภคบริโภคในชุมชนได ้แต่การทาํ

ฝายก็ต้องพิจารณาถึงวตัถุดิบทีน่ํามาใช้เพือ่ให้เกิดความถาวรซ่ึงในบางกรณีก็ต้องข้ึนอยู่กับ

งบประมาณของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งโดย (นายค, 2556) เจา้หน้าที่สํานักงานทางหลวงชนบท

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนไดก้ล่าววา่ 
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ทาํห้วยป่าชุมชนทาํเป็นฝายช่วยชะลอนํ้ าเวลาไฟไหมเ้พราะตอนน้ีป่าเราเป็นป่า

แห้งพอไฟหนา้แลง้มามนัก็ไหมผ้มก็มองอยูว่า่จะหาวิธีการไหนในใจผมที่ทางป่า

ไมม้าทาํเขาเอาไมไ้ผ่ทาํปีสองปีมนัก็สลายถา้เป็นไปไดผ้มจะเอาหินภูเขามาเรียง

มนัถาวรด้วยไม่เกิดขยะด้วยแต่ว่างบมนัน้อยสมมุติปีหน่ึงได้งบประมาณมา 20 

ฝายก็ทาํใหม้นัถาวรไปเลย 10 ฝาย ปีน้ีทาํหว้ยน้ีปีหนา้ทาํหว้ยน้ีอยา่งนอ้ยป่าเราเก็บ

กกันํ้าไวไ้ดม้นัก็ชุ่มช่ืนช่วยป้องกนัเร่ืองไฟไดส่้วนหน่ึง 

 

 ในส่วนของพื้นที่ชุมชนหมู่ 10 บา้นหัวนํ้ าแม่สะกึด ซ่ึงอยู่ใกล้เขตอุทยานท่ีมีพื้นท่ีป่า

ลอ้มรอบ ชาวบา้นไดร่้วมกนัทาํฝายในป่าเพือ่เป็นแหล่งกกัเก็บนํ้า และนาํนํ้ านั้นมาใชป้ระโยชน์เป็น

ประปาในหมู่บา้น ซ่ึงการทาํกิจกรรมปลูกป่าสมาชิกในชุมชนเกือบทั้งหมดก็เขา้มามีส่วนร่วมโดย 

(นายซ, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 10 บา้นหวันํ้ าแม่สะกึด ไดก้ล่าววา่ “ก็มีการปลูกป่าทาํฝายปลูกตน้ไม้

ทาํแนวกนัไฟ” ซ่ึงเยาวชนในชุมชนส่วนใหญ่ใหค้วามร่วมมือไปร่วมกิจกรรมการปลูกป่ากบัสมาชิก

คนอ่ืนในชุมชนดว้ยโดย (นายฑ, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 10 บา้นหวันํ้ าแม่สะกึด กล่าววา่ “เวลาไปทาํ

ฝายก็ช่วยแม่จบักระสอบ แลว้ก็ใส่ทรายใหเ้ขาเอาไปกั้นเป็นฝาย ” และ (นายฌ, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี

10 บา้นหวันํ้ าแม่สะกึด ที่กล่าวถึงการทาํฝายในป่าชุมชนแลว้ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และเกิด

ความหวงแหนทรัพยากรในป่าชุมชนจึงไม่มีคนอยากทาํลาย โดยกล่าววา่ “ก็ทาํฝายที่อุทยานแลว้ก็ที่

นากระโจง ทาํฝายในป่าชุมชนทาํไห้ตน้ไมอุ้ดมสมบูรณ์ ไม่มีใครอยากไปตดั ใครจะตดัก็ไม่กล้า

เพราะมนัสวย ไม่ให้ตดั นํ้าที่ไดจ้ากฝายก็เอามาใชใ้นหมู่บา้นทุกวนัน้ีก็กินนํ้ าประปาจากภูเขา นํ้าท่ี

ไดก้็มีเยอะพอต่อความตอ้งการของเราในหมู่บา้น” สําหรับวิธีการทาํฝายส่วนใหญ่เป็นการทาํฝาย

จากไมไ้ผซ่ึ่งไม่มีความถาวรเท่าใดนกั โดย (นายณ, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 2 บา้นป่าปุ๊ กล่าววา่ “ฝายก็

ไปสร้างตามหวัลาํหว้ยในหมู่บา้นใชไ้มไ้ผม่าทาํ งบประมาณทาํฝายก็มีทางป่าไมใ้ห้มา เพื่อท่ีวา่เวลา

ฝนตกจะไดไ้ม่ไหลหมด เราก็ชะลอไวเ้ก็บความช้ืนไวถ้า้พูดถึงการกั้นนํ้ าถา้กั้นใหญ่หน่อยก็ไดผ้ล

จริง แต่ถา้ทาํแบบฝายแมว้มนัก็ไม่เท่าไรมนัจะไปไดผ้ลตรงท่ีลาํหว้ยมีนํ้าจริง ๆ” 

    (4)  การทาํปุ๋ยหมกั 

    การทาํปุ๋ยหมกัเป็นอีกหน่ึงแนวทางในการป้องกนัการเกิดปัญหา

การเผาในท่ีโล่ง และเป็นการนาํเศษวสัดุทีเ่หลือจากการเกษตรหรือเศษใบไมม้าใชใ้ห้เกิดประโยชน์

ซ่ึงผลจากการศึกษาพบว่าหน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินที่เกี่ยวขอ้งหลายหน่วยงานไดน้าํเศษวสัดุ

เหลือทิ้งเหล่านั้นมาทาํปุ๋ยในส่วนของสํานักงานทางหลวงชนบทจงัหวดัแม่ฮ่องสอนก็ได้นาํเศษ

หญา้ท่ีไดจ้ากการตดัขา้งทางมากองทาํเป็นปุ๋ยหมกั แต่อาจจะใชเ้วลานานในการยอ่ยสลายและเคยมี

การสานไผล่อ้มคอกตน้ไมใ้นชุมชนเพื่อให้ชาวบา้นนาํเศษใบไมเ้ศษหญา้มาทิ้งรวมกนัไวแ้ต่ไม่ได้



144 

 

ทาํทั้งหมดโดย (นายค, 2556) เจา้หนา้ที่สํานกังานทางหลวงชนบทจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไดก้ล่าววา่ 

“หญา้ท่ีตดัแลว้บางทีเราก็เอาไปกองทาํปุ๋ยหมกัแต่วา่กวา่มนัจะเน่าสลายใชเ้วลานาน แต่ก่อนเคยเอา

ไมไ้ผ่มาทาํเป็นคอกทาํในพื้นที่ชุมชนเยอะ ๆ ถา้อยู่ขา้งทางไกล ๆ เราก็คงไม่มีเวลาไปทาํและอีก

อยา่งหน่ึงสองขา้งทางคงไม่เกิดมากถา้ทาํตลอดทุกสายทางคงไม่ไหวและในส่วนของชุมชนพบว่า

สมาชิกในชุมชนต่างให้ความร่วมมือในการทาํปุ๋ยหมกัจากเศษใบไมเ้พื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป

โดย (นายช, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 10 บา้นหวันํ้าแม่สะกึด ไดอ้ธิบายวา่ “ชาวบา้นที่ยงัไม่มีไผค่อกเขา

ก็เอาเศษวชัพืชไปกองรวมกนั พอหนา้ฝนมนัก็หยุบ แต่ถา้บางคนขยนัหน่อยเขาก็ทาํคอกไมไ้ผบ่าง

คนเขาก็เอานํ้าหมกัชีวภาพ EM ไปใส่ทาํปุ๋ยแต่ถา้มนัถูกนํ้ามนัก็ยบุถา้มนัเยอะก็เพิ่มเติมไดต้ลอดอีก”  

ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั (นายฌ, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 2 บา้นป่าปุ๊ ที่กล่าววา่ “ปุ๋ยหมกัก็ทาํ

เป็นครอบครัว ๆ เอาเศษฟางมาทาํ เศษใบตองในแต่ละบา้น ส่วนมากก็เป็นชาวเกษตรเขาจะทาํ

กนัเอง ใชก้นัในครัวเรือนก็เยอะทาํเป็นคอกใหญ่ ๆ” 

    (5)  การสานคอกไผล่อ้มตน้ไม ้

    สมาชิกในชุมชนได้ร่วมกันสานไผ่ล้อมไวที้่โคนต้นไม้เอาไว้

สําหรับเก็บเศษใบไมที้่หล่นลงมาจากตน้ไมต้น้นั้น ๆ ซ่ึงเป็นการป้องกนัการเผาในที่โล่งในเขต

ชุมชนอนัเป็นสาแหตุของการเกิดหมอกควนัโดย (นายช, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 10 หวันํ้ าแม่สะกึดได้

กล่าววา่ “การทาํความเขา้ใจกบัชาวบา้นก็นาํเขาประเภทวา่ตามบา้นทาํคอกตามตน้ไมไ้ม่ตอ้งไปเผา

แลว้ใบไมเ้ก็บเสร็จก็เอาไวที้่โคนของตน้ไมแ้ลว้ก็ไดผ้ลแต่ท่ียากกวา่ก็มีอยูคื่อในป่าในดอยฉุดกาํลงั

เหมือนกนัแต่เขาก็ทาํกนัทุกปี” สอดคลอ้งกบั (นายฌ, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 10 บา้นหวันํ้ าแม่สะกึด 

ท่ีกล่าววา่ 

 

ก็มีการทาํคอกขยะก็ตดัไมไ้ผ่มาตดั ๆ เป็นซาก ๆ แลว้เอามาลอ้มเป็นส่ีเหล่ียมเอา

ไมห้ลกัมาปักลอ้มตน้ไมก่้อนแลว้เอาไมซ้ากมาสัก ๆ ปักเขา้ใส่เอาลวดมดั ทีน่ีขยะ

ก็เก็บ ๆ กวาด ๆ แลว้เอาไปเท ๆ ใส่ในนั้น มนัก็กลายเป็นปุ๋ยช่วยลดการเผาขยะ

เศษใบไมใ้นชุมชนไดเ้ยอะเลย เขาไม่เผากนัแลว้ตอนน้ี 

 

    (6)  โครงการมดคนัไฟ 

    ในชุมชนหมู่ ที ่ 10 บ้านหัวนํ้ าแม่สะกึด  ผู ้นําชุมชนได้ริ เ ร่ิม

โครงการมดคนัไฟเพือ่ให้กลุ่มเยาวชนเขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศ

จากหมอกควนัในชุมชน โดยมีหน้าที่ช่วยในถือนํ้ าและเติมนํ้ าให้กบัผูใ้หญ่ ซ่ึงนอกจากจะเป็นการ

เพิ่มกาํลงัคนที่จะเขา้ไปดบัไฟในกรณีที่เกิดการเผาในที่โล่งแลว้ ยงัเป็นการกระตุน้สร้างจิตสํานึก
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และเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนในชุมชนเขา้มาร่วมรับรู้เทคนิควิธีการและร่วมดาํเนินการเพือ่ให้

วิธีการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนัมีความย ัง่ยืนต่อไป ซ่ึงผลจากการ

ดาํเนินโครงการพบวา่เยาวชนเองต่างก็ตอ้งการเขา้ร่วมในกิจกรรมดงักล่าวเพราะทาํให้ไดเ้รียนรู้การ

ดบัไฟป่าและทาํกิจกรรมร่วมกบัเพือ่น ๆ ในชุมชนของตนเอง อีกทั้งมีแรงจูงใจคือค่าจา้งและใบ

ประกาศเกียรติบตัรจากทางอาํเภอให้อีกดว้ย โดย (นายช, 2556) ชาวบา้นหมู่ที่ 10 บา้นหวันํ้ าแม่

สะกึดไดอ้ธิบายวา่ 

 

ในส่วนของปีน้ีดึงเอาเด็ก ๆ ชุดน้ีพวกเด็กนกัเรียนเขา้ไปเขา้ไปทางป่าไมอุ้ทยาน

เขาก็มีใบประกาศให้อยู่เมื่อเดือนที่แลว้ให้ผูใ้หญ่มองแล้วก็ไดเ้งินดว้ยคนละ500

บาท แรงจูงใจมนัก็มีค่าตอบแทนให้แรงใจคร้ังหน่ึง 100 บาทเด็ก ๆ เขาก็ชอบอยู่

แลว้ เชา้มาก็ถามพอ่ ๆ วนัน้ีเราจะไปทางไหนเด็ก ๆ เขาไม่เหน่ือยนะ ท่ีเด็ก ๆ ทาํก็

มีโมโด เด็กท่ีไปอยากผมก็จะให้เอานํ้ าใส่แกลลอน 5 ลิตรห้ิวไปอยา่งนั้น บางทีถา้

ไม่มากก็ใหเ้อาไมตี้ท่ีเขาใหม้าตวัตบหรือวา่โมโดฉีด แต่วา่ผูใ้หญ่จะถือโมโดแลว้ก็

ใหเ้ด็กถือนํ้าโมโดเราหมดท่ีไหนเราก็ขอจากแถวนั้นเด็ก ๆ ก็ช่วยตกันํ้ าแลว้บางทีก็

ช่วยดบัดว้ย 

 

 โดยโครงการดงักล่าวเป็นที่สนใจกระตุน้ความอยากรู้อยากเห็นของเยาวชนในโครงการ

และความตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึง (นายซ, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 

10 บา้นหวันํ้ าแม่สะกึด ไดอ้ธิบายวา่ “กลุ่มมดคนัไฟเขาพร้อมกนัมาก บางคนพ่อแม่ไม่ให้ไปก็ร้อง

ใหด้ว้ย อยากจะไป เขาอยากไปกบัเพื่อน เพราะเพือ่นไป เขาไม่ไปเขาก็ไม่ไดรั้บรู้อะไรเลย เพื่อนได้

รู้เขาไม่รู้อยู่คนเดียว เขาไม่รู้ว่าวิธีไหนทาํยงัไง เขาไม่รู้ เขาอยากรู้” ในส่วนของกลุ่มเยาวชนที่เขา้

มาร่วมในกิจกรรมมดคนัไฟให้เหตุผลในการเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวโดย (นายฒ, 2556) ชาวบา้น

หมู่ท่ี 10 บา้นหวันํ้าแม่สะกึด กล่าววา่ “ผมวา่สนุกดีไดไ้ปเท่ียวดว้ย เดินป่าดว้ยสนุกดี”  

 ผลจากการศึกษาซ่ึงกล่าวไปแลว้ในขา้งตน้พบวา่เจา้หนา้ที่หน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินที่

เก่ียวขอ้งไดใ้ห้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินการในฐานะของเครือข่ายอาสาสมคัร อาทิ 

เครือข่ายอาสาสมคัรพทิกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครือข่ายอาสาสมคัรทางหลวงชนบทชุมชนของสํานักงานทาง

หลวงชนบทจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และเครือข่ายอาสาสมคัรป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของ

สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นตน้ โดยส่วนใหญ่แลว้อาสาสมคัร

จะทาํหนา้ที่ในการสอดส่องดูแลและเป็นหูเป็นตาให้เจา้หน้าที่หน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ินโดย
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แจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ทราบในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชุมชน และยงัพบว่าเจ้าหน้าที่

หน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ินบางหน่วยงานไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ

ปลูกป่า ทาํฝาย และทาํแนวกนัไฟ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัพบวา่ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนต่างมี

บทบาทหนา้ทีใ่นการมีส่วนร่วมป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนั อาทิ เยาวชนเขา้

มาร่วมในโครงการมดคนัไฟ กลุ่มผูห้ญิงช่วยในการทาํเสบียงอาหารและดบัไฟกรณีที่ไม่ไกลจาก

ชุมชน กลุ่มผูสู้งอายุร่วมเป็นที่ปรึกษาการดาํเนินงาน กลุ่มผูน้าํและกรรมการหมู่บา้นร่วมเป็นแกน

นาํหลกัในการทาํกิจกรรมและสมาชิกในชุมชนคนอ่ืนมีร่วมเป็นหน่วยสนบัสนุน และในชุมชนหมู่

ท่ี 2 บา้นป่าปุ๊ สมาชิกในชุมชนต่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่นเดียวกนั และมีสมาชิกบางใน

ชุมชนบางคนร่วมอาสาสมคัรเฝ้าหมู่บา้นในฤดูหมอกควนั ซ่ึงกล่าวโดยสรุปไดว้่าผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสียในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนในภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษ

ทางอากาศจากหมอกควนัทั้งน้ีผลจากการศึกษาไม่พบว่ามีการติดตามผลการดาํเนินงานร่วมกนั

ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชน 

 

 

  



 

 

 

ตารางที ่4.4  รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

1.  การร่วมรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร - หน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งมีช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ เช่น การทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ ส่ือวทิย ุ 

ทีวีทอ้งถ่ิน เอกสารแผ่นพบั อินเตอร์เนต และสายด่วน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการส่ือสารทางเดียว ประชาชนส่วน

ใหญ่ในพื้นทีจ่งัหวดัแม่ฮ่องสอนมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัและแก้ไข

มลพิษทางอากาศจากหมอกควนัผา่นช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ ในช่วงฤดูหมอกควนั 

2.  การร่วมแสดงความคิดเห็น - ประชาชนในพื้นท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการดาํเนินงานตามมาตรการท่ีเก่ียวขอ้ง 

บา้ง แต่ขอ้มูลที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นของประชาชนไม่ไดถู้กนาํไปใช้ในการพิจารณาตดัสินใจเพื่อ

กาํหนดมาตรการหรือนโยบายในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

3.  การร่วมวางแผน - ประชาชนในพื้นท่ีไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนการดาํเนินงานตามมาตรการของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง มี 

เพียงแต่ผูน้าํชุมชนที่เขา้ไปร่วมรับมาตรการจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งแลว้นาํมาร่วมกนัวางแผนการดาํเนินงาน

ตามมาตรการกบัคณะกรรมการหมู่บา้นก่อนนาํไปปฏิบติั 

4.  การร่วมดาํเนินการ/ ปฏิบติั - ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนในภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ข 

มลพิษทางอากาศจากหมอกควนั หน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินที่เก่ียวขอ้งไดใ้ห้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน

การดาํเนินการในฐานะของเครือข่ายอาสาสมคัร ทั้งน้ีผลจากการศึกษาไม่พบวา่มีการติดตามผลการดาํเนินงาน

ร่วมกนัระหวา่งเจา้หนา้ท่ีภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชน 
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ภาพที ่4.3  ผลการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทาง  

     อากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

134 

สาเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศจากหมอกควันในจังหวัด

แม่ฮ่องสอน 

- การเผาในที่โล่ง (Open Burning): 1) พื้นที่ป่าเกิดจากความเช่ือ

เร่ืองหาของป่า ล่าสัตวแ์ละทาํเกษตรไร่เลือ่นลอย 2) พื้นท่ีทาํ

การเกษตรเพือ่ทาํลายเศษวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตร ทาํลายเช้ือ

โรคในดินและเพิ่มผลผลิตรวมทั้ งง่ายสะดวกรวดเร็วและลด

ค่าใช้จ่าย 3) พื้นท่ีชุมชนเพื่อเผาเศษใบไม ้เศษหญา้ 4) พื้นท่ีขา้ง

ทางเพื่อทาํลายเศษวชัพืชขา้งทาง และ 5) สาเหตุอ่ืน ๆ เช่น คนต่าง

ถ่ินหรือคนด่างดา้ว ความคึกคะนอง และกลัน่แกลง้เจา้หน้าที่หรือ

คนในพื้นท่ี 

- ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน: 1) ลกัษณะทาง

ภูมิศาสตร์เป็นแอ่งกระทะมีภูเขาสูงลอ้มรอบ 2) ลกัษณะภูมิอากาศ

อยูใ่นเขตร้อนจดัมีหมอกปกคลุมทั้งปีเมื่อมีหมอกควนัจะเกิดการ

สะสมได้มาก 3) ประเภทป่าเป็นป่าชนิดผลัดใบ ท่ีจะต้องลด

ปริมาณใบไม้เหล่านั้ นโดยการเผาเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมมาก

เกินไป 

 - มลพิษทางอากาศจากประเทศใกล้เคียง: มลพิษทางอากาศจาก

หมอกควนัของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และ

จังหวัดใกล้เคียงมีผลต่อการสะสมของหมอกควันในจังหวัด

แม่ฮ่องสอน 

 

ผลกระทบของมลพิษทางอากาศจากหมอกควันในจังหวัด

แม่ฮ่องสอน: 

- ผลกระทบต่อสุขภาพ:ในระยะฉับพลนัก่อให้เกิดอาการแสบตา 

หายใจไม่สะดวก และก่อให้เกิดโรคเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ 

ในระยะยาวอาจเป็นโรคมะเร็ง 

- ผลกระทบต่อการคมนาคม:บดบงัทศันวิสัยการเดินทางทั้งทาง

บก  ทางอากาศ ทําให้เที ่ยวบินจากจังหวดัเชียงใหม่สู่จังหวัด

แม่ฮ่องสอนถูกยกเลิกในหลายเท่ียวบิน 

- ผลกระทบต่อการท่องเทีย่ว:จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ได้รับ

ผลกระทบดา้นการท่องเที่ยวเท่าใดนกัเม่ือเปรียบเทียบกบัจงัหวดัที่

มีนักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวตลอดทั้งปีอยา่งจงัหวดัเชียงใหม่ และ

จงัหวดัเชียงรายเพราะช่วงที่มีหมอกควนัไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวของ

จงัหวดั 

กระบวนการมีส่วนร่วม 

- ความโปร่งใสของกระบวนการมีส่วนร่วม (Transparency): มี

ความโปร่งใสในระดับหน่ึง เพราะมีการช้ีแจงรายละเอียดการ

ทาํงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ได้

นาํความคิดเห็นไปใช้ในการกาํหนดมาตรการที่ทาํให้ประชาชน

เขา้มามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น 

 - ทรัพยากร (Resources): บุคลากรมีความรู้ความสามารถแต่ไม่

เพียงพอต่อการดําเนินงานส่วนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ

ดาํเนินงานและลดลงจากปีท่ีผา่นมา 

 - ความเพียงพอและการเข้าถึงข้อมูล (Sufficiency and Access 

Data): ช่องทางการส่ือสารมีความครอบคลุมแต่ขาดความถี่และ

ความต่อเนื่องทาํให้ยงัมีประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเขาถึง

ขอ้มูลได ้

- ความครอบคลุมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders): มีความ

ครอบคลุมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหน่วยงานราชการที่ไดเ้พิ่ม

บทบาทให้แต่ละกระทรวงมามีส่วนร่วมภายใต้มาตรการของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่นเดียวกับใน

ส่วนของประชาชน 

 

รูปแบบการมีส่วนร่วม: 

- การร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร: ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมใน

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ แต่ขาด

ความถ่ีและความต่อเน่ืองของการไดรั้บขอ้มูล 

- การร่วมแสดงความคิดเห็น: ประชาชนบางส่วนมีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการดาํเนินงานตามมาตรการที่

เก่ียวขอ้งทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แต่ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการ

แสดงความคดิเห็นของประชาชนไม่ไดถู้กนาํไปเป็นขอ้มูลในการ

พจิารณาตดัสินใจ 

- การร่วมวางแผน:ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมใน

การวางแผนการกบัหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง มีเพียงผูน้าํชุมชน

ที่เข้าไปร่วมรับนโยบายจากหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องแล้วนํามา

ร่วมกันวางแผนการดาํเนินงานตามมาตรการกับคณะกรรมการ

หมู่บา้นและสมาชิกในชุมชน 

- การร่วมดําเนินการ:ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียต่างมีส่วนร่วมในการ

ดําเนินงานทั้ งการเป็นอาสาสมัครของหน่วยงานภารรัฐและ

ร่วมกนัทาํกิจกรรมต่าง ๆ กบัชุมชน 
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4.2  ปัจจัยความสําเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

 ป้องกนัและแก้ไขมลพษิทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

 ผูว้ิจยัไดแ้บ่งประเด็นการศึกษาปัจจยัความสําเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ออกเป็น 2 ประเด็น ประกอบดว้ย ปัจจยัความสาํเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนั

และแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และปัญหาหรืออุปสรรคของการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจังหวดั

แม่ฮ่องสอน ซ่ึงมีรายละเอียดผลการศึกษาในแต่ละประเด็นดงัน้ี 

 

 4.2.1  ปัจจัยความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขมลพิษทาง

 อากาศจากหมอกควนัในจังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัจจยัความสําเร็จของกระบวนการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน พบวา่มีปัจจยัทีเ่ก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นการจดัการ ซ่ึงมี

รายละเอียดแยกแต่ละประเด็นดงัน้ี 

  4.2.1.1  ปัจจยัส่วนบุคคล 

  ปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อความสําเร็จของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนประกอบดว้ย 

การมีความตระหนกัและจิตสํานึกการมีความรู้ความเขา้ใจและการไดรั้บผลกระทบจากมลพิษทาง

อากาศจากหมอกควนัซ่ึงมีรายละเอียดผลการศึกษาในแต่ละประเด็นดงัน้ี 

   1)  การมีความตระหนกัและจิตสาํนึก 

   ผลจากการศึกษาพบว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องและ

ประชาชนเองต่างมีความคิดเห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกนัถึงการมีจิตสํานึกในการป้องกนัและ

แก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนั ซ่ึงเป็นส่ิงที่ช่วยในการตดัสินใจการเขา้มามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของชุมชน เพราะถึงแม้หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถ่ินที ่เกี ่ยวข้องหรือผู ้ นําชุมชน

