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การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจยั
ความสําเร็จ ปัญหา/อุปสรรคเพ่ือเสนอแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งจงัหวดัลาํปางโดยการวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิง
คุณภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง กบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใน
จงัหวดัลาํปาง 

ผลการศึกษาพบวา่ ปัญหาหมอกควนัในจงัหวดัลาํปางมีสาเหตุจากกิจกรรมการเผาในท่ีโล่ง
ของประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนท่ีจงัหวดัลาํปาง ร่วมกบัลกัษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศของ
จงัหวดัลาํปางซ่ึงมีลกัษณะเป็นแอ่งกระทะซ่ึงเอ้ือต่อการการสะสมของมลพิษทางอากาศ ทั้งน้ีจาก
การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นมีกระบวนการ
เร่ิมตน้การดาํเนินกิจกรรมในเวลาท่ีเหมาะสม มีความครอบคลุมผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีความจริงใจในการ
ดาํเนินกิจกรรม และมีการคาํนึงถึงความเหมาะสมของทรัพยย์ากรในการดาํเนินกิจกรรม โดย
รูปแบบการมีส่วนร่วม พบว่า มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ การ
ระบุสาเหตุของปัญหา ร่วมแสดงความคิดเห็น วางแผน ร่วมปฏิบติัและประเมิลผลท่ีไดจ้ากการ
ดาํเนินกิจกรรม ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ไดแ้ก่ ความตระหนกัและจิตสาํนึก
ของประชาชนในพื้นท่ี ความคาดหวงัในผลประโยชน์ท่ีพึงมีร่วมกนั ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ปัญหาและผลกระทบของปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งทั้งจากการมีประสบการณ์ตรงหรือ
รับรู้จากส่ือประชาสัมพนัธ์  และศกัยภาพของผูน้าํชุมชน ในส่วนของปัญหา/อุปสรรคของการมี
ส่วนร่วม ไดแ้ก่ การจดัการกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียนอกพื้นท่ี การขาดแคลนงบประมาณ บุคลากรและ
อุปกรณ์ท่ีมีความเหมาะสม 
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ขอ้เสนอแนะสาํหรับแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในเชิงนโยบาย ไดแ้ก่ นโยบายการ
ส่งเสริมสิทธิชุมชนในการจดัการทรัพยากรของชุมชน การส่งเสริมนโยบายการจดัการขยะมูลฝอย
และวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตรของชุมชน และการปรับนโยบายการปฏิรูปท่ีดินเส่ือมโทรมจากเดิม
ท่ีมอบให้เป็นท่ีดินทาํกินเป็นการมอบให้เป็นพื้นท่ีของชุมชนเพื่อใชใ้นการพฒันาทรัพยากรชุมชน 
และแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชิงปฏิบติั ไดแ้ก่ การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนใน
ดา้นต่าง ๆ เช่น องคค์วามรู้ในการบริหารจดัการทรัพยากรในชุมชนและการส่งเสริมอาชีพให้กบั
ชุมชนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุนดา้นงบประมาณ การส่งเสริม
การสร้างเครือข่ายการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัระหว่างชุมชนใกลเ้คียงและการส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนโดยการสนบัสนุนใหชุ้มชนจดัทาํแผนพฒันาชุมชน
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาชุมชนในอนาคต 
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This study had objectives to study Public Participation, success factors and 
problems/threads for presenting public participation process to prevent and solve haze from open 
burning in Lampang Province.  This research was a qualitative research by collecting data 
through semi-structured interview with stakeholders of Lampang Province. 

The result of study found that issue of smoke-haze pollution in Lampaang Province was 
occurred by open burning of people inside and outside Lampang Province as well as its 
geography and climate which similar to geosyncline where air pollution was accumulated. From 
the study of public participation, public participation had suitable time to begin activities, it was 
covered stakeholders with sincerely conducting, and suitable resources were also considered. 
Participation factors found that there were many factors for public participation, such as causes 
specifying, opinions giving, planning, mutual conducting and estimating. Perception and 
consciousness of regional people, expectation of mutual benefits, problems and impact 
understandings on smoke-haze pollution from open burning (either directly experiences or media 
perception), and potential of community leaders were affected to public participation. Problems 
and threads of participation were out-landed stakeholders management, insufficiency of funds, 
lack of staffs, and lack of equipment. 
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Suggestions of policy processes for promoting participation were policy of promoting 
community rights on resources management, policy of promoting general waste and agricultural 
waste managements, and adjustment policy of  marginal land reforms (Before, the land was given  
to community for arable land then it changed to be community resources development). 
Strengthening communities in various ways were a process of supporting practical participation, 
such as body of knowledge of resource management and occupation promotion in community, 
community networking promotion, budget promotion and supports, community networking 
supports for preventing and solving smoke-haze pollution with nearby communities, and public 
participation promotion in community by supporting community to make development plan for 
future development. 
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ประสบการณ์จากอาจารยท่ี์ปรึกษา คือ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ ท่ีไดใ้ห้ขอ้คิดเห็น
ต่าง ๆ อนัมีคุณค่ายิง่ต่อการทาํวิทยานิพนธ์ รวมทั้งตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องของวิทยานิพนธ์เล่ม
น้ี  ผู ้วิจัยถือโอกาสน้ีขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  นอกจากน้ีขอกราบขอบพระคุณ  
รองศาสตราจารย์ ดร.จําลอง โพธ์ิบุญ ดร.ธีรศักด์ิ ศรีสุรกุล ท่ีให้เกียรติเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และช่วยตรวจสอบ แนะนาํแกไ้ขวิทยานิพนธ์เล่มน้ีใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีถ่ายทอดความรู้วิทยาการอนัมีค่ายิง่ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัและดาํเนินชีวิตของ
ผูว้ิจยั และขอขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ีทุกท่าน ตลอดจนเพ่ือน ๆ ในสาขาการวิชาจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ี
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จงัหวดัลาํปาง ตลอดจนผูน้าํชุมชนและประชาชน ในชุมชนบา้นตน้ตอ้ง ตาํบลพิชยั อาํเภอเมือง
ลาํปาง ชุมชนบา้นแป้งโป่งชยั ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้มและชุมชนบา้นสามขาตาํบลหวัเสือ อาํเภอ
แม่ทะจงัหวดัลาํปาง 

ขอขอบพระคุณคุณพิเชฐ โสภณแพทย ์คุณพนัธ์ศิริ ป้อมบุบผา และคุณสไบทอง กนันะ ท่ี
คอยช่วยเหลือผูว้ิจยัตลอดมาจนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ผูว้ิจยัซาบซ้ึงในกลัยาณมิตรทุกท่าน 
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของการศึกษา 
 

ปัญหามลพิษทางอากาศเกิดข้ึนในหลายประเทศทัว่โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดมลพิษ
ทางอากาศจากการกระทาํของมนุษย ์เช่น ในประเทศท่ีมีการพฒันาทางดา้นอุตสาหกรรมและการ
คมนาคมอย่างรวดเร็ว ทาํให้มีการปล่อยมลพิษจาํนวนมากสู่ส่ิงแวดลอ้มอย่างไม่มีการควบคุม 
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย ์บดบงัทศันวิสยั ผลผลิตทางการเกษตร และระบบ
นิเวศน์ โดยตวัอย่างเหตุการณ์มลพิษทางอากาศท่ีสงผลกระทบรุนแรงซ่ึงเกิดจากการกระทาํของ
มนุษย ์ได้แก่ เหตุการณ์ลอนดอนสมอก หรือสมอกคลาสสิก (Classic Smog) เหตุการณ์
ลอสแอนเจลิสสมอก หรือสมอกโฟโตเคมี (Photochemical Smog) เหตุการณ์ปัญหามลพิษใน
ประเทศอุตสาหกรรมอย่างประเทศจีน และปัญหามลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จงัหวดั
ลาํปาง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นวงกวา้งและเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีสาํคญัถึงความตระหนกัถึง
ปัญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนั 

สาํหรับประเทศไทยปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนัท่ีมีแหล่งกาํเนิดจากกิจกรรม
การเผาในท่ีโล่ง เป็นปัญหามลพิษทางอากาศท่ีสาํคญัและส่อเคา้มีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบนัโดยเฉพาะใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบนประกอบดว้ยจงัหวดัเชียงใหม่ 
เชียงราย ลาํพูน ลาํปาง พะเยา แพร่ น่านและจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ท่ีประสบกบัปัญหาดงักล่าวทุกปี
ซ่ึงสาเหตุท่ีทาํใหส้ถานการณ์ในปี 2550 รุนแรงมากข้ึนส่วนหน่ึงเป็นเพราะในปี 2550 มีการเกิดไฟ
ป่ารุนแรงเน่ืองจากสภาวะการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทัว่โลก ทาํให้อุณหภูมิทัว่โลกเพ่ิมข้ึน
และส่งผลใหก้ลไกธรรมชาติบิดเบือนไปส่งผลต่อประเทศไทยทาํใหอ้ากาศแหง้แลง้มากกว่าปกติ มี
ปริมาณเศษก่ิงไม่และใบไมส้ะสมเป็นเช้ือเพลิงจาํนวนมาก ร่วมกบัภาวะอากาศหนาวเยน็ในปี 2550 
หมดชา้กว่าปกติ อนัเน่ืองมาจากความกดอากาศสูงจากทางตอนใตข้องจีนแผอิ่ทธิพลลงมาปกคลุม
ทางภาคเหนือของประเทศไทย ทาํให้ฝุ่ นละอองไม่สามารถลอยข้ึนสู่ชั้นบรรยากาศไดแ้ละเกิดการ
สะสมเพิ่มข้ึน เม่ือมีกิจกรรมการเผาในท่ีโล่งในพื้นท่ีต่าง ๆ จึงทาํให้สถานการณ์หมอกควนัของ
ประเทศไทยในปี 2550 มีความรุนแรงมาก จากสถานการณ์ดงักล่าวจึงเป็นเหตุสาํคญัใหห้น่วยงาน
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ภาครัฐส่วนท้องถ่ินและประชาชนในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยตระหนักถึง
ความสําคัญของปัญหาสาเหตุการเกิดปัญหาหมอกควนันั้ นเกิดจากการเผาไหม้ในท่ีโล่งโดย
แหล่งกาํเนิดท่ีสาํคญัคือการเกิดไฟป่าจาํนวนหลายคร้ังทั้งภายในประเทศและจากประเทศเพ่ือนบา้น
การเผาเศษวสัดุเหลือท้ิงทางเกษตรเพ่ือเตรียมพื้นท่ีสาํหรับการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝนการเผาพ้ืนท่ี
ป่าเพื่อประโยชน์ต่อการเก็บเห็ดเผาะและผกัหวานการเผาขยะชุมชนและการก่อไฟให้ความอบอุ่น
ดงัจะเห็นไดจ้ากปริมาณจุด Host Sport การเผาไหมเ้หล่าน้ีทาํใหเ้กิดปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเลก็และ
ก๊าซอนัตรายต่าง ๆ เช่น ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์คาร์บอนมอนอกไซด ์และไนโตรเจนไดออกไซดใ์น
บรรยากาศและแพร่กระจายไปยงับริเวณชุมชนประกอบกบัสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นแอ่งกระทะและ
สภาพภูมิอากาศในช่วงฤดูหนาวท่ีมีความกดอากาศสูงสภาพอากาศน่ิงทาํให้มีการสะสมของสาร
มลพิษในบรรยากาศสูงเกินมาตรฐาน 

ผลกระทบโดยตรงของปัญหาหมอกควนันั้นคือ ผลกระทบท่ีเกิดกบัสุขภาพอนามยัของ
ประชาชน ซ่ึงความรุนแรงนั้นจะข้ึนอยูก่บัฝุ่ นละอองท่ีไดรั้บเขา้ไปและระยะเวลาท่ีไดส้ัมผสักบัฝุ่ น
ละอองนั้น นกัวิชาการนกัวิจยัหลายคณะไดท้าํการศึกษาถึงผลกระทบของมลพิษทางอากาศท่ีมีต่อ
สุขภาพของประชาชนในภาคเหนือของประเทศไทยพบวา่ผลกระทบทางดา้นสุขภาพจากมลพิษทาง
อากาศโดยทัว่ไปไดแ้ก่การรู้สึกระคายเคืองหรือแสบตาหายใจไม่สะดวกโดยเฉพาะกบัผูท่ี้เป็นโรค
หอบหืดมีความเส่ียงท่ีจะมีอาการทรุดหนกัถึงขั้นเสียชีวิตไดเ้น่ืองจากขีดความสามารถในการทาํงาน
ของปอดลดลงและในระยะยาวมกัจะเสียชีวิตดว้ยโรคมะเร็งปอด นอกจากจะมีผลกระทบทางดา้น
สุขภาพแลว้ยงัส่งผลให้ผูท่ี้เจ็บป่วยอนัเน่ืองจากภาวะหมอกควนัหรือมลพิษทางอากาศตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลขาดรายไดจ้ากการหยุดงานและมีส่วนทาํให้รายไดข้องภาคธุรกิจ
ท่องเท่ียวลดลงอยา่งกะทนัหนัไดโ้ดยสมาคมธุรกิจท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ไดป้ระมาณการว่าใน
ปัจจุบนัมีคนทัว่โลกท่องเท่ียวต่างประเทศไม่ตํ่ากว่า 900 ลา้นคนในจาํนวนน้ีมีผูม้าท่องเท่ียวใน
ภูมิภาคอาเซียนไม่ตํ่ากว่า 60 ลา้นคนโดยมาท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียปีละ 1.7 ลา้นคนนาํ
รายไดเ้ขา้สู่จงัหวดัเชียงใหม่ประมาณปีละ 40,000 ลา้นบาทช่วงใดท่ีประสบปัญหามลพิษทางอากาศ
หากจาํนวนผูม้าท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ลดลงก็จะส่งผลถึงรายไดท่ี้ลดลงและสภาวะการว่างงาน
ของประชาชนจาํนวนมากได ้(มงคล รายะนาคร, 2553: 11) 

จงัหวดัลาํปางเป็นจงัหวดัหน่ึงของภาคเหนือท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัญหาหมอกควนัมา
อยา่งยาวนาน ซ่ึงปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนัของจงัหวดัลาํปางนั้นไม่ไดมี้เพียงปัญหาท่ี
เกิดจากการเผาในท่ีโล่งเท่านั้ น แต่ย ังพบว่ามีปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควันซ่ึงมี
แหล่งกาํเนิดจากการประกอบกิจการของเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าพลงังานจากถ่านหินในอาํเภอ
แม่เมาะของจงัหวดัลาํปาง โดยสถานการณ์ปัญหาหมอกควนัจากเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าถ่าน
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หินแม่เมาะนั้นเร่ิมเกิดข้ึนเม่ือตน้ฤดูหนาวปลายปี 2535 โดยสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัลาํปาง ได้
เปิดเผยจาํนวนผูป่้วยจากมลพิษเฉียบพลนัในคร้ังนั้นว่ามีผูป่้วยนอกจาํนวนสูงถึง 1,222 ราย และ
ตอ้งนอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล 35 ราย และมีผูท่ี้มารับการรักษากบัหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีอีก 
1,120 ราย (บาํเพญ็ ไชยรักษ,์ 2558: 65) ถึงแมว้่าปัจจุบนัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไดด้าํเนินการตาม
มาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษดงักล่าวแลว้ตาม แต่ปัญหาดงักล่าวก็เป็นจุดเร่ิมตน้ให้
ประชาชนในจังหวดัลาํปางมีความตระหนักถึงปัญหาหมอกควนัและเข้ามาส่วนร่วมในการ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาปัญหาหมอกควันอย่างต่อเน่ือง สังเกตได้จากการเพิ่มข้ึนของชุมชน
มาตรฐานหมู่บา้นปลอดการเผาในจงัหวดัลาํปางรวมไปถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนต่าง ๆ 
ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ซ่ึงมีหลาย
ชุมชนท่ีประสบความสาํเร็จในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งในระดบัพื้นท่ีและ
สามารถเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการจดัการชุมชนเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ี
โล่งได ้ 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนั
จากการเผาในท่ีโล่งของจงัหวดัลาํปางโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจาก
การเผาในท่ีโล่งของจงัหวดัลาํปางรวมไปถึงปัจจยัความสําเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งของจงัหวดัลาํปาง เพื่อเสนอแนวทางในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งในจงัหวดัลาํปางต่อไป 
 

1.2 คาํถามการศึกษา 
 

1.2.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งของ
จงัหวดัลาํปางเป็นอยา่งไร 

12.2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จ ปัญหาหรืออุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งจงัหวดัลาํปางเป็นอยา่งไร 

1.2.3 แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแกไ้ขปัญหา
หมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งของจงัหวดัลาํปางควรเป็นอยา่งไร 
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1.3 วตัถุประสงค์การศึกษา 
 

1.3.1 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาใน
ท่ีโล่งของจงัหวดัลาํปาง 

1.3.2 เพื่อศึกษาปัจจยัความสําเร็จปัญหาหรืออุปสรรคของกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งของจงัหวดัลาํปาง 

1.3.3 เพื่อนาํเสนอแนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
แกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่ง  
 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1.4.1 ทราบถึงสาเหตุของปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่ง
ของจงัหวดัลาํปาง 

1.4.2 ทราบถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ี
โล่งของจงัหวดัลาํปาง 

1.4.3 ทราบถึงปัจจยัความสาํเร็จปัญหาหรืออุปสรรคของการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจาก
การเผาในท่ีโล่งของจงัหวดัลาํปาง 

1.4.4 ทราบถึงแนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งของชุมชน
ตน้แบบท่ีไดรั้บรางวลัชุมชนมาตรฐานปลอดการเผา 

1.4.5 ไดผ้ลการวิจยั เพื่อนาํไปเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาให้กบัชุมชนและเจา้หนา้ท่ี
ท่ีเก่ียวขอ้งของภาครัฐของจงัหวดัทางภาคเหนือต่อไป 
 

1.5 ขอบเขตการศึกษา 
 

1.5.1 ขอบเขตด้านเนือ้หาสาระ 
ขอบเขตดา้นเน้ือหาสาระเป็นการศึกษาถึงสาเหตุและผลกระทบของปัญหาหมอกควนัจาก

การเผาในท่ีโล่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่ง 
แนวทางการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งของชุมชนตน้แบบมาตรฐานปลอดการเผา
จงัหวดัลาํปางร่วมไปถึงการศึกษาปัจจยัความสําเร็จ ปัญหาหรืออุปสรรคของการดาํเนินกิจกรรม
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งในจงัหวดัลาํปาง 
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1.5.2 ขอบเขตด้านพืน้ทีแ่ละประชากร 
ขอบเขตด้านพื้นท่ีในการศึกษา : เป็นการศึกษาพื้นท่ีจงัหวดัลาํปางซ่ึงประกอบดว้ย            

1) ชุมชนบา้นตน้ตอ้ง หมู่ 5 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง 2) ชุมชนบา้นแป้นโปงชยั หมู่ 9 
ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม จงัหวดัลาํปาง 3) บา้นสามขา หมู่ 6 ตาํบลหัวเสือ อาํเภอแม่ทะ จงัหวดั
ลาํปาง 

ขอบเขตดา้นประชากรในการศึกษา: ไดแ้ก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stake Holder) ในการมี
ส่วนร่วมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งในจงัหวดัลาํปาง ประกอบดว้ย    
1) ภาคประชาชน ประกอบดว้ย ผูน้าํชุมชนและประชาชนในชุมชนท่ีไดรั้บรางวลัชุมชนมาตรฐาน
ปลอดการเผาจงัหวดัลาํปาง 2) เจ้าหน้าท่ีภาครัฐในจงัหวดัลาํปาง ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ี
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลาํปาง เจา้หน้าท่ีสาธารณสุขจงัหวดัลาํปางเจา้หน้าท่ี
กรมทางหลวงชนบทจงัหวดัลาํปางเจา้หน้าท่ีเทศบาลเมืองลาํปางและเจา้หนา้ท่ีควบคุมไฟป่ากรม
อุทยานจงัหวดัลาํปาง 
  

1.6 นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการท่ีประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาค
ส่วนในจงัหวดัลาํปางไดมี้โอกาสไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ี
โล่งในจงัหวดัลาํปางร่วมกนั เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาใน
ท่ีโล่ง โดยผ่านกระบวนการระบุสาเหตุของปัญหาร่วมกนั การวางแผน การปฎิบติั การจดัสรร
ผลประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล รวมไปถึงจดัสรรทรัพยากรภายในชุมชน
ร่วมกนั 

เจา้หนา้ท่ีภาครัฐส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง เจา้หนา้ท่ีภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัลาํปาง ท่ีมี
ภาระหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งในจงัหวดัลาํปาง ซ่ึง
ประกอบดว้ย เจา้หน้าท่ีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลาํปาง เจา้หน้าท่ี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัลาํปาง เจ้าหน้าท่ีสํานักงานกรมทางหลวงชนบทจังหวดัลาํปาง
เจา้หน้าท่ีสาํนกังานเทศบาลเมืองลาํปางและเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานควบคุมไฟป่ากรมอุทยานจงัหวดั
ลาํปาง 

หมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่ง (Haze from Open Burning) หมายถึง กลุ่มควนัก๊าซ และ
สารพิษอ่ืน ๆ ซ่ึงเกิดจากการเผาไหม้ในท่ีโล่ง ในพื้นท่ีต่าง ๆ ของจังหวัดลําปาง สามารถ
แพร่กระจายไปไดใ้นบรรยากาศ มีผลต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย ์และส่ิงแวดลอ้ม 



 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ในการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนั
และการเผาในท่ีโล่งในจงัหวดัลาํปาง เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพถึงกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาจากหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้าํการคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดการ
นาํเสนอตามหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัปัญหาหมอกควนัหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่ง 
2.3 ปัญหาวิกฤตหมอกควนัใน 9 จงัหวดัภาคเหนือ 
2.4 มาตรการนโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.5 ขอ้มูลทัว่ไปจงัหวดัลาํปาง 
2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 แนวคดิการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

การดาํเนินกิจกรรมเพื่อแกไ้ขปัญหาของส่วนรวม ตอ้งมีการคิดวางแผนงานและพฒันา
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนัจากบุคคลหลาย ๆ ฝ่ายเพื่อจุดมุ่งหมายในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน การ
กระทาํดงักล่าวจะทาํให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั คือ ทั้งผูก้ระทาํและผูถู้กกระทาํเพราะการเรียนรู้
ร่วมกันก่อให้เกิดปัญญาและพลงัในการก้าวผ่านความยากลาํบากในการแก้ไขปัญหาและการ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ให้เกิดข้ึนในสังคมนั้นอย่างมัน่คง มนุษยทุ์กคนมีความสามารถท่ีจะพฒันา
ตนเองใหดี้ข้ึนถา้มีโอกาส การพฒันาจะมีความสามารถเพ่ิมข้ึนและเขา้ร่วมในการพฒันาเพราะการ
ให้โอกาสและให้การศึกษา จะช่วยดึงพลงัท่ีซ่อนเร้นอยู่ภายในออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม (เฉลียว บุรีภกัดี และคณะ, 2545: 112-113) โดยเนน้การกระจายผลการพฒันาให้มีความ
ครอบคลุม ทาํให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริโภคผลผลิตของสังคม มีส่วนร่วมในการตดัสินใจใน
การริเร่ิมกิจกรรม 
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โครงการ ร่วมดาํเนินการ ติดตามประเมินผลและรับผลประโยชน์ร่วมกนัอยา่งมีศกัด์ิศรี และมีความ
เท่าเทียมกนัทุกเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสมาชิกของสงัคมนั้น 

การมีส่วนร่วมจึงเป็นหัวใจสําคัญประการหน่ึงของระบบประชาธิปไตย ดังจะเห็น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ไดรั้บรองการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เร่ืองของการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งดา้นสิทธิและเสรีภาพ ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการพฒันาตามแผนนโยบายพ้ืนฐานของรัฐ ด้านการออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งและดา้นการตรวจสอบทางการเมืองเป็นไปตามแนวคิดท่ีไดใ้ห้การยอมรับการมีส่วนร่วม 
(Right to Participate) และเป็นสิทธิโดยธรรมท่ีประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมโดยถือความคิดเห็นของ
ประชาชนเป็นหลกัใหญ่ คือ อาํนาจอธิปไตยของประชาชน (ศิริกาญจน์ โกสุมภ,์ 2542: 12-13) 
ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไดมี้การกาํหนดสิทธิการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไวใ้นหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ในส่วนท่ี 12 สิทธิชุมชน ตามมาตรา 66 
บุคคลซ่ึงรวมกนัเป็นชุมชนชุมชนทอ้งถ่ินหรือชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษห์รือฟ้ืนฟู
จารีตประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติและมีส่วนร่วมในการ
จัดการการบาํรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มรวมทั้ งความ
หลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและยัง่ยนื และมาตรา 67 สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐ
และชุมชนในการอนุรักษ์บาํรุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพและในการคุม้ครองส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเพ่ือใหด้าํรงชีพอยู่
ไดอ้ย่างปกติและต่อเน่ืองในส่ิงแวดลอ้มท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ
หรือคุณภาพชีวิตของตนย่อมไดรั้บความคุม้ครองตามความเหมาะสม (สาํนกังานเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎร, 2555) 

 
2.1.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นคาํท่ีมีความหมายกวา้งอีกทั้งยงัใชใ้นบริบทท่ีแตกต่าง

กนัออกไปตามสาขาวิชาต่าง ๆ หรือตามวตัถุประสงคส่์งผลใหนิ้ยามและความหมายของการมีส่วน
ร่วมแตกต่างจากกนัไปบา้งโดยผูว้ิจยัไดร้วบรวมความหมายของคาํว่าการมีส่วนร่วม (Participation) 
ไวด้งัต่อไปน้ี 

ยวุฒัน์ วุฒิเมธี (2534: 67) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าเป็นการท่ีเปิดโอกาสให้
ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิมการพิจารณาร่วมตดัสินใจการร่วมปฏิบติัและร่วม
รับผดิชอบในเร่ืองต่าง ๆ อนัมีผลกระทบมาถึงตวัประชาชนเองการท่ีสามารถทาํใหป้ระชาชนเขา้มา
มีส่วนร่วมในการพฒันาชนบทเพ่ือแกไ้ขปัญหา 
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เจิมศกัด์ิ ป่ินทอง (2526: 11) ใหค้วามหมายของการมีส่วนร่วมว่าเป็นการเขา้ร่วมกิจกรรม
ของชาวบา้นตามท่ีหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนจดัข้ึนและชาวบา้นเป็นผูเ้สนอโดยมีการเขา้ร่วมใน
หลายระดบัเช่นการเขา้ร่วมในการฟังเฉยๆฟังและออกความคิดเห็นตลอดจนร่วมในการวางแผน
และมีผูเ้ขา้ร่วมตั้งแต่ผูใ้หญ่บา้นกรรมการหมู่บา้นและชาวบา้นทัว่ไป 

ทวีทอง หงส์วิวฒัน์ (2527: 2) ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ “การ
ท่ีประชาชนหรือชุมชนพฒันาขีดความสามารถของตนเองในการจดัการและควบคุมการใช้และ
กระจายทรัพยากรและปัจจยัการผลิตท่ีอยูใ่นสังคมตามความจาํเป็นอยา่งสมศกัด์ิศรีในฐานะสมาชิก
ในสังคมในการมีส่วนร่วมประชาชนไดพ้ฒันาการรับรู้และภูมิปัญญาซ่ึงแสดงออกในรูปแบบการ
ตดัสินใจในการกาํหนดชีวิตของตนเองอยา่งเป็นตวัของตวัเอง” 