ประชาสัมพนัธ์รณรงค์ให้ความรู้มากเพียงใดแต่หากประชาชนในพื้นที่ขาดจิตสํานึกทีดี่ต่อชุมชน

ของตนเองแลว้การจะดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัยอ่มไม่ประสบ

ผลสําเร็จหรือเป็นไปไดอ้ยากโดย (นายช, 2556) ชาวบา้นหมู่ที่ 10 บา้นหวันํ้ าแม่สะกึด กล่าวว่า 

“จริง ๆ เขาก็คงมีจิตสํานึกทีว่่าจะให้ชุมชนไหมต้่อไปหรือว่าจะให้มนัหยุด คาํตอบอยู่ท่ีตวัเองว่า
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อยากทาํไหม อยากหยุดไหม ถา้หากวา่ประชาสัมพนัธ์ประกาศบอกวา่กฎเท่าน้ีวนัเท่าน้ีวนัมนัก็อยู่

แล้วเขามีจิตสํานึกถ้าไม่มีก็คงจะอยาก” ซ่ึงสอดคล้องกบัความคิดเห็นของเจา้หน้าที่ภาครัฐส่วน

ทอ้งถ่ินโดย (นายค, 2556) เจา้หน้าที่สํานกังานทางหลวงชนบทจงัหวดัแม่ฮ่องสอนที่กล่าวถึง

ประเด็นดงักล่าวว่า “ผมมองวา่ห้ามยากเพราะอยู่ที่จิตสํานึกของคน บางทีคนมนัมาจากที่อื่นอย่าง

แม่ฮ่องสอนคนต่างดา้วมนัเยอะ บางทีเขาไปเผา ไปทาํอะไรเราก็ไม่เห็น คนในพื้นที่จริง ๆ ไม่เกิด

ปัญหาหรอก” 

   2)  การมีความรู้ความเขา้ใจ 

   การมีความรู้ความเข้าใจในมาตรการรวมหรือกฎระเบียบต่าง ๆ  ท่ี

หน่วยงานภาครัฐและผูน้าํชุมชนพยายามให้ขอ้มูลความรู้จะทาํให้สมาชิกในชุมชนมีความรู้ความ

เขา้ใจและทราบวา่ควรจะปฏิบติัอยา่งไร ซ่ึงหากสมาชิกในชุมชนหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคนมี

ความรู้ความเขา้ใจในปัญหาจะทาํให้ตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามาก

ข้ึนผลจากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ที่ภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินและประชาชนพบวา่ประชาชนในพื้นที่ต่างมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนั อัน

เน่ืองมาจากการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งและผูน้าํชุมชน 

แต่ความรู้ความเขา้ใจของประชาชนก็ยงัไม่ครอบคลุมทั้งทั้งหมดเน่ืองจากยงัคงมีการเผาในที่โล่ง

และเกิดหมอกควนัในชุมชนอยูบ่า้งโดย (นายช, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 10 บา้นหวันํ้ าแม่สะกึด กล่าว

ว่า “พอดีทางจงัหวดัเขาให้รณรงค์ประชาสัมพนัธ์กนัให้มาก ๆ ปีที่ผ่านมาก็เขา้ไปร่วมประกวด

หมู่บา้นปลอดการเผาก็ไดที้่ 3 ก็ยงัมีการเผาอยูย่งัไม่ 100 เปอร์เซ็น ที่ทาํมากนัก็ 60-70 เปอร์เซ็น 

ความเขา้ใจกบัชาวบา้นยงัไม่ทะลุเป้า” 

   3)  การไดรั้บผลกระทบมลพิษทางอากาศจากหมอกควนั 

   การไดรั้บผลกระทบจากมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ี

กระตุน้ให้เกิดการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชน เพือ่ลดการผลกระทบทีต่นเองจะไดรั้บจากการ

เกิดปัญหานั้น ๆ ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต ซ่ึงเป็นไปตามสัญชาตญาณการเอาตวัรอดของมนุษย์

โดย (นายซ, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 10 บา้นหวันํ้าแม่สะกึด กล่าววา่ 

 

เพราะว่าเขาก็รู้ว่าเขา้มามีส่วนร่วมแล้วจะเป็นอย่างไร เพราะคนบนดอยตอนน้ี

ลูกหลานเขาลงมาอยู่ขา้งล่างหมดแลว้ ถ้าเขาเผาลูกหลานของเขาก็จะตอ้งไดรั้บ

ผลกระทบ อย่างน้ีเป็นอยา่งน้ีไปโรงเรียนไม่ได ้เขาก็พยายามช่วยในหมู่บา้นเราดี

ท่ีสุด ใหค้วามร่วมมือดีมาก ชาวพื้นราบคนอ่ืนเขาก็ซ้ือนํ้ าโคก้นํ้ าแข็งมาช่วยถา้เขา

ไม่ไดข้ึ้นไป 
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 ผลการศึกษาที่กล่าวไปแลว้ในขา้งตน้ สามารถกล่าวโดยสรุปไดว้า่ปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผล

ต่อความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจาก

หมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประกอบดว้ย 1) การมีความตระหนกัและจิตสํานึกเพราะถึงแม้

หน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินที่เกี่ยวข้องหรือผูน้ําชุมชนประชาสัมพนัธ์รณรงค์ให้ความรู้มาก

เพียงใดแต่หากประชาชนในพื้นที่ขาดจิตสํานึกที่ดีต่อชุมชนของตนเองแลว้ การดาํเนินการป้องกนั

และแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัย่อมไม่ประสบผลสําเร็จหรือเป็นไปไดอ้ยาก 2) การมี

ความรู้ความเขา้ใจในมาตรการหรือกฎระเบียบต่าง ๆ จากการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ของหน่วยงาน

ภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินทีเ่กี่ยวขอ้งและจากผูน้าํชมชุนทาํให้สมาชิกในชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจและ

เขา้มามีส่วนร่วมเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 3) การไดรั้บผลกระทบมลพิษทางอากาศจากหมอก

ควนัทาํใหป้ระชาชนในพื้นท่ีต่างตระหนกัถึงผลกระทบมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัท่ีจะเกิดกบั

ชุมชนท่ีตนเองอาศยัอยู ่ทาํใหอ้ยากเขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขดงักล่าว 

  4.2.1.2  ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ 

  ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการที่มีผลต่อความสําเร็จของกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน

ประกอบด้วยศกัยภาพของผูน้ําชุมชน และการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถ่ินที่

เก่ียวขอ้งซ่ึงมีรายละเอียดผลการศึกษาในแต่ละประเด็นดงัน้ี 

1)  ศกัยภาพของผูน้าํชุมชน 

   ศกัยภาพของผูน้าํชุมชนมีผลต่อความศรัทธาในตวัผูน้าํชุมชนซ่ึงส่งผล

ต่อเน่ืองถึงสมาชิกในชุมชนที่อยากจะเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพราะหากสมาชิกใน

ชุมชนขาดความศรัทธาและเช่ือมัน่ในตวัผูน้าํชุมชนแลว้ก็ไม่อยากท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม

ต่าง ๆ และหากการทาํกิจกรรมใด ๆ ผูน้าํชุมชนตอ้งทาํเพียงลาํพงัคนเดียวก็คงจะไม่ประสบความ

เสร็จอย่างแน่นอน โดย (นายซ, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 10 บา้นหัวนํ้ าแม่สะกึด กล่าวถึงประเด็น

ดงักล่าววา่ 

 

ความศรัทธามีผล ชาวบา้นที่น้ีเขารักพ่อกลวงมาก เพราะว่าพ่อหลวงเป็นคนทาํ 

จริง ๆ คิดจริง ๆ ใครไม่ทาํพ่อหลวงก็ทาํเดียว ชาวบ้านเขาก็มาเอง เสียสละ

ทรัพยสิ์นตวัเองในบางคร้ัง คณะกรรมการก็จะรับรู้ ส่วนชาวบา้นเขาก็มาช่วยเรา

ใหค้วามร่วมมือดีมาก เขาบอกวา่พอ่หลวงคนน้ีหมดสมยัแลว้เขาจะไปเลือกใครได้

อยา่งน้ีอีก 

 



152 

 

   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่ท่ีเห็น

ว่าปัจจยัดา้นผูน้าํชุมชนเป็นส่ิงที่สําคญัที่จะทาํให้ประชาชนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมและทาํให้

กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน

เพราะฉะนั้นในการอบรมให้ความรู้หรือการรณรงค์ต่าง ๆ จะตอ้งเน้นที่ตวัผูน้าํชุมชนในทุกระดบั

เพราะหากผูน้าํชุมชนยอมรับและเขา้ใจในการทาํงานก็จะทาํใหผู้น้าํชุมชนมีความกระตือรือร้นอยาก

ทีจ่ะนาํพาชุมชนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาร่วมกนั โดย (นายจ, 2556) เจา้หนา้ที่สํานกัจดัการป่าไมที้่ 

1 สาขาแม่ฮ่องสอนกล่าวถึงประเด็นดงักล่าววา่ 

 

ผูน้ําชุมชนต้องเข้มแข็งแต่ที่แม่ฮ่องสอนก็มีไม่กี่หมู่บ้านที่หัวเขาเข้มแข็ง วาง

ระเบียบค่อนข้างจะดี อย่างน้ีมนัไปได้ แต่ถ้า อบต.กาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น ไม่ได้มา

สนใจเร่ืองพวกน้ีก็ไม่เป็นช้ินเป็นอนักนัไป ใครจะเผาก็เผาไปแต่บางที่เขาจะให้

แจ้งคุณจะเผาวนัน้ีต้องมาแจ้งก่อนต้องมีคนควบคุม ไม่งั้นมนัจะลามเข้าป่าแต่

ส่วนมากชอบจุดไมขี้ดเสร็จแลว้ก็ไป 

 

   ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั (นายฉ, 2556) เจา้หน้าที่สํานักงาน

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ท่ีกล่าวถึงประเด็นดงักล่าววา่ “หน่วยงานต่าง ๆ 

ก็ตอ้งพยายามเขา้ไปเขา้ให้ถึง โดยเฉพาะผูน้าํชุมชน ผูน้าํหมู่บา้น จะตอ้งเป็นตวัหลกัก็คือเช่นทาง

อาํเภอหรือทอ้งถ่ินจะตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วมถา้ทอ้งถ่ินคือผูน้าํของเขาที่ส่งเขา้มามีส่วนร่วมก็ตอ้ง

กาํชบัตรงน้ีไม่ไหห้ลุดไปเขา้ไปใหถึ้งพื้นท่ี” 

   2) การสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 

   การทาํกิจกรรมใด ๆ ตอ้งมีค่าใช้จ่ายอุปกรณ์บุคลากรและความรู้ความ

เขา้ใจในการทาํกิจกรรมนั้น ๆ ในส่วนของงบประมาณประชาชนไม่สามารถทีจ่ะแบกรับภาระได้

ทั้งหมดหรือถา้ทาํไดก้็ไดเ้พียงบางส่วนซ่ึงการเขา้มาสนบัสนุนชุมชน ทั้งในเร่ืองของการอบรมให้

ความรู้การให้งบประมาณและการสนบัสนุนอุปกรณ์เป็นส่วนหน่ึงที่มีผลต่อความสําเร็จของการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนั โดย (นายซ, 

2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 10 บา้นหวันํ้ าแม่สะกึด ไดก้ล่าวถึงประเด็นน้ีวา่ “เพราะวา่เจา้หนา้ที่เขาเขา้มา

เห็นเขาเลยเขา้มาสนบัสนุนเรา ถา้เราไม่ทาํ เขาก็คงไม่เขา้มาสนบัสนุนเรา หน่วยงานที่เขา้มาก็มีทั้ง

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัอุทยานแห่งชาติและไฟป่าก็เขา้มา” 

 ผลการศึกษาที่กล่าวไปแล้วสามารถสรุปได้ว่าปัจจยัด้านการบริหารจัดการที่มีผลต่อ

ความสําเร็จต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศจาก
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หมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประกอบดว้ย ศกัยภาพของผูน้าํชุมชน ซ่ึงมีผลต่อความสําเร็จของ

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอก

ควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เนื่องจากหากผูน้ํามีศกัยภาพในการทาํงาน ผลการดาํเนินงานก็จะ

ประสบความสําเร็จ และในการอบรมให้ความรู้หรือการรณรงค์ต่าง ๆ จะตอ้งเน้นทีต่วัผูน้าํชุมชน

ในทุกระดับเพราะหากผูน้าํชุมชนยอมรับและเขา้ใจในการทาํงานก็จะทาํให้ผูน้ ําชุมชนมีความ

กระตือรือร้นอยากที่จะนําพาชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน และการสนับสนุนจาก

หน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินทีเ่ก่ียวขอ้งทั้งในเร่ืองของการอบรมให้ความรู้การให้งบประมาณและ

การสนบัสนุนอุปกรณ์ เป็นตน้ 

 

 



 

 

 

ตารางที ่4.5  ปัจจยัความสาํเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคล - การมีความตระหนกัและจิตสาํนึกเพราะถึงแมห้น่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูน้าํชุมชนประชาสัมพนัธ์ 

รณรงค์ให้ความรู้มากเพียงใด แต่หากประชาชนในพื้นที่ขาดจิตสํานึกที่ดีต่อชุมชนของตนเองแล้ว การดาํเนินการ

ป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัยอ่มไม่ประสบผลสาํเร็จหรือเป็นไปไดอ้ยาก  

- การมีความรู้ความเขา้ใจในมาตรการหรือกฎระเบียบต่าง ๆ จากการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานภาครัฐส่วน 

ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งและจากผูน้าํชมชุนทาํใหส้มาชิกในชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจและเขา้มามีส่วนร่วมเพื่อป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหา  

- การไดรั้บผลกระทบมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัทาํใหป้ระชาชนในพื้นท่ีต่างตระหนกัถึงผลกระทบมลพิษทาง 

อากาศจากหมอกควนัท่ีจะเกิดกบัชุมชนท่ีตนเองอาศยัอยู ่ทาํใหอ้ยากเขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ข 

2.  ปัจจยัดา้นการบริหาร 

     จดัการ 

- ศกัยภาพของผูน้าํชุมชน เน่ืองจากหากผูน้าํมีศกัยภาพในการทาํงาน ผลการดาํเนินงานก็จะประสบความสาํเร็จ และใน 

การอบรมให้ความรู้หรือการรณรงค์ต่าง ๆ จะตอ้งเนน้ทีต่วัผูน้าํชุมชนในทุกระดบัเพราะหากผูน้าํชุมชนยอมรับและ

เขา้ใจในการทาํงานก็จะทาํใหผู้น้าํชุมชนมีความกระตือรือร้นอยากท่ีจะนาํพาชุมชนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาร่วมกนั  

- การสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในเร่ืองของการอบรมใหค้วามรู้การใหง้บประมาณและ 

การสนบัสนุนอุปกรณ์ เป็นตน้ 
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 4.2.2  ปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขมลพิษ

 ทางอากาศจากหมอกควนัในจังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 ปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนประกอบดว้ยปัจจยัส่วนบุคคลและ

ปัจจยัเชิงโครงสร้าง/ การบริหารงานของภาครัฐ ซ่ึงมีรายละเอียดผลการศึกษาในแต่ละประเด็นดงัน้ี 

  4.2.2.1  ปัจจยัส่วนบุคคล 

  จากการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลที่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจังหวัด

แม่ฮ่องสอน ประกอบดว้ย ความแตกต่างทางภาษา การไม่มีเวลา และการไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึง

มีรายละเอียดผลการศึกษาในแต่ละประเด็นดงัน้ี 

   1)  ความแตกต่างทางภาษา 

   จังหวดัแม่ฮ่องสอนมีประชาชนหลายกลุ่มและหลายชนเผ่าอาศัยอยู่

ร่วมกนัซ่ึงมีความแตกต่างกนัของภาษา ทาํให้การส่ือสารในบางคร้ังเป็นไปอยา่งลาํบาก ตอ้งมีล่าม

คอยเป็นตวักลางในการแปลความหมาย ความเข้าใจของประชาชนข้ึนอยู่กับล่ามรับสารและ

ถ่ายทอดสาร เพราะชาวบา้นส่วนใหญ่ฟังภาษาไทยไม่เข้าใจหรือบางคนทีฟั่งเขา้ใจแต่เขาก็ไม่

สามารถอ่านหรือเขียนภาษาไทยไดย้กเวน้กลุ่มเยาวชนหรือวยัรุ่นใหม่ที่ไดเ้ร่ิมเขา้มาเรียนร่วมกบั

ชาวพื้นราบก็จะเร่ิมอ่านเขียนภาษาไทยได ้ในส่วนของเจา้หนา้ทีภ่าครัฐส่วนทอ้งถ่ินบางหน่วยงานก็

ไม่สามารถใหข้อ้มูลทั้งหมดไดโ้ดย ( นายฉ, 2556) เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยัจงัหวดัแม่ฮ่องสอนกล่าววา่ 

 

การเขา้ไปให้ความรู้แก่ชาวบา้นก็จะตอ้งมีล่ามแปลทุกคร้ังที่ไปจงัหวดัเคลื่อนที ่ 

ก็จะมีผูว้่าไป ส่วนราชการไป ผมก็ไป ทุกคร้ังที่ไปเวลาจะพูดกบัเขาก็ตอ้งมีล่าม

คอยส่ือ มีผูใ้หญ่บา้นคอยแปลให้เขาฟังการส่ือทางภาษาไทยค่อนขา้งจะอยากมาก

แม้กระทั่งมีการจับรางวลัได้เขาถือหมายเลขอยู่ก็ไม่รู้ว่าหมายเลขอะไร เช่น

หมายเลข 30 มารับรางวลั เขาก็ไม่รู้ เราก็ตอ้งบอกช่ือวา่ช่ือนายนัน่นายน่ีเขาถึงจะรู้

ต้องมีคนคอยแปลเวลาให้ความรู้คนที่เข้ามาอบรมเขาก็พอจะรู้ภาษาไทยบ้าง

ตอนน้ีพยามพยามทีจ่ะส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถที่จะเรียนภาษาไทยก็มี

โรงเรียนต่าง ๆ ก็สอนภาษาไทยเด็กพวกน้ีพอเขากลับเข้าไปอยู่ในบ้านเขาก็

สามารถที่จะแปลภาษาไทยไดไ้ปแปลส่ือกบัชาวบา้นที่ยงัไม่ไดรั้บข่าวสารก็จะมี

อยูใ่นหมู่บา้นท่ีแปลส่ือต่าง ๆ เวลาเราไปอบรมก็มีล่ามแปลเขาก็ฟังแต่เขาไม่ทาํ 
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   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (นายจ, 2556) เจา้หนา้ที่สํานกัจดัการป่าไมที้่ 1 สาขา

แม่ฮ่องสอนท่ีไดก้ล่าวถึงความแตกต่างทางภาษาของประชาชนในพื้นท่ีวา่ 

 

ถ้าถามกระบวนการ ชาวบา้นมีส่วนร่วมไหม น้อยมาก ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็น

ชาวเขาเป็นกะเหร่ียงเป็นมูเซอ และทุกวนัน้ีที่รัฐออกข่าวเป็นภาษาทอ้งถ่ินบางคน

ฟังไม่ออกส่ือไปติดห้ามตดัไมอ้ย่างนู้นอย่างน้ี อ่านไม่ออก ตอ้งใช้ภาษาของเขา

บางทีเร่ืองพวกน้ีก็มองขา้มกนัไป จดัอบรมน่ีชาวบา้นมานั่งกนัเต็มแต่ไม่รู้เร่ือง

หรอก คุณพดูไปคนฟังไม่รู้เร่ือง คนแปลก็แปลไม่ทนั 

 

   2)  การไม่มีเวลา 

   เจา้หนา้ท่ีภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินและประชาชนส่วนใหญ่ท่ีไม่ไดเ้ขา้มามีส่วน

ร่วมในกิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัเกิดส่วนใหญ่แลว้จากการไม่มี

เวลาเขา้ร่วม ในส่วนของเจา้หนา้ที่ภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินเองก็ตอ้งทาํงานภารกิจที่ค่อนขา้งจะมากกวา่

จาํนวนของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอยู ่และในส่วนของประชาชนเองสมาชิกบางคนท่ีทาํงานประจาํในตวัเมือง

หรือในองคก์รต่าง ๆ ก็ไม่สามารถเขา้มาร่วมกิจกรรมในวนัและเวลาท่ีเขาเหล่านั้นทาํงานได ้เพราจะ

ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยส่วนใหญ่จะสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมไดห้ลงัจากเลิกงานและ

วนัหยดุ เป็นตน้ ซ่ึง (นายซ, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 10 บา้นหวันํ้าแม่สะกึด กล่าววา่ 

 

บางคนท่ีเขาไม่เขา้มาจริง ๆ เพราะวา่เขาไปทาํงาน เขาไม่มีเวลา แต่ถา้กลางคืนเขา

มีเวลาเขาก็ไปให้เรานิด ๆ หน่อย ๆ อย่างน้ี หรือไม่ก็มีนํ้ าส้มนํ้ าหวานมาให้คนที่

ไปข้ึนดอย ซ้ือนํ้ าแข็งมาไวเ้ตรียมรอ มีกระทิงแดงบา้ง อย่างอื่นบา้ง เขาก็จะแจก

กนัไปอย่างนั้นเลย แล้วก็เอาเงินของเขาออกเองซ้ือมาเองให้เป็นกาํลงัใจเด็ก ๆ

ก่อนท่ีเด็ก ๆ จะข้ึนไป 

 

   ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินหลายหน่วยงานต่างมีความ

คิดเห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกนัเกี่ยวกบัการไม่มีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมและบางหน่วยงานไม่มี

เวลาลงพื้นท่ีไปพบประชาชนอนัเน่ืองมาจากขอ้จาํกดัด้านบุคลากรกบัปริมาณงานที่สวนทางกนั

เพราะเจา้หน้าที่ตอ้งทาํงานในหลาย ๆ โครงการไปพร้อม ๆ กนัทาํให้ไม่สามารถลงพื้นที่ไดค้รบ

ทั้งหมดโดย (นายก, 2556) เจ้าหน้าที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดั

แม่ฮ่องสอนกล่าววา่ 
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เร่ืองของเวลาในการลงพื้นที่งบประมาณของที่น่ีผมไม่ห่วงผมไม่ไดบ้อกว่าน้อย

เพียงแต่วา่บุคลากรท่ีน่ีนอ้ยเราทาํงานไม่ทนักบัปริมาณงานท่ีเยอะมนัไม่ใช่แค่เร่ือง

หมอกควนัแต่มีโครงการนําร่องในพื้นที่อื่น ๆ อีกกลายโครงการ เช่น UNEP, 

UNJP และโครงการอ่ืน ๆ อีกเยอะเราก็ตอ้งเป็นคณะกรรมการของโครงการต่าง ๆ

เพราะตอ้งบูรณาการการทาํงานตามนโยบายของรัฐบาล 

 

   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (นายค, 2556) เจา้หน้าที่สํานกังานทางหลวงชนบท

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนท่ีไดก้ล่าวถึงประเด็นดงักล่าวเพิ่มเติมวา่ 

 

เร่ืองของเวลางาน ส่วนตวัท่ีอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม แต่วา่

ในเร่ืองของถา้มีการประชาสัมพนัธ์ เขาก็ให้ความร่วมไมร่้วมมืออยูร่ะดบัหน่ึงแต่

เวลาจดักิจกรรมร่วมกนัคนอาจจะไม่มาเขา้ร่วมกิจกรรมน้ีแต่วา่เราบอกวา่คุณห้าม

เผาในท่ีโล่งแจง้นะเขาก็ใหค้วามร่วมไมร่้วมมืออยา่งดี เพราะวา่มนัเป็นวิถีชีวิตของ

คนอยูแ่ลว้ท่ีตอ้งมีงานมีการทาํแต่วา่ในส่วนของคนท่ีเขา้ร่วมก็จะบอกต่อกนับา้ง 

  

   3)  การไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 

   ในส่วนของคนทีย่งัเผาในที่โล่งอยูอ่าจเกิดจากการไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร

ทาํให้ไม่รู้ว่ามีกิจกรรมอะไรในชุมชน หรือมาตรการที่ภาครัฐกาํหนดเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

ดงักล่าวโดยการไม่ไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารส่งผลต่อเน่ืองถึงการขาดความตระหนกัในการเขา้มาร่วม

ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ซ่ึง (นายซ, 2556) ชาวบา้นหมู่ 10 บา้นหัวนํ้ าแม่สะกึด 

กล่าววา่ “ท่ีเขายงัไม่มาร่วม ท่ียงัแอบเผาบางคนเขาไม่รู้เพราะบางคนเขาก็ไม่รู้ถา้เราเห็นเขากาํลงัเผา

แลว้เราไปบอกเขาเขาก็จะบอกวา่เขาไม่รู้แลว้เขาก็จะดบั ๆ รีบดบัเลย”  

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ปัจจยัส่วนบุคคลที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดั ประกอบดว้ย

1) ความแตกต่างทางภาษา อนัเน่ืองมาจากจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีประชาชนหลายกลุ่มและหลายชน

เผา่อาศยัอยูร่่วมกนัซ่ึงมีความแตกต่างกนัของภาษาทาํให้การส่ือสารในบางคร้ังเป็นไปอยา่งลาํบาก