ชีรวฒัน์ นิจเนตร (2528: 42)ไดอ้ธิบายความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า
หมายถึงการท่ีประชาชนมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือผูกพนักับกิจกรรมสาธารณะในทุกระดับของการ
ตดัสินใจทั้ งในด้านการเมืองการบริหารเศรษฐกิจและสังคมโดยอาศยัวิธีการต่าง ๆ ตั้ งแต่การ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดลอ้มชุมชนการมีบทบาทหรือหน้าท่ีใน
องคก์ารหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทางสังคมเช่นโรงงานอุตสาหกรรมบริษทัหา้งร้านระบบราชการและ
สหกรณ์ในชนบทรวมทั้ งการร่วมมือของประชาชนในองค์การทางศาสนาสมาคมตลอดจน
กระบวนการอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิตทางสงัคมของบุคคล 

ศิริกาญจน์ โกสุมภ ์(2542: 10-11)ไดอ้ธิบายความหมายของการมีส่วนร่วมในลกัษณะการมี
ส่วนร่วมว่ามี 2 ลกัษณะคือลกัษณะท่ีหน่ึงการมีส่วนร่วมแบบกวา้งๆเป็นไปดว้ยความสมคัรใจโดย
เขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจการดาํเนินงานการตรวจสอบและการร่วมรับผลประโยชน์ลกัษณะ
ท่ีสองเป็นลกัษณะท่ีเจาะจงโดยมุ่งไปท่ีความริเร่ิมความพยายามและความเป็นตวัของตวัเองในการ
ดาํเนินการควบคุมการใชท้รัพยากรในดา้นการแข่งขนั 

เฉลียว บุรีภกัดี และคณะ (2545: 114) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมคือบุคคล
สามารถเขา้ไปมีส่วนในการตดัสินใจในการกาํหนดนโยบายพฒันาอนัเป็นกระบวนการขั้นตน้ของ
การวางแผนในการพฒันาหลงัจากท่ีไดก้าํหนดวตัถุประสงคแ์ละแผนงานร่วมกนัและปฏิบติัตาม
แผนงานร่วมกนัแลว้ยงัมีส่วนร่วมในการใชป้ระโยชน์รวมทั้งการควบคุมประเมินผลโครงการ 

Gunes and Coskun (2005: 543) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเด็นดา้น
ส่ิงแวดลอ้มว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการท่ีสนบัสนุนคุณภาพของกระบวนการ
ตดัสินใจและอนุญาตให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยเฉพาะประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรง
สามารถแสดงความคิดเห็นและมีบทบาทในประเดน็นั้น ๆ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
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สาํนกัวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (2549: 20) ให้ความหมายว่าเป็นกระบวนการซ่ึง
ประชาชนหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดมี้โอกาสแสดงทศันะแลกเปล่ียนขอ้มูลและความคิดเห็นเพื่อ
แสวงหาทางเลือกและการตดัสินใจต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงการท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับร่วมกนัทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรมีส่วนร่วมในกระบวนการน้ีตั้งแต่เร่ิมแรกเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและการรับรู้
เรียนรู้การปรับเปล่ียนโครงการร่วมกนัซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

จากความหมายการมีส่วนร่วมท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทาํให้พอสรุปไดว้่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนนั้นหมายถึง การท่ีประชาชนไดมี้โอกาสเขา้ไปทาํกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยการมีส่วนร่วมนั้น
ประชาชนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการวางแผน มีส่วนร่วมในการปฏิบติั/ดาํเนินการ มีส่วนร่วมในการ
จดัสรรผลประโยชน์และมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการ
แกไ้ขปัญหาหรือจดัสรรทรัพยากรภายในชุมชนของตนเองนาํไปสู่การสร้างประโยชน์ร่วมกนัของ
ชุมชน 

 
2.1.2 ระดับของการมีส่วนร่วม 
การนาํการมีส่วนร่วมของประชาชนไปสู้ขั้นตอนการปฏิบติันั้น จาํเป็นตอ้งเขา้ใจว่าการมี

ส่วนร่วมของประชาชนมีไดห้ลายระดบัตั้งแต่ระดบัท่ีตํ่าท่ีสุดคือประชาชนไม่มีส่วนร่วมใด ๆ เลยมี
เพียงการส่ือสารในทิศทางเดียวจากหน่วยงานของภาครัฐหรือผูน้าํชุมชนซ่ึงเป็นเพียงการการแจง้
ขอ้มูลใหป้ระชาชนไดท้ราบเก่ียวกบัส่ิงท่ีตอ้งการจะดาํเนินการและในระดบัท่ีสูงข้ึนประชาชนก็จะ
มีส่วนร่วมเพิ่มข้ึนเป็นลาํดบัจนถึงระดบัสูงสุดคือประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมการตดัสินใจ
การวางแผนและการดาํเนินงานของโครงการหรือกิจกรรม ดงันั้นเพื่อให้เกิดความเขา้ใจและและ
สามารถพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนได ้การเขา้ใจในระดบัการมีส่วนร่วมนั้นจึงเป็นเร่ืองท่ีมี
ความสาํคญัอยา่งมาก ซ่ึงมีนกัวิชาการหลายท่านไดเ้สนอตวัแบบระดบัของการมีส่วนร่วมไว ้ดงัน้ี 

Arnstein (1969 อา้งถึงใน ฉตัรไชย รัตนไชย, 2553: 142) แบ่งระดบัการมีส่วนร่วมเป็น 7 
ระดบัโดยเรียกวา่บนัไดแห่งการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ 

1) การชกัชวน (Manipulation) เป็นระดบัตํ่าสุดของการมีส่วนร่วมเป็นวิธีการท่ีผูมี้
อาํนาจในการตดัสินใจตอ้งการท่ีจะโนม้นา้วใหป้ระชาชนยอมรับการตดัสินใจท่ีตดัสินใจไปแลว้ 

2) การบอกกล่าวให้ขอ้มูล (Informing) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ขอ้มูลข่าวสารแก่
ประชาชนและเสริมสร้างความเขา้ใจของประชาชนเป็นการส่ือสารทางเดียวไม่มีการรับฟังความ
คิดเห็น 
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3) การปรึกษาหารือ/รับฟังความคิดเห็น (Consultation) มีจุดมุ่งหมายเพื่อนาํขอ้มูล
และผลการศึกษามาปรึกษากบัประชาชนเก่ียวกบัประเด็นปัญหาทางเลือกทางแกไ้ข ฯลฯ มีการเปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็นบา้งแต่ไม่มีหลกัประกนัใด ๆ ว่าความคิดเห็นเหล่านั้นจะถูกนาํไป
พจิารณา 

4) การสร้างความร่วมมือ/ลดความขดัแยง้ (Placation) เร่ิมเปิดใหมี้การส่ือสาร 2 ทาง
แต่เป็นเพียงการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเก่ียวกบัโครงการโดยเฉพาะความคิดเห็นท่ีนาํไปสู่
การลดผลกระทบลดความขดัแยง้อยา่งไรก็ตามผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจยงัสงวนไวซ่ึ้งสิทธิในการ
ตดัสินใจขั้นสุดทา้ย 

5) การสร้างมิตรภาพ/ต่อรอง (Partnership) อนุญาตใหมี้การต่อรองหรือแลกเปล่ียน
กบัผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจและจะนาํไปสู่การปฏิบติั 

6) การร่วมตดัสินใจ (Delegated Power) ประชาชนสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัการดาํเนินโครงการไดอ้ย่างเต็มท่ีนบัเป็นช่องทางหน่ึงของการสร้างพลงัต่อรอง
ใหก้บัประชาชน 

7) การสนบัสนุนความคิดริเร่ิมของประชาชน (Citizen Control) เป็นระดบัสูงสุดใน
ระดบัน้ีสาธารณะชนสามารถคิดวางแผนและดาํเนินโครงการเองโดยหน่วยงานรัฐเป็นเพียงผูใ้หก้าร
สนบัสนุน 

International Association for Public Participation (อา้งถึงใน ฉตัรไชย รัตนไชย, 2553: 
144) ซ่ึงเป็นองคก์รนานาชาติดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีไดรั้บการยอมรับทัว่โลกไดแ้บ่ง
ระดบัของการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดบั การแบ่งลกัษณะน้ีเป็นรูปแบบท่ีหน่วยงาน
ภาครัฐในประเทศไทยหลายแห่งไดย้ดึแนวทางในการดาํเนินการดา้นการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ 

1) การใหข้อ้มูลข่าวสาร (Informing) เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัตํ่า
ท่ีสุดแต่ก็มีความสําคัญเพราะเป็นก้าวแรกของการท่ีภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่
กระบวนการมีส่วนร่วมในเร่ืองต่าง ๆ มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนและ
เสริมสร้างความเขา้ใจของประชาชนเก่ียวกบัประเด็นปัญหาทางเลือกและทางแกไ้ขโดยอาจใช้
ช่องทางต่าง ๆ เช่นเอกสารส่ิงพิมพส่ื์อต่าง ๆ จดหมายข่าวการจดันิทรรศการการจดังานแถลงข่าว
และการใหข้อ้มูลผา่นเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

2) การรับฟังความคิดเห็น (Consultation) เป็นกระบวนการท่ีเปิดให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลขอ้เท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตดัสินใจของหน่วยงาน
ภาครัฐดว้ยวิธีต่าง ๆ มีวตัถุประสงคเ์พื่อไดรั้บขอ้มูลและความคิดเห็นจากประชาชนเก่ียวกบัสภาพ
ปัญหาความคิดเห็นและแนวทางการแกไ้ขจากประชาชนเพ่ือนาํมาใชใ้นการตดัสินใจโดยอาจใช้
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วิธีการรับฟังความคิดเห็นการสํารวจความคิดเห็นการจดัเวทีสาธารณะการประชุมกลุ่มย่อยการ
แสดงความคิดเห็นผา่นเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

3) การดึงใหเ้ขา้มาเก่ียวขอ้ง (Involvement) เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานหรือร่วมเสนอแนะแนวทางท่ีนําไปสู่การตัดสินใจเพื่อร่วมทาํงานกับ
ประชาชนเพื่อสร้างความมัน่ใจให้กับประชาชนว่าขอ้มูลความคิดเห็นและความต้องการของ
ประชาชนจะถูกนาํไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐเพื่อสร้างความมัน่ใจให้
ประชาชนว่าความคิดเห็นและความตอ้งการของประชาชนจะไดรั้บการพิจารณาโดยอาจใช้วิธี
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณานโยบายสาธารณะการทาํประชาพิจารณ์การจัดตั้ ง
คณะทาํงานเพ่ือเสนอประเดน็นโยบาย เป็นตน้ 

4) ความร่วมมือ (Collaboration) เป็นการร่วมกลุ่มประชาชนผูแ้ทนภาคสาธารณะมี
ส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนและภาครัฐเป็นหุ้นส่วนกนัในทุกขั้นตอนของการตดัสินใจและมีการ
ดาํเนินกิจกรรมร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ระบุปัญหาพฒันาทางเลือกและแนวทางแกไ้ขโดยอาจใช้
วิธีการต่าง ๆ เช่นแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีมีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการกาํหนดวิธีการทาํงานให้
มีการตดัสินใจแบบมีส่วนร่วม เป็นตน้ 

5) การเสริมอาํนาจแก่ประชาชน (Empowerment) เป็นขั้นท่ีใหบ้ทบาทประชาชนใน
ระดบัสูงท่ีสุดคือใหป้ระชาชนเป็นผูต้ดัสินใจเช่นการลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ หรือ
โครงการเงินผนัซ่ึงเร่ิมมาตั้งแต่สมยัรัฐบาลหม่อมราชวงศ ์ คึกฤทธ์ิ ปราโมชในปี พ.ศ. 2519และ
ต่อมาไดพ้ฒันารูปแบบมาเป็นโครงการกองทุนหมู่บา้นท่ีมอบอาํนาจให้ประชาชนเป็นผูต้ดัสินใจ
ทั้งหมดเช่นการช่วยเหลือในดา้นการใหข้อ้มูลหรือการสนบัสนุนทางดา้นเทคนิคเป็นตน้ 
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ถือว่าเป็นเร่ืองของประชาชน ฉะนั้นประชาชนก็ควรทาํกนัเองโครงการหรือกิจการท่ีไม่ไดรั้บการ
สนบัสนุนจากรัฐลว้นยอ่มไม่สมัฤทธ์ิผลเช่นกนั 

พิเชฐ โสภณแพทย ์(2555: 11-12) แบ่งระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนแบ่งไดต้ั้งแต่
ระดบัตํ่าสุดท่ีไม่ค่อยไดรั้บความสนใจจากประชาชนจนถึงระดบัสูงสุดท่ีความสนใจของประชาชน
มีมากท่ีสุด สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

1) ระดับการให้ข้อมูลเป็นระดับท่ีตํ่ า ท่ีสุดของกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนแต่ก็เป็นระดับเร่ิมตน้ของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่นกันคือผูด้าํเนิน
โครงการเป็นผูใ้หข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเพิ่มข้ึน 

2) ระดบัรับฟังความเห็นเป็นระดบัท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนไดช้ี้แจงให้คาํแนะนาํ 
ใหข้อ้เทจ็จริงและการแสดงขอ้วิตกกงัวลแก่ผูด้าํเนินโครงการเพ่ือนาํไปปรับปรุงแกไ้ขมาตรการต่าง 
ๆ ให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการหรือความกังวลของสังคมทั้ งน้ีขอ้เสนอของประชาชนก็ไม่มี
หลกัประกนัถึงการท่ีผูด้าํเนินโครงการจะนาํไปใชจ้ริง 

3) ระดบัการสร้างความร่วมมือเป็นระดบัท่ีให้ประชาชนเขา้มาร่วมในกระบวนการ
ดาํเนินการต่าง ๆ ของผูด้ ําเนินโครงการตั้ งแต่เร่ิมต้นเพื่อเสนอแนะแนวทางท่ีจะนําไปสู่การ
ตดัสินใจเป็นการสร้างความมัน่ใจแก่ประชาชนวา่ขอ้เสนอต่าง ๆ จะถูกนาํไปใชจ้ริง 

4) ระดบัการตดัสินใจจากประชาชนเป็นระดบัท่ีสูงท่ีสุดของกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนท่ีให้ประชาชนเป็นผูเ้สนอหรือริเร่ิมโครงการต่าง ๆ รวมทั้ งเป็นผูต้ดัสินใจท่ีจะ
ยอมรับหรือปฏิเสธโครงการก็ไดท้ั้งน้ีการมีส่วนร่วมในระดบัน้ีจะประสบความสาํเร็จไดต้อ้งไดรั้บ
การสนบัสนุนจากภาครัฐ 
 

 
 
ภาพที ่2.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนความตอ้งการการสนบัสนุน

จากรัฐและอาํนาจของรัฐ/เอกชน 
แหล่งทีม่า: พิเชฐ โสภณแพทย,์ 2555: 11-12. 
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จากขอ้มูลระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีกล่าวมาในเบ้ืองตน้ผูว้ิจยั สรุปไดว้่าการมี
ส่วนร่วมของประชาชนนั้นสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ระดบั ไดด้งัน้ี 

1) ระดับการให้ข้อมูลเป็นระดับท่ีตํ่ า ท่ีสุดของกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนแต่การให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจนั้นเป็นการเร่ิมตน้ของ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีสาํคญัท่ีสุดเน่ืองจากขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีประชาชนไดรั้บนั้นจะ
ส่งผลต่อการตดัสินใจต่อการเขา้ร่วมกบัโครงการ 

2) ระดับรับฟังความเห็นเป็นระดับการมีส่วนร่วมท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
ช้ีแจงให้ขอ้เท็จจริงและการแสดงขอ้วิตกกงัวลต่อโครงการเพ่ือนาํไปสู่การพฒันาโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน 

3) ระดับการสร้างความร่วมมือเป็นระดับท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มาร่วม
ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการท่ีจัดข้ึนตั้ งแต่เร่ิมต้นการดําเนินกิจกรรม ซ่ึงเป็นการ
แลกเปล่ียนแนวคิดและวิธีการในการดาํเนินกิจกรรมของประชาชนในพื้นท่ีและผูจ้ดัการโครงการ 
นาํไปสู่การพฒันาทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา 

4) ระดับร่วมตัดสินใจและควบคุมโดยประชาชนเป็นระดับท่ีสูงท่ีสุดของ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นผูเ้สนอหรือริเร่ิม
โครงการหรือดูแลรับผิดชอบโครงการท่ีได้มีการริเร่ิมไวแ้ลว้ โดยประชาชนจะเป็นผูป้ระเมิน
ความสาํเร็จของโครงการท่ีดาํเนินการและมีอาํนาจตดัสินใจว่าควรจะดาํเนินโครงการนั้นต่อหรือ
ยกเลิกโครงการนั้น โดยมีภาครัฐหรือภาคเอกชนเป็นผูใ้ห้การสนับสนุนการดาํเนินโครงการท่ี
ประชาชนริเร่ิมข้ึนเท่านั้น  

 
2.1.3 แนวทางการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมทีป่ระสบผลสําเร็จ 
แนวทางการบริหารจดัการการมีส่วนร่วมท่ีประสบผลสําเร็จมีส่ิงท่ีตอ้งให้ความสําคญั

(อรทยั ก๊กผล, 2552) ไดแ้ก่ 
1) การเร่ิมตน้ก่อนการตดัสินใจ (Staring Early) กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนจะตอ้งเร่ิมตั้งแต่ระยะแรก มีการใหข้อ้มูล กระตุน้ให้เกิดความคิดเห็นและใหมี้การรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนก่อนการตดัสินใจ ความลม้เหลวของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
อดีตมกัเกิดจากภาครัฐเร่ิมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนหลงัจากมีการตดัสินใจดาํเนิน
โครงการเรียบร้อยแลว้ หรือมีขอ้ผูกมดัอ่ืน ๆ จนเปล่ียนแปลงไม่ไดห้รือหลงัจากมีความขดัแยง้
เกิดข้ึนอยา่งไรก็ตามการจดัใหมี้การรับฟังความคิดเห็นก่อนการตดัสินใจไม่ไดมี้ความหมายว่าก่อน
การตดัสินใจไม่ก่ีวนั หรืออีกไม่ก่ีสัปดาห์ เน่ืองจากมิติเวลาเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะสะทอ้นความจริงใจ
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ของหน่วยงานภาครัฐ ในกระบวนการมีส่วนร่วมจึงควรจดัให้มีเวลาเพียงพอในการรับฟังความ
คิดเห็นอยา่งกวา้งขวาง เพื่อใหเ้กิดการตดัสินใจท่ีสะทอ้นความคิดเห็นของชุมชน 

นอกจากน้ีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่ตน้มี
ประโยชน์ช่วยใหป้ระชาชนมีเวลาคิดถึงทางเลือกหรือแนวทางแกปั้ญหาของชุมชนท่ีเหมาะสมมาก
ข้ึน และเป็นขอ้มูลพื้นฐานสาํคญัในการพฒันาโครงการ ดงันั้นการบริหารการมีส่วนร่วมท่ีดีควรให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมตั้งแต่ตน้ มีการสร้างความตระหนักถึงปัญหาและความจาํเป็นของ
โครงการหรือในขั้นตอนการหาขอ้มูลพื้นฐาน 

2) ครอบคลุมผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder) หลกัการสาํคญัของการมีส่วนร่วมอีก
ประการหน่ึงคือ การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการท่ีตอ้งเปิดโอกาสให้มีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
อย่างกวา้งขวาง (Inclusive) ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้มถือเป็นผูมี้ส่วนได้เสีย ทั้งผูท่ี้ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ควรมีโอกาสเขา้มาสู่
กระบวนการมีส่วนร่วม แต่กลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงอาจตอ้งรับฟังขอ้มูลหรือปรึกษาหารือ
เป็นอนัดบัแรก ๆ  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตอ้งให้ความสําคญัในการระบุผูมี้ส่วนได้เสียระมดัระวงั
ไม่ให้เกิดการผิดกลุ่มเป้าหมายตอ้งตระหนักว่าประชาชนแต่ละกลุ่มไดรั้บผลกระทบจากประเด็น
การตดัสินใจไม่เท่ากนั บ่อยคร้ังท่ีเรามกัคิดว่าประชาชนเป็นกลุ่มเดียวกนัแต่ในความจริงผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบอาจมีหลากหลายกลุ่ม การบริหารการมีส่วนร่วมตอ้งมัน่ใจว่ากลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีสาํคญั
ทุกกลุ่มไดมี้โอกาสเขา้มามีส่วนร่วมซ่ึงแต่ละกลุ่มอาจมีรูปแบบและเทคนิคการมีส่วนร่วมท่ีแตกต่าง
กนัเพื่ออาํนวยความสะดวกให้กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้มามีส่วนร่วมได ้เช่นการกาํหนดเวลาการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีเขา้มาร่วม หรือการใชภ้าษาทอ้งถ่ิน รวมทั้งการอาํนวยความสะดวก
ในการเดินทางใหก้บัประชาชน 

3) ความจริงใจ (Sincerity) เป็นฐานของความไวว้างใจ และเน่ืองจากการมีส่วนร่วม
เป็นกระบวนการท่ีมีความละเอียดอ่อนและมีความสมัพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการจดั
กระบวนการมีส่วนร่วมกบัประชาชนถือว่าเป็นมิติท่ีมีความสาํคญั ในการบริหารการมีส่วนร่วมให้
ประสบผลสาํเร็จหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นเจา้ขององคก์รหรือผูมี้อาํนาจอนุมติัตอ้งจดัการกระบวนการ
มีส่วนร่วมอยา่งจริงใจเปิดเผยช่ือสัตวป์ราศจากอคติ ให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั มีการส่ือสารสองทาง
อยูต่ลอดเวลาโดยเฉพาะการใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและเพียงและพอเพียง ตอบสนองต่อความสงสัยของ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียรวมทั้งแจง้ความกา้วหน้าหรือการเปล่ียนแปลงของโครงการอย่างต่อเน่ืองอธิบาย
กระบวนการต่าง ๆ อยา่งชดัเจนลดขอ้สงสัยต่าง ๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดข่าวลือใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในระยะเร่ิมตน้ขณะเดียวกนัตั้งใจรับฟังความคิดเห็นขอ้มูลต่าง ๆ และนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บไปเป็น
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ขอ้มูลสําหรับการตดัสินใจซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นพื้นฐานของความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจซ่ึงกนั
และกนัความไวใ้จและความน่าเช่ือถือนาํมาซ่ึงความร่วมมือความเขา้ใจและการส่ือสารท่ีดีข้ึน 

4) ความยืดหยุ่นเหมาะกบัสถานการณ์ (Suitability) หลกัการท่ีสําคญัประการ
สุดทา้ยของการบริหารการมีส่วนร่วมคือการเลือกเทคนิคหรือรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประเทศและขนาดของโครงการความหลากหลายและ
ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัเช่นพื้นท่ีกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียตลอดจนความแตกต่างดา้นวฒันธรรมสังคมและ
ค่านิยมระดบัความสนใจของชุมชนในประเด็นหรือโครงการความสามารถและความพร้อมรวมทั้ง
ขอ้จาํกัดของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ในการจัดกระบวนการการมีส่วนร่วมเช่นด้านระยะเวลา
บุคลากร งบประมาณ ความสาํเร็จของการมีส่วนร่วมอยูท่ี่ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์
และการเลือกกระบวนการมีส่วนร่วมท่ีเหมาะสมการมีส่วนร่วมท่ีสร้างสรรค์ตอ้งประกอบดว้ย
กระบวนการยอ่ยหลายรูปแบบทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการนอกจากนั้นตอ้งตระหนกัว่าการ
ใหข้อ้มูลข่าวสารและขอ้เทจ็จริงเป็นองคป์ระกอบท่ีขาดไม่ไดข้องการปรึกษาหารือท่ีมีประสิทธิผล 

จากรายละเอียดของหลักการพื้นฐานของการบริหารการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ี
ผูบ้ริหารโครงการการมีส่วนร่วมตอ้งยึดถือขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสรุปประเด็นสําคญัเพื่อใชเ้ป็นกรอบ
แนวคิดการพิจารณาหลกัการบริการจดัการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนซ่ึงเป็นประเด็น
หน่ึงในกรอบแนวคิดการดาํเนินการวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งของจงัหวดัลาํปาง ซ่ึงประกอบดว้ย 

1) การเร่ิมตน้ก่อนการตดัสินใจ (Staring Early) ในประเด็นน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาจาก
รายละเอียดแนวคิดซ่ึงสามารถประยกุตม์าเป็นประเด็นการพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ การให้
ขอ้มูลข่าวสารท่ีจาํเป็นกบัประชาชน ช่องทางในการส่ือสารระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน และ
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 

2) ครอบคลุมผู ้มี ส่วนได้เ สีย  (Stakeholder) ในประเด็นน้ีผู ้วิจัยได้ศึกษาจาก
รายละเอียดแนวคิดซ่ึงสามารถประยกุตม์าเป็นประเด็นการพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ กลุ่มผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียภาครัฐ และกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภาคประชาชน 

3) ความจริงใจ (Sincerity) ในประเด็นน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากรายละเอียดแนวคิดซ่ึง
สามารถประยุกต์มาเป็นประเด็นการพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่การแสวงหาแนวทางการ
แกไ้ขปัญหา การไม่แสวงหาผลประโยชน์จากกิจกรรมและการจดัสรรผลประโยชน์ 

4) ความยดืหยุน่เหมาะกบัสถานการณ์ (Suitability) ในประเด็นน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาจาก
รายละเอียดแนวคิดซ่ึงสามารถประยุกตม์าเป็นประเด็นการพิจารณาคือการคาํนึงถึงปัจจยัพื้นฐาน
ของการบริหารจดัการในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ทรัพยากร (Resources) ซ่ึงสามารถแบ่งประเด็นการ
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พิจารณาออกได้เป็น ดา้นบุคคล และด้านงบประมาณท่ีใช้ในการดาํเนินกิจกรรมป้องกันแก้ไข
ปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งของจงัหวดัลาํปาง 

 
2.1.4 รูปแบบและกระบวนการมีส่วนร่วม 
อรทยั ก๊กผล (2552) กล่าวว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนควรดาํเนินการอย่าง

เป็นระบบและมีการวิเคราะห์สถานการณ์การเตรียมการล่วงหนา้ดงันั้นการวางแผนโครงการการมี
ส่วนร่วมจะเป็นกลไกหรือเป็นเคร่ืองมือช่วยให้การมีส่วนร่วมประสบความสําเร็จซ่ึงการวาง
แผนการมีส่วนร่วมประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นการวางแผน และขั้นนาํแผน
ไปสู่การปฏิบติัโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ขั้นเตรียมการ โดยจะตอ้งกาํหนดทีมงานหรือผูรั้บผดิชอบ ตรวจสอบสถานการณ์
ภายในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการตดัสินใจ เช่น ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ระยะเวลาการจดักิจกรรม 
และงบประมาณ เป็นตน้ และประเมินสถานการณ์สาธารณะ เช่น กาํหนดระดบัความสนใจของ
สาธารณะหรือชุมชนในประเดน็ท่ีตอ้งสินใจ 

2) ขั้นการวางแผนจากขอ้มูลต่าง ๆ ในขั้นการเตรียมการ ทีมงานตอ้งนาํมาวิเคราะห์
เพื่อจดัทาํแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกาํหนดผูมี้ส่วนไดเ้สีย และวิเคราะห์ความสาํคญั
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนนาํมาเขียนแผนการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความชดัเจนและ
ก่อใหเ้กิดความร่วมมือในการประสานงาน 

3) ขั้นนาํแผนไปสู่การปฏิบติั หลงัจากมีแผนการมีส่วนร่วม ต่อไปคือการดาํเนินการ
ตามแผน ซ่ึงตอ้งมีการจดัทาํแผนปฏิบติัการของแต่ละกิจกรรมการมีส่วนร่วม เช่น การจัดเวที
สาธารณะตอ้งตดัสินใจวา่จะจดัท่ีใด ใครเป็นวิทยากร เป็นตน้ 

โดยแนวคิดของ Cohen and Uphoff (1979 อา้งถึงใน พีรพล ไชยพงศ,์ 2539: 10) ไดจ้าํแนก
รูปแบบการมีส่วนร่วมเป็น 4 ประเภท คือ 

1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจหมายถึงการท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิม
โครงการโดยมีการอภิปรายถึงปัญหาและความตอ้งการมีการจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาการ
กาํหนดทางเลือกว่าควรจะจดัทาํโครงการหรือกิจกรรมใดบา้งและการตดัสินใจว่าจะทาํโครงการ
หรือกิจกรรมใดและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจยงัครอบคลุมไปถึงการตดัสินใจในระหว่างการ
ดาํเนินงานโครงการ 

2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัหมายถึงการท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในทรัพยากรต่าง 
ๆ ให้กับโครงการทั้ งในด้านเงินแรงงานวัสดุอุปกรณ์และการมีส่วนร่วมในการบริหารและ
ประสานงานโครงการต่าง ๆ 



18 

3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์การมีส่วนร่วมประเภทน้ีมีสองนยัคือเป็นทั้งการ
ร่วมรับประโยชน์และร่วมรับผลสืบเน่ืองในทางลบจากโครงการพฒันาผลประโยชน์ท่ีไดรั้บไดแ้ก่ 
1) ผลประโยชน์ด้านวตัถุคือการมีรายได้และทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึนและมัน่คงมากข้ึนหรือการมี
สาธารณูปโภคท่ีเพียงพอมีประสิทธิภาพหรือคุณภาพดี 2) ผลประโยชน์ดา้นสังคมไดแ้ก่การไดรั้บ
การศึกษาหรือมีการรู้หนงัสือมากข้ึนรวมทั้งการให้บริการสังคมอ่ืน ๆ มากข้ึนและมีคุณภาพดีข้ึน 
และ 3) ผลประโยชน์ส่วนบุคคลไดแ้ก่การมีความนบัถือตนเองมากข้ึนมีพลงัอาํนาจทางการเมือง
มากข้ึนและมีความรู้สึกถึงความมีประสิทธิภาพของตนเอง  

4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลเป็นการท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ประเมินโครงการทั้งอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการรูปแบบการมีส่วนร่วมประเมินอยา่งเป็น
ทางการเช่นการประชุมเพื่อทบทวนและประเมินการดาํเนินงานท่ีผ่านมาการร่วมเป็นคณะทาํงาน
หรือคณะกรรมการในการประเมินผลหรือการเขา้ร่วมเป็นคณะทาํงานในการวิจยัประเมินผลสาํหรับ
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยา่งไม่เป็นทางการเช่นการประชุมกลุ่มยอ่ยอยา่งไม่เป็นทางการ
หรือการพบปะพดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินงานของโครงการ 

เพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจระดบัขั้นของการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff ได้
ง่ายข้ึนจึงขอนาํเสนอวงจรของการมีส่วนร่วมดงัปรากฏในรูปต่อไปน้ี 
 

 
 
ภาพที ่2.3  ระดบัขั้นของการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff 
แหล่งทีม่า: Cohen and Uphoff, 1979 อา้งถึงใน พีรพล ไชยพงศ,์ 2539: 10. 
 