ตอ้งมีล่ามเป็นตวักลางในการแปลความหมายการเขา้ใจหรือไม่เขา้ใจของประชาชนข้ึนอยูก่บัล่ามที่

เป็นคนรับสารและถ่ายทอดสารเพราะชาวบา้นส่วนใหญ่ฟังภาษาไทยไม่เขา้ใจหรือบางคนที่ฟัง

เขา้ใจแต่เขาก็ไม่สามารถอ่านหรือเขียนภาษาไทยไดย้กเวน้กลุ่มเยาวชนหรือวยัรุ่นใหม่ที่ไดเ้ร่ิมเขา้

มาเรียนร่วมกบัชาวพื้นราบก็จะเร่ิมอ่านเขียนภาษาไทยได ้2) การไม่มีเวลา เจา้หน้าทีภ่าครัฐส่วน
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ทอ้งถ่ินและประชาชนส่วนใหญ่ทีไ่ม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทาง

อากาศจากหมอกควนัเกิดส่วนใหญ่แลว้จากการไม่มีเวลาเขา้ร่วม ในส่วนของเจา้หนา้ที่ภาครัฐส่วน

ทอ้งถ่ินเองก็ตอ้งทาํงานภารกิจที่ค่อนขา้งจะมากกว่าจาํนวนของเจา้หน้าที่ที่มีอยู่ และในส่วนของ

ประชาชนเองสมาชิกบางคนท่ีทาํงานประจาํในตวัเมืองหรือในองคก์รต่าง ๆ ก็ไม่สามารถเขา้มาร่วม

กิจกรรมในวนัและเวลาที่เขาเหล่านั้นทาํงานได้ เพราะจะขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ และ  

3) การไม่ได้รับขอ้มูลข่าวสาร ในส่วนของคนที่ยงัเผาในที่โล่งอยู่อาจเกิดจากการไม่ไดรั้บขอ้มูล

ข่าวสารทาํใหไ้ม่รู้วา่มีกิจกรรมอะไรในชุมชน หรือมาตรการที่ภาครัฐกาํหนดเพือ่ป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาดงักล่าวโดยการไม่ไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารส่งผลต่อเน่ืองถึงการขาดความตระหนกัในการเขา้

มาร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

  4.2.2.2  ปัจจยัเชิงโครงสร้าง/ การบริหารงานของภาครัฐ 

  ปัจจยัเชิงโครงสร้าง/ การบริหารงานของภาครัฐที่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย การติดต่อส่ือสาร การเดินทาง และการขาดความต่อเนื่องในการ

ดาํเนินงาน ซ่ึงมีรายละเอียดผลการศึกษาในแต่ละประเด็นดงัน้ี 

   1)  การติดต่อส่ือสาร 

   การติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องกับการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนัมีขั้นตอนการส่ือสารที่มีความไม่ชดัเจน

หลายขั้นตอนอยา่งในกรณีของการพบเหตุไฟไหมบ้ริเวณขา้งทางประชาชนหรือแมแ้ต่เจา้หนา้ที่ใน

หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถ่ินที่เ กี่ยวข้องก็จะโทรแจ้ง เจ้าหน้า ท่ีตามเบอร์โทรศัพท์ที ่ได้

ประชาสัมพนัธ์ไวแ้ต่เมื่อโทรไปแจง้กลบัพบว่าเป็นคนละเบอร์กบัเขตนั้น และมีการเกี่ยงงานที่

จะตอ้งรับผิดชอบโดยอา้งว่าไม่ได้อยู่ในเขตรับผิดชอบของตนเองและโอนสายไปมาหลายคร้ัง 

นอกจากน้ีย ังพบว่ามีข้อจํากัดของสัญญาณโทรศัพท์ที ่ใช้ในการสื่อสารทําให้คนที่ต้องการ

ติดต่อส่ือสารหรือแจง้ขอ้มูลทีเ่ก่ียวขอ้งไม่อยากทีจ่ะแจง้ขอ้มูลส่งผลถึงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

ไม่ทนัท่วงทีเพราะกวา่จะติดต่อไดก้็ใชเ้วลานาน ซ่ึง (นายข, 2556) เจา้หนา้ที่สํานกังานสาธารณสุข

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนกล่าวถึงประเด็นดงักล่าววา่ “ตามทางหลวงใน 100 วนัอนัตรายเราข่ีรถไป เขา

บอกวา่ใหแ้จง้หมายเลขนั้นหมายเลขน้ี ผมก็พยายามจะแจง้ตลอด แต่ก็ผลกักนัไปผลกักนัมา พอแจง้

ไปหน่วยน้ีก็บอกว่าไม่ใช่เขตรับผิดชอบของเขา พอแจง้ไปอีกทีก็บอกว่าตอนน้ีอยู่กรุงเทพแล้ว

ขนาดเราร่วมประชุมเราอยู่ตรงน้ีด้วย แต่พอแจง้แล้วมนัก็รู้สึกว่าไม่ได้ผล ถ้าเป็นชาวบา้นท่ีเขา

ประชาสัมพนัธ์ใหแ้จง้หมายเลขนั้น มนัก็คงไม่ไดผ้ลเหมือนกนั เขาก็คงไม่อยากแจง้ อยา่งผมแจง้ไป
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แลว้ไดรั้บคาํตอบอยา่งน้ีก็แจง้ไปแค่คร้ังสองคร้ัง แลว้ก็ไม่แจง้ต่อตอนนั้นมนัก็ไหมเ้กือบทุกอาํเภอ

แลว้เพราะวา่แจง้ไปแลว้มนัไม่มีการตอบสนอง” 

   นอกจากน้ีในเร่ืองของการติดต่อส่ือสารในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนยงัพบวา่มี

ขอ้จาํกดัในเร่ืองของสัญญาณโทรศพัท์ท่ีบางจุดไม่มีสัญญาณทาํให้การทาํงานบางคร้ังไม่สามารถ

ติดต่อไดท้นัที โดย (นายค, 2556) เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานทางหลวงชนบทจงัหวดัแม่ฮ่องสอนกล่าววา่ 

 

แต่วา่บางทีแม่ฮ่องสอนก็มีปัญหาเร่ืองการใชโ้ทรศพัทส่ื์อสารจุดอบัสัญญาณเยอะ

โทรศพัทไ์ปไม่ไดทุ้กจุดบางทีจะโทรหากนัก็ไม่ไดถ้า้ออกไปขา้งนอกไม่ตอ้งโทร

หากนัหรอกติดต่อกนัยาก แต่วิธีการติดต่อส่ือสารกบั อสทช. คือถา้เจา้หนา้ท่ีเรา

ผา่นก็จะแวะเขา้ไปหาเขาหรือถา้เขาเขา้มาก็มาพดูคุยกนัหรือบางทีเขาก็จะไปหาจุด

ท่ีมีสญัญาณในหมู่บา้นโทรในหมู่บา้นก็จะมีสกัจุดหน่ึง 

 

   2)  การเดินทาง 

   การเดินทางในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนค่อนขา้งลาํบาก เน่ืองจากมีขอ้จาํกดั

ของลกัษณะทางภูมิประเทศท่ีเป็นแบบแอ่งกระทะและมีภูเขาสูงลอ้มรอบถนนท่ีใชใ้นการเดินทาง

อยูร่ะหวา่งหุบเขาต่าง ๆ และบางเส้นทางเป็นถนนที่ยงัไม่ไดรั้บการปรับปรุงทาํให้การเดินทางของ

เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะเขา้ไปรณรงคใ์หข้อ้มูลข่าวสารเป็นไปไดอ้ยา่งลาํบากใช้

เวลานานและบางพื้นที่เจา้หนา้ทีไ่ม่สามารถเดินทางเขา้ไปได ้ซ่ึงส่งผลต่อเน่ืองถึงการไดรั้บขอ้มูล

ความรู้ของประชาชนในพื้นท่ีนั้น ๆ และการเขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษ

ทางอากาศจากหมอกควนัที่ไม่ครอบคลุม โดย (นายฉ, 2556) เจา้หน้าที่สํานกังานป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัแม่ฮ่องสอนกล่าวถึงประเด็นดงักล่าววา่ 

 

ถา้ไปเห็นในพื้นท่ีเขาค่อนขา้งจะน่าสงสาร ตามเขา ตามดอย และพื้นที่ที่จะเดินเขา้

ไปในหมู่บา้นแต่ละหมู่บา้นยากมาก ยกตวัอยา่งตอนที่ไฟไหมที้่ศูนยพ์กัพิงแม่สุริง

แค่จากน่ีไปประมาณ 90 กิโลเมตร ไปจากน่ีทางลาดยางพอเล้ียวเขา้ไปอีกประมาณ

40 กิโลเมตรก็เป็นทางไหล่เขาใชเ้วลา 3 ชัว่โมงในระยะทาง 90 กิโลเมตร การดบั

ไฟก็เป็นไปไดอ้ยาก แต่เราก็ทาํอยูม่นัอาจจะไม่คลอบคลุม 
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   3)  การขาดความต่อเน่ืองในการดาํเนินงาน 

   การทาํงานของเจา้หน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ประชาชนในพื้นท่ีขาดความต่อเน่ืองเพราะหลายสาเหตุ ทั้งการเปล่ียนแปลงผูบ้ริการระดบัสูง ภาระ

งานที่มีมากกว่าเจา้หน้าที่ การรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ทาํกิจกรรมเฉพาะช่วงที่ถึงฤดูกาลหมอกควนั

และการไม่ติดตามผลการดาํเนินงานอนัเน่ืองมาจากขอ้จาํกดัของงบประมาณซ่ึง (นายฉ, 2556) 

เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัแม่ฮ่องสอนกล่าววา่ “การติดตามผลการ

ดาํเนินงานของภาครัฐมนัก็มีอยู ่แต่ละหน่วยงานก็ดูอยู ่แต่บางทีมนัก็เหมือนไฟไหมฟ้าง ถึงเวลามนั

ก็มาเฮทาํกนั พอหมดฤดูก็ไม่ทาํ ความไม่ต่อเน่ืองของภาครัฐก็มีส่วนสําคญั เช่น ผูบ้ริหารระดบัสูง

เกิดยา้ยไปก็ขาดความต่อเน่ืองของงาน” สอดคลอ้งกบั (นายจ, 2556) เจา้หนา้ที่สํานกัจดัการป่าไมที้่

1 สาขาแม่ฮ่องสอนท่ีกล่าวถึงประเด็นดงักล่าววา่ 

 

ถา้ในพื้นท่ีแม่ฮ่องสอน ประชาชนเขาพยายามจะให้ส่วนร่วม แต่ภาครัฐเวลาเขา้ไป

มกัจะขาดความต่อเน่ือง กิจกรรมที่เขา้ไปหาชาวบา้นน่ีมีเงินถึงเขา้ สมมุติปีน้ีมีเงิน

อบรมให้ความรู้หมู่บา้นน้ีก็ไปอบรมให้ความรู้ เสร็จกลบัออกมาปีหน้าไม่มีแล้ว 

ไม่ต่อเน่ือง เหมือนกรมป่าไม ้หมู่บา้นน้ีจะมีงบประมาณสนบัสนุนตอนน้ีไดม้า 8 

หมู่บา้น หมู่บา้นละ 100,000 บาท ก็เอาชาวบา้นมานัง่ร่วมทาํแผนคุณจะเอาอะไร

ในงบประมาณเงิน 100,000 บาทน้ีคุณจะเล้ียงหมูป่าไหม คุณจะจกัสานไหม คือให้

เกิดรายได้ข้ึนมาคุณจะเพาะอะไรในวงเงิน 100,000 บาทเขียนแผนเพื ่อขอ

งบประมาณ พอทาํหมู่บา้น้ีเสร็จ คุณจะเล้ียงหมูป่าอะไรยงัไงเงินแสนให้หมู่บา้น

ไปเลยปีหนา้ไม่มีติดตามแลว้ ไม่ทาํหมู่บา้นซํ้ า ก็ตอ้งไปหมู่บา้นอ่ืนพอเสร็จแลว้ก็

บอกทาํแลว้ 100 หมู่บา้น คือการติดตามมนัก็อยากบนพื้นฐานของงบประมาณไม่

มีเงินไปไหนมาไหนอยาก ค่านํ้ามนั ค่าอะไรต่ออะไรอีกรถยนตไ์ม่ไดเ้ติมนํ้า 

 

   ในส่วนของประชาชนในพื้นท่ีไดใ้ห้ขอ้มูลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกนัถึง

การทาํงานของหน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินที่เกี่ยวขอ้งที่ผ่านมาขาดความต่อเนื่องของการทาํ

กิจกรรมต่าง ๆ ทาํ ๆ หยุด ๆ ถา้ไม่มีหนังสือคาํสั่งจากทางจงัหวดัก็ไม่ลงมือทาํ ส่งผลทาํให้การมี

ส่วนร่วมประสบความสําเร็จเป็นไปได้อยากเพราะว่าต้องเร่ิมใหม่ทุกคร้ังแทนที่จะเป็นการต่อ

ยอดจากกิจกรรมท่ีเคยทาํไวโ้ดย (นายช, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 10 บา้นหวันํ้าแม่สะกึดกล่าววา่ 
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อบต. ก็ไม่รู้วา่จะมองภาพเป็นอยา่งไร ถา้มีหนงัสือจากจงัหวดัลงมาก็ทาํถา้ไม่มีมา

ก็รู้สึกวา่จะเฉย ๆ กนัไปอยู ่แนวทางที่ทาํมนัสวนทางกนันะ ของเขากบัของเรามนั

ต่างกันกิจกรรมก็ไม่ต่อเน่ืองทาํ ๆ หยุด ๆ ยิ่งเป็นคนละพวกยิ่งไปใหญ่เลยไม่

ยอมรับวิชาการของกนัและกนั การเมืองกนัก็เป็นอยา่งน้ี ก็ส่งผลต่อกิจกรรมที่ทาํ

ขาดความต่อเน่ืองขาดการประสาน ถา้เราตอ้งมาเร่ิมศูนยใ์หม่กว่าจะสําเร็จมนัก็

ตอ้งทาํใจ  

 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ปัจจยัเชิงโครงสร้าง/ การบริหารงานของภาครัฐที่เป็นปัญหาหรือ

อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจาก

หมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนประกอบด้วย 1) การติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานภาครัฐส่วน

ทอ้งถ่ินที่เกี่ยวขอ้งในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัมีขั้นตอนการส่ือสาร

หลายขั้ นตอนและมีข้อจํากัดของสัญญาณโทรศัพท์ที ่ใช้ในการสื่อสารทําให้คนที ่ต้องการ

ติดต่อส่ือสารหรือแจง้ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งไม่อยากท่ีจะแจง้ขอ้มูลส่งผลถึงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

ไม่ทนัท่วงทีเพราะกวา่จะติดต่อไดก้็ใชเ้วลานาน 2) การเดินทางจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีขอ้จาํกดัของ

ลกัษณะทางภูมิประเทศที่เป็นแบบแอ่งกระทะและมีภูเขาสูงลอ้มรอบถนนที่ใช้ในการเดินทางอยู่

ระหว่างหุบเขาต่าง ๆ และบางเส้นทางเป็นถนนที่ยงัไม่ไดรั้บการปรับปรุงทาํให้การเดินทางของ

เจา้หนา้ที่หน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินที่จะเขา้ไปรณรงค์ให้ขอ้มูลข่าวสารเป็นไปไดอ้ย่างลาํบาก 

ใชเ้วลานานและบางพื้นที่เจา้หนา้ทีไ่ม่สามารถเดินทางเขา้ไปได ้ส่งผลต่อเน่ืองถึงการไดรั้บขอ้มูล

ความรู้ของประชาชนในพื้นท่ีนั้น ๆ และการเขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษ

ทางอากาศจากหมอกควนั 3) การขาดความต่อเน่ืองในการดาํเนินงาน การทาํงานของเจา้หนา้ที่ใน

หน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินทีเ่ก่ียวขอ้งกบัประชาชนในพื้นที่ขาดความต่อเน่ืองเพราะหลายสาเหตุ

ทั้งการเปล่ียนแปลงผูบ้ริการระดบัสูง ภาระงานที่มีมากกวา่เจา้หนา้ที่ การรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ทาํ

กิจกรรมเฉพาะช่วงฤดูกาลหมอกควนัและการไม่ติดตามผลการดาํเนินงานอนัเน่ืองมาจากขอ้จาํกดั

ของงบประมาณ  



 

 

ตารางที ่4.6  ปัญหาหรืออุปสรรคของการส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคล - ความแตกต่างทางภาษา อนัเน่ืองมาจากจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีประชาชนหลายกลุ่มและหลายชนเผา่อาศยัอยู ่

ร่วมกนัซ่ึงมีความแตกต่างกนัของภาษาทาํให้การส่ือสารในบางคร้ังเป็นไปอยา่งลาํบาก ตอ้งมีล่ามเป็นตวักลางใน

การแปลความหมาย ความเขา้ใจของประชาชนข้ึนอยูก่บัล่ามท่ีเป็นคนรับสารและถ่ายทอดสาร เพราะชาวบา้นส่วน

ใหญ่ฟังภาษาไทยไม่เขา้ใจ หรือบางคนที่ฟังเข้าใจแต่เขาก็ไม่สามารถอ่านหรือเขียนภาษาไทยได้ ยกเวน้กลุ่ม

เยาวชนหรือวยัรุ่นใหม่ท่ีไดเ้ร่ิมเขา้มาเรียนร่วมกบัชาวพื้นราบก็จะเร่ิมอ่านเขียนภาษาไทยได ้

- การไม่มีเวลา เจา้หนา้ท่ีภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินและประชาชนส่วนใหญ่ท่ีไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกนั 

และแกไ้ขมลพษิทางอากาศจากหมอกควนัเกิดส่วนใหญ่เกิดจากการไม่มีเวลาเขา้ร่วม ในส่วนของเจา้หนา้ที่ภาครัฐ

ส่วนทอ้งถ่ินเองก็ตอ้งทาํงานภารกิจที่ค่อนขา้งจะมากกว่าจาํนวนของเจา้หนา้ทีที่่มีอยู่ และในส่วนของประชาชน

เองสมาชิกบางคนท่ีทาํงานประจาํในตวัเมืองหรือในองคก์รต่าง ๆ ก็ไม่สามารถเขา้มาร่วมกิจกรรมในวนัและเวลาที่

เขาเหล่านั้นทาํงานได ้เพราะจะขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ  

- การไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ประชาชนบางคนท่ียงัเผาในท่ีโล่งอยูอ่าจเกิดจากการไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทาํใหไ้ม่รู้ 

วา่มีกิจกรรมอะไรในชุมชน หรือมาตรการทีภ่าครัฐกาํหนดเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยการไม่ไดรั้บรู้

ขอ้มูลข่าวสารส่งผลต่อเน่ืองถึงการขาดความตระหนกัในการเขา้มาร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

2.  ปัจจยัเชิงโครงสร้าง/การ 

บริหารงานของภาครัฐ 

- การติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจาก 

หมอกควนัมีขั้นตอนการส่ือสารหลายขั้นตอน และมีขอ้จาํกดัของสัญญาณโทรศพัทที์่ใชใ้นการส่ือสาร ทาํให้

คนที่ตอ้งการติดต่อส่ือสารหรือแจง้ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งไม่อยากที่จะแจง้ขอ้มูล ส่งผลถึงการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาไม่ทนัท่วงทีเพราะกวา่จะติดต่อไดก้็ใชเ้วลานาน 

- การเดินทางจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีขอ้จาํกดัของลกัษณะทางภูมิประเทศท่ีเป็นแบบแอ่งกระทะและมีภูเขาสูง 

ลอ้มรอบถนนที่ใชใ้นการเดินทางอยูร่ะหวา่งหุบเขาต่าง ๆ และบางเส้นทางเป็นถนนที่ยงัไม่ไดรั้บการปรับปรุง

ทาํให้การเดินทางของเจา้หน้าที่หน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินที่จะเขา้ไปรณรงค์ให้ขอ้มูลข่าวสารเป็นไปได้

อยา่งลาํบาก ใชเ้วลานาน และบางพื้นท่ีเจา้หนา้ท่ีไม่สามารถเดินทางเขา้ไปได ้ส่งผลต่อเน่ืองถึงการไดรั้บขอ้มูล

ความรู้ของประชาชนในพื้นท่ีนั้น ๆ และการเขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศ

จากหมอกควนั 

- การขาดความต่อเน่ืองในการดาํเนินงานการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

ประชาชนในพื้นที่ขาดความต่อเน่ืองเพราะหลายสาเหตุทั้งการเปลี่ยนแปลงผูบ้ริการระดบัสูง ภาระงานท่ีมี

มากกวา่เจา้หนา้ท่ี การรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ทาํกิจกรรมเฉพาะช่วงฤดูกาลหมอกควนัและการไม่ติดตามผลการ

ดาํเนินงานอนัเน่ืองมาจากขอ้จาํกดัของงบประมาณ  
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4.3  แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกนั 

และแก้ไขมลพษิทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

 จากการศึกษาขอ้มูลเอกสารและการสัมภาษณ์เกี่ยวกบัแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนัที่เหมาะสมกบัจงัหวดั

แม่ฮ่องสอนพบวา่มีแนวทางต่าง ๆ ประกอบดว้ย 1) แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เชิงบริหารจัดการ  และ2) แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงนโยบาย ซ่ึงมี

รายละเอียดแต่ละประเด็นดงัน้ี 

 

 4.3.1  แนวทางส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชนเชิงบริหารจัดการ 

 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงบริหารจดัการ มีหลายแนวทางที่สําคญั

ประกอบดว้ย การประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ การสนบัสนุนงบประมาณ การส่งเสริมการลงพื้นที่ของ

เจา้หนา้ท่ี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงมีรายละเอียดผลการศึกษาในแต่ละประเด็น

ดงัน้ี 

  1)  การประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ 

  การประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเป็นส่ิงสําคญัที่จะทาํให้ประชาชนมี

ความรู้และความตระหนกัถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนซ่ึงเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีจะช่วยกระตุน้ให้สมาชิก

ในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการในฐานะของหน่วยงาน

ที่ให้ความรู้จะตอ้งเร่งส่งเสริม ปลูกฝังและให้ความรู้ เพือ่สร้างความเขา้ใจในเร่ืองของหมอกควนั

รวมทั้งวธีิการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าวตั้งแต่เด็กซ่ึงตอ้งทาํอยา่งต่อเน่ือง โดย (นายก, 2556) 

เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัแม่ฮ่องสอนกล่าววา่ 

 

การป้องกันผมมองถึงโครงสร้างการปกครอง คือกระทรวงศึกษาธิการและ

กระทรวงมหาดไทย เพราะไม่ใช่วา่ให้หน่วยงานทางดา้นทรัพยากรฯ ไปให้ขอ้มูล

ความรู้แก่ประชาชนอยา่งเดียวแต่จริง ๆ ควรจะปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ๆ แลว้ กระทรวง

ศึกษาฯ ควรจะตอ้งเร่ิมก่อนสร้างประโยชน์และใหค้วามรู้ใหม่ ๆ แก่เด็ก ๆ 

 

  ทั้งน้ีการให้ความรู้แก่ประชาชนจะตอ้งครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่ไม่ใช่ทาํ

แต่พื้นที่เดิม โดย (นายฉ, 2556) เจา้หน้าที่สํานักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั

แม่ฮ่องสอนกล่าวถึงประเด็นดงักล่าวว่า “ถ้าเราเดินต่อไปเร่ือย ๆ ให้การศึกษาความรู้ก็ควรจะ
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รณรงค์ทั้งปี แต่ละหน่วยงานก็ไม่ไดมี้แค่งานเดียว การให้ความรู้บางทีเราจะไปให้ตลอดก็ไม่ได ้

บางทีหมู่บา้นน้ีเราใหไ้ปแลว้เราก็ตอ้งไปท่ีอ่ืนบา้ง” 

  2)  การสนบัสนุนงบประมาณ 

  การป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนันั้นหน่วยงานภาครัฐ

ส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งและประชาชนในพื้นที่มีความคิดเห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่ภาครัฐ

ควรจะตอ้งจดัสรรงบประมาณให้ผูน้าํชุมชน เช่น ผูใ้หญ่บา้นหรือกาํนันในแต่ละชุมชนเป็นคน

บริหารจดัการเองภายใต้การติดตามผลการดาํเนินงานของเจา้หน้าทีภ่าครัฐเพราะประชาชนใน

ชุมชนต่างก็มีความคุน้เคยกนั มีสัมพนัธ์ต่อกนัภายในชุมชน และทราบถึงบริบทสภาพพื้นที่ของ

ตนเองเป็นอยา่งดีซ่ึงจะทาํให้การบริหารจดัการง่ายกวา่ในปัจจุบนัที่หน่วยงานภาครัฐดาํเนินการอยู่

คือการใหค้นภายนอกเขา้มาบริหารจดัการซ่ึงไม่ครอบคลุมและไม่ทัว่ถึงทั้งชุมชนโดย (นายค, 2556) 

เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานทางหลวงชนบทจงัหวดัแม่ฮ่องสอนกล่าวถึงประเด็นดงักล่าววา่ 

 