ปาริชาติ วลยัเสถียร และคณะ (2546: 205) กล่าววา่กระบวนการมีส่วนร่วม ดงัน้ี 
1) การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชนจะมีการกระตุน้ให้ประชาชนไดร่้วมกนัเรียนรู้

สภาพของชุมชนการดาํเนินชีวิตทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการทาํงาน
และร่วมกนัคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาตลอดจนการจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา 
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2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนโดยจะมีการรวมกลุ่มอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นเพื่อการกาํหนดนโยบายวตัถุประสงคว์ิธีการแนวทางการดาํเนินงานและทรัพยากรทีจะตอ้ง
ใช ้

3) การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการพฒันาโดยการสนับสนุนด้านวสัดุอุปกรณ์
แรงงาน เงินทุนหรือเขา้ร่วมบริหารงานการใชท้รัพยากรการประสานงานและดาํเนินการขอความ 
ช่วยเหลือจากภายนอก 

4) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพฒันาเป็นการนาํเอากิจกรรมมาใช้
ใหเ้กิดประโยชน์ทั้งดา้นวตัถุและจิตใจโดยอยูบ่นพื้นฐานความเท่าเทียมกนัของบุคคลและสังคม 

5) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการพฒันาเพื่อทีจะแก้ไขปัญหา  
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดท้นัที 

วิชิต นนัทสุวรรณ และจาํนง แรกพินิจ (2541: 21-29) ไดน้าํเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจดัการศึกษาไว ้ดงัน้ี 

1) รูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาตนเองการจดัการศึกษาในลกัษณะน้ีเกิดจาก
ความสามารถและความตอ้งการของคนในชุมชนท่ีมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและ
ตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกในชุมชนโดยยดึหลกัใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งไม่มีขีดจาํกดัของ
ระยะเวลาสถานท่ีเพศและอายเุป็นการเปิดโอกาสใหค้นไดเ้รียนรู้ตามอธัยาศยัท่ีแทจ้ริงชุมชนไดเ้ขา้
มามีบทบาทหลักในการจัดการศึกษาทั้ งน้ี รูปแบบการมีส่วนร่วมตามแนวทางน้ีต้องอาศัย
องคป์ระกอบ 3 อยา่งท่ีมีอยูใ่นชุมชนไดแ้ก่คนความรู้และทรัพยากรโดยมีกระบวนการดาํเนินการ
คือ 

(1) การวิเคราะห์-สงัเคราะห์ปัญหาชุมชน 
(2) หาทางออกท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต 
(3) ดาํเนินการสร้างกิจกรรมเพ่ือใหผู้เ้รียนไดแ้กไ้ขปัญหาท่ีมีอยู ่
(4) ประเมินผลกิจกรรม 

โดยการกาํหนดเน้ือหาหรือกิจกรรมการเรียนรู้จะเร่ิมจากจุดเลก็ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวิตประจาํวนัแลว้ขยายออกไปสู่เน้ือหาหรือกิจกรรมท่ีซบัซอ้นและเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตทั้งหมด 

2) รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนชุมชนมีส่วนร่วมกับ
โรงเรียนในการสร้างหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงของสภาพชุมชน
สนองความตอ้งการและวิถีชีวิตของชุมชนในทอ้งถ่ินโดยบุคคลในทอ้งถ่ิน เช่น ปราชญช์าวบา้น ผูรู้้ 
ผูน้าํชุมชน ผูป้กครอง มาจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ินและประเมินผล 
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3) รูปแบบการเช่ือมประสานการจดัการศึกษาระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในรูปแบบน้ีจะเกิดข้ึนเฉพาะกบัชุมชนท่ีมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเขม้แข็งมีองคก์ร
ชุมชนเพื่อจดัการเรียนรู้ร่วมกนัมีเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัชุมชนอ่ืน
รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาตามท่ีไดก้ล่าวมานั้นสรุปไดว้่ารูปแบบการมี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษานั้นนอกจากจะเป็นการมีส่วนร่วมกบัโรงเรียนในการพฒันาการจดัการ
เรียนการสอนแลว้นอกจากจะเป็นการมีส่วนร่วมกบัโรงเรียนในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน
แลว้ยงัเป็นไปในลกัษณะของการร่วมกนัจดัการศึกษาให้แก่คนในชุมชนเพื่อสร้างความเขม้แข็ง
ใหแ้ก่ชุมชนนั้น ๆ ดว้ยบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมในระดบัสูง 

World Health Organization (อา้งถึงใน สุภาพร ดารักษ,์ 2550: 14-35) ไดเ้สนอว่ารูปแบบ
ของการมีส่วนร่วมท่ีถือวา่เป็นรูปแบบท่ีแทจ้ริงนั้นจะตอ้งประกอบดว้ยขบวนการ 4 ขั้นตอน คือ 

1) การวางแผน (Planning) ประชาชนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา
จดัลาํดบัความสาํคญัตั้งเป้าหมายกาํหนดการใชท้รัพยากรกาํหนดวิธีการติดตามและประเมินผลและ
ประการสาํคญัคือการตดัสินใจดว้ย 

2) การดาํเนินกิจกรรม (Implementation) ประชาชนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการ
และการบริหารการใชท้รัพยากรมีความรับผดิชอบในการจดัสรรควบคุมทางการเงินและการบริหาร 

3) การใชป้ระโยชน์ (Utilization) ประชาชนจะตอ้งมีความสามารถในการนาํ
กิจกรรมมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดซ่ึ้งเป็นการเพิ่มระดบัของการพึ่งตนเองและการควบคุมทางสงัคม 

4) การไดรั้บผลประโยชน์ (Obtaining Benefits) ประชาชนจะตอ้งไดรั้บการแจกจ่าย
ผลประโยชน์จากชุมชนในพ้ืนฐานท่ีเท่ากนัซ่ึงอาจจะเป็นผลประโยชน์ส่วนตวัสงัคมหรือวตัถุกไ็ด ้

ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2527: 6) ไดก้าํหนดขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคข์องนโยบายการพฒันา คือ 

1) ร่วมทาํการศึกษาคน้ควา้ถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาทีเกิดข้ึนในชุมชนรวม
ตลอดถึงความตอ้งการของชุมชน 

2) ร่วมคน้หาและสร้างรูปแบบและวิธีการพฒันาเพื่อแกไ้ขปัญหาของชุมชนหรือ
สร้างสรรคสิ์งใหม่ทีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือสนองต่อความตอ้งการของชุมชน 

3) ร่วมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขจดัและแก้ไข
ปัญหาและสนองความตอ้งการของประชาชน 

4) ร่วมตดัสินใจในการใชท้รัพยากรทีมีจาํกดัใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5) ร่วมจดัหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพ 
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6) ร่วมลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและ
หน่วยงาน 

7) ร่วมปฏิบติัตามนโยบายแผนงานโครงการและกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายท่ี
วางไว ้

8) ร่วมควบคุมติดตามประเมินผลและร่วมบาํรุงรักษาโครงการและกิจกรรมทีไดท้าํ
ไวท้ั้งภาคเอกชนและภาครัฐใหเ้ป็นประโยชน์ตลอดไป 

จากการศึกษารูปแบบและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนขา้งตน้ผูว้ิจยัสามารถสรุป
ประเดน็สาํคญัเพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวคิดการดาํเนินการวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งของจงัหวดัลาํปาง ซ่ึงประกอบดว้ย 5 รูปแบบ 
ไดแ้ก่ 

1) การมีส่วนร่วมในการระบุสาเหตุของปัญหา เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีไดเ้รียนรู้สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนร่วมกนัซ่ึงจะเป็นตวักลไก
สาํคญัท่ีจะกระตุน้จิตสาํนึกของประชาชนในพ้ืนเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

2) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เป็นกระบวนการท่ีเปิดโอกาสให้ผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียในการดาํเนินกิจกรรมหรือโครงการไดเ้ขา้มามีส่วนในการกาํหนดแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

3) การมีส่วนร่วมในการวางแผน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมใน
การกาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน
พื้นท่ี 

4) การมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบติั เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นของ
การดาํเนินกิจกรรมตามแผนงานท่ีวางไว ้

5) การมีส่วนร่วมในการประเมิลผลการดาํเนินกิจกรรมของโครงการเพ่ือติดตาม
ความสําเร็จของโครงการ แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดระหว่างดาํเนินกิจกรรม รวมไปถึงการปรับปรุงและ
พฒันาโครงการเพ่ือใหต้อบสนองต่อความตอ้งการสูงสุดของชุมชน  
 

2.1.5 ปัจจัยและเงื่อนไขของการมีส่วนร่วม 
การท่ีจะทาํให้ชุมชนหรือประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมนั้นจะตอ้งมีปัจจยัต่าง ๆ ท่ีช่วยเสริม

และสนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ ซ่ึงไดมี้นกัวิชาการไทยและนกัวิชาการต่างประเทศไดท้าํ
การสรุปและรวบรวมไวด้งัน้ี 
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Reeder (1973: 94-98) ไดแ้บ่งปัจจยัท่ีเป็นเหตุผลในการตดัสินใจของคนเพื่อจะกระทาํ
หรือไม่กระทาํพฤติกรรมเป็น 3 ปัจจยัใหญ่ ๆ คือ 

1) ปัจจยัดึงดูด (Pull Factors) ไดแ้ก่ 
(1) เป้าหมาย (Goal) การกระทาํทุกอยา่งจะตอ้งมีเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์

อาจจะเป็นความเช่ือความรู้สึกแถลงการณ์ของทางราชการและอาจจะเป็นเง่ือนไขท่ีตนเองหรือคน
อ่ืนเป็นผูก้าํหนดใหเ้ป็นไปในแนวความปรารถนา 

(2) ความเช่ือ (Belief) เป็นความคิดหรือความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเองโดยปราศจากการ
อา้งอิงใด ๆ ความเช่ือน้ีจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเพราะคนส่วนมากจะเลือกทาํตามความเช่ือ
พื้นฐานท่ีเขามีอยูด่ั้งเดิม 

(3) ค่านิยม (Value) เป็นระบบหน่ึงของความเช่ือการดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมนั้น ๆ 
จะตอ้งสร้างเง่ือนไขในการดาํรงชีวิตการท่ีจะทาํหรือไม่ทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีพื้นฐานมาจากการท่ีสังคม
นั้นตดัสินแลว้วา่ดีหรือเลว 

(4) ความเคยชินและขนบธรรมเนียมประเพณี (Habit and Customs) เป็นรูปแบบ
ท่ีสร้างข้ึนมาจากความรับผิดชอบภายในกลุ่มซ่ึงคนในสังคมจะยอมรับด้วยความเต็มใจเป็น
แบบอย่างท่ีสมบูรณ์และมีเหตุผลการกระทาํท่ีแสดงออกมาเช่นน้ีเป็นเพราะความเคยชินและเป็น
ประเพณีดั้งเดิมยดึถือมานาน 

2) ปัจจยัผลกัดนั (Push Factors) ไดแ้ก่ 
(1) ความคาดหวงั (Expectations) เป็นความรู้สึกภายในตวัเราหรือท่ีเกิดข้ึนจาก

ตวับุคคลกลุ่มและสงัคมท่ีไดคิ้ดหรือหวงัใหต้วัเราควรจะมีความเช่ือความรู้สึกหรือแสดงการกระทาํ
ออกมาตามท่ีตอ้งการ 

(2) ขอ้ผกูพนั (Commitments) เม่ือมีการรวมกลุ่มกิจกรรมพิเศษข้ึนในสังคมก็จะ
มีขอ้ผูกพนัท่ีสมาชิกในกลุ่มจะต้องทาํตามสัญญาหรือขอ้ผูกพนัตามท่ีกลุ่มได้ตั้ งข้ึนเม่ือมีการ
รวมกลุ่มกิจกรรมพิเศษข้ึนในสังคมก็จะมีขอ้ผูกพนัท่ีสมาชิกในกลุ่มตอ้งทาํตามสัญญาหรือขอ้
ผกูพนัตามท่ีกลุ่มไดต้ั้งข้ึน 

เมธี จนัทร์จารุภรณ์ (2541) เสนอปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีควรพิจารณาใน
การพฒันา 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) บทบาทและพฤติกรรมของเจา้หน้าท่ีรัฐ ซ่ึงมีทั้งส่วนส่งเสริม สนับสนุน หรือ
ขดัขวางการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตรง ซ่ึงเง่ือนไขท่ีสําคญัท่ีสุดสําหรับเจา้หน้าท่ีในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน คือ การยอมรับในศกัด์ิศรีในความเป็นมนุษย ์มีความเคารพ และ
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นับถือชาวบา้น พร้อมท่ีจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของชาวบา้นและมีความเช่ือมัน่ว่าชาวบา้นมี
ความสามารถท่ีจะพฒันา สามารถช่วยเหลือตนเองและชุมชนได ้

2) ปัจจยัเก่ียวกบัการบริหาร โดยเสนอวา่การออกกฎระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการ
นอกจากจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบันโยบายหลกัของประเทศ แลว้จะตอ้งเอ้ืออาํนวยต่อการมีส่วน
ร่วมของชุมชนใหม้ากข้ึน 

3) ปัจจยัทางดา้นชุมชน ไดแ้ก่ การจดัระเบียบทางสังคม วฒันธรรม ค่านิยม ความ
เช่ือลกัษณะทางจิตรวิทยา ตลอดจนการจดัการกบัทรัพยากรต่าง ๆ และไดเ้สนอปัจจยัดา้นชุมชนท่ี
เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมเพื่อการพฒันานั้น มีหลายประการ เช่น ลกัษณะความสัมพนัธ์ของ
สมาชิกในชุมชน โครงสร้างทางประชากรของชุมชน วฒันธรรมทางสังคม คุณภาพของประชาชน 
สภาพแวดลอ้มและกิจกรรมท่ีชุมชนจดัข้ึน 

ทวีทอง หงส์วิวฒัน์ (2537: 136) กล่าวว่า เง่ือนไขของการรวมกลุ่มท่ีสาํคญัคือการเห็น
ประโยชน์ร่วมของกลุ่มกลุ่มมีผูน้าํท่ีดีภารกิจเป็นเง่ือนไขสําคญัในการผลกัดนัให้การก่อตั้งกลุ่ม
สาํเร็จโดยผูน้าํจะตอ้งมีประวติัการทาํงานเพ่ือส่วนรวมมีความจริงใจความตั้งใจในการทาํงานไดรั้บ
การยอมรับนบัถือจากชาวบา้นและมีความสามารถในการกระตุน้ใหช้าวบา้นเห็นถึงปัญหา 

ปาริชาติ วลยัเสถียร และคณะ (2546: 221) กล่าวว่า เง่ือนไขท่ีจะทาํใหป้ระชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการพฒันา ประกอบดว้ย 

1) เง่ือนไขทางการเมืองการปกครองสังคมเศรษฐกิจและวฒันธรรมกล่าวคือตอ้งมี
การกระจายอาํนาจทางการเมืองออกไปในทุกระดับและกระจายอาํนาจในการตัดสินใจให้
ประชาชนสภาพทางเศรษฐกิจวฒันธรรมและกายภาพของชุมชนเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ร่วม
และมีสิทธิความเป็นพลเมือง 

2) เง่ือนไขของโครงการพฒันาพิจารณาว่าโครงการพฒันาตอ้งมีความสะดวกให้
ประชาชนท่ีจะมาเขา้ร่วมมีการกระจายความรับผิดชอบชาวบา้นร่วมกนัเป็นเจา้ของมีการพฒันา
ทกัษะความเป็นผูน้าํและมีการเสริมดา้นวิทยาการแก่สมาชิกกลุ่ม 

3) เง่ือนไขของนักพฒันานักพฒันาต้องมีความตั้ งใจความมุ่งมั่นในการทาํงาน
พฒันามีความพร้อมทั้งกายและใจท่ีจะทาํงานร่วมกบัประชาชนการรับฟังปัญหาและการร่วมทุกข์
ร่วมสุขกบัประชาชนศึกษาชุมชนร่วมกบัประชาชนการสนบัสนุนดา้นกาํลงัใจเพื่อใหป้ระชาชนเกิด
ความเช่ือมัน่ในการแกปั้ญหาและการสนบัสนุนดา้นวิชาการและเทคโนโลย ี

4) เง่ือนไขของผูน้าํผูน้าํตอ้งมีประวติัการทาํงานเพื่อส่วนรวมมีความจริงใจและ
ตั้งใจในการปรับปรุงสภาพของชุมชนไดรั้บการยอมรับนบัถือจากชาวบา้นและมีความสามารถใน
การกระตุน้ชาวบา้นใหเ้ห็นถึงปัญหา 
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5) เง่ือนไขทางการบริหารจดัการตอ้งมีการประสานการดาํเนินงานกบัองคก์รต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนชุมชนตอ้งมีศกัยภาพในการบริหารจดัการและมีกองทุนหรือทรัพยสิ์นที
สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัเป็นเจา้ของ 

6) เง่ือนไขทางสังคม-จิตวิทยาประชาชนจะเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาเม่ือมี
ความสนใจและความห่วงกงัวลร่วมกนัมีความเดือดร้อนความไม่พึงพอใจร่วมกนัมีการตกลงใจ
ร่วมกันท่ีจะเปล่ียนแปลงกลุ่มหรือชุมชนในทิศทางท่ีปรารถนาเห็นประโยชน์ในการเขา้ร่วมมี
อิสรภาพมีเวลาทีจะมีส่วนร่วมและมีแรงจูงใจจากความสาํเร็จของกลุ่ม 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย ์ (2527: 186) กล่าวถึงเง่ือนไขของการมีส่วนร่วมของประชาชนมีอยา่ง
นอ้ย 3 ประการคือ 1) ประชาชนตอ้งมีอิสรภาพท่ีจะมีส่วนร่วม 2) ประชาชนตอ้งสามารถท่ีจะมีส่วน
ร่วมและ 3) ประชาชนตอ้งเตม็ใจท่ีจะมีส่วนร่วมนอกจากน้ียงัข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขยอ่ยอ่ืน ๆ อีก ดงัน้ี 

1) ประชาชนตอ้งมีเวลา 
2) ประชาชนตอ้งไม่เสียค่าใชจ่้ายเกินกวา่ท่ีคาดวา่จะไดรั้บผลคืนกลบัมา 
3) ประชาชนตอ้งมีความสนใจ 
4) ประชาชนตอ้งสามารถส่ือสารดว้ยความเขา้ใจต่อกนัทั้งสองฝ่าย 
5) ประชาชนต้องไม่รู้สึกว่าเป็นผลกระทบกระเทือนต่อตําแหน่งหน้าท่ีหรือ

สถานภาพทางสงัคม 
จากการศึกษาปัจจยัและเง่ือนไขการมีส่วนร่วมท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุป

ไดว้า่ ความปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีควรคาํนึงถึงนั้นสามารถ แบ่งได้
เป็น 3 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ 

1) บทบาทและพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงมีส่วนในการ
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ดงันั้นเจา้หนา้ภาครัฐท่ีจึงควรยอมรับการตดัสินใจ
ในการดาํเนินกิจกรรมของประชาชน และร่วมเรียนรู้และพฒันาแนวทางการดาํเนินกิจกรรมร่วมกบั
ประชาชน รวมไปถึงผลกัดนัใหป้ระชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองและชุมชนได ้

2) ปัจจยัเก่ียวกับการบริหารจดัการ ได้แก่ ทรัพยากรในการดาํเนินกิจกรรมและ
นโยบายและยทุธศาสตร์ในการแกไ้ขปัญหาซ่ึงตอ้งเอ้ือต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3) ปัจจยัดา้นชุมชน ซ่ึงตอ้งคาํนึงถึงวิถีชีวิต วฒันธรรม ความเช่ือ และค่านิยม รวม
ไปถึงสภาพแวดลอ้มของชุมชน 
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2.2 แนวคดิเกีย่วกบัหมอกควนัและการเผาในทีโ่ล่ง 
 

หมอกควนั เป็นฝุ่ นละออง (Suspended Particulate Matter) ซ่ึงเกิดจากอนุภาคของของแขง็
หรือของเหลวขนาดเล็ก ท่ีมีอยู่ทัว่ไปทุกหนทุกแห่ง ทั้งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เช่นละอองเกสร
ดอกไม  ้ดิน หิน ทราย เขม่าควนัจากไฟป่าเป็นตน้ และท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย ์ได้แก่ ฝุ่ น
ละอองจากการคมนาคม จากท่อไอเสียรถยนต ์การก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม และการเผาในท่ี
โล่ง เป็นตน้ 

โดยทัว่ไปฝุ่ นละอองจะมีขนาดตั้งแต่ 0.0002 ไมครอน ไปจนถึงฝุ่ นท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 500 
ไมครอนซ่ึงเราสามารถแยกขนาดของอนุภาคได ้ดงัน้ี 

1) ฝุ่ นหนกั (Dust Fall) จะมีขนาดตั้งแต่ 100 ไมครอนข้ึนไป 
2) ฝุ่ นรวม (Total Suspended Particulate, TSP) จะมีขนาดตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมา 
3) ฝุ่ นท่ีมีขนาดเลก็กวา่ 10 ไมครอน (PM 10) มีขนาดเลก็กวา่ 10 ไมครอน 
4) ฝุ่ นท่ีมีขนาดเลก็กวา่ 2.5 ไมครอน (PM 2.5) จะมีขนาดเลก็กวา่ 2.5ไมครอน 

ขนาดอนุภาคของฝุ่ นละอองจะส่งผลทาํให้อตัราการคงอยู่ในอากาศเป็นไปไดต้ั้งแต่ 2-3 
วินาที ไปจนถึงหลาย ๆ เดือนโดยฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดเลก็กว่า 0.1 ไมครอน จะมีการเคล่ือนไหว
แบบ “Random Brownian Motion” ซ่ึงเป็นผลมาจากการชนกนัระหว่างโมเลกุลท่ีทีขนาดระหว่าง 
0.1 – 1 ไมครอนจะมีความเร็วในการตกลงสู่พื้นนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัความเร็วลม สาํหรับฝุ่ น
ละอองท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 20 ไมครอนจึงจะมีความเร็วการตกลงสู้พื้นเพียงพอท่ีจะตงลงสู้พื้นดว้ย
แรงเฉ่ือยโดยเหตุของนํ้ าหนัก (ปราณี พนัธุมสินชยั และศกัด์ิชยั สุริยจนัทราทอง, 2550) ส่วนฝุ่ น
ละอองขนาดเล็กไม่สามรถเห็นดว้ยตาเปล่า เรียกว่า ละอองลอย (Aerosol) ในบรรยากาศจะพบว่า
ฝุ่ นท่ีมีขนาดใหญ่จะตกลงสู่พื้นไดเ้ร็วกว่าฝุ่ นท่ีมีขนาดเล็ก ทาํให้พบตกอยู่ใกลก้บัแหล่งกาํเนิดใน
ขณะท่ีฝุ่ นละอองขนาดเลก็จะตกลงสู่พื้นชา้มากและสามารถฟุ้งกระจายไปไดไ้กลจากแหล่งกาํเนิด
มาก (วนิดา จีนศาสตร์, 2551) 
 

2.2.1 ความหมายของหมอกควนัจากการเผาในทีโ่ล่ง 
หมอกควนั (Haze หรือ Smog) คือปรากฏการณ์ท่ีฝุ่ น ควนั และอนุภาคแขวนลอยในอากาศ

รวมตัวกันในภาวะท่ีอากาศปิด ซ่ึงหมอกควนันั้ นจะเกิดข้ึนได้ง่ายในสภาพอากาศท่ีแห้ง โดย
ลกัษณะท่ีเอ้ือต่อเกิดภาวะหมอกควนัปกคลุม ไดแ้ก่พื้นท่ีแอ่งกระทะหรือพื้นท่ีปิดระหว่างหุบเขา
กระกอบกับบรรยากาศท่ีอยู่เหนือภูมิประเทศนั้ นมีชั้นชั้นอุณหภูมิผกผนัเกิดข้ึน (Temperature 
Inversion) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2550 อา้งถึงใน จินตรัตน์ ราชิวงศ,์ 2553: 9)ซ่ึงการเรียกหมอก
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ควนันั้นจะแตกต่างกนัออกไปโดยจะสามารถจาํแนกไดต้ามลกัษณะของแหล่งกาํเนิดท่ีแตกต่างกนั 
ไดแ้ก่ 

1) Smog (Smoke+Fog) ซ่ึงจะหมายถึง หมอกควนัท่ีเกิดจากควันพิษจาก
อุตสาหกรรม ยานพาหนะ เคร่ืองจกัรกล เป็นตน้ 

2) Haze หรือท่ีคนไทยมกัเรียกว่า ปรากฏการณ์ฟ้าหลวันั้น มกัจะหมายถึงหมอก
ควนัท่ีเป็นอนุภาคของฝุ่ น ควนั ข้ีเถา้ท่ีเกิดจากการสะสมของควนัหรือฝุ่ นในอากาศ ส่วนใหญ่จะเกิด
จากการเผาเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร และไฟป่า 

ราชบณัฑิตยสถาน (2556) ไดใ้หค้าํอธิบายของหมอกควนัว่า หมอก ถา้เป็นคาํนามหมายถึง 
ละอองนํ้ าขนาดเล็กมากท่ีสามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า เกิดจากการกลัน่ตวัของไอนํ้ าลอยอยูใ่น
อากาศ ถา้เป็นคาํวิเศษณ์ หมายถึง ส่ิงท่ีเห็นเป็นสีขาวหรือสีดาํคลา้ยหมอกลอยออกมาจากของท่ี
กาํลงัไหมไ้ฟหรือจากการเผาไหมส่ิ้งท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงเช่นนั้น ถา้มีความหมายเฉพาะสาขาวิชา 
เช่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ควนั หมายถึง แก๊สท่ีมีอนุภาคละเอียดของของแขง็แขวนลอย นอกจากน้ี
ในทางวิทยาศาสตร์ไดน้าํคาํว่า หมอกและควนัมาบญัญติัใชก้บัศพัทค์าํว่า Smog ซ่ึงมาจากการรวม
คาํศพัทภ์าษาองักฤษ 2 คาํคือคาํว่า Smoke กบั Fog โดยคณะกรรมการจดัทาํพจนานุกรมศพัท์
วิทยาศาสตร์บญัญติัศพัทค์าํว่า Smog ว่าคือหมอกปนควนัและไดใ้ห้ความหมายไว ้2 ความหมาย
ดงัน้ี 

1) หมอกท่ีผสมปนเป้ือนดว้ยควนัและ 2) มลพิษทางอากาศชนิดหน่ึงเดิมเกิดจาก
โรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงใชถ่้านหินเป็นเช่ือเพลิงปล่อยควนัปนก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ซ่ึงปัจจุบนั
ส่วนใหญ่มาจากพาหนะ มลพิษเหล่านั้นเม่ือรวมตวักบัหมอกและกระทบกบัแสงแดดก็จะกระจาย
ไปทัว่บรรยากาศ 

วิจารย ์สิมาฉายา (2552) ให้ความหมายของหมอกควนั หมายถึง การสะสมของควนัหรือ
ฝุ่ นในอากาศ ส่วนใหญ่เกิดจากเผาเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรและไฟป่า หมอกควนัจดัเป็น
มลพิษทางอากาศอยา่งหน่ึงในบรรดาสารต่าง ๆ ท่ีปะปนอยูใ่นอากาศ หมอกควนัจดัเป็นฝุ่ นละออง
ขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน (PM 10) ซ่ึงมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ความเป็นอนัตราของ
ฝุ่ นละอองต่อสุขภาพข้ึนอยู่กบัขนาดของฝุ่ นละออง ความเขม้ขน้ และระยะเวลาท่ีสัมผสั รวมทั้ง
สภาพร่างกายของผูรั้บแต่ละคนดว้ย 

ศิริพร เคา้ภูไทย (2557) ใหค้วามหมายของหมอกควนั ว่าหมายถึง การสะสมของควนัหรือ
ฝุ่ นในอากาศ ส่วนใหญ่จะเหลือจากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร และไฟป่า หมอกควนัจดัเป็นมลพิษ
ทางอากาศอยา่งหน่ึงในบรรดาสารปนเป้ือนอยู่ในอากาศ อาทิเช่น ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 
สารตะกัว่ (Pb) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) ไนโตรเจนไดออกไซด ์(NOx) และก๊าซโอโซน 
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(O3) เป็นตน้ โดยหมอกควนัจดัเป็นฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน (PM10) ซ่ึงมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชน 

การเผาในท่ีโล่ง (Open Burning) เป็นแหล่งกาํเนิดมลพิษทางอากาศเชิงพื้นท่ี (Area 
Sources) ท่ีไม่มีแหล่งกาํเนิดแน่นอน (Nonpoint Sources) ท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
และสุขภาพอนามยัของประชาชนโดยมีสารมลพิษ ประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ ฝุ่ นละออง เขม่า ควนั ข้ีเถา้ 
และก๊าซพิษต่าง ๆ ซ่ึงความหมายของการเผาในท่ีโล่งนั้น มีดงัต่อไปน้ี  

กรมควบคุมมลพิษ (2548: 2) ใหค้วามหมายการเผาในท่ีโล่ง (Open Burning)ว่าหมายถึง 
ไฟไหม ้การเผาไหม ้หรือไฟคุกรุ่นใด ๆ หรือการเผาวสัดุใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนในท่ีโล่ง โดยท่ีฝุ่ น ควนั 
ก๊าซและสารพิษอ่ืนจากการเผาไหมน่ึ้งมาจากนสามารถแพร่กระจายไปไดใ้นบรรยากาศ 

นิอร สิริมงคลเลิศสกุล และคณะ (ม.ป.ป.) ใหค้วามหมายการเผาในท่ีโล่ง (Open Burning) 
ว่า การเผาภาคการเกษตร และการเกิดไฟป่า ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีเปิดโล่งโดยมีฝุ่ นควนั ก๊าซ และ
สารพิษต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนสามารถแพร่กระจายไปไดใ้นบรรยากาศ  

จากความหมายข้างต้นจึงพอสรุปได้ว่า หมอกควันจากการเผาในท่ีโล่ง คืออนุภาค
แขวนลอยของ ฝุ่ น ควนั ข้ีเถา้ในอากาศซ่ึงรวมตวักนัในภาวะอากาศแบบปิด ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการ
เผาไมท่ี้ไม่สมบูรณ์ หรือคุกรุ่นใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนในท่ีโล่งโดยท่ีฝุ่ น ควนั ก๊าซและสารพิษอ่ืน ๆ จากการ
เผาไหมน้ั้นสามารถท่ีจะแพร่กระจายไปไดใ้นบรรยากาศและมีผลต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย ์
 

2.2.2 สาเหตุของการเกดิสถานการณ์หมอกควนัจากการเผาในทีโ่ล่งในภาคเหนือตอนบน 
สาเหตุของการเกิดสถานการณ์หมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งในภาคเหนือตอนบนเกิดจาก 

ปัจจยั 3 ประการรวมกนัคือ 1) ลกัษณะพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกบัการกกัเก็บและสมสะของมลพิษทาง
อากาศ 2) แหล่งกาํเนิดของหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่ง และ3) การเกิดอุณหภูมิผกผนัในพ้ืนท่ี 
โดยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1) ลกัษณะพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกบัการกกัเกบ็และสมสะของมลพิษทางอากาศ 
เ น่ืองจากสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ของภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นท่ีภู เขา

สลบัซับซ้อน โดยมีชุมชนส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในท่ีราบลุ่มแม่นํ้ า ซ่ึงมีภูเขาลอ้มรอบ ซ่ึงจะเรียกภูมิ
ประเทศลกัษณะน้ีว่าแอ่งกระทะทาํให้เป็นอุปสรรคต่อการกระจายตวัของมลพิษหมอกควนัท่ี
เกิดข้ึน ทาํให้ลกัษณะทางภูมิประเทศของภาคเหนือตอนบนนั้นมีความเหมาะสมท่ีจะกกัเก็บมลพิษ
ทางอากาศโดยลกัษณะของพื้นท่ีดงักล่าวนั้นจะอธิบายไวใ้นลกัษณะของพ้ืนท่ีและกระแสลมท่ีทาํ
ใหเ้กิดการกกัเกบ็มลพิษซ่ึงจะแสดงในภาพท่ี2.4 
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ละอองประมาณ 58,200-407,400 ตนั (การเผาเศษวชัพืช 1 ตนั จะก่อใหเ้กิดฝุ่ นละอองปริมาณ 2-14 
กิโลกรัม) 

(2) การเผาขยะมูลฝอยจากชุมชน 
การเผาขยะมูลฝอยของชุมชนโดยส่วนมากจะเกิดกบัขยะท่ีเป็นเศษใบไมแ้ห้งก่ิง

ไมแ้หง้ท่ีตกลงมาหรือจะเป็นมูลฝอยท่ีเหลือจากการเก็บขนเพื่อนาํไปกาํจดั ใบไมก่ิ้งไมแ้ละมูลฝอย
เหล่าน้ีมกัจะถูกกาํจัดโดยการวิธีการเผา ซ่ึงเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีสําคญัของปัญหาหมอกควนั 
เน่ืองจากการเผาในลกัษณะน้ีจะก่อใหเ้กิดฝุ่ นละอองขนาดเลก็จาํนวนมาก และนอกจากน้ียงัอาจจะมี
การปนเป้ือนจากสาพิษอ่ืนจากการเผามูลฝอยจาํพวกพลาสติกอีกดว้ย ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าการเผา
ขยะ 1 กิโลกรัม ทาํใหเ้กิดฝุ่ นละอองขนาดเลก็ท่ีมีอนัตรายต่อสุขภาพ 19 กรัมหรือเท่ากบั 45.7 กรับ
ต่อครัวเรือนต่อวนั (อตัราการผลิตขยะต่อครัวเรือนต่อวนัเท่ากบั 2-5 กิโลกรัมต่อวนั) นอกจากน้ีขยะ
มูลฝอยท่ีมีพลาสติกปนอยู่ หากมีการเผาในท่ีโล่งจะก่อให้เกิดสารอินทรียร์ะเหยประมาณ 14 กรัม
ต่อขยะมูลฝอย 1 กิโลกรัม หรือประมาณ 35 กรัมต่อครัวเรือนต่อวนั โดยสารพิษท่ีพบ ไดแ้ก่ 
เบนซิน ไดออกซิน ซ่ึงสารทั้งสองเป็นสารก่อมะเร็ง 

(3) ไฟป่า 
ปัญหาไฟป่าในประเทศไทยนั้นสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากคนท่ีจุดไฟเผาป่าดว้ย

จุดประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น เผาเพื่อทาํไร่เล่ือนลอย หาของป่า ล่าสัตว ์และเพื่อเป็นพื้นท่ีเล้ียง
สัตว ์เป็นตน้ หรือบางคร้ังอาจจะเกิดจาความประมาท และการขาดความรับผดิชอบของเกษตรกรท่ี
มีท่ีทาํกินอยูติ่ดป่าและเม่ือมีการเผาเพื่อกาํจดัวชัพืชในท่ีทาํกินและไม่มีการควบคุมไฟท่ีดีพอจึงทาํ
ใหลุ้กลามเขา้ไปในป่า เฉพาะในจงัหวดัเชียงใหม่ในช่วงเดือนมกราคม-เดือนเมษายน ของทุกปีจาก
สถิติในปี 2551 และ 2552 มีสถิติการเกิดไฟป่าสะสมซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีเขา้ไปจดัการเพ่ือดบัไฟปีละกว่า 
1,400 คร้ัง คิดเป็นพื้นท่ีความเสียหายกว่า 9,000 ไร่ ทั้งน้ีสถิติดงักล่าวนบัเป็นเพียงส่วนเล็กนอ้ย
เท่านั้นเม่ือเทียบกบัจาํนวนการเกิดไฟป่าทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจริง โดยท่ีเจา้หนา้ท่ีไม่มีความสามารถเขา้
ไปจดัการไดซ่ึ้งสร้างความเสียหายแก่พื้นท่ีป่ามากมายกวา่น้ีอีกหลายเท่า (มงคล รายะนาคร, 2553:9-
10) 

3) การเกิดอุณหภูมิผกผนัในพื้นท่ี 
การเกิดอุณหภูมิผกผนั (Inversion) เป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหส้ถานการณ์หมอกควนั

ทางภาคเหนือตอนบนมีความรุนแรง คือ กระแสลมท่ีลอยข้ึนจากพื้นดินสู่เบ้ืองสูงนั้นเป็นตวัแปรท่ี
สาํคญัในกระบวนการระบายควนัพิษท่ีปกคลุมอยูใ่นบรรยากาศใกลพ้ื้นดิน ส่งผลใหม้ลพิษต่าง ๆ มี
ความเขม้ขน้นอ้ยลง โดยปกติอุณหภูมิเหนือพื้นดินจะสูงกว่าอุณหภูมิของบรรยากาศท่ีอยูสู่งข้ึนไป
ในอากาศ มีความแตงต่างของอุณหภูมิท่ีลดลงประมาณ 1 องศาเซลเซียสเม่ือความสูงเพิ่มข้ึน 100 
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เมตร ในบรรยากาศชั้นล่างและหากบรรยากาศมีอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนตามความสูง เช่น มีมวลอากาศ
ลดลงมาจากเบ้ืองบน ทาํให้อากาศดา้นล่างร้อนข้ึนเกิดอุณหภูมิผกผนั (นพภาพร พานิช และแสง
สันต์ิ พานิช, 2554) ปรากฏการณ์เช่นน้ีจะทาํให้เกิดบรรยากาศท่ีมีสภาพคงตวั เกิดลมสงบมลพิษ  
ต่าง ๆ จะสะสมกันไม่สามารถเคล่ือนท่ีข้ึนดา้นบนได้ หากเกิดติดต่อกนัหลายวนัก็จะส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิติของประชาชน 

อุณหภูมิผกผนั (Inversion) หมายถึงสภาวะท่ีอุณหภูมิของบรรยากาศเพ่ิมข้ึนตาม
ความสูง อากาศท่ีมีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิต่อความสูงมากกว่าการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิต่อความ
สูงแบบไม่มีการถ่ายเทความร้อน (Adiabatic) บรรยากาศนั้นจะมีสภาพคงตวั (Stable) ในสภาพ
อุณหภูมิผกผนั น้ีบรรยากาศจะมีสภาพคงตวัมาก อุณหภูมิผกผนัแบ่งไดเ้ป็น (วงศพ์นัธ์ ลิมปเสนีย ์
และคณะ, 2543) 

(1) อุณหภูมิผกผนัชั้นจากการแผ่รังสี (Radioactive Inversion) พิจารณาจาก     
วฏัจกัรดวงอาทิตย ์สาํหรับบรรยากาศท่ีไม่มีเมฆ ความร้อนจากแสงอาทิตยท์าํให้อุณหภูมิของท่ีผิว
ดินตอนสายและตอนบ่ายสูงกว่าในบรรยากาศดา้นบน แต่ในเวลากลางคืนการแผ่รังสีจากจากผิว
โลกข้ึนสู่ทอ้งฟ้าทาํให้พื้นดินเย็นลงเร็วกว่าบรรยากาศ ดังนั้นอุณหภูมิของบรรยากาศท่ีอยู่ใกล้
พื้นดินจะตํ่ากว่าอุณหภูมิของชั้นอากาศท่ีอยูเ่หนือข้ึนไป สภาพเช่นน้ีเรียกว่า อินเวอร์ชัน่จากการแผ่
รังสี อินเวอร์ชัน่แบบน้ีจะเกิดข้ึนในเวลากลางคือและหายไปในตอนเชา้ สาํหรับทอ้งฟ้าท่ีมีเมฆอิน
เวอร์ชัน่จะถูกกดดนัไม่ใหเ้กิด และในท่ี ๆ มีลมแรงอินเวอร์ชัน่น้ีจะลดลง เน่ืองจากความแปรปรวน
ทางกลท่ีเกิดข้ึน จะทาํใหก้ารเปล่ียนแปลงอุณหภูมิต่อความสูงสมํ่าเสมอข้ึน 

(2) อุณหภูมิผกผนัจากการจมตวั (Subsidence Inversion) อินเวอร์ชัน่แบบน้ีเกิด
จากการท่ีอากาศในแอนต้ีไซโคลนจมลงหรือลอยตํ่าลง อตัราของการจมประมาณ 1000 เมตรต่อวนั 
ขณะท่ีอากาศจมตวัลงสู่ระดบัตํ่าท่ีมีความดนัสูงน้ีมนัจะถูกกดและทาํใหอุ้ณหภูมิของอากาศนั้นเพิ่ม
สูงกวา่อุณหภูมิท่ีจุดนั้น ๆ ก่อนท่ีจะเกิดการจมลง ในขณะเดียวกนัอากาศท่ีใกลผ้วิโลกจะมีการจมลง
นอ้ย และมีผลต่ออุณหภูมินอ้ย 

(3) อุณหภูมิผกผนัทั้งสองชนิดรวมตวักนั จากความปลอดโปร่งของทอ้งฟ้ากบั
เขตความกดอากาศสูงมกัเกิดข้ึนพร้อมกนับ่อยคร้ัง จึงทาํให้เกิดอินเวอร์ชัน่จากการแผรั่งสีมีโอกาส
เกิดข้ึนท่ีผิวโลกในขณะเดียวกนักบัการเกิดอินเวอร์ชัน่จากการจมตวั โดยในบางคร้ังอาจเกิดการ
ผกผนัในระดบัตํ่าติดพื้นดิน สภาวะดงักล่าวจะทาํให้เกิดหมอก (Ground Fog) และบางคร้ังมีควนั
(Smoke) ปนดว้ย ทั้งน้ีจะเกิดข้ึนไดใ้นคืนท่ีมีอากาศแจ่มใส ผวิพื้นดินท่ีเยน็จะแผค่วามร้อนออกไปสู่
ท่ีว่างเปล่า และไม่มีเมฆท่ีจะคอยสะทอ้นอากาศแผค่วามร้อน (Radistion Heat) กลบัไปสู่โลกอีก 
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การเกิดอินเวอร์ชัน่ลกัษณะน้ีจะมีไดเ้ฉพาะตอนเชา้ตรู่ (สุวพนัธ์ นิลายน, 2543) ลกัษณะการเกิด
แสดงในภาพท่ี 2.5 
 

 
 

ภาพที ่2.5  อุณหภูมิผกผนั (Temperature Inversion) 
แหล่งทีม่า: กานตพ์ิชชา จีระศิริ, 2553. 
 

2.2.3 ผลกระทบทีเ่กดิจากปัญหาหมอกควนัจากการเผาในทีโ่ล่ง 
ปัญหาหมอกควนัทางภาคเหนือตอนบนจะเห็นว่ามีความรุนแรงมากข้ึนทุกปี นับตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2550 และสูงสุดในปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงนับว่าสูงสุดตั้งแต่ท่ีทางกรมควบคุมมลพิษไดท้าํการ
ตรวจวดัคุณภาพทางอากาศมา โดยผลกระทบจากหมอกควนัทางภาคเหนือไดแ้ก่ (นพภาพร พานิช 
และคณะ, 2550) 

2.2.3.1 ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
ปัญหาหมอกควนัเกิดจากการสะสมของฝุ่ นละอองขนาดเลก็ในอากาศ ซ่ึงฝุ่ นละออง

ขนาดเล็กน้ีสามารถก่อให้เกิดอนัตรายอย่างรุนแรงต่อสุขภาพของประชาชน เม่ือเขา้สู่ร่างกายของ
มนุษยผ์า่นระบบทางเดินหายใจทาํใหเ้กิดการทาํลายอวยัวะของระบบทางเดินหายใจโดยตรงและยงั
ทาํใหเ้กิดอาการระคายเคืองตา ระคายคอ แน่นหนา้อก หายใจถ่ี หลอดลมอกัเสบ เกิดหอบหืด ถุงลม
โป่งพอง และอาจเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ โดยเส้นทางของฝุ่ นละอองขนาดเลก็ท่ีเขา้สู่ทางเดิน
หายใจนั้นข้ึนอยูก่บัขนาดรูปร่างและความหนาแน่นรวมถึงลกัษณะของลมหายใจ ปกติมลพิษทาง
อากาศจะเขา้สู่ร่างกายโดยการหายใจ ระบบทางเดินหายใจแบ่งเป็นส่วนบน คือ ช่องจมูกและ
หลอดลม และระบบทางเดินหายใจส่วนล่างคือ ท่อปอด และปอด ซ่ึงหากฝุ่ นละอองนั้นมีขนาด
ใหญ่เกิน 10 ไมครอนจะถูกกรองโดยระบบทางเดินหายใจส่วนบน ส่วนฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดเลก็กว่า 
10 ไมครอนหรือท่ีเรียกว่าฝุ่ นท่ีหายใจเขา้ไป (Respiration Particulate Matter, RPM) สามารถลอด
จากการกรองเขา้ไปถึงปอดได ้และฝุ่ นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน จะสามารถเขา้ไปถึงถุงลม
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ปอดได ้ฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดเลก็เหล่าน้ีทาํใหเ้กิดการระคายเคืองและมีผลกระทบอาการโรคทางเดิน
หายใจ โดยโรคท่ีเกิดจากการหายใจเอาฝุ่ นละอองขนาดเล็กเขา้ไปนั้นประกอบด้วย (วนิดา จีน
ศาสตร์, 2551 อา้งถึงใน จินตรัตน์ ราชิวงค,์ 2553, 12) 

1) โรคถุงลมปอดอุดกั้นเร้ือรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 
COPD) 

2) โรคหลอดลมอกัเสบเร้ือรัง (Chronic Bronchitis) 
3) โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema) 
4) โรคปอดอกัเสบ (Interstitial Lung Disease) 
5) โรคหอบหืด (Asthma) 

 

 
 

ภาพที ่2.6  ขนาดของฝุ่ นละอองขนาดเลก็ท่ีเขา้สู่ร่างกายจากทางเดินหายใจ 
แหล่งทีม่า: หมอกควนัวนัน้ี, 2559. 
 

นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัของคณะผูว้ิจยัหลายคณะท่ีไดศึ้กษาในเร่ืองของผลกระทบ
ของมลพิษทางอากาศท่ีมีผลต่อ สุขภาพของประชาชนในภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะใน
เขตจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัลาํพูน อาทิเช่น โครงการวิจยัโดย พงศเ์ทพ วิวรรธนะเดชและคณะ
ซ่ึงพบความสัมพนัธ์ระหว่างระดับรายวนัของฝุ่ นละอองในอากาศกับอาการของโรคหอบหืด 
โครงการวิจยัโดย อุษณีย ์วินิจเขตคาํนวณ และคณะพบความสามารถของสารมลพิษจากฝุ่ นละออง
ขนาดเลก็ในการทาํลายดีเอน็เอของเซลลถุ์งลมปอดและโครงการวิจยัของทิพวรรณ ประภามณฑล
และคณะพบสารมลพิษทางอากาศท่ีตกคา้งอยูใ่นระบบร่างกายของคนในรูปแบบสารเมตาบอไลต ์
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นอกจากน้ี มงคล รายะนาคร และคณะ (2553: 11) ยงัไดว้ิเคราะห์พบสารมลพิษในอากาศในอนุภาค
ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ท่ีเป็นสารโลหะหนกัและสารอินทรียป์ระเภทพีเอเอช หรือพาห์ซ่ึงเป็นสารก่อ
มะเร็งหลายชนิด  

ผลกระทบทางดา้นสุขภาพจากมลพิษทางอากาศโดยทัว่ไป ไดแ้ก่การรู้สึกระคาย
เคืองหรือแสบตา ภาวะหายใจไม่สะดวก โดยเฉพาะกบัผูป่้วยท่ีเป็นโรคหอบหืดจะมีความเส่ียงท่ีจะ
มีอาการทรุดหนักถึงขั้นเสียชีวิตได้ เน่ืองจากขีดความสามารถในการงานของปอดลดลงอย่าง
รวดเร็ว แมว้า่จะไม่เสียชีวิตจากโรคหอบหืดแต่ในระยะยาว มกัจะเสียชีวิตดว้ยโรคมะเร็งปอดได ้ดงั
จะเห็นไดจ้ากอตัราค่าเฉล่ียของผูป่้วยโรคมะเร็งปอดในเขตอาํเภอสารภีและหางดงซ่ึงประสบกบั
ปัญหาหมอกควนัมาเป็นเวลานาน โดยในยะยะปีท่ีผา่นมา มีผูป่้วยมะเร็งรายใหม่รายปีในอตัรา 40: 
100,000 คนซ่ึงสูงเป็น 2 เท่าของอตัราเฉล่ียของประเทศไทยตกปีละ 20:100,000 คน 

2.2.3.2 ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ 
การมีฝุ่ นละอองแขวนลอยอยูใ่นบรรยากาศเป็นจาํนวนมาก จะบดบงัทศัน์วิสัยทาํให้

ระยะทางในการมองเห็นลดลง ไม่สามารถมองเห็นวตัถุในระยะไกล ๆ ไดเ้น่ืองจากฝุ่ นละอองทุก
ขนาดในอากาศมีผลโดยตรงต่อการปิดกั้นทางเดินของแสง ถา้มีปริมาณความหนาแน่นสูงจะทาํให้
ระยะในการมองเห็นลดลง ฝุ่ นละอองขนาดเล็กหรือละอองลอยมีคุณสมบติัในการดูดกลืนและหัก
เหแสง  พลังงานแสงจะถูกดูดกลืนหรือเกิดการกระเจิงข้ึนอยู่กับอัตราส่วนระหว่างขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลางของอนุภาคกบัค่าความยาวช่วงคล่ืนของแสง ถา้ขนาดอนุภาคใหญ่กว่าความยาว
ช่วงคล่ืนโฟตรอนจะถูกดูดกลือหรือสะทอ้นกลบั และขนาดเลก็กว่าความยาวช่วงคล่ืนแสงก็จะส่อง
ผ่านไปได ้แต่อนุภาคเล็กนาดใกลเ้คียงกบัความยาวคล่ืนจะเกิดการกระเจิงของแสง (วนิดา จีน
ศาสตร์, 2551) 

จากปัญหาหมอกควนัทาํใหท้ศัน์วิสัยในการมองเห็นตํ่ากว่า 2,000 เมตรเคร่ืองบินไม่
สามารถร่อนลงจอดสนามบินไดโ้ดยเฉพาะท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอนทาํใหมี้การยกเลิกเท่ียวบินไป-กลบั
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนในเดือนมีนาคม 2550 จาํนวน 42 เท่ียวบินจากปกติ 226 เท่ียวบินเหลือเพียง 184
เท่ียวบินส่งผลใหผู้โ้ดยสารผา่นท่าฯแม่ฮ่องสอนลดลงร้อยละ 21.2 ส่วนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่เชียงราย
และลาํปางไม่มีการยกเลิกเท่ียวบินแต่มีผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของนกัท่องเท่ียวท่ีลดลงทาํให้
จาํนวนผูโ้ดยสารผา่นท่าอากาศยานในภาคเหนือเดือนมีนาคม 2550 ลดลงจากระยะเดียวกนัปีก่อน
ร้อยละ 9.6 ใน 4 จงัหวดัท่ีพบปัญหารุนแรงไดแ้ก่เชียงใหม่เชียงรายลาํปางและแม่ฮ่องสอนรวม
ลดลงร้อยละ 8.7 จากจาํนวน 323,667 คนระยะเดียวกนัปีก่อนเหลือเพียง 295,527 คน (ทวีศกัด์ิ ใจคาํ
สืบ, 2550: 5) 
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ดา้นธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวไดรั้บผลกระทบจากปัญหามลพิษหมอกควนัและ
การประกาศใหจ้งัหวดัเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นท่ีเขตภยัพิบติัเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2550 
ส่งผลให้นักท่องเท่ียวบางส่วนเล่ียงไปท่องเท่ียวแหล่งอ่ืนเช่นจงัหวดัชายทะเลเป็นตน้จากการ
สอบถามธุรกิจโรงแรมใน4จงัหวดัภาคเหนือตอนบนไดแ้ก่จงัหวดัเชียงใหม่ลาํปางเชียงรายและ
แม่ฮ่องสอนพบว่าธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาหมอกควนัโดยเฉพาะในกลุ่ม
โรงแรมท่ีประกอบดว้ยชาวต่างประเทศโดยทาํให้มีอตัราการยกเลิกห้องพกัในเดือนมีนาคม 2550 
ประมาณร้อยละ 20-30 สูงกว่าเกณฑป์กติและระยะเดียวกนัปีก่อนส่วนโรงแรมท่ีมีลูกคา้หลกัเป็น
ชาวไทยไดรั้บผลกระทบบา้งโดยมีอตัราการยกเลิกห้องพกัประมาณร้อยละ 10 อย่างไรก็ดีกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวท่ีวางแผนเดินทางท่องเท่ียวล่วงหนา้ไวแ้ลว้ยงัคงเขา้มาท่องเท่ียวตามปกติประกอบกบั
มีการจดัประชุมสมัมนาส่งผลใหอ้ตัราการเขา้พกัโดยรวมของภาคเหนือในเดือนมีนาคม 2550 ลดลง
จากร้อยละ 52.5 ระยะเดียวกนัปีก่อนเหลือร้อยละ 50.9 นอกจากน้ีผูป้ระกอบการให้ความเห็นว่า
นักท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีลดลงมากเป็นชาวญ่ีปุ่นโดยลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนประมาณ 
ร้อยละ 30 