ผมอยากให้หน่วยงานราชการประสานงานกบัชุมชน ให้แต่ละชุมชนดูแลกนัเอง 

ใหจ้ดัสรรงบประมาณมาเหมือนกบัวา่ให้ชาวบา้นดูในเขตใครเขตมนัคือเขาจะรู้วา่

คนน้ีไปทาํงานที่ไหนไปในป่าใครไปบา้งความใกลชิ้ดจะมีมากกว่า แต่ทุกวนัน้ี

รู้สึกวา่เราจะเอาพวกขา้งนอกมาดูแลในชุมชนมนัไม่ทัว่ถึง บางทีไฟป่ามาไหมจุ้ด

น้ียงัไม่รู้เลยจะข้ึนทางไหนผมก็มองวา่เราตอ้งเอาชุมชนเขา้มาร่วม คือผมอยากให้

ทางจงัหวดัลงไปหากาํนนัผูใ้หญ่บา้นให้ดูแลในเขตใครเขตมนัแต่ถา้นอกเขตให้

เป็นหนา้ท่ีของไฟป่าไปเลยจะไดแ้บ่งกนัดูแล 

  

  สอดคลอ้งกบั (นายฏ, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 2 บา้นป่าปุ๊ ที่กล่าวถึงประเด็นดงักล่าว

เพิ่มเติมวา่ “ถา้จะใหมี้ประสิทธิภาพควรนาํงบประมาณมาให้ผูใ้หญ่บา้นในการจดัการกนัเอง เพราะ

จะทราบวา่พื้นท่ีใดเกิดไฟไหมเ้ป็นเขตไหนเขตไหน โดยที่งบประมาณไม่ลงมาในหมู่บา้นจะไปอยู่

ท่ีเจา้หนา้ท่ีซ่ึงบางคร้ังงบประมาณก็ไม่ถึงชุมชนทาํใหช้าวบา้นตอ้งดาํเนินการอีก” 

  3)  ส่งเสริมการลงพื้นท่ีของเจา้หนา้ท่ี 

  อีกหน่ึงแนวทางในการส่งเสริมการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนคือการลงพื้นท่ี

อย่างต่อเน่ืองของเจา้หน้าที่หน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อใช้ประชาชนในได้รับ

ทราบขอ้มูลข่าวสารต่างอย่างต่อเน่ืองและให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความคุน้เคยและไวใ้จ เมื่อ

ตอ้งการขอความร่วมมือในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ก็จะทาํให้การดาํเนินงานสะดวกข้ึน ทั้งในส่วน

ของการอบรมหรือสาธิตวธีิการต่าง ๆ หากมาอบรมทาํจริงในพื้นที่ให้ชาวบา้นเห็นชาวบา้นก็พร้อม
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ที่จะรับฟัง เรียนรู้และนาํไปปฏิบติัตาม แต่ที่ผ่านมาจะเป็นการเชิญประชาชนในพื้นที่เขา้ไปร่วม

อบรมสาธิตวธีิการต่าง ๆ ใหดู้แต่ไม่ไดล้งมือทาํจริง เม่ืออบรมเสร็จกลบัมาในชุมชนก็ไม่ไดน้าํมาต่อ

ยอดหรือทาํต่อ เพราะทาํไม่เป็นและไม่มีอุปกรณ์ โดย (นายด, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 2 บา้นป่าปุ๊

กล่าวถึงประเด็นดงักล่าววา่  

 

อยากให้เขา้มาแนะนาํวิธี ถา้จะทาํเตาชีวภาพก็ให้เขามาแนะนาํเป็นหมู่บา้นไปเลย

ใหเ้ขาเอาเศษไมเ้ศษอะไรมาทาํปุ๋ยชีวภาพทาํใหช้าวบา้นเห็นกบัตา เขาจะไดเ้ห็นวา่

ดีแลว้ใชเ้ป็นประโยชน์ อยากให้หน่วยรัฐเขา้มาในชุมชนเลย เขา้มาทาํให้เห็นเป็น

ตวัอย่างและสอนให้ชุมชนทาํไปเลย ที่ผ่านมาเขามีแต่จดังานแลว้ให้ไปดู ไม่เคย

สอนทาํ เขา้สู่ชุมชนจะดีกวา่ใหช้าวบา้นไปดูแลว้ก็กลบัมาใชชี้วิตเหมือนเดิมทาํไม่

เป็นนะไปดูก็เห็นเขาใส่ไฟใส่อะไรทอดแลว้ 

 

  ซ่ึงการเขา้มาอบรมให้ความรู้หรือพบปะกบัประชาชนจะตอ้งมาก่อนถึงฤดูหมอก

ควนัเพราะหากมาหลังจากนั้นก็ไม่สามารถแก้ไขหรือทาํให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าวได ้โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมคือช่วงเร่ิมเขา้สู่ฤดูหนาว โดย (นายต, 

2556) ชาวบา้นหมู่ที ่2 บา้นป่าปุ๊ กล่าววา่ 

 

อยากให้ภาครัฐเอาใจใส่ชุมชนเวลาที่ชุมชนไหนมนัเกิดเยอะ ๆ ให้ภาครัฐเขา้มา

ดูแลกบัชาวบา้นหน่อยมาร่วมกนัหน่อยแต่ส่วนมากถา้ภาครัฐมาเขาจะมาหลงัไฟ

ไหมห้มดแล้วเพราะว่างบประมาณเขายงัไม่มาอยากให้มาเขา้ชุมชนก่อนกุมภา

กลางกุมภาก็เร่ิมเขา้มาหาชาวบา้นไดแ้ล้วถ้ามามีนาเมษาไฟมนัเขา้แล้วแก้อยาก

ตอ้งเข้ามาก่อนเขา้มาหลังหน้าหนาวก็ได้ให้รัฐเขา้มามีส่วนร่วมกับชุมชนก็จะ

เกิดผลดีกวา่ถา้มาหลงัไฟไหมก้็ไมไ้ดแ้ลว้มนัแลง้แลว้ 

 

  4)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  เน่ืองจากที่ผ่านมาการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นในลกัษณะที่เขา้ไปร่วมกบั

โครงการที่หน่วยงานภาครัฐเป็นคนจดัข้ึนหรือกาํหนดข้ึนซ่ึงบางกิจกรรมอาจจะไม่ได้เหมาะสม

หรือเป็นความตอ้งการที่แทจ้ริงกบัชุมชนนั้น ๆ เพราะฉะนั้นการที่จะทาํให้การป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนัสําเร็จก็ตอ้งเพิ่มการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

โดยการใหสิ้ทธิอาํนาจในการบริหารจดัการเองในชุมชน โดยให้ความรู้ความเขา้ใจแก่ผูน้าํและแกน



167 

 

นาํชุมชนและสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้นาํไปบริหารจดัการซ่ึงการบริการ

จดัการเองในชุมชนจะเป็นการกระตุน้และทาํให้เขาเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกบัชุมชนเองและ

โดยส่วนใหญ่แลว้ประชาชนในพื้นที่จะเช่ือผูน้าํชุมชนมากกวา่เจา้หนา้ที่ภาครัฐโดย (นายค, 2556) 

เจา้หนา้ที่สํานกังานทางหลวงชนบทจงัหวดัแม่ฮ่องสอนกล่าวถึงประเด็นดงักล่าววา่ “ให้ชุมชนเขา้

มามีส่วนร่วมแต่ละหมู่บา้นคดัสรรมาบา้นละ 5 คน 10 คน เอามาจดัอบรมวิธีการดบัไฟให้อุปกรณ์

ไปและให้ค่าตอบแทนให้แต่ละหมู่บ้านบริหารจดัการเอง” ซ่ึงสอดคล้องกบั (นายฉ, 2556) 

เจา้หน้าที่สํานกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัแม่ฮ่องสอนท่ีกล่าวถึงประเด็นดงักล่าว

เพิ่มเติมวา่ 

 

ผมว่าช่วยได้เยอะคือถา้ให้ประชาชนแต่ละหมู่บา้นหรือแต่ละทอ้งทีดู่แลกนัเอง  

เขาสามารถท่ีจะช่วยเหลือตรงน้ีได ้ต่างคนต่างดูแล ต่างคนต่างเป็นหูเป็นตาช่วยได้

มากเลย ไม่วา่จะเป็นขา้งนอกหรือว่าในเมืองออกไปนิดนึงก็จะเห็นชาวบา้นเขามี

การเผากนั แต่ถา้เขาช่วยเหลือตวัเองและสามารถที่จะรู้ไดว้่าเมื่อไม่เผาแลว้เขาจะ

ไดอ้ะไรบา้ง ถา้เขาใหค้วามร่วมมือตรงน้ีจะช่วยไดม้าก 

 

 จึงสรุปไดว้า่แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

มลพิษทางอากาศจากหมอกควนัเชิงบริหารจดัการทีเ่หมาะสมกบัจงัหวดัแม่ฮ่องสอนประกอบดว้ย 

1) การประชาสั มพันธ์ ให้ ความรู้ การให้ ข้อมู ลและองค์ความรู้ ต่ าง ๆ ควรจะเป็ นหน้าที่ของ

กระทรวงศึกษาธิการโดยจะตอ้งเร่ิมปลูกฝังและให้ความรู้ตั้งแต่เด็กและตอ้งทาํอย่างต่อเน่ือง และ

ตอ้งครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่ 2) การสนบัสนุนงบประมาณหน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินที่

เกี่ยวขอ้งและประชาชนในพื้นที่มีความคิดเห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกนัว่าภาครัฐควรจะตอ้ง

จดัสรรงบประมาณใหผู้น้าํชุมชนเช่นผูใ้หญ่บา้นหรือกาํนนัในแต่ละชุมชนเป็นคนบริหารจดัการเอง

เพราะประชาชนในชุมชนต่างก็มีความคุน้เคยกนัในชุมชนและทราบอยูแ่ลว้วา่ที่ตรงไหนเป็นของ

ใครรวมทั้งทราบถึงสภาพพื้นที่ของตนเองเป็นอย่างดี 3) เพิ่มการลงพื้นที่ของเจา้หน้าที่ เพื่อให้

ประชาชนในไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารอยา่งต่อเน่ืองและให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความคุน้เคยและ

ไวใ้จ เมือ่ตอ้งการขอความร่วมมือในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ก็จะทาํให้การดาํเนินงานสะดวกข้ึน ทั้ง

ในส่วนของการอบรมให้ความรู้หรือสาธิตวิธีการต่าง ๆ 4) เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนโดย

การให้สิทธิอาํนาจในการบริหารจดัการเองในชุมชน โดยการคดัผูน้าํชุมชนที่จะเป็นแกนนาํให้เขา้

มามีส่วนร่วมเพื่ออบรมให้ความรู้และสนบัสนุนงบประมาณรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้นาํไปบริหาร

จัดการเองซ่ึงการบริการจัดการเองในชุมชนจะเป็นการกระตุ้นและทําให้ประชาชนเห็นถึง
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ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกบัชุมชนเองและโดยส่วนใหญ่แล้วประชาชนในพื้นที่จะเช่ือผูน้ําชุมชน

มากกวา่เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 

 

 4.3.2  แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงนโยบาย 

 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงนโยบายประกอบดว้ยการเผาภายใตก้าร

กาํกบั (Prescribed Burning) และนโยบายส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน ซ่ึงมีรายละเอียดแต่

ละประเด็นดงัน้ี 

  4.3.2.1  การเผาภายใตก้ารกาํกบั (Prescribed Burning) 

  การเผาภายใตก้ารกาํกบัเป็นการเผาที่ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตหรือไดรั้บการอนุญาต

ก่อนที่จะสามารถเผาวสัดุทางการเกษตรได ้ซ่ึงอาจแบ่งเป็นการแบ่งโซนเผาภายใตก้ารควบคุมของ

เจา้หนา้ท่ีและนโยบายการชิงเผาโดยเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี   

   1)  นโยบายการแบ่งโซนเผาภายใตก้ารควบคุมของเจา้หนา้ท่ี 

   เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งและประชาชนในพื้นที่

ต่างให้ขอ้มูลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกนัว่านโยบายที่สามารถป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทาง

อากาศจากหมอกควนัและทาํให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมไดม้ากข้ึนคือการแบ่งโซนเผาในพื้นท่ี

ทาํการเกษตรโดยการแบ่งพื้นที่ของจงัหวดัออกเป็นโซนต่าง ๆ แลว้ให้เจา้หนา้ที่หน่วยงานภาครัฐ

ส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูมี้อาํนาจในการอนุญาตและควบคุมการการเผาในท่ีโล่งเพื่อไม่ให้เกิด

ความเสียหายต่อพื้นที่อ่ืน ลดการเผาในท่ีโล่งพร้อมกนัและลดปริมาณหมอกควนัทีจ่ะเกิดจากการ

เผาในท่ีโล่งอนัเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะหมอกควนั ซ่ึงจะตอ้งมีการบูรณาการร่วมกนัในทุกภาค

ส่วนโดย (นายก, 2556) เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัแม่ฮ่องสอน

กล่าวถึงประเด็นดงักล่าววา่ “พื้นที่เกษตรกรรมให้มีการแบ่งโซนน่ิงพื้นที่ในการเผาที่อาํเภอหรือ

อบต. ใหเ้กษตรกรทาํการขออนุญาตก่อนการเผาและการชิงเผาโดยเจา้หนา้ที่สําหรับในพื้นที่ป่าเพื่อ

ไม่ให้เกิดการเผาพร้อมกนั” ซ่ึงความคิดเห็นดงักล่าวสอดคลอ้งกบั (นายค, 2556) เจา้หนา้ทีท่าง

หลวงชนบทจงัหวดัแม่ฮ่องสอนที่กล่าวว่า “ผมบอกว่าถา้จะเผาให้ทางอาํเภอกาํหนดโซนดีไหม

เดือนน้ีตั้งแต่วนัน้ีถึงวนัน้ีให้หมู่บา้นน้ีตาํบลน้ีพอเสร็จแลว้ทิ้งช่วงหน่อยแลว้ค่อยอีกหมู่บา้นหน่ึง

ไม่ให้เผาทีเดียวมนัหายใจไม่ออกเราตอ้งแบ่งโซน อาํเภอปาย ปางมะผา้ ก็วา่ไปผมวา่มนัก็น่าจะแก้

ไดอ้ยูเ่พราะทุกวนัน้ีเราต่างคนต่างเผา” เช่นเดียวกนักบั (นายง, 2556) เจา้หนา้สํานกังานที่เทศบาล

เมืองแม่ฮ่องสอนท่ีกล่าววา่ 
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มนัเป็นนโยบายที่จะตอ้งแกก้นัระดบัชาติของในพื้นที่ เราก็อยา่งที่วา่เราก็พยายาม

ท่ีจะป้องกนักนัอยูแ่ต่วา่ความเป็นไปไดใ้นระดบัจงัหวดัอาจจะเป็นเร่ืองของการจดั

โซนการเผา ระยะเวลาของการเผาอาํเภอนั้นอาจจะตอ้งเผาในช่วงระยะเวลาน้ีเวลา

น้ีแบ่งเวลาแล้วก็พยายามชิงเผาชิงทาํอะไรกนัก่อนซ่ึงส่วนหน่ึงในนโยบายของ

จงัหวดัก็พยายามที่จะทาํแต่ว่ามนัก็จะตอ้งให้เป็นมาตรการที่จริงจงัและขอความ

ร่วมมือกันมากหน่อยถึงจะสําเร็จ เร่ืองของคนที่เผาทั้งหลายอาจจะต้องมีฝ่าย

ติดตามตรวจสอบตอ้งเพิ่มบุคลากรเพราะบางทีเคยมีลกัษณะของหน่วยงานที่เป็น

คนดูแลเร่ืองไฟป่าเผาเองมีเร่ืองของงบประมาณเขา้มาเก่ียวขอ้งถา้ไม่มีไฟป่าก็ไม่มี

งบประมาณเขา้มาซ่ึงอนันั้นก็นอกเหนือจากหนา้ท่ีเรา 

 

   ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั (นายณ, 2556) ชาวบา้นหมู่ท่ี 2 บา้นป่าปุ๊ 

ท่ีกล่าวถึงประเด็นดงักล่าวเพิ่มเติมวา่ 

 

ถา้พดูถึงในพื้นท่ีถา้มีการเผาแบบถา้มนัไหมต้ามธรรมชาติท่ีมนัร่วงลงมานิดหน่อย

ชาวบ้านเผามันก็ไม่ค่อยเท่าไร แต่พอมาตอนหลังหัวหน้าส่วนเขาก็มีกําหนด

กฎเกณฑ์ว่าห้ามเผามนัก็เลยอั้นตน้ไมม้นัร่วงทั้งหัวปีกลางปีทา้ยปีตน้ไมต้น้หน่ึง

มนัจะร่วงเร่ือย ๆ นึกถึงสภาพป่านะถ้าเป็นการอั้นน่ีหมายถึงว่าตั้งแต่ตน้ก็สาม

เดือนสามเดือนก็เร่ิมหนาแลว้เวลามนัไหมที้มนัก็รุนแรงดบัดว้ยแรงคนเอาไม่อยู่

ตอ้งรถนํ้ าของ อบต. แต่ถา้ไหมต้ามธรรมชาติตามที่เคยเห็นมาตอนที่ยงัเล็กเวลา

มนัร่วงลงมามนัก็เหม็นแป๊บเดียวตน้ไมเ้ล็ก ๆ ก็ไม่ตายมนัก็เป็นอย่างน้ีปัญหาเรา

พอต่อมามีการกาํหนดกฎเกณฑ์ห้ามเผาเคร่ืองบินมนัจะลงไม่ไดก้็มีการล็อคเป็น

เดือนวา่ช่วงน้ีช่วงน้ีหา้มเผาแต่ก็ยงัมีการเผาอยู ่

 

   2)  นโยบายชิงเผาโดยเจา้หนา้ท่ี 

   นอกจากการแบ่งโซนเผาในที่ซ่ึงส่วนใหญ่จะทาํในพื้นที่เกษตรกรรมแลว้

ในส่วนของพื้นทีป่่าเองก็ควรจะตอ้งมีการดูแลจดัการเพื่อป้องกนัมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัที่

อาจจะเกิดข้ึนโดยให้เจา้หน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและความชาํนาญรวมทั้งมีอาํนาจหน้าที่ใน

การดาํเนินการ ทาํการชิงเผาในปริมาณที่จาํเป็นตอ้งทาํการเผาจริง ๆ เพือ่ลดปริมาณการสะสมของ

เช้ือเพลิงและลดความรุนแรงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในกรณีท่ีมีเช้ือเพลิงสะสมในปริมาณมากแลว้มีการเผา

ในพื้นท่ีป่าเกิดข้ึน ซ่ึงการชิงเผาโดยเจา้หนา้ท่ีจะเป็นการป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดกบัพื้นท่ีป่าได้
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มากกว่าการปล่อยทิ้งไวแ้ล้วให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามาลักลอบเผาในป่า โดย (นายก, 2556) 

เจ้าหน้าที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัแม่ฮ่องสอนกล่าวถึงประเด็น

ดงักล่าววา่ “การชิงเผาโดยเจา้หนา้ท่ีสาํหรับในพื้นท่ีป่าเพื่อไม่ใหเ้กิดการเผาพร้อมกนัแต่ตามวิถีแลว้

ส่วนใหญ่จะเผาพร้อมกนัเพราะพื้นที่เดียวกนัมนัก็จะแห้งพร้อมกนั” และ (นายค, 2556) เจา้หนา้ที่

สาํนกังานทางหลวงชนบทจงัหวดัแม่ฮ่องสอนกล่าวถึงประเด็นดงักล่าววา่ “ให้หน่วยงานราชการที่

เก่ียวขอ้งเขา้ไปดูแลตดัไมบ้า้ง ทาํลายป่าบา้ง อนัน้ีเราก็เห็นอยู่ แต่เราไม่มีหน้าที่การเดินทางไป

ขา้งบน ถา้ชาวบา้นไปแบกของเขาตอ้งเผาก่อนไม่งั้นใบไมม้นัล่ืน คือสาเหตุผมก็มองวา่เกิดจากส่วน

น้ี” 

  4.3.2.2  นโยบายส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน 

  การเผาในที่โล่งทั้งในพื้นที่ทาํการเกษตรและพื้นที่ป่าเพื่อทาํไร่เลื่อนลอยลว้นแต่

มาจากการปลูกพืชหมุนเวียนที่มีช่วงอายุเก็บเก่ียวสั้นทาํให้มีเศษวสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ตอ้ง

กาํจดัในทุก ๆ ปี และตอ้งเพิ่มพื้นทีเ่พาะปลูกไปเร่ือย ๆ ตามนโยบายส่งเสริมดา้นเศรษฐกิจเกษตร

ของประเทศ  ซ่ึงภาครัฐท่ีเก่ียวข้องควรจะพิจารณาพืชที ่เหมาะต่อการเพาะปลูกในจังหวัด

แม่ฮ่องสอนเองท่ีมีขอ้จาํกดัเร่ืองลกัษณะทางภูมิประเทศเป็นหุบเขาแอ่งกระทะมีภูเขาสูงลอ้มรอบมี

พื้นที่ราบสําหรับอยู่อาศยัไม่กี่ตารางกิโลเมตร แต่ตอ้งแบ่งพื้นที่เหล่านั้นไปทาํการเพาะปลูกเพื่อ

นาํไปขายสร้างรายได้ให้กบัครอบครัว การพิจารณาปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างอื่นในที่เหมาะสมกบั

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนจึงน่าจะเป็นอีกทางหน่ึงที่จะสามารถป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศ

จากการเผาในที่โล่งอันเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนัได้ ซ่ึง

เจา้หน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินหลายหน่วยงานไดน้าํเสนอให้มีการปลูกพืชอื่น ๆ เช่น 

การปลูกไมส้ักโดยการส่งเสริมตน้กลา้จากภาครัฐที่เก่ียวขอ้และขออนุญาตปลูกรวมทั้งข้ึนทะเบียน

ควบคุมให้ถูกตอ้งตามกฎหมายของกรมป่าไมโ้ดย (นายค, 2556) เจา้หน้าที่สํานกังานทางหลวง

ชนบทจงัหวดัแม่ฮ่องสอนได้เสนอแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนวา่ 

 

ผมยงัมองวา่แม่ฮ่องสอนเหมาะกบัการปลูกไมส้ักถา้ส่งเสริมดี ๆ เป็นไมเ้ศรษฐกิจ

ได้ แต่ว่าตอนน้ีก็ยงัติดปัญหาที่ป่าไม้บอกว่าที่ของคุณต้องมีเอกสารสิทธ์ิแต่

แม่ฮ่องสอนไม่มี ถา้ตามความคิดผมใหป้ลูกไปเลยดีกวา่ไปตดัมาจากป่าคุณจะขาย

หรือให้ลูกให้หลานก็แล้วแต่คุณทาํในพื้นที่ของคุณที่มีอยู่ห้ามบุกรุกป่าปลูก 20 

ตน้ 50 ตน้เป็นมรดกใหลู้กใหห้ลาน ไมส้ักต่อไปอาจจะไม่มีแลว้แต่ทางป่าไมบ้อก

วา่ถา้ไม่มี นส.3 หรือโฉนดไม่ใหป้ลูก ถา้ปลูกจะไปยึดเอาของชาวบา้นคือมนัสวน
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กระแสกบัชาวบา้น ถา้เขาไม่รู้จะแกอ้ยา่งไรดว้ยภูมิประเทศแบบน้ีผมวา่ควรจะมา

ส่งเสริมให้ปลูกไมส้ักไปเลยถา้จะส่งเสริมจริง ๆ ก็ให้ไมก้ลา้ไปเลยแต่ละคนไป

ข้ึนทะเบียนกบัอาํเภอเลยว่าคุณมีกี่ตน้ให้ผูใ้หญ่แบ่งเขตเลยว่าตรงน้ีที่คุณถ้าคน

ไหนไปตดัในป่าโทษตอ้งหนกั 

 

 สอดคลอ้งกบั (นายข, 2556) เจา้หนา้ที่สาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอนที่เสนอแนวทาง

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับนโยบายเร่ืองการปลูกพืชชนิดอื่นโดยการให้

ประชาชนในพื้นที่ปลูกไมเ้ศรษฐกิจที่เป็นไมย้ืนตน้เช่นตน้ชาหรือตน้กาแฟซ่ึงผลผลิตที่ไดจ้ากการ

ปลูกเหล่านั้นเกษตรกรสามารถเก็บมาขายเพือ่สร้างรายไดใ้ห้ครอบครัวไดแ้ต่ไม่มีสิทธ์ิที่จะตดัหรือ

โค่นตน้ไมเ้หล่านั้น โดยหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งเป็นผูรั้บซ้ือผลผลิตทางการเกษตรเหล่านั้น 

 

ก็ต้องมองเชิงระบบเชิงเศรษฐกิจมากกว่าที่จะมองทางด้านกฎหมายอย่างเดียว

อยา่งเช่นชาวบา้นเขาถางป่าเอาเฉพาะเร่ืองทาํไร่ก่อนชาวบา้นเขาถางป่าทั้งผืนเอา

ไม้ใหญ่ ๆ ออกก่อนแล้วเผามาปลูกข้าวซ่ึงก็ได้ไม่เยอะ เป็นเลื่อนลอยก็ต้อง

เปล่ียนไปเร่ือย ๆ ปีน้ีไม่สมบูรณ์ก็ตอ้งยา้ยไปที่ใหม่เป็นอยา่งน้ีไปเร่ือย ๆ มนัเป็น