2.2.3.3 ผลกระทบต่อพืชและสตัว ์
ฝุ่ นละอองจะก่อให้เกิดอนัตรายต่อพืช โดยการตกลงไปจบับนใบและส่วนต่าง ๆ 

ของพืช ทาํใหก๊้าซผา่นเขา้สู่ใบนอ้ยลง ใบจะเหลืองและเฉาตายไปในท่ีสุด นองจากน้ีฝุ่ นละอองท่ีตก
เคลือบอยู่บนผิวใบยงักั้นและสะทอ้นแสงแดดในช่วงความยาวคล่ืนสั้น (400-700 นาโนเมตร) ซึง
พืชพืชจะใชใ้นการสงัเคราะห์แสงไวท้าํใหพ้ืชสามารถสังเคราะห์แสงไดน้อ้ยลง และขณะเดียวกนัก็
จะดูดแสงแดดท่ีมีความยาวคล่ืนยาว (1,750-1,850 นาโนเมตร) ซ่ึงเป็นรังสีความร้อนทาํใหอุ้ณหภูมิ
ภายในใบสูงข้ึน ใบจะเกิดการเห่ียวเฉา และหากเป็นพื้นเศรษฐกิจก็จะส่งผลต่อการเกษตรได ้เพราะ
พืชผกัเหล่านั้นจะไดรั้บผลกระทบทาํใหเ้กิดการหยดุการเจริญเติบโตและตายไปในท่ีสุด หรือสภาพ
ภายนอกพืชกินใบจะมีลกัษณะเหลือซีดไม่สามารถนาํไปจาํหน่ายได ้นอกจากน้ียงัส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศอีกดว้ย เน่ืองจากอากาศเสียทาํให้การเจริญเติบโตของพืชลดลง ป่าเจริญงอกงามความ
สมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าลดลง เช่น พืชสายพนัธ์ุท่ีมีความไวต่อมลพิษจะตายไป ทาํให้ความ
หลากหลายทางชีวภาพของพื้นท่ีนั้นลดลง (วนิดา จีนศาสตร์, 2551) 

ผลกระทบต่อสัตวส่์วนมากจะเป็นในเร่ืองของสุขภาพโดยเฉพาะในสัตวใ์หญ่ เช่น 
ววั ควาย มา้ เป็นตน้ เพาะเมือสัตวห์ายใจเอาฝุ่ นละอองเขา้ไปก็จะส่งผลใหส้ัตวป่์วย ซ่ึงลกัษณะการ
เจ็บป่วยของสัตวจ์ะมีลกัษณะคลา้ยกบัผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อสุขภาพของมนุษย ์ (นพภาพร พานิช 
และแสงสนัต์ิ พานิช, 2544) 
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แนวทางการรับมือกบัปัญหามลพิษหมอกควนัท่ีผา่นมาไดแ้ก่ การลดแหล่งกาํเนิด
มลพิษและลดการรับสมัผสัของประชาชนซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วนคือ 

1) ควบคุมแหล่งกาํเนิดโดยลดการเผาไหมอ้นัเป็นสาเหตุของมลพิษไดแ้ก่
การควบคุมและป้องกนัไฟป่าโดยเจา้หนา้ท่ีซ่ึงในความเป็นจริงเป็นการยากท่ีจะป้องกนัไม่ให้เกิด
ไฟป่าตามธรรมชาติรวมถึงไม่สามารถเขา้ไปควบคุมการเกิดไฟป่าในประเทศเพ่ือนบา้นไดแ้มใ้น
อดีตประเทศไทยเคยมีความพยายามโดยไดล้งนามในขอ้ตกลงอาเซียนเร่ืองมลพิษจากหมอกควนั
ขา้มแดนร่วมกบัประเทศภาคีสมาชิกอีก 7 ประเทศเม่ือปี พ.ศ. 2545 แลว้ก็ตาม 4 ดงันั้นในการ
ควบคุมแหล่งกาํเนิดน้ีจึงเนน้ควบคุมไม่ใหเ้กิดการเผาในท่ีโล่งแจง้ต่าง ๆ ในพื้นท่ีทั้งการเผาเศษวสัดุ
ทางการเกษตรการเผาพ้ืนท่ีเพื่อเก็บของป่าและการเผาขยะชุมชนโดยขอความร่วมมือจากประชาชน
และใช้มาตรการทางกฎหมายซ่ึงไดมี้การประกาศแจง้ให้ประชาชนรับทราบถึงขอ้กฎหมายและ
บทลงโทษสาํหรับผูก้ระทาํผดิ 

2) ควบคุมมลพิษในบรรยากาศไดแ้ก่การลดปริมาณมลพิษในบรรยากาศ
และจาํกดัการเขา้ถึงประชาชนในหลายพื้นท่ีมีการใชร้ถดบัเพลิงฉีดพ่นนํ้ าตามถนนและมีการทาํฝน
หลวงซ่ึงสามารถชะเอาฝุ่ นละอองและก๊าซอนัตรายในบรรยากาศลงสู่พื้นดินเป็นการลดมลพิษใน
บรรยากาศลงไดใ้นระยะเวลาหน่ึงนอกจากน้ีการแนะนาํให้ปิดประตูหนา้ต่างหากไม่มีให้ใชผ้า้ชุบ
นํ้ าหมาดๆปิดช่องผ่านของอากาศตรงจุดนั้นไวก้็สามารถลดการแพร่กระจายของฝุ่ นละอองเขา้สู่
อาคารบา้นเรือนไดร้ะดบัหน่ึง 

3) ควบคุมท่ีตวัผูรั้บสัมผสัมลพิษโดยมีการแนะนาํให้ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ี
ประสบปัญหาโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเส่ียงท่ีเป็นผูป่้วยโรคเร้ือรังผูเ้ป็นโรคภูมิแพผู้สู้งอายแุละเดก็
เลก็ใหห้ลีกเล่ียงการทาํกิจกรรมกลางแจง้โดยไม่จาํเป็นโดยหากจาํเป็นใหส้วมหนา้กากอนามยัหรือ
ใชผ้า้ชุบนํ้าหมาดๆ ปิดปากและจมูกไว ้

นอกจากการควบคุมข้างต้นแล้วการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานให้การ
รักษาพยาบาลทุกระดบัการติดต่อส่ือสารระหว่างหน่วยงานและการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน
รับทราบขอ้มูลถือเป็นส่ิงจาํเป็นทั้งน้ีการท่ีจะประสบความสําเร็จในการรับมือกบัปัญหามลพิษ
หมอกควนัไดน้ั้นไม่สามารถคาดหวงัไดจ้ากการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและทอ้งถ่ินเท่านั้น
แต่ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะจากประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีในการร่วมกนั
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบและบูรณาการใหส้อดคลอ้งกบับริบทของพ้ืนท่ีวฒันธรรม
และนิเวศวิทยาเชิงสงัคมดว้ย 
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2.3 ปัญหาวกิฤตหมอกควนัใน 9 จงัหวดัภาคเหนือ 
 

ในช่วงหนา้แลง้ (ตั้งแต่มกราคม-เมษายนของทุกปี) มกัพบการเพิ่มสูงข้ึนของฝุ่ นละอองใน
พื้นท่ีภาคเหนือของประเทศไทย เน่ืองจากความแห้งแลง้ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมข้ึนของไฟป่าทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบา้น ได้แก่ สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ประกอบกับในช่วงเวลา
ดงักล่าว เกษตรกรจะทาํการเผาเศษวสัดุเพื่อเตรียมพื้นท่ีสาํหรับทาํการเกษตรในช่วงฤดูฝน สภาวะ
อากาศท่ีแหง้และน่ิงภูมิประเทศบางแห่งเป็นแอ่งกระทะ เช่น แอ่งแม่ฮ่องสอน แอ่งเชียงใหม่-ลาํพูน 
เป็นตน้ ฝุ่ นละอองไม่สามารถแพร่กระจายและสามารถแขวนลอยอยูใ่นบรรยากาศไดน้านไม่ตกลง
สู่พื้นดิน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยัของประชาชน ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนรําคาญ นอกจากน้ีปัญหาหมอกควนัยงัส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของพื้นท่ี
ภาคเหนือ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเท่ียว รวมถึงบดบงัทศันวิสัยการจราจร
ทั้งทางบกและทางอากาศซ่ึงพบว่ามีการยกเลิกและเล่ือนเท่ียวบินเป็นจาํนวนมากเน่ืองจากทศันวิสัย
ตํ่ากวา่เกณฑป์ลอดภยั (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) 

ทั้งน้ี จากขอ้มูลจาํนวนผูป่้วยดว้ยโรคท่ีคาดว่าจะไดรั้บผลกระทบจากปัญหาหมอกควนั 
ไดแ้ก่ กลุ่มโรคตาอกัเสบ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคผิวหนัง
อกัเสบ ใน 8 จงัหวดัภาคเหนือ ในระหวา่งวนัท่ี 5 มกราคม–3 พฤษภาคม 2557 พบว่ามีจาํนวนผูป่้วย
รวมสูงเกือบ 1 ลา้นคน จากประชากรประมาณ 6 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 16  (กรมควบคุม
มลพิษ, 2559จ) ดงัตารางท่ี 2.1 
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ตารางที ่2.1 จาํนวนผูป่้วยดว้ยโรคท่ีคาดว่าไดรั้บผลกระทบจากปัญหาหมอกควนั ในช่วงระหว่าง
วนัท่ี 5 มกราคม-3 พฤษภาคม 2557 

 

จังหวดั 
กลุ่มโรค 
ตาอกัเสบ 

กลุ่มโรคหัวใจ
และหลอดเลอืด 

กลุ่มโรค
ทางเดินหายใจ 

กลุ่มโรค
ผวิหนังอกัเสบ 

รวม 

เชียงใหม่ 5,969 126,464 81,575 10,941 224,949 
ลาํพนู 2,810 60,073 45,582 3,930 112,395 
ลาํปาง 4,993 87,781 62,225 5,325 160,324 
แม่ฮ่องสอน 1,248 16,896 16,521 1,861 36,526 
เชียงราย 6,095 91,038 80,154 7,033 184,320 
พะเยา 4,397 36,778 43,881 3,605 88,661 
แพร่ 1,670 43,223 21,416 2,305 68,614 
น่าน 3,015 45,301 27,006 2,308 77,630 

 
แหล่งทีม่า: กรมควบคุมมลพิษ, 2559จ. 
 

2.3.1 สถานการณ์การเผาใน 9 จังหวดัภาคเหนือ ระหว่างวนัที ่9 มกราคม-30 เมษายน 2558 
จากการติดตามตรวจสอบจานวนขอ้มูลจุดความร้อน (Hotspot) ซ่ึงแปลผลจากภาพถ่าย

ดาวเทียม Aqua/Terra MODIS ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม-30 เมษายน 2558 ซ่ึงประมวลผลและ
นาํเสนอโดยสํานักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พบว่ายงัมีการเผาเกิดข้ึนเป็น
จาํนวนมากใน 9 จงัหวดัภาคเหนือ (กรมควบคุมมลพิษ, 2559จ) ดงัภาพท่ี 2.7 
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ภาพที ่2.7 การกระจายตวัของจุดความร้อนใน 9 จงัหวดัภาคเหนือ ในระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม-30

เมษายน 2558 
แหล่งทีม่า: กรมควบคุมมลพิษ, 2559จ. 
 

โดยพบจาํนวนจุดความร้อนรวม 9,815 จุด แบ่งไดเ้ป็น 1) จุดความร้อนในพื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติจาํนวน 4,862 จุด หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของจํานวนจุดความร้อนรวมใน 9 จังหวัด
ภาคเหนือ 2) จุดความร้อนในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ ์จาํนวน 3,788 จุด หรือคิดเป็นร้อยละ 38 3) จุดความ
ร้อนในพื้นท่ีเกษตรนอกพื้นท่ีป่าจาํนวน 1,018 จุด หรือคิดเป็นร้อยละ 11 และ 4) จุดความร้อนใน
พื้นท่ีริมทางหลวง (ระยะ 250 เมตรริมทางหลวง) จาํนวน 147 จุด หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ดงัภาพท่ี 2.8 



ภาพที ่2.8 สั
ที

แหล่งทีม่า: ก
 

2.3.2
จากก

ท่ีดิน โดยเป็
การเกษตรข
และขา้วโพด
ตามลาํดบั (ก
 

 
ภาพที ่2.9  สั
แหล่งทีม่า: ก

สัดส่วนจาํนว
ท่ีดินในระหว่
กรมควบคุมม

2 การใช้ทีด่ิน
การพิจารณาข
ปนขอ้มูลการ
องประเทศไท
ด เป็นจาํนวน
กรมควบคุมมล

สดัส่วนพื้นท่ีท
กรมควบคุมม

นจุดความร้อ
างวนัท่ี 1 มก
ลพิษ, 2559จ.

นเพือ่การเกษต
ขอ้มูลการใชป้
รใช้ประโยช
ทยปี 2556 (ข้
มาก คิดเป็นร้
ลพิษ, 2559) ด

ทาํการเกษตรน
ลพิษ, 2559จ.
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อนใน 9 จงัห
ราคม-30 เมษ
. 

ตร 
ประโยชน์ท่ีดิ
ชน์ท่ีดินในปี 
ขอ้มูลจากสําน
ร้อยละ 34 แ
ดงัภาพท่ี 2.9 

นอกพื้นท่ีป่า 
. 

 

วดัภาคเหนือ
ษายน 2558 

ดินใน 9 จงัหวั
 2553-2555) 
นักงานเศรษ
และร้อยละ 26
 

 (รวมพื้นท่ี ส

 แยกตามประ

วดัภาคเหนือ 
และเน้ือท่ีใช
ฐกิจการเกษต
6 ของพื้นท่ีกา

ปก.) 

 
ะเภทการใชป้

 (ขอ้มูลจากก
ช้ประโยชน์ท
ตร) พบพื้นท่ี
ารเกษตรในภ

ประโยชน์

รมพฒันา
ท่ีดินทาง
ท่ีปลูกขา้ว 
ภาคเหนือ 
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จากขอ้มูลพื้นท่ีการปลูกขา้วโพดในปี 2558 พบว่า ในบางจงัหวดัในพ้ืนท่ีภาคเหนือ เช่น 
จงัหวดัน่าน มีการขยายตวัของพื้นท่ีการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวอ์ย่างรวดเร็ว ดว้ยลกัษณะความสูง
และลาดชนัของพื้นท่ี และวิธีการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์จะเก็บเก่ียวในช่วงปลายเดือนมกราคม
เป็นตน้ไป และตอ้งเตรียมพื้นท่ีในการเพาะปลูกในรอบการปลูกถดัไป ท่ีตอ้งทาํให้แลว้เสร็จก่อน
ตน้ฤดูฝน (เมษายน-มิถุนายน) ทาํใหใ้นช่วงเวลาดงักล่าว ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม-เมษายน มีการ
เผาเพื่อกาจดั เศษวสัดุทางการเกษตร ซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาวิกฤตหมอกควนั 

เม่ือพิจารณาตน้ทุนและผลตอบแทนของการทาการเกษตรพืชเชิงเด่ียว (ขา้ว ขา้วโพด ออ้ย 
มนัสาปะหลงั) และไมย้ืนตน้ (กาแฟ) ในพื้นท่ีภาคเหนือ จะเห็นไดว้่าขา้วโพดเป็นพืชเชิงเด่ียวท่ี
เกษตรกรไดรั้บผลตอบแทนสูงสุดท่ีใชร้ะยะเวลาปลูกสั้น เม่ือเทียบกบัพืชเชิงเด่ียวอ่ืน ๆ รายละเอียด
ดงัตารางท่ี 3 อีกทั้งในช่วงปี 2552-2554 ภาครัฐมีการดาเนินมาตรการการรับจานาและการประกนั
ราคาขา้วโพดเล้ียงสัตว ์และยงัมีแนวโน้มความตอ้งการขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์เพิ่มมากข้ึนตามการ
ขยายตวัของอุตสาหกรรมการเล้ียงสัตว ์จึงทาให้แนวโนม้การปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวมี์เพิ่มสูงมาก
ข้ึน (กรมควบคุมมลพิษ, 2559จ) 

 
ตารางที ่2.2 ตน้ทุน ผลตอบแทน ในการปลูกพืชท่ีไดรั้บการส่งเสริมในพ้ืนท่ี 9 จงัหวดัภาคเหนือ 
 

ชนิดของพชื 
ต้นทุนต่อไร่ 

(บาท/ไร่) 
ผลตอบแทนต่อไร่ 

(กก.) 
ราคาขายทีเ่กษตร
ได้รับ (บาท/ไร่) 

ระยะเวลาปลูก 

ขา้ว 4,984 591 5,556 120 วนั 
ขา้วโพด 4,870 691 5,459 75 วนั 
ออ้ย 10,630 13,431 12,973 15-17 เดือน 
มนัสาํปะหลงั 6,440 3,607 7,683 10-12 เดือน 
กาแฟ 7,019 151 11,224 3 ปี 

 
แหล่งทีม่า: กรมควบคุมมลพิษ, 2559จ. 
 

2.3.3 แผนปฏิบัติการป้องกนัและแก้ไขปัญหาหมอกควนัภาคเหนือ ปี 2559 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้ทํา

แผนปฏิบติัการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควนัภาคเหนือ ปี 2559 เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดาํเนินการโดยเน้นการป้องกนัก่อนเกิดเหตุ ไม่ให้เกิดการเผาและการลุกลามของไฟจนยากท่ีจะ
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ควบคุม เพื่อลดความความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนให้นอ้ยท่ีสุด โดยระดมสรรพกาํลงัจากทุกภาคส่วน 
เครือข่ายอาสาสมคัร อุปกรณ์เคร่ืองมือ ดาํเนินการเฝ้าระวงัและป้องกนัการเผาไฟป่าและไฟป่าใน
พื้นท่ีเส่ียง รวมถึงการใหค้วามรู้และเขา้ถึงชุมชนเพื่อสร้างความตระหนกัและการมีส่วนร่วมในการ
ลดการเผาตลอดช่วงวิกฤต ปี 2559 พร้อมกนัน้ีในช่วงวิกฤตหมอกควนัท่ีจงัหวดักาํหนด จะบงัคบัใช้
กฎหมายอยา่งเคร่งครัดกบัผูล้กัลอบเผา โดยบูรณาการและสั่งการจากผูว้่าราชการจงัหวดัตามระบบ
ศูนยส์ั่งการแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) ทั้งน้ีแผนปฏิบติัการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัภาคเหนือ ปี 2559 มีรายละเอียดตามภาพท่ี 2.11  
 

 
 
ภาพที ่2.10  แผนปฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัภาคเหนือ ปี 2559 
แหล่งทีม่า: กรมควบคุมมลพิษ, 2559จ. 
 

2.3.4 คุณภาพอากาศของจังหวดัลาํปาง 
จังหวัดลาํปางเป็นหน่ึงในจังหวัดท่ีมีการติดตามและควบคุมคุณภาพอากาศท่ีได้รับ

ผลกระทบจากปัญหาหมอกควนัของ 9 จงัหวดัภาคเหนือ โดยค่าคุณภาพอากาศท่ีเป็นตวับ่งช้ีถึงฝุ่ น
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ละอองในอากาศ คือ ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ซ่ึงจงัหวดัลาํปางมีการติดตาม
ตรวจสอบอยูต่ลอดเวลา ผา่นสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ จาํนวนทั้งส้ิน 4 
สถานี ดงัตารางท่ี 2.3 
 
ตารางที ่2.3  ค่าฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)ของจงัหวดัลาํปาง พ.ศ. 2558 
 

เดอืน สถานีที ่
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง ( ug/m3 ) 
ค่าเฉลีย่รายเดอืน 

ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด คร้ัง > std. 
มกราคม 1 110 17 0/31 70 

2 122 47 0/26 91 
3 80 4 0/31 37 
4 97 11 14/25 51 

กมุภาพนัธ์ 1 153 66 8/28 107 
2 120 47 0/26 91 
3 153 46 2/28 73 
4 135 45 26/28 76 

มีนาคม  1 229 27 16/30 117 
2 189 23 7/30 94 
3 283 19 15/31 111 
4 187 12 23/31 72 

เมษายน 1 141 25 3/29 71 
2 105 22 0/30 55 
3 114 21 0/30 57 
4 87 14 13/23 47 

พฤษภาคม 1 85 12 0/30 41 
2 75 8 0/29 32 
3 61 14 0/29 35 
4 38 5 0/18* 20 
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ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 

เดือน สถานีที ่

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง ( ug/m3 ) 
ค่าเฉลีย่รายเดอืน 

ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด คร้ัง > std. 
มิถุนายน 1 39 10 0/29 25 

2 25 9 0/28 16 
3 32 10 0/30 16 
4 16 9 0/29 12 

กรกฎาคม 1 47 10 0/31 22 
2 42 11 0/30 20 
3 32 13 0/31 20 
4 19 6 0/31 11 

สิงหาคม 1 29 10 0/26 18 
2 27 8 0/30 15 
3 20 10 0/30 14 
4 16 6 0/31 9 

กนัยายน 1 37 9 0/30 19 
2 25 6 0/12 15 
3 22 10 0/30 16 
4 19 5 0/0 11 

ตุลาคม 1 66 15 0/31 33 
2 39 9 0/31 19 
3 38 10 0/31 18 
4 34 8 0/29 17 

พฤศจิกายน 1 37 20 0/30 27 
2 29 14 0/29 22 
3 26 13 0/30 18 
4 22 11 0/27 16 
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ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 

เดือน สถานีที ่

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง ( ug/m3 ) 
ค่าเฉลีย่รายเดอืน 

ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด คร้ัง > std. 
ธนัวาคม 1 61 10 0/31 38 
 2 51 14 0/28 36 
 3 41 14 0/39 27 
 4 36 11 0/30 24 

 
แหล่งทีม่า: กรมควบคุมมลพิษ, 2559ก, 2559ข, 2559ค, 2559ง.  
หมายเหตุ: เป็นขอ้มูลท่ีผา่นการตรวจสอบในระดบัเบ้ืองตน้  
 * คือ ขอ้มูลร้อยละ 50-75 
 

2.4 มาตรการนโยบายและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 

จากปัญหาหมอกควนัท่ีมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนในแต่ละปีส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน เศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การคมนาคม รัฐบาลจึงมีการดาํเนินการเพื่อลดปัญหาหมอกควนั
ท่ีเกิดข้ึน ดว้ยมาตรการต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย รวมถึงการออกกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
เพื่อใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหผ้ลกระทบจากหมอกควนัลดลง 

 
2.4.1 ยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัปี 2558 
ยุทธศาสตร์/มาตรการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 ขอ้ (กรม

อุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช, 2558) ดงัน้ี 
1) ยทุธศาสตร์การประชาสมัพนัธ์ 

(1) การประชาสัมพนัธ์เชิงรุก โดยเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีเป็น 
การจดัหน่วยประชาสัมพนัธ์ออกไปพบปะประชาชนในลกัษณะเคาะประตูบา้น รถกระจายเสียง 
หรือตามช่วงเทศกาลงานประเพณีต่าง ๆ ในชุมชน 

(2) การเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบของการจดักิจกรรมการมีส่วนร่วม การจัด
นิทรรศการใหก้ารศึกษา แจกจ่ายเอกสารและส่ิงตีพิมพ ์
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(3) การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือมวลชนทุกแขนงโดยบูรณาการทั้ งภาครัฐ 
ภาคเอกชน องคก์รทุกภาคส่วน 

(4) รณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ไฟป่าอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้
ประชาชนทราบถึงแนวทางการป้องกนัไฟป่า การแกไ้ขปัญหาไฟป่า การระมดัระวงัอนัตรายจากไฟ
ป่า และผลกระทบจากไฟป่า โดยเฉพาะผลกระทบท่ีมีต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน และการ
ท่องเท่ียว  

(5) รณรงค์และขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ชุมชน/หมู่บ้าน และ
ประชาชน ในพื้นท่ีงดเวน้การจุดไฟใกลบ้ริเวณแนวเขตป่า 

2) ยทุธศาสตร์การป้องกนัไฟป่าและหมอกควนั 
(1) ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม รู้ ก า ร นํ า เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย์ ป ล อ ด ก า ร เ ผ า  ก า ร ใ ช้

เทคโนโลยกีารเกษตรปลอดการเผา การจดัระเบียบการเผา การใชป้ระโยชน์เศษวสัดุการเกษตร และ
ลดการเผาพื้นท่ีเกษตร นอกจากน้ี ยงัรวมไปถึงการควบคุมการเผาในเขตชุมชน และสองขา้งทาง 

(2) ประกาศกาํหนดเขตควบคุมไฟป่าในพื้นท่ีจงัหวดัท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดไฟ
ป่า และกาํหนดมาตรการในเขตควบคุมไฟป่าในแต่ละจงัหวดั พร้อมประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่
ประกาศจงัหวดั ในช่วงฤดูไฟป่าอยา่งต่อเน่ือง 

(3) จดัทาํแผนท่ีจาํแนกพ้ืนท่ีในพื้นท่ีรับผิดชอบท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่า 3 ระดบั 
เพื่อติดตั้งไวป้ระจาํหน่วยงานสาํหรับการวางแผนปฏิบติังานควบคุมไฟป่า 

(4) จดัทาํแผนระดมพลดบัไฟป่าในสถานการณ์ปกติสถานการณ์รุนแรง และ
สถานการณ์วิกฤติ  

(5) การลาดตระเวนตรวจปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมาย  โดยให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดาํเนินการลาดตระเวนตรวจหาไฟและตรวจปราบปรามการลกัลอบจุดไฟเผา
ป่าในพื้นท่ี ทั้งภาคพื้นดิน และทางอากาศอยา่งเขม้ขน้และต่อเน่ือง กรณีท่ีพบการบุกรุกในพ้ืนท่ีให้
ดาํเนินการจบักุม และดาํเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด รวมทั้งให้มีการเพิ่มมาตรการอย่าง
เขม้งวดตามเสน้ทางในป่า 

(6) ตรวจติดตามและวิเคราะห์ขอ้มูล Hotspots ท่ีไดจ้ากดาวเทียมแลว้ส่งขอ้มูล
ดงักล่าวให้หน่วยงานภาคสนามผา่นระบบ E-mail เพื่อใชใ้นการวางแผนและดาํเนินการในพื้นท่ี
รับผดิชอบ 
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3) ยทุธศาสตร์การจดัการเช้ือเพลิง  
(1) การจดัทาํแนวกนัไฟ ในพื้นท่ีป่าอนุรักษเ์พื่อตดัความต่อเน่ืองของเช้ือเพลิง

ในพื้นท่ีท่ีมีความสําคญัและล่อแหลมต่อการเกิดไฟป่า โดยบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
องคก์ร ประชาชนทุกภาคส่วน 

(2) การชิงเผาจดัการเช้ือเพลิงในทางวิชาการ ดว้ยการเผาตามกาํหนด (Prescribed 
Burning) ในพื้นท่ีท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อลดปริมาณและความต่อเน่ืองของเช้ือเพลิง 

(3) การลดปริมาณเช้ือเพลิง เป็นการนาํวชัพืชในพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่ามา
เพิ่มมูลค่าโดยการแปรสภาพเป็นเช้ือเพลิงอดัแท่ง ทาํเป็นวสัดุเพื่อเพิ่มความร่วนซุยใหแ้ก่ดิน ทาํปุ๋ย
หมกั หรือทาํของประดบัตกแต่ง เป็นตน้ 

4) ยทุธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาไฟป่า 
(1) สร้างและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่าง

ต่อเน่ือง 
(2) จดักิจกรรมเสวนา/เวทีเครือข่ายเพ่ือระดมความคิดเห็นในการวางกฎ กติกา

ของชุมชน และรวมไปถึงกาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัของชุมชน 
(3) ส่งเสริมใหมี้การจดัทาํ MOU ระดบัทอ้งถ่ินเพื่อการแกไ้ขปัญหาไฟป่า  
(4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการบูรณาการความร่วมมือ

ของทุกภาคส่วนในพื้นท่ีโดยเนน้บทบาทกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ขา้ราชการฝ่ายปกครอง คณะกรรมการ
หมู่บา้น/ชุมชน องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ในการใหค้วามรู้และรณรงคค์วบคุมการเผาในพื้นท่ีชุมชน
และเกษตรกรรม 

5) ยทุธศาสตร์การดบัไฟป่า 
(1) เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรสําหรับปฏิบัติงานดับไฟป่า เคร่ืองมือ/

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานใหมี้ความพร้อมตลอดเวลา 
(2) ปฏิบติังานดบัไฟป่า โดยหน่วยงานทุกหน่วยงานท่ีมีพื้นท่ีรับผิดชอบ ใหเ้นน้

การเขา้ถึงพื้นท่ีอยา่งรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ในลกัษณะบูรณาการร่วมกนั 
(3) พื้นท่ีท่ีมีความสาํคญัเป็นพิเศษ ดาํเนินการจดัตั้งกองอา้นวยการควบคุมไฟป่า 

ข้ึนเป็นการเฉพาะสาํหรับดาํเนินการแกไ้ขปัญหาไฟป่า เช่น พื้นท่ีเป็นท่ีตั้งพระตาํหนกั พื้นท่ีท่ีเป็น
มรดกโลก พื้นท่ีป่าพรุ เป็นตน้ โดยดาํเนินการจดัตั้งกองอาํนวยการควบคุมไฟป่า ดงัน้ี 

ก) กองอาํนวยการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่  
ข) กองอาํนวยการควบคุมไฟป่าดอยตุง จงัหวดัเชียงราย 
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ค) กองอํานวยก า รควบ คุมไฟ ป่ าพระร าชวัง ไกลกั ง วล  จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ 

ง) กองอาํนวยการควบคุมไฟป่าพระตาํหนกัภูพาน จงัหวดัสกลนคร 
จ) กองอาํนวยการควบคุมไฟป่าหว้ยขาแขง้ จงัหวดัอุทยัธานี 
ฉ) กองอาํนวยการควบคุมไฟป่าเขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา 
ช) กองอาํนวยการควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท ์จงัหวดัเชียงใหม่ 
ซ) กองอาํนวยการควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง จงัหวดันครศรีธรรมราช  

กําหนดให้สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ในพื้นท่ีตั้ งกองอาํนวยการควบคุมไฟป่า 
กาํหนดการจดัทาํแผนการปฏิบติังานบูรณาการหน่วยงานในพื้นท่ี และใหห้น่วยงานในสังกดัสาํนกั
บริหารพื้นท่ี อนุรักษเ์ป็นหน่วยงานหลกั เขา้ไปปฏิบติังานประจาํกองอาํนวยการควบคุมไฟป่า โดย
ให้หน่วยงานภาคสนาม สังกัดสํานักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงาน
สนบัสนุน ซ่ึงจะตอ้งสบัเปล่ียนหมุนเวียน ทุก 15 วนั ทั้ง 8 กองอาํนวยการควบคุมไฟป่า  

สําหรับการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในพื้นท่ีจงัหวดัภาคเหนือ 9 จงัหวดั 
ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลาํพนู ลาํปาง แพร่ และน่าน ใหด้าํเนินการตาม
แนวนโยบายการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัภาคเหนือ 9 จงัหวดั ปี 2557 ประกอบดว้ย 

1) ใหจ้งัหวดับริหารจดัการแบบเสร็จ 
(1) ให้ผู ้ว่ าราชการจังหวัด  มีอํานาจสูงสุดในการสั่งการหน่วยงานตาม

สถานการณ์ความรุนแรง และเป็นผูส้ัง่การหน่วยงานปฏิบติัภาคสนามทุกหน่วย โดยใหจ้งัหวดัอาศยั
อาํนาจตาม พ.ร.บ. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จดัตั้งศูนยอ์าํนวยการเฉพาะกิจในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาหมอกควนั และไฟป่าข้ึน เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
หมอกควนัและไฟป่า ประสานการปฏิบติังานและเป็นศูนยข์อ้มูลกลาง เพื่อใหมี้การดาํเนินงานอยา่ง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

(2) ให้จังหวดับูรณาการผูแ้ทนภาคราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย ภาค
ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งภายในจงัหวดัเป็นหน่ึงเดียว 

(3) ให้จงัหวดัสั่งการและบญัชาการหน่วยงานในพื้นท่ีโดยเนน้การปฏิบติังาน ท่ี
รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ 

2) ป้องกนัเชิงรุก 
(1) ให้จงัหวดัจดัทา้ประชาคมระดมความคิดเห็นเพื่อกาํหนดช่วงเวลาห้ามเผา

ในช่วงวิกฤตหมอกควนัตามความเหมาะสม และตามสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ีของแต่ละ
จงัหวดั ในระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเมษายน เพื่อไม่ใหป้ริมาณฝุ่ นละอองเกินค่ามาตรฐาน โดยใช้
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ขอ้มูลช่วงเวลา หา้มเผาจากกรมควบคุมมลพิษ และขอ้มูลสภาพอุตุนิยมวิทยาของกรมอุตุนิยมวิทยา 
รวมถึงขอ้มูล การใช้ประโยชน์ท่ีดินประกอบการพิจารณากาํหนดช่วงเวลาห้ามเผา และออก
ประกาศจงัหวดัและขอ้บญัญติั ขององค์กรปกครอง ส่วนทอ้งถ่ินห้ามเผาทุกพื้นท่ีในช่วงเวลาท่ี
กาํหนด รวมทั้งดาํเนินการทางกฎหมาย กบัผูล้กัลอบเผาอยา่งเขม้งวด 

(2) ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช และกรมป่าไม ้จดัทาํ แนวกนั
ไฟ และจดัการเช้ือเพลิงในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์และป่าสงวนแห่งชาติ ใหแ้ลว้เสร็จก่อนช่วงวิกฤตหมอก
ควนั ของแต่ละจงัหวดั (กุมภาพนัธ์ถึงเมษายน) รวมทั้งใหจ้งัหวดัดาํเนินการสร้างการมีส่วนร่วมกบั
ภาคเอกชน ในการจดัการเช้ือเพลิง เศษก่ิงใบไม ้และเศษวสัดุการเกษตร เช่น การทาํเช้ือเพลิงอดั
แท่ง และใชเ้ป็นเช้ือเพลิง ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นตน้ 

(3) เสริมสร้างความเขา้ใจกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเผา 
ก) ให้จงัหวดัร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้ความรู้ และเสริมสร้างความ

เขา้ใจถึงผลกระทบแก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนกัและลดการเผาในท่ีโล่ง 
ข) ให้จงัหวดั อาํเภอ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และภาคเอกชน ให้การ

สนบัสนุนหมู่บา้นและชุมชนท่ีประสบความสําเร็จในการแกไ้ขปัญหาการเผาและหมอกควนัเป็น
หมู่บา้นตวัอยา่ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และขยายผลไปสู่พื้นท่ีอ่ืน ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สนบัสนุนงบประมาณแก่หมู่บา้นและชุมชน
ในการบริหารจัดการ และลดการเผาในท่ีโล่ง ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานงาน
ภาคเอกชนสนับสนุนการเกษตรปลอดการเผา และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเกษตรโดยไม่เผา 
รวมถึงส่งเสริมการเกษตรปลอดการเผา และให้กระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ขอ้มูลและให้ความรู้
แก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเก่ียวกบัผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัจากการเผา และมลพิษ
หมอกควนัและการปฏิบติัตนในช่วงวิกฤตหมอกควนั 

3) จดัการพื้นท่ีเส่ียงอยา่งเขม้ขน้ 
(1) ให้จงัหวดักาํหนดพื้นท่ีเส่ียงต่อการเผา โดยเฉพาะในพื้นท่ีตาํบลเส่ียง ระดบั 

3-4 โดยพิจารณาจากขอ้มูลสถิติท่ีผ่านมา ประกอบกบัขอ้มูลท่ีกรมควบคุมมลพิษสนับสนุน และ
ขอ้มูล การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในจงัหวดันั้น ๆ เพื่อดาํเนินการป้องกนั ควบคุม และแกไ้ขปัญหาอยา่ง
เขม้ขน้  

(2) ใหจ้งัหวดัดาํเนินมาตรการป้องกนัเชิงรุกไม่ใหเ้กิดการเผาในพ้ืนท่ีเส่ียง 
ก) เป็นหน่วยงานหลกัทาํงานร่วมกบัส่ือมวลชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในการส่ือสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเพื่อลดการเผาอย่างเข้มข้น  โดยเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีเส่ียง รวมทั้งให้ความรู้และสร้างเครือข่ายในการป้องกนัไฟป่า การเผาในท่ี
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ชุมชน และการเผาในพ้ืนท่ีเกษตรผา่นส่ือหลกั เช่น โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ รวมทั้งส่ือ
สังคมออนไลน์และเครือข่ายส่ือสารของหน่วยงานราชการ ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้สามารถ
ส่ือสารขอ้มูลไปสู่ประชาชน 

ข) ผ ลิต ส่ือประชาสั มพัน ธ์  และพัฒนา รูปแบบและ ช่องทางการ
ประชาสมัพนัธ์ ท่ีหลากหลายใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีเส่ียง ใชภ้าษาท่ีเหมาะสม และ
เขา้ถึงทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มชาติพนัธ์ุ 

ค) เสริมสร้างความเขา้ใจแก่กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะในพื้นท่ีเส่ียง อย่าง
เขม้ขน้เพื่อให้เกิดความตระหนกัและลดการเผาในท่ีโล่ง เช่น การจดัฝึกอบรม การจดักิจกรรมเพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมในการลดการเผาของกลุ่มเป้าหมาย 

ง) ระดมสรรพกาํลงัจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวงัและลาดตระเวนอย่าง
เขม้ขน้ ดบัไฟท่ีเกิดข้ึนก่อนเกิดการลุกลาม 

จ) จงัหวดั อาํเภอ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า 
และพนัธ์ุพืช และกรมป่าไม ้และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดาํเนินการทางกฎหมายอย่างเขม้งวด กบัผู ้
ลกัลอบเผาในพ้ืนท่ีเส่ียงในช่วงเวลาหา้มเผาท่ีจงัหวดักาํหนด  

(3) ให้จงัหวดัระดมสรรพกาํลงัจากทุกภาคส่วน เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธ์ุพืช กรมป่าไม้ กองทัพ เครือข่ายชุมชน ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป) 
อาสาสมคัร ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อพปร) ทีมกูภ้ยัตาํบล (OTOS) ในการเฝ้าระวงัและลาดตระเวน
อย่างเขม้ขน้ดบัไฟท่ีเกิดข้ึนก่อนเกิดการลุกลาม รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมกบัภาคเอกชนในการ
จดัการเช้ือเพลิง เศษก่ิงใบไม  ้และเศษวสัดุการเกษตร เช่น การทาํเช้ือเพลิงอดัแท่ง และใช้เป็น
เช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นตน้ 

(4) ใหมี้การใชร้ะบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและแจง้เตือนสถานการณ์ หมอก
ควนั  

ก) ให้กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ 
วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลเพื่อรายงานและแจง้เตือนสถานการณ์หมอกควนัตามระดบัความ
รุนแรง ของปริมาณฝุ่ นละออง 4 ระดบั ไปยงัจงัหวดัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชใ้นการบริหาร
จดัการเพื่อป้องกนั และแกไ้ขปัญหาหมอกควนั ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เวบ็ไซตข์องกรมควบคุม
มลพิษ (www.pcd.go.th) แอพพลิเคชัน่ “Air4Thai” เป็นตน้ 

ข) ให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพนัธ์ุพืช ติดตามสถานการณ์และ 
รวบรวมสถิติการเกิดไฟป่าและการเผาในประเทศ โดยการสํารวจภาคสนามและการใชภ้าพถ่าย
ดาวเทียม รายงานขอ้มูลการเกิดไฟป่าและจาํนวนจุดความร้อน (Hotspot) เพื่อแจง้เตือนและเตรียม
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ความพร้อมให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผา่นทางเวบ็ไซตข์องกรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์า และพนัธ์ุ
พืช (www.dnp.go.th/forestfire) 

ค) จงัหวดัเป็นศูนยก์ลางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร แจง้เตือน และกระจาย 
ขอ้มูลสถานการณ์หมอกควนั และการปฏิบติัตนในการดูแลสุขภาพ โดยทาํงานร่วมกบัส่ือมวลชน 
และภาคีเครือข่าย 

4) มุ่งเป้าสู่ความสําเร็จ ประเมินความสําเร็จของจงัหวดัจากความสามารถในการ
ป้องกนัและแกไ้ข ปัญหาหมอกควนัโดยพิจารณาจากเป้าหมายท่ีกาํหนดให้หมอกควนัเป็นศูนย์
ในช่วงวิกฤต และการจดัการลดการเผาในพ้ืนท่ีเส่ียงของจงัหวดั ทั้งน้ี ใหจ้งัหวดัมีการติดตามผลการ
ดาํเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนั ปี พ.ศ. 2557 ตลอดจนวิเคราะห์และประเมินผล
ความสําเร็จ ปัญหาอุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงการดาํเนินงานในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัของจงัหวดัในปีต่อไป  
 

2.4.2 การขอสนับสนุนจากทุกหน่วยงานและประชาชน  
การแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์า และพนัธ์ุพืช จะสามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี หากไดรั้บความร่วมมือและสนบัสนุนจากหน่วยงานและประชาชนทัว่ไป 
ดงัน้ี 

1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
(1) กรมควบคุมมลพิษ ดาํเนินการเฝ้าระวงัและติดตามตรวจสอบ ประมวลผล

ขอ้มูล คุณภาพอากาศและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อรายงานและแจง้เตือนสถานการณ์หมอกควนัผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ตามระดบัความรุนแรงของประมาณฝุ่ นละออง สนับสนุนขอ้มูลทางวิชาการให้
จงัหวดัใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบ การพิจารณาตดัสินใจในการกาํหนดช่วงเวลาวิกฤต และใหห้น่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ข ปัญหาไฟป่าและหมอกควนั 

(2) กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ดาํเนินโครงการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ผา่น
ส่ือต่าง ๆ อย่างเข้มข้นในช่วงวิกฤติสถานการณ์หมอกควัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อปรับเปล่ียน พฤติกรรมการเผา ไดแ้ก่ หน่วยงานภาครัฐ องคก์รภาคประชาชน 
เครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หมู่บา้นเกษตรกร และประชาชน
ทัว่ไป และจัดฝึกอบรมให้นักเรียน นักศึกษา และ อาสาสมคัรพิทกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หมู่บ้านให้มีความรู้ถึงสาเหตุและผลกระทบจากการเผา และขอความร่วมมือ
กลุ่มเป้าหมายในการลดการเผา พฒันาองคค์วามรู้ และผลิตส่ือเพื่อการส่ือสารต่อสาธารณชนและ
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เผยแพร่องคค์วามรู้ขอ้มูลข่าวสารเพื่อเสริมสร้างจิตสาํนึกในการลดและควบคุมการเผาอยา่งต่อเน่ือง
และเป็นระบบ 

(3) กรมป่าไมด้าํเนินการเตรียมความพร้อมในการควบคุมไฟป่า จดัทาํแนวกนัไฟ
และจดัการเช้ือเพลิงให้แลว้เสร็จก่อนช่วงเวลาห้ามเผาตามท่ีจงัหวดักาํหนด อบรมให้ความรู้และ
สร้างเครือข่าย ความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า จดัฝึกอบรมหลกัสูตรอาสาสมคัรป้องกนัและ
ควบคุมไฟป่า จัดตั้ งชุดเฉพาะกิจ เคล่ือนท่ีเร็วควบคุมไฟป่า และการบังคบัใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัดกรณีเผาป่าและยดึถือครอบครองพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

2) กระทรวงมหาดไทย 
(1) ออกประกาศจงัหวดัเพื่อกาํหนดเขตควบคุมไฟป่า มาตรการควบคุมไฟป่า 

มาตรการควบคุมการเผาพื้นท่ีเกษตรกรรม และกาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามมาตรการดงักล่าว
อยา่งเคร่งครัด 

(2) กรมการปกครอง กาํกบั ดูแลใหอ้าํเภอ ตาํบล และหมู่บา้นควบคุมไม่ใหมี้การ
เผาในช่วง วิกฤตหมอกควนัตามท่ีประกาศท่ีจงัหวดักาํหนด ให้มีการดาํเนินการตามกฎหมายอยา่ง
เขม้งวดต่อผูฝ่้าฝืน และใหค้วามรู้ ความเขา้ใจกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเผา 

(3) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กาํกบัดูแลใหอ้งคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(อปท.) กาํกบั ดูแลไม่ใหมี้การเผาในช่วงวิกฤตหมอกควนัตามท่ีประกาศท่ีจงัหวดักาํหนด ใหมี้การ
ดาํเนินการตามกฎหมาย อย่างเขม้งวดต่อผูฝ่้าฝืน และให้ความรู้ ความเขา้ใจกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเผา 

(4) กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์และกาํลงัพลจาก 
ศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั และเครือข่ายอาสา
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ตามแผนระดมพลดบัไฟป่าในสถานการณ์รุนแรงและสถานการณ์
วิกฤติโดยใหป้ระสาน การทาํงานร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีดบัไฟป่าของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม และดาํเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 

(5) ผู ้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือ  9 จังหวัด  ( เ ชียงใหม่  เ ชียงราย  พะเยา 
แม่ฮ่องสอน ลาํพนู ลาํปาง แพร่ น่าน และตาก) ใหด้าํเนินการเพิ่มเติม ดงัน้ี 

ก) จดัตั้งศูนยอ์า้นวยการเฉพาะกิจป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควนัระดบั จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล 

ข) จัดทาํประชาคมเพ่ือกาํหนดช่วงเวลาห้ามเผาตามความเหมาะสมและ
สถานการณ์ ความรุนแรงของแต่ละจงัหวดัระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ถึงเมษายน 
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ค) จดัทาํพื้นท่ีเส่ียงต่อการเผาโดยพิจารณาจากขอ้มูลสถิติท่ีผา่นมาและขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ง) ใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเผา 
จ) ส่งเสริมทุกภาคส่วนเขา้ร่วมดําเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควนัอย่าง

ต่อเน่ือง 
ฉ) ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูล รวมทั้งเพิ่มช่องทางการรายงานขอ้มูลใหแ้ก่

หน่วยงานระดบัพื้นท่ี 
ช) ติดตามผลการดาํเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควนั ปี พ.ศ. 

2557 ตลอดจน วิเคราะห์และประเมินความสาํเร็จ ปัญหาอุปสรรค จุดอ่อน จุดแขง็ รวมทั้งแนวทาง
การปรับปรุงการดาํเนินงาน ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัของจงัหวดัในปีต่อไป 

3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(1) เป็นเจา้ภาพหลกัในการจดัระเบียบการเผาในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม โดยการมี

ส่วนร่วมของ ประชาชนในทอ้งถ่ิน เพื่ออนุญาตให้มีการเผาเศษวสัดุการเกษตรเท่าท่ีจาํเป็นใน
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมไม่ก่อให้เกิดไฟลุกลามและส่งผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นวงกวา้ง 
และมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมพฒันาท่ีดิน ส่งเสริม
สนับสนุนการเกษตรปลอดการเผา ส่งเสริมให้เครือข่าย เกษตรกรปลอดการเผาจัดตั้ งศูนย์
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรปลอดการเผา โดยให้การสนบัสนุนเคร่ืองจกัรกล การเกษตรเพื่อให้มีการ
นาํไปใชใ้นทางปฏิบติัอย่างจริงจงัในพื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง และส่งเสริมการจดัการเศษวสัดุเหลือใช้
จากภาคการเกษตร โดยการนาํไปทาํปุ๋ยหมกั หรือทาํการไถกลบแทนการจุดไฟเผา 

(2) กรมชลประทาน สนับสนุนเคร่ืองสูบนํ้ าขนาดใหญ่ในกรณีเกิดไฟไหมใ้น
พื้นท่ีป่าพรุ และ การควบคุมระดบันํ้ าในพ้ืนท่ีป่าพรุต่าง ๆ เพื่อกกัเก็บนํ้ าให้มีนํ้ าอยู่ในพื้นท่ีป่าพรุ
อยา่งเพียงพอ เป็นการลดความเส่ียงต่อการเกิดไฟป่า สาํนกัฝนหลวงและการบินเกษตรดาํเนินการ
ทา้ฝนหลวงเพื่อสร้างความชุ่มช้ืน ในช่วงฤดูแลง้ 

4) กระทรวงกลาโหม 
สนบัสนุนการดบัไฟป่าตามแผนระดมพลดบัไฟป่าในสถานการณ์วิกฤติโดยใชก้าํลงั

พล ส่ิงอุปกรณ์และอากาศยานของกองทพั ในกรณีท่ีไดรั้บการร้องขอ และกาํหนดมาตรการและ
แนวทางป้องกนั การเกิดไฟป่าในพื้นท่ีป่าท่ีกองทพัขอใชป้ระโยชน์ และดาํเนินการตามมาตรการ
และแนวทางท่ีกาํหนด 
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5) สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน สนบัสนุนการดบัไฟป่าตามแผนระดมพล ดบั

ไฟป่าในสถานการณ์รุนแรงและสถานการณ์วิกฤติโดยใชก้าํลงัพล ส่ิงอุปกรณ์และอากาศยาน ใน
กรณีท่ีไดรั้บการร้องขอ 

6) กระทรวงคมนาคม 
ใหก้าํชบัหน่วยงานท่ีรับผดิชอบเส้นทางหลวงทุกสาย ทาํการกาํจดัวชัพืชในเขตสอง

ขา้งทางหลวงอย่างสมํ่าเสมอตลอดช่วงฤดูแลง้ และหามาตรการป้องกนัการเกิดไฟไหมพ้ื้นท่ีสอง
ขา้งทางหลวงรวมทั้งทาํการดบัไฟท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ี เพื่อป้องกนัมิให้เกิดไฟไหมใ้นเขตทางหลวงแลว้
ลุกลามไปยงัเขตพื้นท่ีป่า หรือบริเวณใกลเ้คียง รวมทั้งหา้มกาํจดัวชัพืชโดยวิธีจุดไฟเผาโดยเด็ดขาด 
และการบงัคบัใชม้าตรการดา้นกฎหมายอยา่งเขม้งวดกบัผูเ้ผาริมทาง 

7) กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
กรมอุตุนิยมวิทยา สนับสนุนขอ้มูลสภาพอากาศยอ้นหลัง และพยากรณ์อากาศ 

ครอบคลุมทั้งประเทศ และประกาศแจง้เตือนในช่วงฤดูแลง้ให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ 
ระมดัระวงั การใชไ้ฟ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งช่วงท่ีอุณหภูมิสูง ความช้ืนสัมพทัธ์ตํ่า และกระแสลมแรง 
อยา่งมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้ง แม่นยาํ ทนัเหตุการณ์ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการป้องกนัไม่ใหเ้กิดไฟป่า 

8) กระทรวงศึกษาธิการ 
(1) เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นเตือนให้นักเรียน  นักศึกษา  และ

ผูป้กครองทุกระดบัไดต้ระหนกัถึงภยัอนัตรายและปัญหาจากไฟป่า พร้อมทั้งส่งเสริม สนบัสนุนให้
มีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาไฟป่า 

(2) สอดแทรกความรู้เร่ืองการป้องกนัไฟป่าในหลกัสูตรการเรียนการสอนในทุก
ระดบั เพื่อเป็นการสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมโ้ดยการป้องกนัไฟป่าใหแ้ก่เยาวชน
อยา่งต่อเน่ือง 

9) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ และกาํชบัให้นักท่องเท่ียว มคัคุเทศก์ช่วยกนัระมดัระวงั 

และป้องกนัการเกิดไฟป่าในช่วงฤดูแลง้เป็นพิเศษ 
10) กระทรวงการต่างประเทศ  
ประสานงานกบัประเทศในอนุภูมิภาคแม่โขง ไดแ้ก่ สหภาพเมียนม่าร์สาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจกัรกมัพูชา เพื่อให้
ดาํเนินการแกไ้ข ปัญหาการเผาในท่ีโล่งในแต่ละประเทศ 
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11) กระทรวงพลงังาน  
หาวิธีการปรับเปล่ียนเช้ือเพลิงท่ีก่อให้เกิดไฟป่าและเศษส่ิงเหลือใช้จากภาค

การเกษตร นาํมาปรับเปล่ียนเป็นเช้ือเพลิงอดัแท่ง เพื่อเป็นพลงังานทดแทนต่อไป 
12) กระทรวงสาธารณสุข 

(1) สร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่ประชาชน และให้อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจาํหมู่บา้น (อสม.) ให้ความรู้ถึงสาเหตุและผลกระทบจากการเผา และขอความร่วมมือในการ
ลดการเผากบักลุ่มเป้าหมาย 

(2) สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของจังหวดัและทอ้งถ่ินในการเตรียม
อุปกรณ์ ป้องกนัภยัส่วนบุคคล และการให้บริการดา้นสุขภาพอนามยั รวมถึงจดัหน่วยเคล่ือนท่ีให้
คาํแนะนาํประชาชนถึงวิธีการปฏิบติัตนในช่วงวิกฤต 

13) สาํนกันายกรัฐมนตรี 
กรมประชาสัมพนัธ์รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ในช่วงฤดูแลง้เพื่อขอความร่วมมือให้

ประชาชนงดการจุดไฟเผาป่า ระมดัระวงัการใชไ้ฟในพื้นท่ีป่า การทาํแนวกนัไฟ และควบคุมการ
เผาพื้นท่ีเกษตรกรรม เพื่อป้องกนัไม่ให้ไฟลุกลามเขา้ป่าอยา่งสมํ่าเสมอ และต่อเน่ืองตลอดช่วงฤดู
ไฟป่า ผา่นทางส่ือทุกประเภทของกรมประชาสมัพนัธ์ 

จากขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่า การแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่ง
ของหน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดัลาํปาง ไม่ไดมี้หน่วยงานหลกัในการแกไ้ขปัญหา
เร่ืองน้ีโดยเฉพาะ แต่เป็นการจดัตั้งศูนยป้์องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งและ
ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีอยู่ในพื้นท่ีเพื่อขอความร่วมมือในการดาํเนินการแก้ไข
ปัญหาน้ีเท่านั้น  
 

2.4.3 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการควบคุมหมอกควนั 
มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมหมอกควนั (มงคล รายะนาคร, 2553: 17-

19) มีดงัน้ี 
1) กฎหมายกาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัส่งเสริมและ

รักษาคุณส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกับมาตรฐานคุณภาพอากาศและ
ประกาศท่ีกาํหนดมาตรฐานมลพิษจากแหล่งกาํเนิดมลพิษประเภทต่าง ๆ ท่ีออกตามพระราชบญัญติั
น้ี สาํหรับค่ามาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาหมอกควนัและมลพิษในรูปของฝุ่ นละอองขนาดเลก็ใน
ปัจจุบนัปรากฏในประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 ขอ้ 2 (2)ท่ีกาํหนด 
“ค่าเฉล่ียของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชัว่โมง จะตอ้งไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม
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ต่อลูกบาศกเ์มตร และค่ามชัฌิมคณิต (Arithmetic Mean) ในเวลา 1 ปี จะตอ้งไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม
ต่อลูกบาศกเ์มตร” 

2) กฎหมายท่ีกาํหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียจากยานพาหนะ 
ได้แก่  พระราชบัญญัติรถยนต์  พ .ศ .  2522 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ .ศ .  2522 
พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

3) กฎหมายท่ีกาํหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียจากแหล่งกาํเนิด
มลพิษประเภทโรงงานและสถานประกอบการ ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
มาตรา 25 ในกรณีท่ีมีเหตุอนัอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผูอ้ยูอ่าศยัในบริเวณใกล ้เคียงหรือผูท่ี้
ตอ้งประสบกบัเหตุนั้นดงัต่อไปน้ี ใหถื้อว่าเป็นเหตุรําคาญ และขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ออกตามพระราชบญัญติัน้ี 

4) กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(1) พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2552 ท่ีใหอ้าํนาจหนา้ท่ี

แก่เจา้พนกังานของรัฐในระดบัต่าง ๆ ตั้งแต่ผูว้่าราชการจงัหวดั นายอาํเภอ และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ใน
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณะภยั เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะ
เกิดสาธารณภยัในเขตความรับผดิชอบของตน รวมทั้งกาํหนดโทษสาํหรับผูไ้ม่ปฏิบติัตามคาํสั่งหรือ
ขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี 

(2) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 กาํหนดโทษจาํคุกไม่เกินเจ็ดปีและปรับ
ไม่เกินหน่ึงหม่ืนส่ีพนับาทแก่ผูก้ระทาํใหเ้กิดเพลิงไหมแ้ก่วตัถุใด ๆ แมเ้ป็นของตนเอง จนน่าจะเป็น
อนัตรายแก่บุคคลอ่ืนหรือทรัพยข์องผูอ่ื้น 

(3) พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหอ้าํนาจขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) ในการ
จดัระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประชาชนในทอ้งถ่ินของตน การจดัการ การบาํรุงรักษา และการ
ใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการป้องและบรรเทาสา
ธารณภยัดว้ย 

(4) พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 67 บญัญติัให ้อบต. มีหนา้ท่ีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
มาตรา 71 ให้ อบต. ออกขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล กาํหนดค่าธรรมเนียมท่ีจะเรียนเก็บ
และกาํหนดโทษปรับผูฝ่้าฝืนไดแ้ต่กาํหนดโทษปรับไดไ้ม่เกินหน่ึงพนับาท 
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2.5 ข้อมูลทัว่ไปจงัหวดัลาํปาง 
 

จงัหวดัลาํปาง เป็นจงัหวดัท่ีมีความเก่าแก่และมีความสําคญัทางประวติัศาสตร์มาแลว้ไม่
นอ้ยกว่า 1,300 ปี ตั้งแต่สมยัหริภุญชยั (พระนางจามเทวี) เป็นตน้มา คือ ราวพุทธศตวรรษท่ี 13 ช่ือ
ของเมืองเขลางค์อันเป็นเมืองในยุคแรก ๆ และเมืองนครลาํปาง ปรากฏอยู่ในหลักฐานทาง
ประวติัศาสตร์หลายแห่ง ทั้งจากตาํนานศิลาจารึกพงศาวดาร และจากคาํท่ีนิยมเรียกกนัโดยทัว่ไป
อย่างแพร่หลาย ได้แก่ ตาํนานจามเทวี ชินกาลบาลีปกรณ์ ตาํนานมูลศาสนา ตาํนานพื้นเมือง
เชียงใหม่ ตาํนานเจา้เจด็ตน พงศาวดารโยนก (จงัหวดัลาํปาง, 2559) 
 

2.5.1 ทีต่ั้งและอาณาเขต 
จงัหวดัลาํปางตั้งอยู่ตอนเหนือของประเทศไทย มีเน้ือท่ีประมาณ 12,533.961 ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ 7,833,726 ไร่ มีขนาดพื้นใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 5 ของภาคเหนือรองจาก
เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน 

จงัหวดัลาํปาง ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวง
แผ่นดินสายพหลโยธินประมาณ 602 กิโลเมตร ตามทางรถไฟประมาณ 625 กิโลเมตร มีเน้ือท่ี
ประมาณ 12,533.961 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 7,833,726 ไร่ มีพื้นท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของ
ภาคเหนือ รองจากเชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน และเพชรบูรณ์ (จงัหวดัลาํปาง, 2559) 

มีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี 
ทิศเหนือ ติดต่อกบัจงัหวดัเชียงราย 
ทิศใต ้ ติดต่อกบัจงัหวดัตาก 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัจงัหวดัแพร่ 
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ติดต่อกบัจงัหวดัพะเยา 
ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ ติดต่อกบัจงัหวดัสุโขทยั 
ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ติดต่อกบัจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัลาํพนู 

ขนาดพื้นท่ีรายอาํเภอของจงัหวดัลาํปาง 
 อาํเภอ พื้นท่ีตารางกิโลกเมตร 

เมืองลาํปาง 1,172.190 
แม่เมาะ 959.151 
เกาะคา 551.152 
เสริมงาม 631.727 



  

 
ภาพที ่2.11  
แหล่งทีม่า: จั
 
 
 

งาว 
แจห่้ม 
วงัเหนือ 
เถิน 
แม่พริก 
แม่ทะ 
สบปราบ
หา้งฉตัร 
เมืองปาน
รวม 

แผนท่ีจงัหวดั
จงัหวดัลาํปาง

 

บ 
 
น 

ดลาํปาง 
, 2559 
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1,815.313 
1,349.121 
1,034.323 
1,623.660 
646.470 
811.620 
502.464 
684.757 
865.103 
12,647.13 
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2.5.2 ลกัษณะภูมิประเทศ  
จงัหวดัลาํปาง อยูสู่งจากระดบันํ้ าทะเล 268.80 เมตร โดยทัว่ไปเป็นท่ีราบสูง มีภูเขาทอดตวั

ตามแนวยาวจากทิศเหนือไปทางทิศใตข้องจงัหวดั บริเวณตอนกลางบางส่วนเป็นท่ีราบลุ่มแม่นํ้ า 
ลกัษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ (จงัหวดัลาํปาง, 2559) คือ 

บริเวณตอนบน เป็นท่ีราบภูเขาสูงป่าค่อนขา้งทึบ ทรัพยากรป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์ ไดแ้ก่ พื้นท่ี
อาํเภอแจห่้ม  อาํเภอวงัเหนือ อาํเภอเมืองปาน และอาํเภองาว 

บริเวณตองกลาง เป็นท่ีราบลุ่มแม่นํ้ า เป็นแหล่งเกษตรกรรมหลกัของจงัหวดั ไดแ้ก่พื้นท่ี
อาํเภอเมืองลาํปาง  อาํเภอหา้งฉตัร  อาํเภอเกาะคา  อาํเภอแม่ทะ  และอาํเภอสบปราบ 

บริเวณตอนใต ้เป็นป่ารังบางส่วนเป็นทุ่งหญา้ไดแ้ก่พื้นท่ี อาํเภอเถิน อาํเภอแม่พริกบางส่วน
ของอาํเภอเสริมงาม  และอาํเภอแม่ทะ 

ลกัษณะทางกายภาพดา้นธรณีสัณฐานวิทยา จงัหวดัลาํปางมีพื้นท่ีราบลอ้มรอบดว้ยภูเขา มี
ลกัษณะเป็นแอ่งแผน่ดินท่ียาว และกวา้งท่ีสุดในภาคเหนือเรียกวา่ “อ่างลาํปาง” 
  

2.5.3 ลกัษณะภูมิอากาศ 
ในปี 2557 จากลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดัท่ีคลา้ยอ่างกระทะ จึงทาํให้อากาศร้อนอบ

อา้วเกือบตลอดปีฤดูร้อนจะร้อนจดั มีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 41.50 องศาเซลเซียส และฤดูหนาวจะ
หนาวจดั มีอุณหภูมิเฉล่ียตํ่าสุด 8.20 องศาเซลเซียสปริมาณนํ้ าฝนวดัได ้1,085 มิลลิลิตรลกัษณะ
ภูมิอากาศจงัหวดัลาํปางมีลกัษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดูไดแ้ก่ 

ฤดูร้อน เร่ิมประมาณเดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ช่วงท่ีมีอากาศร้อนจดั
ท่ีสุด  คือ เดือนเมษายน 

ฤดูฝน เร่ิมประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 
ฤดูหนาว เร่ิมประมาณเดือนพฤศจิกายนจนถึงช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ ช่วงอากาศหนาวจดั คือ 

เดือนมกราคม 
 

2.5.4 การปกครองจังหวดัลาํปาง 
จงัหวดัลาํปาง แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อาํเภอ มีจาํนวนตาํบลทั้งหมด 100 ตาํบล มี

จาํนวนหมู่บา้นทั้งหมด 931 หมู่บา้น มีชุมชนทั้งหมด 104 ชุมชน มีเทศบาลทั้งหมด 39 เทศบาล 
และมีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) ทั้งหมด 64อบต. (จงัหวดัลาํปาง, 2559)  
ดงัตารางท่ี 2.4 
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ตารางที ่2.4  จาํนวนการแบ่งการปกครองของจงัหวดัลาํปาง 
 

ลาํดับที ่ อาํเภอ 
ตําบล 
(แห่ง) 

หมู่บ้าน 
(แห่ง) 

ชุมชน 
(แห่ง) 

เทศบาล 
(แห่ง) 

อบต. 
(แห่ง) 

1 เมืองลาํปาง 19 144 104 4 11 
2 แม่เมาะ 5 44 0 1 4 
3 เกาะคา 9 78 0 7 3 
4 เสริมงาม 4 42 0 3 2 
5 งาว 10 85 0 2 8 
6 แจห่้ม 7 64 0 3 5 
7 วงัเหนือ 8 80 0 2 8 
8 เถิน 8 95 0 4 4 
9 แม่พริก 4 30 0 3 1 
10 แม่ทะ 10 94 0 4 6 
11 สบปราบ 4 46 0 1 4 
12 หา้งฉตัร 7 73 0 4 4 
13 เมืองปาน 5 56 0 1 4 
รวม 100 931 104 39 64  

 
แหล่งทีม่า: จงัหวดัลาํปาง, 2559 
 

2.5.5 ประชากรและแรงงาน 
จากขอ้มูลท่ีทาํการปกครองจงัหวดัลาํปาง ณ เดือนธนัวาคม 2557 พบว่าจงัหวดัลาํปาง มี

ประชากรทั้งส้ิน 753,304 คน จาํแนกเป็นเพศชาย 370,076 คน คิดเป็นร้อยละ 49.13 จาํแนกเป็นเพศ
หญิง 383,228 คน คิดเป็นร้อยละ 50.87 ในดา้นแรงงานมีประชากรภาคแรงงาน รวมทั้งส้ินจาํนวน 
431,754 คน จาํแนกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ แรงงานในภาคเกษตร และแรงงานนอกภาคเกษตร ซ่ึง
แบ่งเป็นแรงงานในภาคเกษตร จาํนวน 193,994 คน คิดเป็นร้อยละ 44.93 และแบ่งเป็นแรงงานนอก
ภาคเกษตร 237,760 คน คิดเป็นร้อยละ 55 (จงัหวดัลาํปาง, 2559) 
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2.5.6 สภาพเศรษฐกจิ 
สภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของจงัหวดัลาํปางในปี 2551 มีผลิตภณัฑม์วล 47,535 ลา้นบาท 

รายไดส่้วนใหญ่ ข้ึนอยูก่บัสาขาการคา้ส่งและคา้ปลีกมากท่ีสุดถึงร้อยละ 18.55 คิดเป็นมูลค่า 9,001
ลา้นบาท รองลงมาเป็นสาขาการอุตสาหกรรม และสาขาการศึกษา ตามลาํดบั (จงัหวดัลาํปาง, 2559) 
 

2.5.7 ข้อมูลการดําเนินการการป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัจังหวดัลาํปาง
ประจําปี พ.ศ. 2556 
1) สถานการณ์และสภาพปัญหา 

(1) สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควนั ปี พ.ศ. 2555 
ปี พ.ศ. 2555 สถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควนัของจงัหวดัลาํปาง จาก

ขอ้มูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธ์ุพืช พบว่า มีจาํนวนจุดความร้อน (Hotspot) 
จาํนวน 1,426 จุด และขอ้มูลของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า มีค่า PM 10 เกินมาตรฐาน 120 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร (μg/m3) จาํนวน 33 วนั โดยมีค่าสูงสุดคือ 279 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร (μg/m3) เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2555 และค่าดชันีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ในเกณฑป์าน
กลางถึงจะมีผลต่อสุขภาพ ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเผาในท่ีโล่ง การเผาป่า การเผาวชัพืช และ
ส่ิงเหลือใชท้างการเกษตร และการเผาขยะ เป็นตน้ ซ่ึงสถานการณ์ดงักล่าวไดเ้กิดข้ึนในพื้นท่ีจงัหวดั
ลาํปางและจงัหวดัอ่ืน ๆ ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน มาอย่างต่อเน่ืองหลายปี และส่งผลกระทบต่อ
ภาวะสุขภาพของประชาชนโดยรวมทั้งดา้นเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียวของจงัหวดั (จงัหวดัลาํปาง, 
2556) 
 
ตารางที ่2.5  ขอ้มูลปริมาณเช้ือเพลิงสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

ชนิดของป่า 
ปริมาณเช้ือเพลงิสะสม (กก./ไร่) 

ร้อยละการเปลีย่นแปลง 
ปี 2554 ปี 2555 

ป่าเตง็รัง 776.07 737.34 ลดลง 2.56 
ป่าเบญจพรรณ 723.42 858.89 เพ่ิมข้ึน 8.56 
ป่าทุ่งหญา้ 2,522.54 1,281.14 ลดลง 32.64 
ป่าดิบแลง้ 979.78 996.31 เพ่ิมข้ึน 0.83 
ป่าดิบช้ืน 631.58 619.49 ลดลง 0.97 
ป่าสัก 2,374.92 1,896.57 ลดลง 11.20 
ป่าสน 3,072.35 2,799.12 ลดลง 4.66 
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จงัหวดัลาํปาง มีสภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ สภาพพื้นท่ีป่า ส่วนใหญ่เป็น
ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแลง้ และป่าเตง็รัง ท่ีมีปริมาณเช้ือเพลิงสะสมเพิ่มมากข้ึน อาจเกิดปัญหาไฟป่า
ท่ีรุนแรงมากข้ึน แมว้่าสถิติการเกิดไฟป่า จากขอ้มูล Hotspot ในปัจจุบนัยงัคงมีการเกิดไฟป่าท่ีนอ้ย
กว่าปีท่ีผ่านมาก็ตาม แต่กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การดาํเนินการทาํเหมืองของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การ
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น อุตสาหกรรมเซรามิค การคมนาคมขนส่ง การเผาในท่ี
โล่ง ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเล็กท่ีฟุ้ งกระจาย ประกอบกบัความผนัผวนของสภาวะ
อากาศ ท่ีมีความกดอากาศสูงแผป่กคลุมพื้นท่ีเป็นเวลานาน สภาพลมสงบ ทาํใหค้วนัและฝุ่ นละออง
ขนาดเลก็ไม่สามารถลอยข้ึนไปสู่ชั้นบรรยากาศท่ีสูงข้ึนได ้โดยกระจายคละคลุง้อยูใ่กลร้ะดบัพื้นดิน 
จึงอาจทาํใหเ้กิดปัญหามลพิษจากหมอกควนัในพื้นท่ีจงัหวดัลาํปางได ้(จงัหวดัลาํปาง, 2556) 

(2) ขอ้มูลพื้นท่ีเส่ียงต่อการเผา แยกรายตาํบลของจงัหวดัลาํปางตามขอ้มูลของ
กรมควบคุมมลพิษ ซ่ึงวิเคราะห์จากขอ้มูล Hotspot ปี พ.ศ. 2555 ดงัตารางท่ี 2.6 
 
ตารางที ่2.6  ขอ้มูลพื้นท่ีเส่ียงต่อการเผา แยกรายตาํบลของจงัหวดัลาํปาง 
 

อาํเภอ Hotspot 26 – 50 จุด Hotspot 51 – 75 จุด Hotspot >75 จุด 
เมืองลาํปาง ต.บา้นเอ้ือม บา้นแลง  
แม่เมาะ ต.บา้นดง ต.จางเหนือ ต.นาสกั   
แจห่้ม ต.เมืองมาย ต.ปงดอน ต.ทุ่งผึ้ง  
วงัเหนือ ต.วงัแกว้ ต.วงัทอง  
งาว ต.ปงเตา ต.บา้นออ้น ต.บา้นร้อง ต.บา้นหวด 
เมืองปาน ต.บา้นขอ   
เถิน ต.เวียงมอก   
แม่พริก ต.แม่พริก   
เสริมงาม ต.เสริมขวา   

 
2) มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของรัฐบาล 

(1) มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2556 เห็นชอบ (ร่าง) มาตรการป้องกนั
และแก้ไขมลพิษจากหมอกควันภาค เหนือ  9 จังหวัด  ปี  พ .ศ .  2556 ตาม ท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเสนอ และใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง นาํ (ร่าง) มาตรการดงักล่าว
ไปปฏิบติัโดนใชง้บประมาณปกติของหน่วยงาน โดยใชห้ลกัการ 2P2R ไดแ้ก่ 1) การป้องกนั 



62 

(Prevention) 2) การเตรียมความพร้อม (Preparation) 3) การรับมือ (Response) และ 4) การฟ้ืนฟ ู
(Recovery) และมีมาตรการหลกัจาํนวน 8 มาตรการ ไดแ้ก่ มาตรการท่ี 1 ควบคุมการเผาช่วง 80 วนั 
อนัตราย มาตรการท่ี 2 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าอยา่งเขม้ขน้ มาตรการท่ี 3 สนบัสนุน ชุมชน
มาตรฐาน หมู่บา้นปลอดการเผา มาตรการท่ี 4 ส่งเสริมภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเขา้ร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควนั มาตรการท่ี 5 ส่ือสารประชาสัมพนัธ์เชิงรุกสู่
กลุ่มเป้าหมาย มาตรการท่ี 6 แจง้เตือนสถานการณ์หมอกควนั มาตรการท่ี 7 ขยายความร่วมมือกบั
ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดปัญหาหมอกควนัขา้มแดน และมาตรการท่ี 8 จัดตั้ งศูนยอ์าํนวยการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษจากหมอกควนัภาคเหนือ 9 จงัหวดั (ศปม.) (จงัหวดัลาํปาง, 2556) 

(2) มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2556 เห็นชอบ มาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขมลพิษจากหมอกควนัภาคเหนือ 9 จงัหวดั ปี พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี 
(นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เสนอ โดยสาระสาํคญัของมาตรการฯ เพิ่มเติม ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลง
จากการควบคุมการเผา เป็น ไม่มีการเผา ในพื้นท่ี 9 จังหวดัภาคเหนือ โดยใช้แนวทาง Area 
Approach มีผูว้่าราชการจงัหวดั เป็นผูรั้บผดิชอบสั่งการ (Forward Command) โดยใชร้ะบบ Single 
Command ตามแนวทางท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 และ
มอบหมายให้รองนายก รัฐมนตรี  (นายปลอดประสพ  สุ รัสว ดี )  และ รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นฝ่ายอาํนวยการและควบคุมสัง่การระดบัประเทศ 

3) การดาํเนินการของจงัหวดัลาํปาง 
(1) การเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบติัในพื้นท่ี 

ก) จงัหวดัลาํปาง ไดมี้การประชุมคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาและหมอกควนั
จงัหวดัลาํปาง ประจาํปี พ.ศ. 2556 และเม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2555 เพื่อเป็นการเตรียมการตั้งแต่ระยะ
เร่ิมตน้ โดยไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั ปี พ.ศ. 2556 เพื่อ
กาํหนดมาตรการและยุทธศาสตร์ รวมทั้งวางระบบและบูรณาการการทาํงานของทุกภาคส่วน ใน
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาร่วมกนั (จงัหวดัลาํปาง, 2556) 

ข) จงัหวดัลาํปาง มีคาํสัง่ ท่ี 2752/2555 ลงวนัท่ี 16 ตุลาคม 2556 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัจงัหวดัลาํปาง ประจาํปี พ.ศ. 2556 และต่อมาไดมี้
คาํสั่งกองอาํนวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัลาํปาง ท่ี 1/2556 ลงวนัท่ี 25 มกราคม 
2556 แต่งตั้งคณะกรรมการอาํนวยการและจดัตั้งศูนยอ์าํนวยการเฉพาะกิจป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควนั ปี พ.ศ. 2556 ณ ท่ีทาํการปกครองจงัหวดั โดยมีผูว้า่ราชการจงัหวดัลาํปาง เป็น
ผูอ้าํนวยการศูนย ์ปลดัจงัหวดัลาํปาง เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อทาํหนา้ท่ีดา้นการอาํนวยการ
และส่ังการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟป่าของจงัหวดั ตามแนวทาง Single 
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Command และ Area Approach โดยมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานรับผดิชอบพื้นท่ีตามนโยบาย
ของรัฐบาล (จงัหวดัลาํปาง, 2556) 

ค) จงัหวดัลาํปาง ไดป้ระกาศจดัตั้งศูนยรั์บแจง้เหตุไฟไหมป่้าและวชัพืช ดงัน้ี 
สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัลาํปาง โทรศพัท ์0 

5426 5074 และ 0 5426 5072 สายด่วน 1784 
ท่ีทาํการปกครองจงัหวดัลาํปาง โทรศพัท ์0 5426 5010 
สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลาํปาง โทรศพัท ์0 

5481 0545 และ 0 5481 0554 
สาํนกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 13 (สาขาลาํปาง) โทรศพัท ์0 5422 6828 
สาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 3 (ลาํปาง) โทรศพัท ์0 5422 3298 
นายอาํเภอทุกอาํเภอ 
สถานีตาํรวจในพื้นท่ีทุกแห่ง โทรศพัท ์191 

ง) จงัหวดัลาํปาง ได้มอบหมายสั่งการให้นายอาํเภอทุกอาํเภอ จดัตั้งศูนย์
อาํนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั ระดับอาํเภอ โดยใช้ระบบ 
Single Command ซ่ึงมีนายอาํเภอเป็นผูส้ั่งการในระดบัพื้นท่ีและใหจ้ดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการในระดบั
ตาํบลและหมู่บา้นทุกแห่ง 

จ) เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2556 เวลา 10.30 น. ผูว้่าราชการจงัหวดัลาํปาง ได้
เชิญส่วนราชการสถาบนัการศึกษาและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวขอ้ง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่ง 
และองคก์รภาคเอกชนเขา้ร่วมประชุม ณ หอ้งประชุมอาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลยั 
เพื่อรับทราบนโยบายการป้องกนั และแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัของจงัหวดัลาํปาง พร้อม
มอบหมายภารกิจใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรณรงค ์ประชาสมัพนัธ์ และขอความร่วมมือประชาชนให้
งดการเผาในท่ีโล่ง การเผาป่า การเผาวชัพืชและส่ิงเหลือใชท้างการเกษตร การเผาขยะ และกรณี  
อ่ืน ๆ โดยเฉพาะการเผาป่าให้มีการดาํเนินคดีกบัผูจุ้ดไฟเผาป่าอย่างเด็ดขาด โดยให้ตาํรวจภูธร
จงัหวดั มอบหมายให้ร้อยเวร/สายตรวจ ออกไปตรวจสถานท่ีพร้อมหน่วยดบัไฟป่า เพื่อแสวงหา
พยานหลกัฐานและป้องปรามการกระทาํความผิด โดยตอ้งจบักุมผูก้ระทาํความผิดให้ได ้เพื่อมิให้
เป็นแบบอย่าง พร้อมมอบหมายให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้จดัสรรงบประมาณเพื่อจดัซ้ือ
วสัดุอุปกรณ์สาํหรับใชใ้นการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและดบัไฟป่าในพ้ืนท่ี พร้อมทั้งจดัเตรียม
กาํลงัพล เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เตรียมพร้อม ณ สถานท่ีตั้ง หรือจุดท่ีเป็นพื้นท่ีเส่ียงการเกิดภยั เพื่อการ
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ตลอดเวลา 
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ฉ) เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2556 ผูว้่าราชการจังหวดัลาํปาง ปลัดจังหวดั
ลาํปาง ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลาํปาง สาํนกับริหารพื้นท่ี
อนุรักษท่ี์ 13 (สาขาลาํปาง) สาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 3 (ลาํปาง) ตาํรวจภูธรจงัหวดัลาํปาง 
ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.จงัหวดัลาํปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) 
จดักิจกรรมเสวนาการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั พร้อมแถลงข่าวเพื่อขอความ
ร่วมมือจากส่ือมวลชนในจงัหวดัลาํปางในการประชาสัมพนัธ์แจง้ข่าวประกาศให้ประชาชนทราบ
ถึงมาตรการต่าง ๆ ณ บริเวณสวนรุกขชาติพระบาท ตาํบลพระบาท อาํเภอเมืองลาํปาง จงัหวดั
ลาํปาง 

ช) จงัหวดัลาํปาง ไดอ้อกประกาศตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควนัจงัหวดัลาํปาง ประจาํปี พ.ศ. 2556 จาํนวน 8 ฉบบั ดงัน้ี 

ประกาศกาํหนดเขตควบคุมพื้นท่ีไฟป่าในทอ้งท่ีจงัหวดัลาํปาง ลงวนัท่ี 7 
พฤศจิกายน 2555 

ประกาศขอความร่วมมือเฝ้าระวงัสนบัสนุนการดาํเนินการแกไ้ขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควนั และการเผาในท่ีโล่งอ่ืน ๆ ทอ้งท่ีจงัหวดัลาํปาง ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2555 

ประกาศแจง้เตือนให้งดการเผาป่า ขยะมูลฝอย และวสัดุเหลือใช้จาก
การเกษตร ลงวนัท่ี6 ธนัวาคม 2555 

ประกาศขอความร่วมมือประชาชนหา้มกระทาํการเผาป่า แผว้ถางป่า พืช
ทางการเกษตร และใหถื้อปฏิบติัตามระเบียบ กฎหมาย ลงวนัท่ี 7 มกราคม 2556 

ประกาศจดัตั้งศูนยรั์บแจง้เหตุไฟไหมป่้าและวชัพืช ลงวนัท่ี 14 มกราคม 
2556 ณ สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัลาํปาง 