วิถีของพืชล้มลุกที่ตอ้งอาศยัขา้วเป็นหลกั ถ้ามองเชิงระบบที่เขาจดัโซนน่ิงทาง

การเกษตรพวกน้ีมนัน่าจะปลูกพืชทางการเกษตรที่เป็นไมย้ืนตน้ เป็นไมเ้ศรษฐกิจ

ไมย้นืตน้ใหเ้ขามีส่วนร่วมแทนท่ีจะสนบัสนุนเป็นงบปลูกป่าเป็นอะไรก็สนบัสนุน

เป็นข้าวเป็นอะไรไปผมมองอย่างน้ีข้าวล้นสต๊อก ถึงกับล้มโกดังน่าจะเอามา

สนบัสนุนตรงน้ีมากกว่าเป็นงบประมาณในการจา้งปลูกป่าจา้งปลูกไมย้ืนตน้พอ

มนัออกดอกออกผลมาเขาก็มีสิทธ์ิที่จะเก็บกินแต่เขาไม่มีสิทธ์ิที่จะตดัโค่นขา้วก็

เป็นเหมือนค่าจา้งปลูกไมย้ืนตน้ให้เขาช่วยให้ป่าชุ่มช้ืนเขาจะไดเ้ก็บผลเก็บอะไร

ดว้ยใหมี้ส่วนร่วมส่วนหน่ึงให้แสดงความเป็นเจา้ของมนัก็จะไม่เกิดการเผาถา้เกิด

วา่เรายงัคงหา้มปรามเขาไม่สนบัสนุนเขาเขาก็ยงัคงตอ้งถางป่าไปเร่ือย ๆ ปลูกขา้ว

ไปเร่ือย ๆ เพราะวา่เขาตอ้งกินขา้ว 

 

 จึงสรุปไดว้า่แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

มลพิษทางอากาศจากหมอกควนัที่เหมาะสมกบัจงัหวดัแม่ฮ่องสอนประกอบดว้ย 1) การเผาภายใต้

การกาํกบั (Prescribed Burning) ซ่ึงเป็นการเผาที่ตอ้งตอ้งไดรั้บใบอนุญาตหรือไดรั้บการอนุญาต

ก่อนท่ีจะสามารถเผาวสัดุทางการเกษตรได ้ไดแ้ก่ 1.1) นโยบายการแบ่งโซนเผาภายใตก้ารควบคุม
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ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทาํการเกษตรโดยการแบ่งพื้นที่ของจงัหวดัออกเป็นโซนต่าง ๆ แล้วให้

เจา้หนา้ทีห่น่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินที่เก่ียวขอ้งเป็นผูมี้อาํนาจในการอนุญาตและควบคุมการเผา

ในท่ีโล่ง เพื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อพื้นที่อ่ืน ลดการเผาในที่โล่งพร้อมกนัและลดปริมาณหมอก

ควนัทีจ่ะเกิดจากการเผาในที่โล่ง ซ่ึงจะตอ้งมีการบูรณาการร่วมกนัในทุกภาคส่วน 1.2) นโยบายชิง

เผาโดยเจา้หน้าที่ในพื้นที่ป่าโดยให้เจา้หน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและความชาํนาญรวมทั้งมี

อาํนาจหนา้ท่ีในการดาํเนินการ ทาํการชิงเผาในปริมาณท่ีจาํเป็นตอ้งทาํการเผาจริง ๆ เพื่อลดปริมาณ

การสะสมของเช้ือเพลิงและลดความรุนแรงที่อาจจะเกิดข้ึนในกรณีที่มีเช้ือเพลิงสะสมในปริมาณ

มากแล้วมีการเผาในพื้นที่ป่าเกิดข้ึน 2) นโยบายส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนภาครัฐท่ี

เก่ียวขอ้งควรจะพิจารณาพืชที่เหมาะต่อการเพราะปลูกในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเองซ่ึงมีขอ้จาํกดัเร่ือง

ลกัษณะทางภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาแอ่งกระทะมีภูเขาสูงลอ้มรอบมีพื้นที่ราบสําหรับอยูอ่าศยัไม่ก่ี

ตารางกิโลเมตรแต่ต้องแบ่งพื้นที่เหล่านั้นไปทาํการเพาะปลูกเพือ่นําไปขายสร้างรายได้ให้กับ

ครอบครัวการพิจารณาปลูกพืชเศรษฐกิจอยา่งอ่ืนในที่เหมาะสมกบัจงัหวดัแม่ฮ่องสอนจึงน่าจะเป็น

อีกทางหน่ึงที่จะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่งอนัเป็น

สาเหตุของการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนัได ้เช่น การปลูกตน้ชา การปลูกกาแฟ 

และการปลูกไมส้ักโดยการส่งเสริมตน้กล้าจากภาครัฐที่เกี่ยวขอ้และขออนุญาตปลูกรวมทั้งข้ึน

ทะเบียนควบคุมใหถู้กตอ้งตามกฎหมายของกรมป่าไม ้เป็นตน้ 



 

 

ตารางที ่4.7  แนวทางในการส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนั 

 ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

1.  แนวทางส่งเสริมการมีส่วน 

ร่วมของประชาชนเชิง 

บริหารจดัการ 

- การประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ โดยจะตอ้งเร่ิมปลูกฝังและใหค้วามรู้ตั้งแต่เด็กและตอ้งทาํอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให ้

เกิดผลทั้งน้ีและในส่วนของการให้ความรู้แก่ประชาชนจะตอ้งทาํอย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปีและตอ้งครอบคลุม

ประชาชนในทุกพื้นท่ี 

- การสนบัสนุนงบประมาณ ภาครัฐควรจะตอ้งจดัสรรงบประมาณใหผู้น้าํชุมชนเช่นผูใ้หญ่บา้นหรือกาํนนัในแต่ 

ละชุมชนเป็นคนบริหารจดัการเองเพราะประชาชนในชุมชนต่างก็มีความคุน้เคยกนัในชุมชนและทราบอยูแ่ลว้

วา่ท่ีตรงไหนเป็นของใครรวมทั้งทราบถึงสภาพพื้นท่ีของตนเองเป็นอยา่งดีซ่ึงจะทาํใหก้ารทาํงานง่ายข้ึน 

- เพิ่มการลงพื้นท่ีของเจา้หนา้ท่ี เพื่อใชป้ระชาชนในไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารต่างอยา่งต่อเน่ืองและใหป้ระชาชน 

ในพื้นที่เกิดความคุ้นเคยและไวใ้จ เมื ่อต้องการขอความร่วมมือในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ก็จะทาํให้การ

ดาํเนินงานสะดวกข้ึน ทั้งในส่วนของการอบรมหรือสาธิตวธีิการต่าง ๆ  

- เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการใหสิ้ทธิอาํนาจในการบริหารจดัการเองในชุมชน โดยการคดัผูน้าํ 

ชุมชนที่จะเป็นแกนนาํให้เขา้มามีส่วนร่วมหมู่บา้นละ 5-10 คนเพือ่อบรมให้ความรู้และสนบัสนุนงบประมาณ

รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหน้าํไปบริหารจดัการเองซ่ึงจะเป็นการกระตุน้และทาํให้ประชาชนเห็นถึงผลกระทบที่

จะเกิดข้ึนกบัชุมชนเองและโดยส่วนใหญ่แลว้ประชาชนในพื้นท่ีจะเช่ือผูน้าํชุมชนมากกวา่เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 
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ตารางที ่4.7  (ต่อ) 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

2.  แนวทางส่งเสริมการมีส่วน 

ร่วมของประชาชนดา้นเชิง 

นโยบาย 

- การเผาภายใตก้ารกาํกบั (Prescribed Burning) ซ่ึงเป็นการเผาท่ีตอ้งตอ้งไดรั้บใบอนุญาตหรือไดรั้บการอนุญาต 

ก่อนท่ีจะสามารถเผาวสัดุทางการเกษตรได ้ไดแ้ก่ นโยบายการแบ่งโซนเผาภายใตก้ารควบคุมของเจา้หนา้ที่ใน

พื้นที่ทาํการเกษตร โดยการแบ่งพื้นที่ของจงัหวดัออกเป็นโซนต่าง ๆ แลว้ให้เจา้หน้าที่หน่วยงานภาครัฐส่วน

ทอ้งถ่ินที่เกี่ยวขอ้งเป็นผูมี้อาํนาจในการอนุญาตและควบคุมการเผาในที่โล่ง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ

พื้นที่อ่ืน ลดการเผาในที่โล่งพร้อมกนัและลดปริมาณหมอกควนัที่จะเกิดจากการเผาในท่ีโล่ง และนโยบายชิง

เผาโดยเจา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีป่าโดยใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความสามารถและความชาํนาญรวมทั้งมีอาํนาจหนา้ท่ีใน

การดาํเนินการ ทาํการชิงเผาในปริมาณท่ีจาํเป็นตอ้งทาํการเผาจริง ๆ เพื่อลดปริมาณการสะสมของเช้ือเพลิงและ

ลดความรุนแรงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในกรณีท่ีมีเช้ือเพลิงสะสมในปริมาณมากแลว้มีการเผาในพื้นท่ีป่าเกิดข้ึน 

- นโยบายส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งควรจะพิจารณาพืชท่ีเหมาะต่อการเพราะปลูก 

ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเองซ่ึงมีขอ้จาํกดัเร่ืองลกัษณะทางภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาแอ่งกระทะมีภูเขาสูงลอ้มรอบ

การพิจารณาปลูกพืชเศรษฐกิจอยา่งอ่ืนในท่ีเหมาะสมกบัจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เช่น การปลูกตน้ชา การปลูกกาแฟ 

และการปลูกไมส้ักโดยการส่งเสริมตน้กลา้จากภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้และขออนุญาตปลูกรวมทั้งข้ึนทะเบียนควบคุม

ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายของกรมป่าไม ้เป็นตน้ 
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บทที ่5 

 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขมลพิษทางอากาศจาก

หมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1) เพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในป้องกนัและ

แกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 2) ศึกษาปัจจยัความสําเร็จและปัญหาหรือ

อุปสรรคของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขมลพิษทางอากาศจาก

หมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนและ 3) นาํเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนั

และแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนซ่ึงสามารถสรุปและอภิปรายผล

การศึกษาไดด้งัน้ี 

 

5.1  สรุปและอภปิรายผลการศึกษา 

 

 ผูศึ้กษาไดส้รุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ปัจจยัความสําเร็จและปัญหา

หรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอก

ควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และแนวทางในการส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงมีรายละเอียดในแต่ละ

ประเด็นดงัน้ี 
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   5.1.1  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขมลพษิทางอากาศจาก              

หมอกควนัในจังหวดัแม่ฮ่องสอน  

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนั

ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประกอบดว้ย สาเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดั 

แม่ฮ่องสอน ผลกระทบของมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน กระบวนการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และ

รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัใน

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สามารถสรุปผลการศึกษาในแต่ละประเด็นไดด้งัน้ี 

  5.1.1.1  สาเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน         

ไดแ้ก่ การเผาในที่โล่ง (Open Burning) ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนและมลพิษทาง

อากาศจากประเทศใกลเ้คียง สามารถสรุปรายละเอียดแต่ละประเด็นไดด้งัน้ี 

  ประเด็นท่ีหน่ึง การเผาในท่ีโล่ง แบ่งตามลกัษณะพื้นท่ี ไดแ้ก่ 1) การเผาในพื้นท่ีป่าเพื่อ

ล่าสัตว ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสํานกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัแม่ฮ่องสอน (2555) ท่ี

กล่าววา่สาเหตุที่ทาํให้เกิดไฟป่าคือคนที่เขา้ไปล่าสัตวจุ์ดไฟเพือ่ให้สัตวห์นีออกจากที่ซ่อน และหาของ

ป่าซ่ึงสอดคลอ้งกบั มงคล รายะนาคร (2553) ทีร่ะบุวา่การเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากคนที่จุดไฟเพื่อหา

ของป่า ล่าสัตว ์ เผาไร่ ซ่ึงจากสถิติการเกิดไฟป่าในจงัหวดัเชียงใหม่ระหวา่งเดือนมกราคม-เมษายนของ

ปี 2551 และ 2552 เจา้หนา้ที่เขา้ไปดบัไฟป่าปีละมากกวา่ 1,400 คร้ังและพื้นท่ีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมี

มากกวา่ปีละ 9,000 ไร่ นอกจากน้ียงัพบวา่ประชาชนในพื้นที่มีความเช่ือวา่การเผาในพื้นที่ป่าจะทาํให้

ของป่าเจริญเติบโตงอกงาม เช่น ผกัหวาน เห็ดถอบ เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุภคัจารีย ์เช้ือ

ยงั (2553) ที่พบว่าสาเหตุของการเกิดปัญหาหมอกควนัในตาํบลดอนแกว้ในปัจจุบนัส่วนหน่ึงเกิดจาก

ความเช่ือเดิมของประชาชนที่เช่ือว่าของป่าบางชนิดจะตอ้งถูกกระตุน้ดว้ยความร้อนจึงจะผลิดอกออก

ผล เช่น ผกัหวาน เห็ดเผาะ เป็นตน้ และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัสํานกัจดัการคุณภาพอากาศและ

เสียง (2556)  ทีก่ล่าววา่หน่ึงในสาเหตุหลกัของการเผาในที่โล่งคือการลกัลอบเผาในพื้นที่ป่าเพื่อหาของ

ป่าและล่าสัตวน์อกจากน้ียงัเผาตามความเช่ือที่วา่จะช่วยให้ผกังอกใหม่มากข้ึน รวมทั้งการเผาในพื้นที่

ป่าเพื่อทาํเกษตรไร่เล่ือนลอยขยายพื้นท่ีเพาะปลูก 2) การเผาในพื้นที่ทาํการเกษตรเพื่อทาํลายเศษวสัดุ

เหลือทิ้งทางการเกษตร ทาํลายเช้ือโรคในดินและประชาชนในพื้นที่บางส่วนเช่ือวา่การเผาในพื้นที่ทาํ

การเกษตรสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของพืชประเภทถัว่ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั มงคล รายะนาคร 

(2553)  ท่ีกล่าวถึงการเผาเศษพืชและวสัดุทางการเกษตรวา่เป็นการเผาเพื่อเตรียมทาํการเกษตรและส่วน
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หน่ึงมีความเช่ือทีว่า่การเผาเพียงเล็กนอ้ยไม่ก่อให้เกิดปัญหา ช่วยเพิ่มผลผลิต ช่วยกาํจดัเศษวชัพืชและ

เช้ือโรคในดิน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุภคัจารีย ์เช้ือยงั (2553) ที่พบวา่สาเหตุของปัญหาหมอก

ควนัในปัจจุบนัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ ส่วนหน่ึงเกิดจากการเผาในพื้นที่ทาํการเกษตร

เน่ืองจากประชาชนเช่ือวา่เป็นการปรับค่าความเป็นกรดด่างในดินเป็นการฆ่าเช้ือโรคที่มีอยูห่ลงัการเก็บ

เก่ียวและเป็นการปรับหนา้ดินเพื่อทาํการเพาะปลูกพืชอยา่งอ่ืนต่อไปและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั

กรมควบคุมมลพิษควบคุมมลพิษ (2556) ที่กล่าววา่หน่ึงในสาเหตุหลกัของการเผาในที่โล่งคือการเผา

เศษวสัดุทางการเกษตร เช่น ตอซงัขา้ว ฟางขา้ว และซงัขา้วโพดนอกจากน้ียงัพบว่าการเผาในพื้นที่ทาํ

การเกษตรเป็นวิธีที่ง่าย สะดวกรวดเร็วและลดค่าใชจ่้ายไดอี้กดว้ย 3) การเผาในพื้นที่ชุมชน เพือ่ทาํลาย

เศษใบไม ้ก่ิงไม ้เศษหญา้ที่เกิดข้ึนภายในชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสํานกัจดัการคุณภาพอากาศและเสียง 

(2556) ที่กล่าวว่า การเผาขยะ เศษวชัพืช เศษก่ิงไมใ้บไมใ้นชุมชนเป็นสาเหตุหักของการเผาในทีโ่ล่ง   

4) การเผาในพื้นที่ขา้งทางเพื่อทาํลายตน้ไม ้ก่ิงไมแ้ละเศษวชัพืชขา้งทาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมงคล รายะ

นาคร (2553) ที่กล่าววา่การเผาเศษวชัพืชริมถนนเป็นอีกสาเหตุหน่ึงของการเกิดหมอกควนัในจงัหวดั

เชียงใหม่ รวมทั้งการลามมาจากพื้นท่ีทาํการเกษตรและ 5) สาเหตุอื่น ๆ  เช่น คนต่างถ่ินหรือคนต่างดา้ว 

ความคึกคะนองของคนที่เขา้ไปหาของป่าและกลัน่แกลง้เจา้หน้าที่หรือคนในพื้นที่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของสุดชีวี ชมงานดีและคณะ (2553) ที่พบว่าในพื้นที่ตาํบลขุนยวมมีการเผาเพื่อกลัน่แกล้ง

เจ้าหน้าที่อาสาสมคัรเฝ้าระวงัไฟป่าที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาํบลและฝ่าย

ปกครองเนื่องจากมีกลุ่มคนที่ไม่พอใจต่อการคัดสรรคนที่จะมาเป็นอาสาสมัครเพราะการเป็น

อาสาสมคัรจะไดรั้บค่าตอบแทนและบางคนไม่ไดก้ลัน่แกลง้ดว้ยการเผาแต่ไม่ช่วยดบัไฟและสอดคลอ้ง

กบั สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัแม่ฮ่องสอน (2555) ที่กล่าววา่ สาเหตุที่ทาํให้

เกิดไฟป่าเกิดจากความขดัแยง้ ซ่ึงชาวบา้นอาจเกิดความขดัแยง้กบัหน่วยงานราชการในพื้นที่แลว้แกลง้

โดยจุดไฟเผาป่า 

  ประเด็นต่อมาคือลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนซ่ึงเป็นแอ่งกระทะท่ีมี

ภูเขาสูงลอ้มรอบและเป็นลกัษณะที่มีผลต่อการสะสมของหมอกควนั โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

สุภคัจารีย ์เช้ือยงั (2553) ที่พบว่าสาเหตุของปัญหาหมอกควนัในองค์การบริหารส่วนตาํบลดอนแก้ว

ส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากตาํบลดอนแกว้อยู่ในเขตอาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงสภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไป

ของจงัหวดัเชียงใหม่มีสภาพเป็นแอ่งกระทะและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบังานวิจยัของ ธัญจนพร 

สุกสด (2554) ที่พบวา่สภาพแวดลอ้มที่เอ้ืออาํนวยต่อสถานการณ์มลพิษทางอากาศในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ประกอบดว้ยปัจจยัหลกั 2 ประการหน่ึงในปัจจยัท่ีสาํคญั คือ สภาพภูมิประเทศของจงัหวดัเชียงใหม่และ
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พื้นท่ีภาคเหนือตอนบนท่ีมีสภาพเป็นแอ่งกระทะท่ีเรียกวา่ แอ่งเชียงใหม่-ลาํพูน โดยมีภูเขาสูงลอ้มรอบ

ทุกดา้น  

  ลกัษณะภูมิอากาศของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนส่งผลต่อการสะสมของหมอกควนั เน่ืองจาก

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนอยู่ในภูมิอากาศเขตร้อนจดั ตอนกลางวนัมีอุณหภูมิสูงมาก เน่ืองจากอิทธิพลของ

แสงแดด ส่วนในตอนกลางคืนไดรั้บอิทธิพลของลมภูเขาทาํให้อากาศภายในหุบเขาเยน็ลงอยา่งรวดเร็ว 

เมื่อความร้อนตอนกลางวนัลอยตวัสูงข้ึนปะทะกับความช้ืนของอากาศในตอนกลางคืน จึงเกิดเป็น

หมอกควนัปกคลุมในบริเวณหุบเขา ซ่ึงเมื่อมีการเผาในที่โล่งหมอกควนัและอนุภาคฝุ่ นที่เกิดข้ึนจึงถูก

มวลอากาศกดทบัไว ้ไม่สามารถถูกพดัพาไปไหน โดยสอดคล้องกับงานวิจยัของสุภคัจารีย ์ เช้ือยงั 

(2553) ที่พบวา่สาเหตุของปัญหาหมอกควนัในปัจจุบนัขององค์การบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ ส่วน

หน่ึงเกิดเน่ืองจากเมื่อเขา้สู่ฤดูแล้งพื้นดินมีความกดอากาศสูงทาํให้อากาศจากพื้นดินทาํให้ควนัไฟที่

เกิดข้ึนไม่สามารถลอยตวัข้ึนไปสู่ขา้งบนไดแ้ละสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จินตรัตน์ ราชิสงศ์  (2553)  

ทีพ่บวา่ลกัษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่มีผลกบัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) มากท่ีสุด คือสภาวะท่ีมี

ความกดอากาศสูง ความเร็วลมตํ่าและไม่มีเมฆ ซ่ึงเป็นสภาพอากาศแบบปิดและสภาวะที่มีจาํนวนจุด

ความร้อนสูงที่สุดคือสภาวะที่มีความกดอากาศสูง ความเร็วลมตํ่าและมีเมฆมาก ซ่ึงทั้งสองลกัษณะไม่

เหมาะต่อการเผาในที่โล่งในพื้นที่เพราะจะส่งผลต่อการสะสมของหมอกควนัที่เกิดจากการเผาไดแ้ละ

เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบังานวิจยัของ ธญัจนพร สุกสด (2554) ที่พบวา่สภาพแวดลอ้มที่เอ้ืออาํนวย

ต่อสถานการณ์มลพิษทางอากาศในจงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบดว้ยปัจจยัหลกั 2 ประการหน่ึงในปัจจยัที่

สาํคญั คือสภาพอากาศในฤดูร้อนทีแ่หง้แลง้ ความช้ืนสัมพทัธ์ในอากาศตํ่า เมื่อมีความกดอากาศสูงหรือ

มวลอากาศเยน็จากประเทศจีนเคลื่อนผ่านจะทาํให้อากาศจมตวัลง สภาพอากาศน่ิง ส่งผลให้เกิดการ

สะสมของฝุ่ นละอองอยูใ่นบรรยากาศไดน้านและฝุ่ นไม่สามารถกระจายออกไปได ้และประเภทป่าใน

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่เป็นป่าชนิดผลดัใบ ไดแ้ก่ ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ซ่ึงเป็นประเภทป่า

ท่ีต้นไม้ในป่าต้องมีการท้ิงใบตามธรรมชาติในช่วงฤดูแล้งเพือ่ปรับตวัให้เข้ากับสภาพธรรมชาติที่

เปล่ียนไปและเร่ิมแตกใบอีกคร้ังในฤดูใบไมผ้ลิตามวฏัจกัรของพืชในป่าเต็งรัง สอดคลอ้งกบัสํานกังาน

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน (2554) ที่กล่าววา่จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีป่าชนิดผลดัใบ ไดแ้ก่ ป่าผสมเบญจพรรณ 

และป่าเตง็รัง นอกจากน้ียงัพบป่าไร่ร้างและป่าไร่เล่ือนลอย พืชพนัธ์ุไมใ้นป่าส่วนใหญ่เป็นไมมี้ค่า เช่น 

ไมส้ัก ไมเ้ตง็รัง ไมแ้ดง ไมป้ระดู่ ไมชิ้งชงั ไมม้ะค่าโมง ไมร้กฟ้า ไมย้มหอม ไมต้ะเคียนทอง ไม้

ตะเคียนหนู ไมเ้ตง็ ไมรั้ง ยางเหียง ไมพ้ลวง ไมต้ะแบ เป็นตน้ 
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  ประเด็นสุดทา้ยมลพิษทางอากาศของประเทศเพื่อนบา้นมีผลต่อการเกิดหมอกควนัใน

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เน่ืองจากจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีแนวพรมแดนติดกบัประเทศสหภาพเมียนมาร์และอยู่

ใกลก้บัจงัหวดัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการเกิดมลพิษทางอากาศจากหมอกควนั เช่น จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดั

เชียงรายเป็นตน้ เมื่อประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์หรือจงัหวดัใกลเ้คียงมีการเผาในท่ีโล่ง 

ประกอบการอิทธิพลจากความเร็วของลมและทิศทางการพดัของลม หมอกควนัทีเ่กิดจากการเผาไหมจ้ะ

ถูกพดัพาและเกิดการสะสมอยู่ในพื้นที่จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของสุภคัจารีย ์         

เช้ือยงั (2553) ที่พบว่าสาเหตุของปัญหาหมอกควนัในปัจจุบนัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ 

ส่วนหน่ึงเกิดจากการมีลมพดัพานาํเอาควนัมาจากท่ีอ่ืนมาสมทบทาํให้จงัหวดัเชียงใหม่เกิดปัญหาหมอก

ควนัเพิ่มมากข้ึน 

  5.1.1.2  ผลกระทบของมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไดแ้ก่ 

ผลกระทบดา้นสุขภาพ ผลกระทบดา้นการท่องเที่ยวและผลกระทบต่อการคมนาคม สามารถสรุปผล

การศึกษาในแต่ละประเด็นไดด้งัน้ี 

  ผลกระทบดา้นสุขภาพ พบวา่ประชาชนในพื้นที่ไดรั้บผลกระทบที่เกิดจากหมอกควนั 

โดยอาการฉบัพลนัเม่ือไดรั้บควนัจะก่อใหเ้กิดอาการแสบตา ระคายเคืองตา หายใจลาํบากและก่อให้เกิด

โรคเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ สอดคลอ้งกบัมงคล รายะนาคร (2553) ที่กล่าวถึงผลกระทบทางดา้น

มลพิษทางอากาศโดยทั่วไป ได้แก่ การรู้สึกระคายเคืองหรือแสบตา ภาวะการหายใจไม่สะดวก 

โดยเฉพาะคนท่ีเป็นโรคหอบหืดมีความเส่ียงท่ีจะมีอาการทรุดหนกัและเสียชีวิตไดเ้น่ืองจากหมอกควนั

จะส่งผลให้การทาํงานของปอดลดลงอย่างรวดเร็ว และสอดคลอ้งกบัสํานกัจดัการคุณภาพอากาศและ

เสียง (2556) ที่กล่าวว่า ฝุ่ นละอองหรือหมอกควนัที่สะสมอยู่ในบรรยากาศที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน

กาํหนดจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน ซ่ึงความรุนแรงข้ึนอยูก่บัปริมาณฝุ่ น

ละอองที่ไดรั้บและระยะเวลาที่ไดรั้บ โดยอาการที่พบทัว่ไปไดแ้ก่ แสบตา ตาแดง นํ้ าตาไหล คอแห้ง 

ระคายเคือง ไอ จาม มีนํ้ามูกและแสบจมูก เป็นตน้  

  สําหรับผลกระทบด้านการท่องเที่ยว พบว่าจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไม่ได้รับผลกระทบ

ดงักล่าวเท่าใดเม่ือเปรียบเทียบกบัจงัหวดัท่ีมีนกัท่องเท่ียวนิยมไปเท่ียวตลอดทั้งปีอยา่งจงัหวดัเชียงใหม่

และจงัหวดัเชียงราย ทั้งน้ีเป็นเพราะจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเหมาะแก่การท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวที่มี

อากาศเยน็สบายแต่ช่วงที่มีหมอกควนัเป็นช่วงฤดูแลง้ที่นกัท่องเที่ยวไม่ค่อยนิยมมาเที่ยว ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัมงคล รายะนาคร (2553) ที่กล่าววา่ผลกระทบของมลพิษอากาศโดยเฉพาะปีที่มีหมอกควนัมากกวา่
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ปรกติมีส่วนทาํให้รายได้เขา้สู่ภาคการท่องเที่ยวของจงัหวดัเชียงใหม่ลดลงอย่างกะทนัหันซ่ึงส่งผล

กระทบต่อภาวะการวา่งงานของประชาชนจาํนวนมาก  

  และผลกระทบต่อการเดินทางคมนาคม พบว่าหมอกควนัส่งผลกระทบต่อทศันวิสัย

การเดินทางทั้งทางบกและทางทางอากาศ โดยเที่ยวบินจากจงัหวดัเชียงใหม่สู่จงัหวดัแม่ฮ่องสอนถูก

ยกเลิกในหลายเที่ยวบิน เน่ืองจากมีสภาวะหมอกควนัหนาแน่นบดบงัทศันวิสัยของการเดินทางรวมทั้ง

การคมนาคมทางบกที่ประชาชนหลายคนเลือกทีจ่ะไม่เดินทางไปไหนในช่วงทีมี่หมอกควนัหนาแน่น 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสํานกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัแม่ฮ่องสอน (2555) ท่ีกล่าวว่า

หมอกควนัท่ีเกิดจากไฟป่าก่อใหเ้กิดทศันวสิยัไม่ดีต่อการบินบางคร้ังเคร่ืองบินไม่สามารถข้ึนบินหรือลง

จอดได ้

  5.1.1.3  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจาก

หมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีประเด็นท่ีพิจารณา ไดแ้ก่ ความโปร่งใสของกระบวนการมีส่วนร่วม 

(Transparency) ทรัพยากร (Resources) ความเพียงพอและการเขา้ถึงขอ้มูล (Sufficiency and Access 

Data) ความครอบคลุมของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ซ่ึงสามารถสรุปและอภิปรายผล

การศึกษาไดด้งัน้ี 

  กระบวนการมีส่วนร่วมมีความโปร่งใส (Transparency) ในระดับหน่ึง โดยเป็น

กระบวนการท่ีมีการช้ีแจงรายละเอียดมาตรการ/ กิจกรรมให้ประชาชนไดรั้บทราบ นอกจากน้ียงัพบว่า

กระบวนการมีส่วนร่วมดงักล่าวไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งเป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการเพื ่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน อย่างไรก็ตาม พบว่าความคิดเห็นที่ได้จาก

ประชาชนไม่ไดถู้กนาํไปเป็นขอ้มูลในการพิจารณากาํหนดมาตรการหรือนโยบายต่าง ๆ  ซ่ึงส่งผลต่อ

การตดัสินใจเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชน ทาํให้ประชาชนบางส่วนยงัไม่ยอมรับมาตรการ/ กิจกรรม

ของหน่วยงานภาครัฐ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิริพฒัน์ ลาภจิตร (2550) ที่พบวา่ความโปร่งใสของ

องคก์ร (อบต.) การปฏิบติัตามกฎระเบียบของอบต. ความรับผดิชอบกระตือรือร้นท่ีจะแกไ้ขปัญหาอยา่ง

จริงจงั การดูแลเอาใจใส่ต่อทุกข์สุขของประชาชนเป็นสาเหตุสําคญัหรือมีอิทธิพลทั้งทางตรงและ

ทางออ้มต่อการตดัสินใจเขา้มีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งน้ีเครตนั เจมส์ แอล (2547) กล่าวถึงกฎ

พื้นฐานในการดาํเนินการกบัสาธารณชนคือ “ความโปร่งใสนาํไปสู่ความเช่ือมัน่” หมายความวา่ ตราบ

ใดทีส่าธารณชนสามารถที่จะมองเห็นวา่การตดัสินใจนั้นดาํเนินการไปไดอ้ย่างไรความเช่ือมัน่ในการ

ตดัสินใจและความเช่ือมัน่ในผูท่ี้ทาํการตดัสินใจก็จะมีเพิ่มมากข้ึน ดงันั้นเม่ือการตดัสินใจร่วมไดก้ระทาํ

ลงไปโดยผา่นกระบวนการทางเทคนิคที่ซบัซ้อนไม่ไดอ้ธิบายให้กบัสาธารณะชนทราบ ความเช่ือมัน่ก็
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จะลดลง หลายคร้ังท่ีการตดัสินใจไม่มีความโปร่งใส เม่ือปรากฏผลออกมาในตอนสุดทา้ย ความเช่ือถือ

ทั้งหลายก็จะหมดไป ในกรณีเช่นนั้นไม่ใช่การตดัสินใจทางเทคนิคที่ไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมแต่

เป็นเพราะกระบวนการการตดัสินใจนั้นขาดความโปร่งใส สาธารณชนก็จะเกิดความสงสัยข้ึนมา  

  ทรัพยากร (Resources) ที่พิจารณาในกระบวนการมีส่วนร่วมคืองบประมาณและ

บุคคลากร ซ่ึงพบวา่งบประมาณที่ใชใ้นการดาํเนินงานเพือ่ทาํกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนเขา้มามีส่วน

ร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีความสําคญัต่อ

การดาํเนินงาน ในหลายหน่วยงานตอ้งไปดึงเอางบปรกติมาใชใ้นการดาํเนินงานและระบบการเบิกจ่าย

งบประมาณในการดาํเนินงานมีขั้นตอนที่ใชร้ะยะเวลานาน ทาํให้การดาํเนินงานขาดความต่อเน่ืองและ

ไม่ครอบคลุม เช่นเดียวกบัประชาชนที่ไม่มีความเพียงพอของงบประมาณทีไ่ดจ้ากหน่วยงานภาครัฐที่

เก่ียวขอ้งเพราะมีจาํนวนงบประมาณลดลงและผูน้าํชุมชนจะตอ้งเป็นคนออกงบประมาณในการดาํเนิน

เองก่อน เมื่อไดง้บประมาณจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งจึงนาํมาทดแทนกบังบประมาณที่ออกไป ซ่ึงส่วน

ต่างที ่เกิดข้ึนผู ้นําชุมชนจะเป็นคนออกเอง ทําให้การทํากิจกรรมหรือการรณรงค์ในพื้นที ่ยงัไม่

ครอบคลุมทั้งหมดและประชาชนในพื้นที่ก็ยงัไม่เขา้มามีส่วนร่วมทั้งหมด ในส่วนของบุคลากรในการ

ดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องพบว่าไม่เพียงพอต่อการดําเนินการและ

หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่เฉพาะสําหรับดาํเนินตาม

มาตรการ ทาํให้การลงพื้นที่ให้ขอ้มูลความรู้หรือการทาํกิจกรรมอยา่งครอบคลุมเป็นไปไดย้าก แต่ใน

ส่วนของประชาชนมีความเพียงพอของบุคลากรท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม นอกจากน้ียงัพบวา่มีกฎของชุมชนที ่

1 ครอบครัวตอ้งมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งนอ้ย 1 คน ซ่ึงความไม่เพียงพอของทรัพยากรท่ีกล่าวไปแลว้ใน

ขา้งตน้สอดคลอ้งกบัสถาบนัพระปกเกลา้ (2547) ที่กล่าววา่ การขาดแคลนทรัพยากรสะทอ้นให้เห็นถึง

การขาดความผกูพนัในดา้นการจดัการ ดงันั้นการดาํเนินงานจะตอ้งมีความแน่ใจวา่ไม่ไดท้าํมากเกินกวา่

หน้าที่ในการบริหารจดัการ แต่หากบางคร้ังทรัพยากรมีความจาํกดัจริง ในกรณีเหล่าน้ีให้เลือกเน้น

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ จุดที่เป็นหลกัของการตดัสินใจที่เกิดข้ึนหลงัจากทางเลือก 

ต่าง ๆ ไดมี้การพิจารณาแต่ตอ้งก่อนการท่ีเราจะผกูมดัหรือผกูพนักบัทางเลือกท่ีชอบมากกวา่ 

  สาํหรับความเพียงพอและการเขา้ถึงขอ้มูล (Sufficiency and Access Data) พบวา่ขอ้มูล

ท่ีภาครัฐใหก้บัประชาชนมีความเหมาะสมและประชาชนส่วนใหญ่เขา้ถึงขอ้มูลได ้ซึง่มีผลต่อการเขา้มา

มีส่วนร่วมของประชาชน เพราะช่องทางการส่ือสารและขอ้มูลที่ครอบคลุมจะทาํให้ประชาชนในพื้นที่

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งเพียงพอ ซ่ึงการไดรั้บขอ้มูลหรือการเขา้ถึงขอ้มูลอยา่งเพียงพอจะมีผลจะทาํ

ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัเพิ่มมากข้ึน โดย
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สอดคลอ้งกบังานวจิยัของรสสุคนธ์ วงคแ์สนคาํ (2550) ที่พบวา่การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากภาครัฐและ

เอกชนท่ีร่วมกนัเผยแพร่ รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์การงดการเผาในท่ีโล่งทาํให้ประชาชนมีพฤติกรรมใน

การลดการเผาเพื่อป้องกนัผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ  

  การดาํเนินงานเพือ่ป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดั

แม่ฮ่องสอนมีความครอบคลุมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) ส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในส่วนของ

หน่วยงานภาครัฐอย่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ได้กําหนดแนวทางการ

ดาํเนินงานและการให้หน่วยงานราชการอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานมากข้ึน

รวมทั้งประชาชนในชุมชนท่ีต่างก็เขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอก

ควนัอย่างครอบคลุมทั้ งในส่วนของเยาวชน ผู ้ สูงอายุ ผู ้ นําชุมชนและสมาชิกคนอื่น ๆ ซ่ึงความ

ครอบคลุมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียจะทาํให้ผลของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ได ้

  5.1.1.4  รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน ไดแ้ก่ การร่วมรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร การ

ร่วมแสดงความคิดเห็น การร่วมวางแผนดาํเนินงาน การร่วมดาํเนินการ/ ปฏิบติัการ และการร่วมติดตาม

ผลการดาํเนินงาน ซ่ึงสามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

  การร่วมรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนแบบส่ือสารทาง

เดียว แต่ก็เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเร่ิมมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัเร่ืองหมอกควนั รู้ถึงสาเหตุ 

ผลกระทบและมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งผา่นช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพนัธ์ ส่ือวิทยุ ทีวี

ทอ้งถ่ิน เอกสารแผน่พบั อินเตอร์เนต การจดัอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนในทอ้งถ่ินและการไปดูงานท่ี

ศูนยก์ารเรียนรู้ต่าง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัหมอกควนั ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและมาตรการ

ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุภคัจารีย ์เช้ือยงั (2553) ทีพ่บวา่วิธีการป้องกนัและ

แก้ไขปัญหาหมอกควนัในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาํบลดอนแก้วคือการให้ความรู้แก่ประชาชน

เก่ียวกบัโทษและผลกระทบที่เกิดจากหมอกควนัโดยการทาํแผ่นพบั เสียงตามสาย วิทยุชุมชน รณรงค ์

และการใชร้ถประชาสัมพนัธ์ออกใหค้วามรู้ในช่วงท่ีเกิดวิกฤตปัญหาหมอกควนั เป็นตน้ และเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนักบังานวจิยัของนนัทวนั แกว้ไชยหาญ (2554) ท่ีพบวา่การรับรู้ถึงท่ีมาและสาเหตุการเกิด

ภาวะหมอกควนั มีการรับรู้ในเร่ืองภาวะหมอกควนัมากจากการเขา้ร่วมอบรมจากเทศบาลนครเชียงใหม่ 

และรับรู้จากส่ือทีมี่อยู ่เช่น โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ ซ่ึงขอ้มูลข่าวสารที่ประชาชนไดรั้บจะทาํให้

ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจ โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรสสุคนธ์ วงค์แสนคาํ (2550) ท่ีพบว่า

ประชาชนที่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมลพิษทางอากาศ มีความตระหนกัต่อมลพิษทางอากาศและมี
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ประสบการณ์ที่ไดรั้บผลกระทบจากมลพิษทางอากาศที่แตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการป้องกนัเพือ่ลด

ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศที่แตกต่างกนั และมีความตระหนกัท่ีจะมีส่วนร่วมในการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหา โดยตอ้งพิจารณาความครอบคลุมของช่องทางการส่ือสารและความต่อเน่ืองของการส่ือให้

ครอบคลุมประชาชนในพื้นท่ีดว้ย 

  การร่วมแสดงความคิดเห็น พบวา่ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นทั้งเป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการมีผลต่อการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชน เพราะการได้แสดงความคิดเห็นจะทาํให้

หน่วยงานภาครัฐทราบถึงความเป็นไปไดใ้นการนาํกิจกรรมหรือมาตรการนั้นมาบงัคบัใชใ้นพื้นที่และ

หากขอ้มูลท่ีประชนแสดงความคิดเห็นไปถูกนาํไปเป็นส่วนหน่ึงของการตดัสินใจการดาํเนินงานของ

ภาครัฐจะทาํให้ประชาชนเกิดการยอมรับมาตรการหรือกิจกรรมนั้น ๆ และเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินการ แต่ส่วนใหญ่แล้วตวัแทนประชาชนที่เคยเขา้ไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นกับ

หน่วยงานภาครัฐอยา่งผูใ้หญ่บา้น กลบัพบวา่ไม่ค่อยไดแ้สดงความคิดเห็นใด ๆ เป็นเพียงการเขา้ไปร่วม

ประชุมรับทราบแนวทางการดาํเนินงานตามมาตรการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และในกรณีที่เคยแสดงความ

คิดเห็นก็พบว่าขอ้มูลที่ได้นาํเสนอหรือแสดงความคิดเห็นไปไม่ไดถู้กนาํไปใช้เป็นส่วนหน่ึงในการ

ตดัสินใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพชัรินทร์ รัตนวิภา (2547) ที่พบวา่ผูที้่เขา้ไปมีส่วนร่วมกบัการจดัการมลพิษ

ทางอากาศร่วมกับหน่วยงานราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในจงัหวดั

เชียงใหม่เป็นเพียงตวัแทนตวัแทนที่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการปฏิบติัตามแนวทางที่หน่วยงานราชการ

กาํหนดไวเ้ท่านั้น เช่น การเขา้ร่วมประชุม การฝึกอบรม ผลที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจึงเป็นแค่การสร้าง

เสริมความรู้ ความเข้าในในองค์กรชุมชนและเป็นการติดต่อสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับตวัแทน

ประชาชนเท่านั้น  

  การร่วมวางแผน ประชาชนในพื้นที่ไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนการดาํเนินงานตาม

มาตรการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวขอ้ง มีเพียงผูน้าํชุมชนทีเ่ขา้ไปร่วมรับมาตรการจากหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งแลว้นาํมาวางแผนการดาํเนินงานตามมาตรการร่วมกบัคณะกรรมการและสมาชิกในชุมชน

เพื่อให้ทุกสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ซ่ึงการร่วมวางแผนดําเนินงานจะทาํให้

ประชาชนอยากที่จะเขา้มามีส่วนร่วมเพราะเป็นแผนการดาํเนินงานที่มีส่วนจากการที่ไดแ้สดงความ

คิดเห็นและเกิดการกระจายบทบาทหน้าที่การทาํงานให้แต่ละฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมหรือความเห็น ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสอดคลอ้งกบั ศิริพร พรรณพฒัน์กุล (2555) ที่พบว่าการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในโครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยฝ่ังตะวนัตกในพื้นที่

ตาํบลแหลมใหญ่ อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงครามนั้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา ส่วน
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วางแผนเพือ่นาํทางที่เลือกมาสู่การปฏิบติันั้น เป็นภารกิจของกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 2 ที่เป็นผู ้

จดัสรรงบประมาณและมอบหมายให้สํานักงานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัสมุทรสงครามเป็น

ผูด้าํเนินการ 

  การร่วมดาํเนินการ/ ปฏิบติั พบวา่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียส่วนใหญ่ต่างมีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินงานหรือการปฏิบติัตามแผนที่ไดถู้กกาํหนดไวแ้ลว้ โดยเฉพาะในส่วนของประชาชน เพราะการ

ใหข้อ้มูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นและการวางแผนส่วนใหญ่จะเป็นการดาํเนินงานโดยหน่วยงาน

ภาครัฐหรือผูน้ําชุมชน โดยประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการเป็นเครือข่าย

อาสาสมคัรและทาํกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การปลูกป่า ทาํฝาย และทาํแนวกันไฟ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการ

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง โดยภาพรวมประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมใน

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นแต่หน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งไม่ไดน้าํขอ้มูลที่

ประชาชนแสดงความคิดเห็นไดไ้ปใชใ้นการกาํหนดแผนงานหรือมาตรการของภาครัฐ และประชาชนมี

ส่วนร่วมในการดาํเนินการหรือปฏิบติัในโครงการและกิจกรรมที่หน่วยงานภาครัฐเป็นผูก้าํหนด แต่ไม่

มีส่วนร่วมในการวางแผนการดาํเนินงานก่อนท่ีจะนาํมาปฏิบติั ทั้งน้ีไม่พบวา่หน่วยงานมี่เก่ียวขอ้งมีการ

ติดตามผลการดาํเนินงานเพือ่ทบทวนและนาํไปกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานเพื่อป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาดงักล่าวของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 5.1.2  ปัจจัยความสําเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของกระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชนใน 

           การป้องกนัและแก้ไขมลพษิทางอากาศจากหมอกควนัในจังหวดัแม่ฮ่องสอน 

  5.1.2.1  ปัจจยัความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกนัป้องกนัและ

แกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นการ

บริหารจดัการ ซ่ึงสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

   1)  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การกนัป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประกอบดว้ย การมี

ความตระหนกัและจิตสํานึกถึงผลกระทบท่ีจะเกิดต่อตนเองและส่วนรวมทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ซ่ึง

เป็นส่ิงท่ีทาํให้ประชาชนอยากที่จะเขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจาก

หมอกควนั โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของรสสุคนธ์ วงคแ์สนคาํ (2550) ท่ีพบวา่ความตระหนกัในปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มจะเป็นจิตสาํนึกในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม เมื่อเกิดปัญหาหรือพบเห็นเร่ืองที่เรามีความรู้จะดึง
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จิตสํานึกออกมาให้มองเห็นภาพไดอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงจิตสํานึกที่ฝังลึกและถูกตอ้งจะไม่เปลี่ยนแปลง มี

ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทเ้ร่ืองส่ิงแวดลอ้ม   

   การมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเกิดหมอกควนั มาตรการหรือกฎระเบียบ

ต่าง ๆ จากการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินที่เก่ียวขอ้งและจากผูน้าํชมชุน

ทาํให้สมาชิกในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและเขา้มามีส่วนร่วมเพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหา โดย

สอดคล้องกบังานวิจยัของรสสุคนธ์ วงค์แสนคาํ (2550) ท่ีพบว่าประชาชนที่มีความรู้ความเขา้ใจที่

แตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการป้องกนัเพือ่ลดผลกระทบจากปัญหามลพิษทางอากาศที่แตกต่างกนั และ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชันี สุริยะ (2548) ท่ีพบวา่ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมลพิษทางอากาศจาก

การเผาขยะมูลฝอยของหัวหน้าครัวเรือนที่มีการเผาขยะมูลฝอยในอาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการลดมลพิษทางอากาศของครัวเรือนทีมี่การเผาขยะมูลฝอย และเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนักบังานวจิยัของเขม็ชาติ บุญรวม และอารีรัตน์ รักษาศิลป์ (2554) ที่พบวา่ความรู้เก่ียวกบั

ไฟป่าและการป้องกนัและควบคุมไฟป่าของหัวหน้าหรือตวัแทนครัวเรือนเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อการมี

ส่วนร่วมในการป้องกนัและควบคุมไฟป่าของชุมชนบริเวณ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูเม่ียงและภูทอง 

ตาํบลชาติตระการ อาํเภอชาติตระการ จงัหวดัพิษณุโลกอยูใ่นระดบัมาก รวมทั้งสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ อรวรรณ หลงัสัน (2554) ที่พบวา่ปัญหาและอุปสรรคในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัในอาํเภอแม่

แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่คือประชาชนยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองผลกระทบท่ีเกิดจากการเผา 

   และการได้รับผลกระทบจากหมอกควนัทาํให้ประชาชนในพื้นที่เปล่ียน

พฤติกรรมการเผาในที่โล่งลงเพือ่ลดผลกระทบที่ตนเองและชุมชนจะไดรั้บและเขา้มามีส่วนร่วมกบั

กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนเพิ่มข้ึน โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรสสุคนธ์ วงคแ์สนคาํ (2550) ท่ีพบวา่

ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีประสบการณ์ไดรั้บผลกระทบมลพิษทางอากาศนอ้ยและมีประสบการณ์ไดรั้บ

ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศจะมีพฤติกรรมการป้องกนัเพื่อลดผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหามลพิษทาง

อากาศท่ีแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของพรเพิ่ม พรมมาส (2540) พบวา่ ประชาชนซ่ึงไดรั้บ

ผลกระทบในพื้นที่ตาํบลสบป้าด อาํเภอแม่เมาะ จงัหวดัลาํปาง มีพฤติกรรมในการป้องกนัอนัตรายต่อ

สุขภาพที่มีสาเหตุจากมลภาวะทางอากาศของโรงไฟฟ้าแม่เมาะอยู่ในเกณฑ์ดี เน่ืองจากประชาชนมี

ความรู้ในการป้องกนัอนัตรายจากมลภาวะในระดบัดี  

   2)  ปัจจยัด้านการบริหารจดัการ ได้แก่ ศกัยภาพของผูน้าํชุมชนซ่ึงมีผลต่อ

ความสาํเร็จของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศ

จากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชุมชนท่ีประชาชนมีความรักและศรัทธาในตวัผูน้าํชุมชนจะทาํให้
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สมาชิกในชุมชนอยากที่จะเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

อรวรรณ หลงัสนั (2554) ท่ีพบวา่ศกัยภาพของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัในอาํเภอ

แม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นการป้องกนัพบว่า กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น มีศกัยภาพในดา้นการป้องกนัใน

ระดบัมาก ดา้นการเตรียมพร้อมพบวา่ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น มีศกัยภาพในการเตรียมพร้อมในระดบัมาก 

ดา้นการช่วยเหลือขณะเกิดภยัพบวา่ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น มีศกัยภาพในดา้นการช่วยเหลือขณะเกิดภยัใน

ระดบัปานกลาง และดา้นการฟ้ืนฟูพบวา่ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น มีศกัยภาพในดา้นการฟ้ืนฟูในระดบัมาก 

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิริพฒัน์ ลาภจิตร (2550) ที่พบว่าปัจจยัหรือสาเหตุที่ทาํให้ประชาชน

ตดัสินใจเขา้มามีส่วนร่วมงานกบั อบต. ในส่วนของปัจจยัด้านบุคคล ได้แก่ การเป็นหน้าที่ของ

ประชาชน อาสาสมคัรดว้ยใจ มีความรู้ความสามารถ กลา้พูดกลา้แสดงความคิดเห็นเป็นที่เคารพนบัถือ

ของคนในชุมชน มีทกัษะและประสบการณ์ เป็นประโยชน์กบัตวัเองและชุมชน นอกจากน้ียงัพบวา่การ

สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินที่เกี่ยวขอ้ง ทั้งในเร่ืองของการอบรมให้ความรู้ การให้

งบประมาณและการสนบัสนุนอุปกรณ์ เป็นตน้ เป็นอีกหน่ึงปัจจยัดา้นการบริหารจดัการที่มีความสําคญั

ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  5.1.2.2  ปัญหาหรืออุปสรรคของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนั

และแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเชิง

โครงสร้าง/ การบริหารงานของภาครัฐ ซ่ึงสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 1) ความแตกต่างทางภาษาซ่ึงจะทาํให้การส่ือสารเป็นไปอยา่ง

ลาํบาก ตอ้งมีล่ามเป็นคนช่วยในการแปลความหมาย ความเขา้ใจของประชาชนข้ึนอยูก่บัล่ามที่เป็นคน

รับสารและถ่ายทอดสารเพราะชาวบา้นส่วนใหญ่ฟังภาษาไทยไม่เขา้ใจ หรือบางคนที่ฟังเขา้ใจแต่เขาก็

ไม่สามารถอ่านหรือเขียนภาษาไทยได ้ซ่ึงทาํให้ประชาชนบางคนไม่อยากที่จะเขา้มาร่วมเพราะว่าไม่

สามารถส่ือสารกันได้ 2) การไม่มีเวลาเข้าร่วม เนื่องจากการทาํงานประกอบอาชีพ ทั้ งคนที่ทาํ

เกษตรกรรมหรือทาํงานรับจา้งในตวัเมือง หากกิจกรรมตรงกบัวนัทาํงานก็ไม่สามารถหยุดงานเพือ่มา

เขา้ร่วมได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรวรรณ หลงัสัน (2554) ที่พบวา่สาเหตุส่วนบุคคลที่คนไม่ไป

เข้าร่วมในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาํบล อาํเภอวารินชําราบ จงัหวดั

อุบลราชธานีเน่ืองจากประชาชนบางคนไม่มีเวลาและหากไปเขา้ร่วมจะขาดโอกาสการประกอบอาชีพ

และเจา้หนา้ที่หน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินที่เก่ียวขอ้งหลายหน่วยงานที่มีจาํนวนบุคลากรและปริมาณ

งานที่สวนทางกนั โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุนีย ์มลัลิกะมาลย ์และพราวพรรณราย มลัลิกะมาลย ์ 

(2555) ท่ีพบวา่แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในชุมชนเมือง
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เพือ่ลดภาวะโลกร้อนมีเวลาเป็นอุปสรรคท่ีเห็นไดช้ดัเจนเน่ืองจากคนในชุมชนส่วนใหญ่อยูใ่นวยัทาํงาน 

เวลาที่มีจึงใชเ้พื่อการทาํงานเป็นส่วนใหญ่ จึงทาํให้มีเวลาวา่งนอ้ย และ 3) การไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 

ทาํให้ไม่รู้ว่ามีกิจกรรมหรือไม่รู้เกี่ยวกบักฎระเบียบมาตรการที่ถูกกาํหนดข้ึนเพื่อป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาทาํให้ประชาชนบางคนไม่เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยสอดคล้องกบังานวิจยัของ อาํไพ 

เกษมพิทกัษพ์งศ ์(2553) ที่พบวา่การไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารที่เก่ียวกบัหมอกควนัในทุกช่องทางมีผลต่อ

ความตระหนกัในการจดัการหมอกควนัในเขตเทศบาลเมืองลาํพูน หรือไม่เขา้ใจเก่ียวกบัมาตรการและ

วธีิการท่ีเก่ียวขอ้งทาํใหไ้ม่เขา้มาร่วมในกิจกรรมของชุมชน ทั้งน้ี การไม่รู้ขอ้มูลจะส่งผลต่อเน่ืองถึงการ

ขาดความตระหนกัและไม่เขา้มามีร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

  2)  ปัจจยัเชิงโครงสร้าง/ การบริหารงานของภาครัฐ ไดแ้ก่ 1) การติดต่อส่ือสารกบั

หน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินที่เกี่ยวขอ้งมีขั้นตอนและมีขอ้จาํกดัของสัญญาณโทรศพัท์ที่ใช้ในการ

ส่ือสาร ทาํใหค้นทีต่อ้งการติดต่อส่ือสารหรือแจง้ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งไม่อยากที่จะแจง้ขอ้มูล ส่งผลถึงการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ทนัท่วงทีเพราะต้องใช้เวลาในการติดต่อส่ือสารนานซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจยัของวิเศษ รุ่งสอาด (2548) ที่พบว่าหน่ึงในปัญหาและอุปสรรคในการป้องกนัและดบัไฟป่าใน

พื้นที่ดอยตุง อาํเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงใหม่คือการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานดบัไฟป่ายาก

เพราะขาดเคร่ืองมือส่ือสารและบางคร้ังแจง้เจา้หน้าที่แลว้แต่ไม่ไดรั้บความร่วมมือเท่าที่ควร 2) การ

เดินทางพบว่าจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีขอ้จาํกดัของลกัษณะทางภูมิประเทศที่เป็นแบบแอ่งกระทะและมี

ภูเขาสูงลอ้มรอบ ถนนที่ใชใ้นการเดินทางอยูร่ะหวา่งหุบเขาต่าง ๆ และบางเส้นทางเป็นถนนที่ยงัไม่ได้

รับการปรับปรุงทาํให้การเดินทางของเจา้หน้าที่หน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินที่จะเขา้ไปรณรงค์ให้

ขอ้มูลข่าวสารเป็นไปไดอ้ย่างลาํบาก ใช้เวลานานซ่ึงเป็นขอ้จาํกดัของความครอบคลุมของผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียและการได้รับข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจยัของวิเศษ รุ่งสอาด (2548) ที่พบว่าหน่ึงในปัญหาและอุปสรรคในการป้องกนัและดบัไฟป่าใน

พื้นที่ดอยตุง อาํเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย คือ พื้นที่ส่วนใหญ่เขา้ถึงอยากเพราะเป็นทางลาดชนั

และรก รวมทั้งอยูห่่างไกลทาํให้การเดินทางเป็นไปอยา่งอยากลาํบาก และ 3) การขาดความต่อเน่ืองใน

การดาํเนินงานของเจา้หน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐอนัเน่ืองมาจากหลายสาเหตุทั้งการเปลี่ยนแปลงผู ้

บริการระดบัสูง ภาระงานที่มีมากกว่าเจา้หน้าที่ ส่งผลให้การทาํงานไม่ครอบคลุมและต่อเน่ือง การ

รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ส่วนใหญ่ก็ทาํเฉพาะในช่วงฤดูกาลหมอกควนัซ่ึงตอ้งเร่ิมตน้ใหม่ในทุก ๆ ปี โดย

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุภคัจารีย ์เช้ือยงั (2553) ที่พบวา่หน่ึงในปัญหา อุปสรรคในการป้องกนัและ
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แก้ไขปัญหาหมอกควนัในตาํบลดอนแก้วคือการขาดความต่อเนื่องของการประสานงานของบาง

โครงการ 

 

 5.1.3  แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจาก

หมอกควนัทีเ่หมาะสมกบัจังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขมลพิษทางอากาศจาก

หมอกควนัที่เหมาะสมกบัจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนเชิงบริหารจดัการและแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงนโยบาย ซ่ึงสามารถ

สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

  5.3.1.1  แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงบริหารจดัการ ไดแ้ก่ การ

ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ การสนบัสนุนงบประมาณ ส่งเสริมการลงพื้นทีข่องเจา้หนา้ที่และส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

  การประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ ซ่ึงจะตอ้งเร่ิมปลูกฝังและให้ความรู้ตั้งแต่เด็กและตอ้งทาํ

อย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปีและตอ้งครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นท่ีและมีช่องทางการส่ือสารที่เขา้ถึง

ประชาชนได้อย่างทั่วถึง เช่น ทีวี วิทยุชุมชน เอกสารแผ่นพบั ป้ายประกาศและการลงพื้นที่ของ

เจา้หน้าที่เพือ่ให้ขอ้มูลความรู้ เป็นตน้ ซ่ึงงานวิจยัของ อาํไพ เกษมพิทกัษพ์งศ ์ (2553) พบวา่การรับรู้

ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัหมอกควนัจากช่องทางต่าง ๆ จาํแนกไดเ้ป็นส่ือจากโทรทศัน์อยูใ่นระดบัมาก ส่ือ

วิทยุอยูใ่นระดบัน้อย ส่ือหนงัสือพิมพ ์ส่ือเสียงตามสายและส่ือเจา้หนา้ที่อยูใ่นระดบัปานกลาง รวมทั้ง

ส่ือจากเพื่อนบา้นซ่ึงอยู่ในระดบัน้อย และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิเศษ รุ่งสอาด (2548) ท่ีพบว่า

ปัญหาอุปสรรคในการป้องกนัและดบัไฟป่าในพื้นที่โครงการพฒันาดอยตุง อาํเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดั

เชียงรายเกิดจากการขาดการประชาสัมพนัธ์และการแจง้ข่าวสารให้ชาวบา้นรู้และระมดัระวงั ทั้งน้ีหาก

หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งการใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึนจะตอ้งให้ความสําคญัต่อการ

ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ ตามลาํดบัดงัท่ีกล่าวไปแลว้                                              

  การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ โดยควรพิจารณาจดัสรรงบประมาณให้ผูน้ ํา

ชุมชน เช่น ผูใ้หญ่บา้นหรือกาํนนัในแต่ละชุมชนเป็นคนบริหารจดัการเพื่อใชใ้นการทาํกิจกรรมต่าง ๆ 

ในชุมชน เพราะประชาชนในชุมชนต่างก็มีความคุน้เคยและทราบถึงสภาพพื้นที่ของตนเองเป็นอยา่งดี

ซ่ึงจะทาํให้การดาํเนินงานมีความรวดเร็วและสะดวกเพิ่มข้ึน โดยสอดคล้องกบังานวิจยัของ ศิริพร 

พรรณพฒัน์กุล (2555) ท่ีพบวา่หน่ึงในเง่ือนไขที่สําคญัของการมีส่วนร่วมของชาวบา้นในตาํบลแหลม
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ใหญ่ในการเขา้ร่วมปักไมไ้ผช่ะลอคล่ืนในโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลอ่าว

ไทยฝ่ังตะวนัตก พื้นที่ตาํบลแหลมใหญ่ อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม คือ ไดรั้บการสนบัสนุน

งบประมาณและองคค์วามรู้จากองคก์รภายนอก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกาํธร เสวีวลัลถ (2549)  

ทีพ่บว่าการขาดงบประมาณเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและดบัไฟป่าใน 

ตาํบลวาว ีอาํเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย รวมทั้งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กาํธร เสวีวลัลภ (2549)  ท่ี

พบว่าปัญหาและอุปวรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและดบัไฟป่า ศึกษากรณี

บริเวณพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝ่ังซา้ย เกิดจากการขาดงบประมาณสนบัสนุน 

  ส่งเสริมการลงพื้นที่ของเจา้หน้าที่เพราะที่ผ่านมาเจา้หน้าที่ลงพื้นที่ยงัไม่ครอบคลุม

และไม่ต่อเน่ือง การลงพื้นท่ีจะทาํใหป้ระชาชนในชุมชนไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารอยา่งต่อเน่ืองและให้

ประชาชนในพื้นที่เกิดความคุ้นเคยและเชื่อใจในเจ้าหน้าที่ เมื่อต้องการขอความร่วมมือในการทาํ

กิจกรรมต่าง ๆ ก็จะทาํใหก้ารดาํเนินงานสะดวกข้ึน โดยส่วนใหญ่แลว้ประชาชนตอ้งการใหเ้จา้หนา้ท่ีลง

พื้นที่มาอบรม รณรงค์ให้ความรู้และสาธิตวิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัและแกไ้ขในพื้นที่

ชุมชนของตนเองเพื่อใหส้มาชิกในชุมชนไดเ้ขา้มาร่วมรับฟังขอ้มูลข่าวสารและไดรั้บความรู้ เน่ืองจากท่ี

ผา่นมาส่วนใหญ่จะเป็นการคดัตวัแทนผูน้าํชุมชนเขา้ไปอบรมกบัหน่วยงานภาครัฐแลว้ให้มาอบรมถ่าย

ถอดความรู้ให้กบัสมาชิกในชุมชน ซ่ึงในบางคร้ังข้อมูลที่ได้ก็อาจจะไม่มีความครอบคลุมและเป็น

วิธีการที่อาศยัเทคนิค ส่งผลต่อความคลาดเคล่ือนของการส่ือสาร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กาํธร เสวี

วลัลภ (2549)  ที่พบวา่แนวทางในการป้องกนัและดบัไฟป่าบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝ่ัง

ซา้ยคือการท่ีภาครัฐจดัหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้ไปช่วยดูแลและให้การอบรมเก่ียวกบัการ

ป้องกนัและดบัไฟป่าใหป้ระชาชนและชุมชน                                                                                

  นอกจากน้ีภาครัฐควรพิจารณาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการให้สิทธิ

อาํนาจในการบริหารจดัการในชุมชนแก่ผูน้าํชุมชน ทั้งการอบรมให้ความรู้และสนบัสนุนงบประมาณ

รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้นาํไปบริหารจดัการเองรวมทั้งการเพิ่มช่องทางในการให้ประชาชนเขา้ไปมี

ส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธัญจนพร สุกสด (2554) ท่ีพบว่าหน่ึงในวิธีการ

แกไ้ขปัญหาหมอกควนัที่ปกคลุมในจงัหวดัเชียงใหม่คือการส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน

การแก้ปัญหา โดยการส่งเสริมประชาชนให้มีบทบาทในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม และการปรับบทบาทของภาครัฐใหเ้ป็นผูส้นบัสนุนทั้งในแง่ของความรู้และงบประมาณ 
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  5.3.1.2  แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงนโยบาย ไดแ้ก่ การเผา 

ภายใตก้ารกาํกบั (Prescribed Burning) โดยเจา้หนา้ท่ีและนโยบายส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน 

ซ่ึงสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

  การเผาภายใตก้ารกาํกบั (Prescribed Burning) ในเมือ่อย่างไรเสียการห้ามไม่ให้

ประชาชนในพื้นที่ทาํการเผาในระยะเวลาอนัใกล้น้ีมีความเป็นไปได้น้อยมาก หน่วยงานภาครัฐที่

เกี่ยวข้องจึงควรพิจารณาใช้นโยบายแบ่งโซนเผาโดยการควบคุมของเจ้าหน้าที ่สําหรับพื้นท่ีทํา

การเกษตร โดยหน่วยงานภาครัฐในแต่ละอาํเภอจะตอ้งมีการประชุมหารือร่วมกนัเพื่อกาํหนดโซนและ

วนัท่ีสามารถใหแ้ต่ละพื้นท่ีทาํการเผาในท่ีโล่งในพื้นท่ีต่าง ๆ ได ้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อพื้นท่ีอ่ืน 

ลดการเผาในทีโ่ล่งพร้อมกนัและลดปริมาณหมอกควนัทีจ่ะเกิดจากการเผาในที่โล่ง ทั้งน้ีจะตอ้งมีการ

ควบคุม ติดตามและการอนุญาตโดยเจา้หนา้ที่ในพื้นที่นั้น ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมลคล รายะนาคร (2553)  

ท่ีกล่าววา่ประเทศเยอรมนีเคยหา้มการเผาในท่ีโล่งโดยเด็ดขาดมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1975 แต่ต่อมาก็ยอมให้มี

การให้เผาภายใตก้ารกาํกบัได ้ เน่ืองจากประสบความสําเร็จในการทดลองเผาภายใตก้ารกาํกบัคร้ังแรก

ในพื้นที่ไร่องุ่นทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศในปี ค.ศ. 1998 นอกจากน้ียงัมีประเทศอ่ืน ๆ ใน

สหภาพยุโรปที่ใชร้ะบบอนุญาตให้เผาไดภ้ายใตก้ารกาํกบั ไดแ้ก่ ประเทศนอร์เวย ์ สวีเดน เดนมาร์ก 

เนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจกัร เป็นตน้ ทั้งน้ีหากจะนาํมาตรการหรือแนวทางดงักล่าวมาใช้กบั

ประเทศไทยจะตอ้งพิจารณาถึงบริบทที่เก่ียวขอ้ง อาทิ สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พรรณไมแ้ละวิถี

ชีวิตการดาํรงชีวิตของประเทศไทย โดยตอ้งเร่ิมพิจารณาตั้งแต่การกาํหนดหน่วยงาน หลกัเกณฑ ์

ช่วงเวลาผูรั้บผดิชอบ เง่ือนไขและการอนุญาต และพิจารณานโยบายชิงเผาโดยเจา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีป่า โดย

ให้เจา้หนา้ทีที่มี่ความรู้ความสามารถและความชาํนาญรวมทั้งมีอาํนาจหนา้ที่ในการดาํเนินการ ทาํการ

ชิงเผาในปริมาณที่จาํเป็นต้องทาํการเผาจริง ๆ เพื่อลดปริมาณการสะสมของเช้ือเพลิงและลดความ

รุนแรงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในกรณีท่ีมีเช้ือเพลิงสะสมในปริมาณมากแลว้มีการเผาในพื้นท่ีป่าเกิดข้ึน  

  และนโยบายส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจอยา่งอ่ืนทดแทน โดยภาครัฐพิจารณาปลูก

พืชเศรษฐกิจอย่างอื่นที่เป็นพืชยืนต้นซ่ึงเหมาะสมกับจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงเป็นอีกทางหน่ึงที่จะ

สามารถป้องกนัและแกไ้ขการเกิดมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนได ้ เน่ืองจาก

ปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนัที่เกิดจากการเผาในที่โล่งทั้งในพื้นที่ทาํการเกษตรและพื้นที่ป่า

ส่วนหน่ึงเกิดจากการทาํไร่เลื่อนลอย ปลูกพืชหมุนเวียนที่มีช่วงอายุเก็บเกี่ยวสั้ นตามนโยบายส่งเสริม

และพฒันาเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยไม่ไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของบริบทพื้นท่ี  
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ภาพที ่5.1  สรุปการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจาก        

หมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

- มาตรการ/วิธีการการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศ

จากหมอกควนั 

- รางวลัจากหน่วยงานราชการ 

- ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมมากขึน้ 

การเผาในทีโ่ล่ง (Open Burning) ลกัษณะทางภูมศิาสตร์ของจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน 
มลพษิทางอากาศจากประเทศใกล้เคยีง 

มลพษิทางอากาศจากหมอกควนั 

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

ผลกระทบต่อการคมนาคม 

ผลกระทบต่อการท่องเทีย่ว 

กระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 

แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมส่ีวนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขมลพษิทางอากาศจากหมอก

ควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

ปัจจยัความสําเร็จของการมส่ีวนร่วม 

 - ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ การมีความ

ตระหนักและจิตสํานึก การมีความรู้ความ

เขา้ใจ และการไดรั้บผลกระทบจากมลพิษ

ทางอากาศจากหมอกควนั 

- ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ ปัจจยั

ด้านผู้นําชุมชน และการสนับสนุนจาก

หน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ปัญหาหรืออุปสรรคของการมส่ีวนร่วม 

- ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ความแตกต่าง

ทางภาษาการไม่มีเวลาและการไม่รู้ 

- ปัจจยัเชิงโครงสร้าง (การบริหารงานของ

ภาครัฐ) ได้แก่ การติดต่อส่ือสาร การ

เดินทาง และการขาดความต่อเน่ืองในการ

ดาํเนินงาน 

 

 

 

 ความโปร่งใสของกระบวนการมีส่วนร่วม : 

ตอ้งช้ีแจงมาตรการ/ กิจกรรมให้ประชาชน

เขา้ใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

 

 ทรัพยากร : บุคลากรต้องมีความรู้ความ

ชาํนาญและเพียงพอ รวมทั้งงบประมาณตอ้ง

เพียงพอ 

 
ความครอบคลุมของผู้มส่ีวนได้เสีย: ผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสียตอ้งเขา้ร่วมอยา่งครอบคลุม 

วิธีการมีส่วนร่วม : 1) การให้ขอ้มูลข่าวสาร 

ต้องครอบคลุมผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียแล ะ

ต่อเน่ือง 2) การร่วมแสดงความคิดเห็น: ผูมี้

ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนต้องมีโอกาส

แสดงความคิดเห็นและนําความคิดเห็นมา

เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ 3) การร่วม

วางแผน และ 4) การร่วมดาํเนินการ: ผูมี้ส่วน

ไดส้่วนเสียต้องมีโอกาสเข้าร่วมในการวาง

แผนการดาํเนินงานและร่วมดาํเนินการ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.2  แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัใน 
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ภาคประชาชน 

- ดาํเนินการ “ชุมชนมาตรฐานหมู่บา้นปลอด

การเผา” 

- ทาํแผนปฏิบติัการชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหา

หมอกควนั 

- ตั้งคณะทาํงานในช่วงฤดูหมอกควนั 

 

 

หน่วยงานภาครัฐ 

- กาํหนดให้มีหลกัสูตรหรือมีการเผยแพร่ความรู้

ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองด้านที่เ กี่ยวกับ

หมอกควนั 

- กระจายอาํนาจแก่อปท. และผูน้าํชุมชนในการ

บริหารจดัการในชุมชน 

- จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือและอาสาสมคัร

ชุมชน 

- ส่งเสริมโครงการ “ชุมชนมาตรฐานหมู่บ้าน

ปลอดการเผา” 

- พิจารณานโยบายการเผาภายใตก้ารควบคมุ 

-พิจารณานโยบายการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน 

- เจรจาระดบัพ้ืนท่ีกบัประเทศใกลเ้คียง 

  

 

 

 

ภาคประชาชน 

- ผูน้ําชุมชนส่ือสารประชาสัมพนัธ์กบัสมาชิก

ในชุมชนผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้านและการ

ประชุมประจาํเดือน เป็นตน้ 

- ประชาชนตอ้งมีความตระหนกัถึงผลกระทบที่

เกิดข้ึน มีจิตสาํนึกรวมทั้งมีความรู้ความเขา้ใจ 

- เปิดใจยอมรับและรับฟังความคิดเห็นของคน

อ่ืน 

- เข้า ร่วมในกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

 

หน่วยงานภาครัฐ 

-ส่ือสารประชาสมัพนัธ์เชิงรุกกบักลุ่มเป้าหมาย

ทางโทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 

- จดักิจกรรมอบรมให้ความรู้ให้แก่ประชาชน 

-ส่ือสารประชาสมัพนัธ์กบัประชาชนในช่วงก่อน

ฤดูหมอกควนัและทาํอยา่งต่อเน่ือง 

สนบัสนุนงบประมาณ บุคลากรและอุปกรณ์ 

-ปรับปรุงระบบการติดต่อส่ือสารและการเดินทาง 

-ลงพ้ืนท่ีอยา่งต่อเน่ืองและติดตามผลการ

ดาํเนินงาน 

 

แนวทางส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชน

เชิงนโยบาย 

แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขมลพษิทางอากาศจากหมอกควนั 

ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

แนวทางส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

เชิงปฏิบัตกิาร 
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5.2  ข้อเสนอแนะ 

 

 5.2.1  ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะสําหรับภาครัฐและ

ขอ้เสนอแนะสาํหรับประชาชน 

  5.2.1.1  ขอ้เสนอแนะสาํหรับภาครัฐ 

  ขอ้เสนอแนะสําหรับภาครัฐแบ่งออกเป็นแผนการดาํเนินงานในระยะสั้ นและระยะ

กลางและแผนการดาํเนินงานในระยะยาว ดงัน้ี  

   1)  แผนในระยะสั้นและระยะกลาง 

 (1)  หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวขอ้งควรพิจารณากาํหนดมาตรการในการ

ป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในปี พ.ศ. 2557 โดยนาํผลการดาํเนินงานในปี พ.ศ. 

2556 และความคิดเห็นของประชาชนมาเป็นขอ้มูลส่วนหน่ึงในการกาํหนดมาตรการ รวมทั้งการบูรณา

การการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินการแกไ้ขดงักล่าว

มากข้ึน  

 (2)  หน่วยงานภาครัฐควรเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ครอบคลุม

ในทุกระดบัของการมีส่วนร่วมตั้งแต่ใหข้อ้มูล การร่วมวางแผน การแสดงความคิดเห็น การนาํไปปฏิบติั

และการติดตามผลการดาํเนินงาน เพือ่ให้มาตรการที่ถูกกาํหนดเกิดการยอมรับและสามารถนาํไปใชใ้น

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดอ้ยา่งแทจ้ริง ทั้งน้ีควรพิจารณาให้สิทธิอาํนาจแก่ผูน้าํชุมชนใน

แต่ละพื้นที่สามารถบริหารจดัการเพือ่ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา

ดงักล่าวภายใตก้ารสนบัสนุนงบประมาณ อุปกรณ์และการควบคุมติดตามการทาํงานของภาครัฐ 

 (3)  การสร้างความรู้ความเขา้ใจและความตระหนกัแก่ชุมชน โดยการ

อบรมให้ความรู้ การรณรงค์และประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองผ่านช่องทางส่ือสารต่าง ๆ เช่น ป้าย

ประชาสัมพนัธ์ วิทยุชุมชน อินเตอร์เนต ทีวี และหอกระจายข่าวในหมู่บา้นหรือชุมชนรวมทั้งการ

ประชาสัมพนัธ์ผ่านเครือข่ายอาสาสมคัร เช่น เครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มของสํานกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั เครือข่ายอาสาสมคัรทางหลวง

ชนบทชุมชนของสํานกังานทางหลวงชนบทและเครือข่ายอาสาสมคัรป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ของสาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั เป็นตน้ โดยช่องทางการส่ือสารกบัประชาชนตอ้ง
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มีความครอบคลุมของส่ือ และเป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีตอ้งมีความครอบคลุมผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียที่ไดรั้บส่ือ รวมทั้งมีความต่อเน่ืองของการส่ือสารอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอตลอดทั้งปีและเพิ่ม

ความถ่ีของการส่ือสารในช่วงเดือนธนัวาคมถึงพฤษภาคมในแต่ละปี  

 (4)  การส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรหรือวิธีการอ่ืนเพื่อเป็นทางเลือก

ในการจดัการกบัเศษวสัดุทางการเกษตร เช่น การใชเ้คร่ืองจกัรไถกลบเพือ่ทดแทนการเผาในพื้นที่ทาํ

การเกษตร การทาํไผล่อ้มตน้ไมเ้พือ่ใชใ้นการเก็บเศษใบไมที้่ตกลงมาจากตน้ไมท้ั้งในพื้นท่ีชุมชนและ

ในพื้นที่ป่า เพือ่ลดการเผาในที่โล่งทั้งในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่ป่ารวมทั้งเป็นการนาํเศษวสัดุเหลือทิ้ง

กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเกิดประโยชน์ การส่งเสริมการทาํปุ๋ยหมกัจากเศษวสัดุเหลือทิ้งทาง

การเกษตรและเศษใบไมโ้ดยใชน้ํ้าหมกัชีวภาพในการช่วยยอ่ยสลายหรือการสนบัเคร่ืองโม่หรือยอ่ยเศษ

วสัดุพืชเพื่อนาํมาทาํปุ๋ยหมกั เป็นตน้   

 (5)  พิจารณาการใช้มาตรการแบ่งโซนเผาหรือควบคุมการเผาโดย

เจา้หนา้ทีภ่าครัฐทีมี่ความรู้ความชาํนาญติดตามควบคุมการทาํงาน ซ่ึงตอ้งพิจารณาความเหมาะสมกบั

บริบทของพื้นที่เป็นสําคญั เพื่อลดการเผาในที่โล่งที่จะเกิดในช่วงเวลาเวลาเดียวกนัอนัจะทาํให้เกิดการ

สะสมของหมอกควนัปริมาณมาก นอกจากน้ียงัเป็นการค่อย ๆ เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจและการ

ยอมรับกฎระเบียบของราชการก่อนท่ีจะการใชม้าตรการทางกฎหมายในการหา้มเผา 

 (6)  ส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลูกไมเ้ศรษฐกิจอยา่งอ่ืนแทนการปลูกขา้วโพด 

ถัว่และพืชไร่อ่ืน ๆ เพื่อลดปริมาณเศษวสัดุทางการเกษตรท่ีเกิดหลงัจากฤดูเก็บเก่ียวโดยพิจารณาความ

เหมาะสมกบับริบทของพื้นท่ีและวถีิชีวติความเป็นอยูข่องคนในพื้นท่ีเป็นหลกั  

 (7)  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินควร

พิจารณาการจดัการประกวดเพือ่มอบรางวลัให้กบัชุมชนที่มีการดาํเนินงานดีเด่นดา้นการลดการเผาอนั

เป็นสาเหตุของการเกิดหมอกควนั ซ่ึงจะเป็นวิธีการติดตามผลการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดย

ออ้มไดอี้กดว้ย 

   2)  แผนในระยะยาว 

 (1)  สถาบนัการศึกษาขั้นตน้ควรให้ความรู้ความเขา้ใจและสอดแทรก

เน้ือหาเก่ียวกบัมลพิษทางอากาศที่เกิดจากหมอกควนั ทั้งสาเหตุของการเกิด ผลกระทบที่เกิดข้ึน วิธีการ

ป้องกนัและแกไ้ข เป็นตน้ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสาํนึกและค่านิยมใหม่ในกรไม่เผาใหก้บักลุ่มเยาวชนท่ี

จะต้องเติบโตข้ึนไปในอนาคตรวมทั้ งเป็นตวัอย่างหรือเป็นส่ิงกระตุ้นพฤติกรรมการเผาของกลุ่ม

ผูป้กครอง ในขณะเดียวกนัสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยเฉพาะที่ตั้งอยูใ่นภาคเหนือ ควรเพิ่มบทบาท
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มากข้ึนในการศึกษาวิจยัร่วมกนัอย่างรอบดา้นกบัหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวขอ้งในเร่ืองมลพิษทาง

อากาศที่เกิดจากหมอกควนั เพือ่สร้างองค์ความรู้และนวตักรรมทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเป็น

ทางออกที่ย ัง่ยืน สําหรับการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศทั้งที่มาจากการเผาในพื้นที่และจาก

แหล่งอ่ืน ๆ นอกจากน้ี   

 (2)  ภาครัฐทีเ่ก่ียวขอ้งควรพิจารณาแกไ้ขกฎหมายป่าไมแ้ละกฎระเบียบที่

เกี่ยวขอ้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการพื้นที่ป่า โดยการร่วมอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์จากป่าโดยการร่วมอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์จากพื้นที่ป่า เช่น การปลูกไมเ้ศรษฐกิจโตเร็วใน

พื้นท่ีป่าแทนการปลูกขา้วโพดและพชืไร่อ่ืน ๆ รวมทั้งผลกัดนัใหมี้กฎหมายป่าชุมชน  

 (3)  บรรษทัเอกชนที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพื้นไร่ในลกัษณะการทาํ

เกษตรแบบพนัธะสัญญา (Contract Farming) ควรเขา้มามีบทบาทในการจดัการกบัเศษวสัดุการเกษตร 

เช่น จดัหาเคร่ืองจกัรเพื่อโม่ตอซังขา้วโพด ส่งเสริมการทาํปุ๋ยหมกัจากเศษวสัดุพืช และการรับซ้ือ

ผลผลิตท่ีไดจ้ากการจดัการเศษวสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเหล่านั้น เป็นตน้ 

 (4)  พิจารณาให้จงัหวดัในเขตภาคเหนือร่วมกนัจดัตั้งเครือข่ายความ

ร่วมมือรวมทั้งประสานกบัประเทศเพือ่นบา้นอยา่งจริงจงั ในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและ

มลพิษทางอากาศ ร่วมกนัอยา่งเป็นรูปธรรม โดยขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงานระหว่างประเทศ

ภายใตก้รอบขอ้ตกลงอาเซียนวา่ดว้ยมลพิษจากหมอกควนัขา้มแดน  

   5.2.1.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรับประชาชน 

    1)  ประชาชนตอ้งเปิดใจและยอมรับการเขา้มาดาํเนินการมีส่วนร่วม

ที่จัดข้ึนโดยภาครัฐ เปิดใจในการรับฟังข้อมูลมาตรการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องของภาครัฐเพื ่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อชุมชนและส่วนรวม พร้อมทั้งเขา้ไปมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในดงักล่าว 

โดยการลดการเผาหรือไม่เผาในที่โล่ง และการเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาดงักล่าวแก่เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ เป็นตน้ 

    2)  ประชาชนตอ้งยอมรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่น ๆ 

ในพื้นท่ีท่ีอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกนั ซ่ึงจะทาํใหไ้ดรั้บทราบเหตุผลของแต่ละฝ่ายเพือ่นาํไปสู่การ

ร่วมมือกนัในการหาทางออกของปัญหาหรือแนวทางทีเ่ป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายร่วมกนั และพิจารณา

ปรับเปล่ียนความเช่ือและค่านิยมทอ้งถ่ินส่วนบุคคลบางอยา่งท่ีจะส่งผลกระทบต่อส่วนร่วม 
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 5.2.2  ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

  1)  ควรศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กนั โดยเพิ่มการศึกษาในเชิง

ปริมาณก่อนเพือ่ให้ไดป้ระเด็นที่สนใจหรือประเด็นที่มีความสําคญัต่องานวิจยั แล้วทาํการศึกษาเชิง

คุณภาพในประเด็นเหล่านั้นเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเจาะลึกเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะช่วยให้งานวิจยัมีความสมบูรณ์และ

ครอบคลุมเพิ่มมากข้ึน 

  2)  ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนั

ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอย่างครอบคลุมทุกจงัหวดั เพือ่นาํผลที่ไดจ้ากการศึกษามาเป็นแนวทางใน

การกาํหนดมาตรการหรือวธีิการในการแกปั้ญหาดงักล่าวในภาพรวมของภูมิภาค 

  3)  ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนั

ในประเทศใกลเ้คียง เพื่อนาํผลทีไ่ดจ้ากการศึกษามาเป็นแนวทางในการกาํหนดมาตรการหรือวิธีการใน

การแกปั้ญหาดงักล่าวในระดบัภูมิภาค 



 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

 



 

 

บรรณานุกรม 

 

กรมควบคุมมลพิษ.  2554.  รู้รอบทิศมลพษิทางอากาศ บทเรียน แนวคดิ และการจัดการ.  

      กรุงเทพมหานคร: กชกร พบัลิชช่ิง. 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม.  2547.  ตําราระบบบําบัดมลพษิอากาศ.  กรุงเทพมหานคร: ศูนยบ์ริการ 

                  วชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กรมอุทยานแห่งชาติ สตั วป่์า และพนัธ์ุพชื5

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช.  2556.  

      ยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี 2556.  คน้วนัท่ี 4

.  2556.  

กฎหมายควบคุมไฟป่า.  คน้วนัท่ี 3 กนัยายน 2556 จาก 

www.dnp.go.th/mfcd19/wildfire.htm 
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http://www.disaster.go.th/dpm/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=
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ภาคผนวก  

         แบบสัมภาษณ์เร่ืองการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไข    

   มลพษิทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 



 
 
 

 

 

คาํช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพือ่ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจยั

ความสําเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และเสนอแนว

ทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัที่

เหมาะสมกบัจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงในแบบสัมภาษณ์น้ีประกอบดว้ย 3 ส่วน ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หส้ัมภาษณ์                                          

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นและประสบการณ์ท่ีมีต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนั

และแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน                      

ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะต่องานวจิยั 

 โดยคาํตอบทุกคาํตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบัไม่มีผลกระทบต่อ

ผูใ้หส้ัมภาษณ์แต่อยา่งใด 

 จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี 

       ขอแสดงความนบัถือ 

                              (นางสาวณฐัชยา อุ่นทองดี) 

            นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  

                                  คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึสําหรับเจ้าหน้าทีภ่าครัฐส่วนท้องถิน่ 

เร่ือง การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขมลพษิทางอากาศ

จากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ……………………………………………..……………………………….……….. 

ตาํแหน่ง…………………………………………………..…………………….……………...……. 

หน่วยงาน……………………………………………...……..……………………………………… 

วนั/เดือน/ปี………………………………..…...…เวลาท่ีสัมภาษณ์………………………………… 

สถานท่ีสัมภาษณ์…………………………………………………………………………….……… 

ผูส้ัมภาษณ์……………………………………………………….……………………………..…… 

 

ส่วนที่  1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

1. เพศ 

 ชาย      หญิง 

2. อาย ุ

 ตํ่ากวา่ 20 ปี     20-30 

 31-40      41-50 

 51-60      60 ข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา 

 ตํ่ากวา่ระดบัประถมศึกษา    ระดบัประถมศึกษา 

 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้    ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 อนุปริญญา/ปวส./ปวท.    ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 

 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี  

 

ส่วนที่  2: ความคิดเห็นและประสบการณ์ทีม่ีต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกนัและแก้ไขมลพษิทางอากาศจากหมอกควนัในจังหวดัแม่ฮ่องสอน  

 ในส่วนน้ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทาง

อากาศจากหมอกควนั ปัจจยัความสําเร็จและปัญหา/อุปสรรคของกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนั และเสนอแนวทางการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัที่เหมาะสมกบัจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1. ท่านคิดว่าอะไรคือสาเหตุของการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควันในจังหวัดของท่าน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 

2. ความคิดเห็นของท่านต่อลักษณะทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….…………… 

3.  ความคิดเห็นของท่านต่อมลพิษทางอากาศจากประเทศเพื่อนบ้านหรือจังหวัดใกล้เคียง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….…………… 

4. ท่านคิดว่าผลกระทบท่ีเกิดจากมลพิษทางอากาศจากหมอกควันมีอะไรบ้าง 

………………………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………….…………………………………………… 

5. หน่วยงานของท่านเริ่มดําเนินการเกี่ยวกับการป้ องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควัน

ในช่วงเวลาใด 

………………………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………….…………………………………………… 

 

6. วิธีการของหน่วยงานท่านในการทํากิจกรรมเพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจาก

หมอกควัน  

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….………………… 

7. หน่วยงานของท่านได้ชี้แจงรายละเอียดของการมาตรการหรือแนวทางการดําเนินงานตาม

มาตรการให้ประชาชนทราบหรื อไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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8. ความชํานาญและความเพียงพอของบุคลากรที่ใช้ในการดําเนินการป้ องกันและแก้ไขปัญหา

มลพิษทางอากาศจากหมอกควันของหน่วยงาน 

………………………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………….…………………………………………… 

9. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการเพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควัน

ของหน่วยงาน 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………… 

10.  ช่องทางการประชาสัมพันธ์และความถี่ของให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการป้ องกันและแก้ไข

มลพิษทางอากาศจากหมอกควันของหน่วยงานท่าน 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………… 

11.  ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการป้ องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควันใน

จังหวัดของท่านมีใครบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………… 

12.  หน่วยงานท่านของท่านเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการหรือแนว

ทางการดําเนินงานตามมาตรการหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

13. หน่วยงานของท่านได้นําข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นจากประชาชนมาเป็นข้อมูลร่วมในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดมาตรการหรือทํากิจกรรม หรือหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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14.  ผู้ท่ีมีส่วนในการวางแผนการดําเนินงานตามมาตรการของหน่วยงานท่านมีใครบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

15.  ความคิดเห็นของท่านต่อผลการดําเนินงานตามมาตรการในการป้ องกันและแก้ไขมลพิษทาง

อากาศจากหมอกควันของหน่วยงานท่านในปี ท่ี พ.ศ. 2556  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

16.  ความคิดเห็นของท่านต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและแก้ไขปัญหา

มลพิษทางอากาศจากหมอกควันเม่ือเปรียบเทียบกับปี ท่ีผ่านมา 

………………………………………….……………………………………………………………

…………………………………………………….………………………………………………… 

17.  หน่วยงานของท่านได้ส่งเสริม แนะนําวิธีการ และนําเศษวัสดุท่ีเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน

บ้างหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………

……………………….....…………………………………………………………………………… 

18.  การจัดประกวดหรือมอบรางวัลแก่ชุมชนท่ีมีการทํากิจกรรมเพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ

ทางอากาศจากหมอกควัน 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

19.  ท่านคิดว่าปัจจัยใดบ้างท่ีจะทําให้การมีส่วนร่วมของประชาชนประสบความสําเร็จ  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………… 

20.  ท่านคิดว่าปัจจัยใดท่ีเป็ นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการประสบความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….……………………… 



  211 
 

 

21.  ความคิดเห็นของท่านต่อแนวทางในการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการป้ องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควัน 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….……………………… 

22.  ความคิดเห็นของท่านต่อวิธีการที่เหมาะสมในการป้ องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

จากหมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

………………….……………………………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………………………………… 

ส่ วนท่ี  3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………..………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

คาํช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพือ่ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจยั

ความสําเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และเสนอแนว

ทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัที่

เหมาะสมกบัจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงในแบบสัมภาษณ์น้ีประกอบดว้ย 3 ส่วน ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หส้ัมภาษณ์                                          

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นและประสบการณ์ท่ีมีต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนั

และแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน                      

ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะต่องานวจิยั 

 โดยคาํตอบทุกคาํตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบัไม่มีผลกระทบต่อ

ผูใ้หส้ัมภาษณ์แต่อยา่งใด 

 จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี 

       ขอแสดงความนบัถือ 

                              (นางสาวณฐัชยา อุ่นทองดี) 

            นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  

                                  คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึสําหรับผู้นําชุมชน 

เร่ือง การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขมลพษิทางอากาศ

จากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ……………………………………………..……………………………….……….. 

ชุมชน…………………………………………………..…………………….……………...……. 

วนั/เดือน/ปี………………………………..…...…เวลาท่ีสัมภาษณ์………………………………… 

สถานท่ีสัมภาษณ์…………………………………………………………………………….……… 

ผูส้ัมภาษณ์……………………………………………………….……………………………..…… 

 

ส่วนที่  1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

1. เพศ 

 ชาย      หญิง 

2. อาย ุ

 ตํ่ากวา่ 20 ปี     20-30 

 31-40      41-50 

 51-60      60 ข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา 

 ตํ่ากวา่ระดบัประถมศึกษา    ระดบัประถมศึกษา 

 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้    ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 อนุปริญญา/ปวส./ปวท.    ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 

 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี  

 

ส่วนที่  2: ความคิดเห็นและประสบการณ์ทีม่ีต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกนัและแก้ไขมลพษิทางอากาศจากหมอกควนัในจังหวดัแม่ฮ่องสอน  

 ในส่วนน้ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศ

จากหมอกควนั ปัจจยัความสาํเร็จและปัญหา/อุปสรรคของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนั และเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัที ่เหมาะสมกับจังหวดั

แม่ฮ่องสอน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1. ท่านคิดว่าอะไรคือสาเหตุของการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควันในจังหวัดของท่าน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 

2. ความคิดเห็นของท่านต่อลักษณะทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 

3. ความคิดเห็นของท่านต่อมลพิษทางอากาศจากประเทศเพื่อนบ้านหรือจังหวัดใกล้เคียง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 

4. ท่านคิดว่าผลกระทบท่ีเกิดจากมลพิษทางอากาศจากหมอกควันมีอะไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 

5. ท่านเริ่มดําเนินการเกี่ยวกับการป้ องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควันในช่วงเวลาใด 

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 

6. กิจกรรมในชุมชนของท่านที่ทําเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้ องกันและแก้ไข

ปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควันมีอะไรบ้าง  

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 

7. ท่านได้ชี้แจงรายละเอียดของการมาตรการหรือแนวทางการดําเนินงานตามมาตรการหรือการทํา

กิจกรรมต่างๆ ให้สมาชิกในชุมชนทราบหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 
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8. ความชํานาญและความเพียงพอของบุคลากรที่ใช้ในการดําเนินการป้ องกันและแก้ไขปัญหา

มลพิษทางอากาศจากหมอกควันในชุมชนของท่าน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 

9. งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการเพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควัน

ของชุมชน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 

10.  ช่องทางการประชาสัมพันธ์และความถี่ของให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการป้ องกันและแก้ไข

มลพิษทางอากาศจากหมอกควันในชุมชนของท่าน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 

11.  ผู้ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการป้ องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควันในชุมชน

ของท่านมีใครบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 

12.  ท่านเคยได้เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการดําเนินงานตามมาตรการหรือ

กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 

13.  ท่านได้เปิ ดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการดําเนินงานตาม

มาตรการหรือการทํากิจกรรมต่างๆ หรื อไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 
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14.  ท่านได้นําข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นจากสมาชิกในชุมชนมาเป็นข้อมูลร่วมในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการกําหนดกิจกรรมหรือการดําเนินงานหรื อหรื อไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 

15.  ในชุมชนของท่านมีการวางแผนการดําเนินงานตามมาตรการหรือกิจกรรมต่างๆ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 

16.  ความคิดเห็นของท่านต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและแก้ไขปัญหา

มลพิษทางอากาศจากหมอกควันเม่ือเปรียบเทียบกับปี ท่ีผ่านมา 

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 

17. ท่านคิดว่าปัจจัยใดบ้างท่ีจะทําให้การมีส่วนร่วมของประชาชนประสบความสําเร็จ  

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 

18.  ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการประสบความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  

…………………………………………………………………………………….…………………

………………………….……………………………………………………….…………………... 

19.  ความคิดเห็นของท่านต่อแนวทางในการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการป้ องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควัน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….……………………… 

20.  ความคิดเห็นของท่านต่อวิธีการที่เหมาะสมในการป้ องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

จากหมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

………………….…………………………………………………………………………………… 

………………….…………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่  3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

…………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………..………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

คาํช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพือ่ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจยั

ความสําเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และนาํเสนอแนว

ทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัที่

เหมาะสมกบัจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงในแบบสัมภาษณ์น้ีประกอบดว้ย 3 ส่วน ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หส้ัมภาษณ์                                          

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นและประสบการณ์ท่ีมีต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนั

และแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน                      

ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะต่องานวจิยั 

 โดยคาํตอบทุกคาํตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบัไม่มีผลกระทบต่อ

ผูใ้หส้ัมภาษณ์แต่อยา่งใด 

 จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี 

       ขอแสดงความนบัถือ 

                              (นางสาวณฐัชยา อุ่นทองดี) 

            นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  

                                  คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึสําหรับประชาชน 

เร่ือง การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขมลพษิทางอากาศ

จากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ……………………………………………..……………………………….……….. 

ชุมชน…………………………………………………..…………………….……………...……. 

วนั/เดือน/ปี………………………………..…...…เวลาท่ีสัมภาษณ์………………………………… 

สถานท่ีสัมภาษณ์…………………………………………………………………………….……… 

ผูส้ัมภาษณ์……………………………………………………….……………………………..…… 

 

ส่วนที่  1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

1. เพศ 

 ชาย      หญิง 

2. อาย ุ

 ตํ่ากวา่ 20 ปี     20-30 

 31-40      41-50 

 51-60      60 ข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา 

 ตํ่ากวา่ระดบัประถมศึกษา    ระดบัประถมศึกษา 

 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้    ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 อนุปริญญา/ปวส./ปวท.    ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 

 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี  

 

ส่วนที่  2: ความคิดเห็นและประสบการณ์ทีม่ีต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกนัและแก้ไขมลพษิทางอากาศจากหมอกควนัในจังหวดัแม่ฮ่องสอน  

 ในส่วนน้ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศ

จากหมอกควนั ปัจจยัความสาํเร็จและปัญหา/อุปสรรคของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนั และเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัที ่เหมาะสมกับจังหวดั

แม่ฮ่องสอน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1. ท่านคิดว่าอะไรคือสาเหตุของการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควันในจังหวัดของท่าน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 

2. ความคิดเห็นของท่านต่อลักษณะทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 

3. ความคิดเห็นของท่านต่อมลพิษทางอากาศจากประเทศเพื่อนบ้านหรือจังหวัดใกล้เคียง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 

4. ท่านคิดว่าผลกระทบท่ีเกิดจากมลพิษทางอากาศจากหมอกควันมีอะไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 

5. ท่านเริ่มได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้ องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควันใน

ช่วงเวลาใด 

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 

6. กิจกรรมในชุมชนของท่านที่ทําเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้ องกันและแก้ไข

ปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควันมีอะไรบ้าง  

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 

7. เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือผู้นําชุมชนได้ชี้แจงรายละเอียดของการมาตรการหรือแนวทางการ

ดําเนินงานตามมาตรการหรือการทํากิจกรรมต่างๆ ให้สมาชิกในชุมชนทราบหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 
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8. ท่านคิดว่าชุมชนของท่านมีบุคลากรท่ีมีความชํานาญและเพียงพอต่อดําเนินการป้ องกันและ

แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควันหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 

9. ความคิดเห็นของท่านต่องบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการเพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ

ทางอากาศจากหมอกควันในชุมชน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 

10.  ช่องทางการประชาสัมพันธ์และความถี่ของการได้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการป้ องกันและ

แก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควันในชุมชนของท่าน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 

11.  ผู้ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการป้ องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควันในชุมชน

ของท่านมีใครบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 

12.  ท่านเคยได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานตามมาตรการหรือกิจกรรมต่างๆ ของ

หน่วยงานภาครัฐหรือผู้นําชุมชนหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 

13.  ท่านได้แสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการดําเนินงานตามมาตรการหรือการทํากิจกรรมต่างๆ 

หรื อไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 
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14. ในชุมชนของท่านมีการวางแผนการดําเนินงานตามมาตรการหรือกิจกรรมต่างๆ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 

15.  ความคิดเห็นของท่านต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและแก้ไขปัญหา

มลพิษทางอากาศจากหมอกควันเม่ือเปรียบเทียบกับปี ท่ีผ่านมา 

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 

16. ท่านคิดว่าปัจจัยใดบ้างท่ีจะทําให้การมีส่วนร่วมของประชาชนประสบความสําเร็จ  

………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 

17.  ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการประสบความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  

…………………………………………………………………………………….…………………

………………………….……………………………………………………….…………………... 

18.  ความคิดเห็นของท่านต่อแนวทางในการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการป้ องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควัน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….……………………… 

19.  ความคิดเห็นของท่านต่อวิธีการที่เหมาะสมในการป้ องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

จากหมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

………………….…………………………………………………………………………………… 

………………….…………………………………………………………………………………… 

ส่ วนท่ี  3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………..………………………………………………………... 



ประวตัผิู้เขยีน 

 

 

ช่ือ  ช่ือสกุล นางสาวณฐัชยา อุ่นทองดี 
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