ประกาศ เร่ือง บทกาํหนดโทษอนัเน่ืองมาจากการเผาป่า วชัพืช ในพื้นท่ี
การเกษตร ลงวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2556 

ประกาศ เร่ือง ให้ประชาชนแจง้เบาะแส ข่าวการเผาป่า วชัพืช ในพื้นท่ี
การเกษตร ลงวนัท่ี6 กมุภาพนัธ์ 2556 

ประกาศ เร่ือง แจง้เตือนสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีจงัหวดัลาํปาง 
ลงวนัท่ี 12 มีนาคม 2556 

ซ) การดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพื้นท่ีพิเศษบริเวณพื้นท่ีป่าดอย
พระบาท ทอ้งท่ีอาํเภอเมืองลาํปาง และอาํเภอแม่เมาะ จงัหวดัลาํปาง 

จดัตั้งศูนยอ์าํนวยการเฉพาะกิจข้ึน ณ สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลาํปาง เพื่อทาํหนา้ท่ีอาํนวยการ กาํหบั ดูแลการปฏิบติังาน 
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จดัตั้งฐานปฏิบติัการในพ้ืนท่ี โดยประกอบกาํลงัเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 30 นาย สลบัผลดัเปล่ียนหมุนเวียนปฏิบติังานตลอด 24 ชัว่โมง จาํนวน 2 ฐาน 
ไดแ้ก่ 1) ฐานปฏิบติัการท่ี 1 ตั้งอยู ่ณ หน่วยป้องกนัและรักษาป่าท่ี ลป.18 (มาเมาะ) ตาํบลแม่เมาะ 
อาํเภอแม่เมาะ โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากสาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 3 (ลาํปาง) เป็นกาํลงัหลกั 2) ฐาน
ปฏิบติัการท่ี 2 ตั้งอยู ่ณ.วนอุทยานม่อนพระยาแช่ ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง จงัหวดัลาํปาง โดย
มีเจา้หนา้ท่ีสาํนกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 13 สาขาลาํปาง เป็นกาํลงัหลกั 
 

2.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

นุ่มนวล อุทงับุญ (2544) ไดศึ้กษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและ
ควบคุมโรคไขเ้ลือดออกในจงัหวดัเลย” พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออกอยู่ในระดบัสูงและจากการศึกษาขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนั
และควบคุมโรคไขเ้ลือดออกโดยจาํแนกเป็น 4 ขั้นตอนคือขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาโรค
ไขเ้ลือดออกของหมู่บา้นขั้นตอนการวางแผนดาํเนินงานขั้นตอนการดาํเนินงานและขั้นตอนกา
ประเมินผลการดาํเนินงานการรับทราบปัญหาและหาแนวทางแกไ้ขพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมทั้ง 4 
ขั้นตอนท่ีไม่สอดคลอ้งกันกล่าวคือมีส่วนร่วมในขั้นตอนการดาํเนินการมากท่ีสุดรองลงมาคือ
ขั้นตอนของการวิเคราะห์ปัญหาขั้นตอนของการวางแผนดาํเนินงานและขั้นตอนของการติดตาม
ประเมินผลตามลาํดบัผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่าง ๆ กบัระดบัการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกพบว่าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกได้แก่อายุสถานภาพสมรส
อาชีพสถานภาพทางสังคมการรับรู้เก่ียวกับโรคไข้เลือดออกการได้รับส่ิงสนับสนุนในการ
ดาํเนินงานการไดรั้บคาํแนะนาํในการดาํเนินงานและอิทธิพลทางสงัคม 

รวิกานต์ แสนไชย (2544)ไดศึ้กษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการแบบ
ยัง่ยืน:กรณีศึกษาธนาคารขยะชุมชนวดักลางเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า
รูปแบบการจดัการธนาคารขยะชุมชนวดักลางเป็นการใชก้ารมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนเพื่อ
แกไ้ขปัญหาขยะท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเป็นการจดัการแบบยัง่ยนืเพราะมีความสมัพนัธ์กนัระหว่างสังคม
เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนจะตอ้งเกิดจากความสมคัรใจเร่ิมตั้งแต่
ขั้นตอนการคิดริเร่ิมคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของชุมชนวางแผนดาํเนินกิจกรรมลงทุนและ
ปฏิบติังานและติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานปัจจยัท่ีทาํให้สมาชิกในชุมชนวดักลางเขา้มามี
ส่วนร่วมในโครงการธนาคารขยะมี 11 ประการคือรูปแบบของโครงการการประชาสัมพนัธ์
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ส่ือมวลชนความพร้อมของประชาชนในชุมชนการสนับสนุนจากภายนอกผูบ้ริหารโครงการความ
เขม้แขง็ของชุมชนความตอ้งการแกไ้ขปัญหาของชุมชนผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บความตอ้งการ
การยอมรับจากสงัคมและความตอ้งการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติไวใ้หช้นรุ่นหนา้ 

สุรยุทธ หลิมตระกูล (2544) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม:้ ศึกษาเฉพาะกรณีป่าชุมชนบา้นหว้ยสะพานตาํบลหนอง
โรงอาํเภอพนมทวนจงัหวดักาญจนบุรีพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษท์รัพยากรป่าไมป่้าชุมชนบา้นห้วยสะพานมี 3 ประการไดแ้ก่การมีผูน้าํท่ีจริงใจและ
เสียสละเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมการท่ีชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากร
ป่าไมสู้งและการสนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ีรัฐการมีส่วนร่วมของประชาชนอยูใ่นระดบัตํ่าเน่ืองจากใน
ขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในขั้นตอนของการวางแผนและการติดตามและประเมินผลมกัจาํกดัอยู่
ในกลุ่มผูน้าํทอ้งถ่ินโดยประชาชนส่วนใหญ่เขา้มามีส่วนร่วมในขั้นตอนของการปฏิบติัตามแผน
และการรับผลประโยชน์เท่านั้น 

ชูเกียรติ ศิวเวทกุล (2544) ไดว้ิจยัเร่ือง การแกไ้ขความขดัแยง้: ศึกษากรณีการรับฟังความ
คิดเห็นในโครงการอ่างเก็บนํ้ าโปร่งขนุเพชร พบว่า กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสามารถแกไ้ข
ความขดัแยง้ในส่วนขอ้มูลท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างมากของกลุ่มสนบัสนุนโครงการและคดัคา้น
โครงการ ดว้ยการเปิดช่องทางส่ือสารระหว่างคู่ขดัแยง้ ทาํให้เกิดการตอบโตใ้นประเด็นและสภาพ
ปัญหาท่ีกลุ่มคดัคา้นโครงการสงสยั โดยกระบวนการน้ีเป็นการตรวจสอบขอ้มูลบนฐานสภาพความ
เป็นจริงเพื่อประกอบการสรุปผล ขณะท่ีกระบวนการแกไ้ขความขดัแยง้โดยรัฐท่ีจดัทาํข้ึนก่อนหนา้
น้ี อนัไดแ้ก่ กระบวนการลงประชามติ และกระบวนการเจรจาไกล่เกล่ียจากคนกลาง ไม่สามารถ
แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ไดเ้น่ืองจากขาดกระบวนการท่ีไม่เปิดโอกาสใหฝ่้ายท่ีคดัคา้นเขา้มามีส่วน
ร่วม และผูด้าํเนินกระบวนการแกไ้ขความขดัแยง้ขาดความเป็นกลาง 

กมลา สาครมณีทรัพย ์(2545)ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การส่งเสริมสุขภาพ: ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนหลงัวดัลานบุญ” พบว่าปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของชุมชนไดแ้ก่ 1) ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่อายสุถานภาพในครอบครัวและตาํแหน่งในชุมชน 
2) ปัจจยัเครือข่ายทางสังคมไดแ้ก่ครอบครัวญาติเพื่อนบา้น 3) ปัจจยัการสนบัสนุนทางสังคมไดแ้ก่
การสนบัสนุนดา้นส่ิงของและการสนบัสนุนดา้นขอ้มูลข่าวสารและการสนบัสนุนในดา้นอารมณ์
และจิตใจ 4) ปัจจยัดา้นเหตุผลของการมีส่วนร่วมไดแ้ก่ความคาดหวงัผลประโยชน์การถูกชกัชวน
และความตอ้งการพฒันาชุมชนปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของชุมชนคือการมีภาระใน
การดูแลครอบครัวและบุตรการประกอบอาชีพ 
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กฤษณะชยั ล้ิมบุญแตง (2545) ไดศึ้กษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุม
อาชญากรรมดา้นยาเสพติดและการพนนัในจงัหวดัชลบุรี” พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนแบ่งออกเป็น 2 ปัจจยัคือ 1) ปัจจยัทางดา้นบุคคลและทางดา้นเศรษฐกิจประกอบดว้ยเพศ
อายุภูมิลาํเนาระดบัการศึกษาสถานภาพการสมรสสถานภาพในครอบครัวขนาดของครอบครัว
อาชีพรายไดส้ถานท่ีทาํงานระยะเวลาในการประกอบอาชีพในชุมชน 2) ปัจจยัทางดา้นสังคม
ประกอบดว้ยความตอ้งการเกียรติเป็นท่ียกย่องจากบุคคลอ่ืนการไดรั้บการชกัจูงจากเพื่อนบา้นการ
ไดรั้บการชกัจูงจากเจา้หนา้ท่ีในโครงการความตอ้งการเป็นกลุ่มเป็นพวกการเคยมีกิจกรรมในการ
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกนัมาก่อนการคาํนึงถึงผลประโยชน์ตอบแทนและความสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ี
ดีของคนในชุมชน 

สุธาทิพย ์ประสพสุข (2546) ไดศึ้กษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการป่า
ชุมชนบา้นพฒันวรพงษ ์จงัหวดัเพชรบูรณ์” พบวา่ชาวบา้นในหมู่บา้นพฒันวรพงษไ์ดแ้สดงรูปแบบ
การมีส่วนร่วมในการจดัการป่าชุมชนในลกัษณะของการร่วมประชุมคิดคน้ปัญหาเป็นส่วนใหญ่
ส่วนรูปแบบการมีส่วนร่วมในลกัษณะของการวางแผนดาํเนินงานร่วมสนับสนุนร่วมรับผิดชอบ
งานติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานจะเป็นการแสดงออกของกลุ่มคนท่ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิก
กลุ่มป่าชุมชนของหมู่บา้นส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการป่าของหมู่บา้นมากท่ีสุด
คือแรงกดดนัจากคนนอกชุมชนการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐผูน้าํ
ชุมชนสําหรับปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการป่าชุมชนคือชาวบา้นมีภารกิจ
ส่วนตวัมากทาํใหไ้ม่มีเวลามาร่วมกิจกรรม 

นเรศ ชมบุญ (2546) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ป้องกนัไฟป่า: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติผาแตม้จงัหวดัอุบลราชธานี” จากการศึกษาพบว่ามีตวั
แปรจาํนวน 8 ตวัแปรไดแ้ก่เพศรายไดร้ะยะเวลาท่ีอาศยัในชุมชนระยะทางจากแหล่งทาํกินถึงป่าการ
สนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการเป็นผูน้าํกลุ่มทางสังคมและระดบัความ
เขา้ใจเก่ียวกับป่าไมเ้ป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันไฟป่าอุทยาน
แห่งชาติผาแตม้จงัหวดัอุบลราชธานีปัญหาและอุปสรรคของชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกนั
ไฟป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติผาแตม้จงัหวดัอุบลราชธานีไดแ้ก่มีภาระในการประกอบอาชีพการไม่
เคยไดรั้บประโยชน์โดยตรงจากป่าและสุขภาพไม่แขง็แรง 

ปฤษฐา พฤฒิวิชญ ์ (2547) ไดศึ้กษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจาํแนก
ประเภทขยะมูลฝอยท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนัก่อนท้ิงเขตตล่ิงชนักรุงเทพมหานคร” พบว่าการมีส่วน
ร่วมในการจาํแนกประเภทขยะมูลฝอยท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนัก่อนท้ิงโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง
โดยพบว่าชุมชนมีส่วนร่วมปานกลางดา้นการมีส่วนร่วมดาํเนินการรองลงมามีส่วนร่วมนอ้ยดา้น
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การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกทางเลือกดา้นการมีส่วนร่วมคิด/วางแผนและดา้นร่วมติดตาม
และประเมินผลตามลาํดบั 

จกัรกฤช พานิชกุล (2547) ไดศึ้กษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่” พบว่าชุมชนมีบทบาทความเก่ียวขอ้งและมีส่วนร่วมใน
การจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่โดยการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มภายใน
ชุมชนจากกิจกรรมต่าง ๆ มีการคดัเลือกและจดัตั้งคณะกรรมการชุมชนและจดัประชุมร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกในชุมชนมีการดาํเนินการจดัการแกปั้ญหาร่วมกนัแต่เป็นการดาํเนินการกนัเอง
ภายในชุมชนบทบาทการจดัการกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่จึงไม่ปรากฏให้
เห็นชดัเจนแนวทางในการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของชุมชนใน
การจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่คือการสร้างความตระหนกัใหป้ระชาชน
ในชุมชนเห็นถึงความสาํคญัและผลกระทบของปัญหาส่ิงแวดลอ้มโดยการอบรมใหค้วามรู้หรือแจง้
ขอ้มูลข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้มให้ชุมชนรับทราบและเขา้ใจถึงบทบาทของชุมชนเพื่อให้สามารถ
ร่วมมือดาํเนินการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริงภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งใหข้อ้มูลท่ี
เก่ียวข้องกับปัญหาส่ิงแวดล้อมความรุนแรงของปัญหาสาเหตุผลกระทบต่อชุมชนมาตรการ
กฎระเบียบขอ้บงัคบัและสิทธิการมีส่วนร่วมโดยตอ้งแสดงท่าทีและเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่และชดัเจน
ในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มและเปิดโอกาสให้ชุมชนไดแ้สดงความคิดเห็นแนวทางการจดัการ
ปัญหาและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

ธวชัชยั สุขลอย (2547) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้: บา้นคลองทรายตาํบลวงันํ้าเขียวอาํเภอวงันํ้ าเขียวจงัหวดันครราชสีมา” 
พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ได้แก่การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไมแ้ละทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อผูน้าํชุมชนปัญหาและอุปสรรคท่ี
พบเกิดจากประชาชนไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ป่าไมไ้ด้อย่างเต็มท่ีเพราะจาํเป็นตอ้ง
ประกอบอาชีพเพื่อความอยูร่อด 

พชัรินทร์ รัตนวิภา (2547: 69-71) ไดว้ิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหามลพิษทางอากาศของสมาชิกองคก์รชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่พบว่ารูปแบบการมี
ส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศของสมาชิกองคก์รชุมชนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ในอนาคตประกอบดว้ย 1) การรณรงคก์ารประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัอนัตรายและ
ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศใหก้บัประชาชนในดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ 2) การสร้าง
จิตสาํนึกและความตระหนกัในการดูแลรักษาสภาพส่ิงแวดลอ้มในดา้นมลพิษทางอากาศและ 3) การ
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ส่งเสริมให้หน่วยงานทอ้งถ่ินร่วมกบัตวัแทนชุมชนให้มีการตรวจสอบสภาพอากาศภายในชุมชน
เป็นประจาํทุกปีและใหป้ระชาชนทุกคนภายในกลุ่มร่วมกนัสงัเกตสภาพอากาศภายในชุมชน 

สุ ริกร  ช่างจัตุ รัส  (2547)  ได้วิจัย เ ร่ือง  องค์การบริหารส่วนตําบลกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม: ศึกษากรณีตาํบลเมืองเก่า อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น พบว่า 
บทบาทของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตาํบลเมืองเก่า อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่นท่ีมีต่อ
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม เป็นผูมี้บทบาทสาํคญัต่อการแกไ้ขปัญหาดา้นการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างดียิ่ง เพราะเป็นบุคคลท่ีอยู่ใกลชิ้ดกบัประชาชน
และอยู่ใกล้สภาพการณ์มากท่ีสุด อีกทั้ งยงัมีอาํนาจหน้าท่ีตามกฎหมายในอันท่ีจะช่วยให้การ
ปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน การให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมตั้ งแต่การวางแผนการ
ดาํเนินงาน ออกกฎระเบียบ การควบคุมตรวจสอบและเฝ้าระวงัป้องกนั จะทาํใหก้ารปฏิบติังานดา้น
อนุรักษมี์ประสิทธิภาพมากข้ึน 

เอกณรงค ์ขวดแกว้ (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มบา้นสันทรายพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่” พบว่าขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจดัการส่ิงแวดลอ้มประกอบดว้ยการมีส่วนร่วมตดัสินใจการมีส่วนร่วมปฏิบติัและการมีส่วน
ร่วมประเมินผลซ่ึงในทุกขั้นตอนนั้นเป็นการประสานงานระหว่างชาวบา้นแกนนาํและกลุ่มทาง
สังคมในหมู่บา้นสาํหรับปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมพบว่าเพศอายกุารเป็นสมาชิกกลุ่มแกนนาํท่ี
เขม้แขง็มีความสามารถและความช่วยเหลือจากองคก์รภายนอกลว้นมีบทบาทสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้มของหมู่บา้น 

มุทิตา แพทยป์ระทุม (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง “รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนกบั
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มผลการวิจยัพบว่าไดรู้ปแบบการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนกบัสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนท่ีมีความเช่ือมโยงและมี
ความสมัพนัธ์กนัในการพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มในชุมชนของการมีส่วนร่วมไดแ้ก่ 1) การมีส่วนร่วม
ในการวางแผนระดมความคิดเป็นการร่วมคิดคน้และวิเคราะห์ปัญหาและสร้างความสัมพนัธ์กบั
ผูน้ําชุมชนกาํหนดการวางแผนงานร่วมกันด้วยการกาํหนดความสําคัญกาํหนดเป้าหมายการ
ตดัสินใจและสร้างผูน้าํรุ่นใหม่2) การมีส่วนร่วมลงมือปฏิบติัเป็นขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรมและ
การส่งเสริมช่วยเหลือให้การปฏิบติักิจกรรมสาํเร็จตามแผนรวมทั้งร่วมลงทุนซ่ึงเป็นทุนท่ีอยูใ่นรูป
ของงบประมาณทุนทางปัญญา 3) การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลและตรวจสอบเป็นการ
ตรวจสอบผลการดาํเนินงานและสอบถามความคิดเห็นเพื่อให้ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและนาํไป
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อพฒันาด้านส่ิงแวดลอ้มในชุมชนให้ดียิ่งข้ึนไปและ4) การมีส่วนร่วมรับ
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ผลประโยชน์เป็นการร่วมรับผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนทั้ งผลประโยชน์ทางตรงและผลประโยชน์
ทางออ้ม 

สลกัร พานา (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม: ศึกษากรณีชุมชนในเขตพระนครกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบว่าการวิเคราะห์
ระดบัการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยกาํหนดรูปแบบการมีส่วน
ร่วมไว ้ 4 รูปแบบคือการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานการมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลเม่ือวิเคราะห์ระดบัการมีส่วน
ร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มกลบักลุ่มตวัอยา่งปรากฏว่ากลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการมีส่วนร่วมในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัปานกลางโดยมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานมากท่ีสุดและเม่ือวิเคราะห์
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมพบว่าการได้รับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของกรรมการ
ชุมชนการไดรั้บการสนบัสนุนจากนกัการเมืองทอ้งถ่ินหน่วยงานของรัฐและภาคธุรกิจหรือองคก์ร
พฒันาเอกชนจิตสาํนึกความเป็นพลเมืองของกรรมการชุมชนมีผลต่อการมีส่วนร่วมของกรรมการ
ชุมชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

วิษณุ สถานนทช์ยั (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคดัแยกประเภท
ขยะมูลฝอย” พบวา่ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมคดัแยกประเภทขยะมูลฝอยในระดบัปานกลางคือมี
ส่วนร่วมบางคร้ังแต่ไม่สมํ่าเสมอโดยมีส่วนร่วมในลกัษณะของการเป็นผูร่้วมกิจกรรมมากท่ีสุด
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนไดแ้ก่การสร้างแรงจูงใจโดยการแจกรางวลัการอาํนวย
ความสะดวกในการเขา้ร่วมกิจกรรมบทบาทของผูน้าํชุมชนการประชาสัมพนัธ์ความสามคัคีภายใน
ชุมชนรวมถึงผลตอบแทนท่ีได้รับทั้ งท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินเช่นสภาพแวดล้อมและ
สุขอนามยัท่ีดีของชุมชนเป็นตน้รวมทั้งได้มีการศึกษาแนวทางส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมคดัแยกประเภทขยะมูลฝอยพบว่าแนวทางส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมคดัแยก
ประเภทขยะมูลฝอยประกอบดว้ย 3 แนวทางคือ 1) การเสริมสร้างศกัยภาพและบทบาทของผูน้าํ
ชุมชน 2) การประชาสมัพนัธ์และ 3) การรณรงคเ์สริมสร้างจิตสาํนึก 

อุษาสุข ประเสริฐ (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมไฟป่า
บริเวณกนัชนเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูเขียวจงัหวดัชยัภูมิ” ผลการศึกษาพบว่าระดบัการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการควบคุมไฟป่าอยู่ในระดับตํ่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมได้แก่การใช้
ประโยชน์จากป่าและการเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชนและปัญหาอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการควบคุมไฟป่าได้แก่ประชาชนมีภาระในการประกอบอาชีพและมีภาระทาง
ครอบครัว 
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ธนวฒัน์ คาํภีลานนท ์ (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พฒันาทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองคูคตจงัหวดัปทุมธานี” พบว่าระดบัการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน
ในการพฒันาทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองคูคตจงัหวดัปทุมธานีภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางรายดา้นอยู่
ในระดบัมาก 1 ดา้นคือดา้นการรับผลประโยชน์และอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ดา้นคือดา้นการ
ตดัสินใจดา้นการประเมินผลและดา้นการปฏิบติัการ 

สิริพฒัน์ ลาภจิตร (2550) ไดว้ิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาํเภอวารินชาํราบจงัหวดั
อุบลราชธานีพบว่าผลการศึกษาพบว่าปัจจยัด้านบุคคลปัจจยัด้านชุมชนและปัจจยัด้านองค์การ
(อบต.)มีความสัมพนัธ์และมีผลต่อการตดัสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการ
บริหารงานอบต.ซ่ึงหากระดบัการมีส่วนร่วมกิจกรรมใดสูงก็จะพบว่าระดบัการมีส่วนร่วมของ
กิจกรรมอ่ืนสูงตามกนัดว้ยการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่เป็นเพียงการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในขณะท่ีการมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจเชิงนโยบายและการตรวจสอบการดาํเนินงานของอบต. อยู่ในระดบั
ค่อนขา้งตํ่าส่วนปัจจยัหรือสาเหตุท่ีทาํใหป้ระชาชนตดัสินใจเขา้มามีส่วนร่วมงานกบัอบต. พบว่า
ปัจจยัดา้นบุคคลไดแ้ก่การเป็นหนา้ท่ีของประชาชนอาสาสมคัรดว้ยใจมีความรู้ความสามารถกลา้พดู
กลา้แสดงความคิดเห็นเป็นท่ีเคารพนบัถือของคนในชุมชนมีทกัษะและประสบการณ์เป็นประโยชน์
กบัตวัเองและชุมชนส่วนปัจจยัดา้นชุมชนไดแ้ก่ชุมชนให้การสนบัสนุนและเปิดโอกาสให้มีส่วน
ร่วมเลือกให้เป็นตวัแทนชุมชนมีความสามคัคีและมีกลุ่มต่าง ๆ ท่ีสนบัสนุนผลกัดนัการมีส่วนร่วม
ส่วนปัจจยัดา้นองคก์ารไดแ้ก่ อบต.ดาํเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบเอาใจใส่กระตือรือร้นในการ
แกปั้ญหามีประชาพิจารณ์ประชาคมหมู่บา้นสาํหรับตวัแบบการตดัสินใจพบว่าทั้ง 3 กลุ่มมีการ
ตดัสินใจแบบมีเหตุผลมีระดบัความถ่ีมากท่ีสุดรองลงมาคือการตดัสินใจแบบผสมการตดัสินใจแบบ
กลุ่มตวัแบบผูน้าํตวัแบบสถาบนัตวัแบบค่อยเป็นค่อยไปและทา้ยสุดเป็นตวัแบบถงัขยะสาเหตุท่ีคน
ตดัสินใจไม่เขา้มีส่วนร่วมเป็นปัจจยัดา้นบุคคลคือในเร่ืองการศึกษาความรู้ทกัษะประสบการณ์
ความคิดหรือปม (Stigmatizations) ของประชาชนท่ีคิดว่าตวัเองไม่สาํคญัไม่ใช่หนา้ท่ีไม่มีเวลาขาด
โอกาสการประกอบอาชีพส่วนปัจจยัดา้นชุมชนเป็นปัญหาท่ีชุมชนขาดความสามคัคีมีความขดัแยง้
กนัส่วนปัจจยัดา้นองคก์ารเป็นปัญหาความโปร่งใสและความเป็นธรรมาภิบาลของอบต. เม่ือ
วิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) พบว่าการมีส่วนร่วมมีปัจจยัสาํคญัคือความมีหนา้ตาสังคมจิต
สาธารณะการดาํเนินงานของอบต. 

สุทธิชยั สุขสีเสน (2550) ไดว้ิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการวางแผน
พลงังานชุมชนในจงัหวดัสงขลาพบวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ไดแ้ก่ การศึกษา รายได ้รายจ่ายดา้นพลงังาน ความรู้ความ
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เข้าใจ ความพึงพอใจต่อทีมงาน ความคาดหวงั การส่ือสาร ความเช่ือมั่นในตัวผูน้ํา และการ
สนบัสนุนของภาครัฐ 

มาลินี หาญยทุธ์ (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง “รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
จดัการการท่องเท่ียวกรณีศึกษา: ตาํบลนาไร่หลวงอาํเภอสองแควจงัหวดัน่าน” พบว่ารูปแบบการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเกิดจากการระดมความคิดเห็นของผูน้าํชุมชน
และประชาชนผูเ้ก่ียวขอ้งใน 5ขั้นตอนดงัน้ี 1) การมีส่วนร่วมคน้หาปัญหา 2) การจดัเรียงลาํดบั
ความสาํคญัของปัญหา 3) การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 4) การวางแผนการแกไ้ขปัญหาและ 5) 
การสรุปบทเรียนในการบริหารจดัการการท่องเท่ียว 

ทิพวรรณ ประภามณฑล และคณะ (2552)ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ผลกระทบทางสุขภาพจาก
มลพิษอนุภาคฝุ่ นในอากาศ” พบว่า อนุภาคฝุ่ นละอองขนาดเลก็เป็นสารมลพิษทางอากาศหลกัใน
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยคณะผูว้ิจยัจึงทาํการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผสั
อนุภาคฝุ่ นในอากาศในพื้นท่ี 5 จงัหวดัภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยคือจงัหวดัเชียงใหม่
จงัหวดัเชียงรายจงัหวดัลาํพูนจงัหวดัลาํปางและจงัหวดัแม่ฮ่องสอนพบว่าการบริโภคอาหารป้ิงยา่ง
ในทั้ง 2 กลุ่มของพื้นท่ีในเมืองและนอกเมืองไม่แตกต่างกนัวดัปริมาณฝุ่ นขนาดเล็กกว่า 10 
ไมโครเมตรหรือฝุ่ นพีเอม็ 10 ในพื้นท่ีในเมืองและนอกเมืองดว้ยเคร่ือง Mini Volair Sampler 
ค่าเฉล่ียฝุ่ นพีเอม็ 10 สารลีโวกลูโคแซนและสารพีเอชเอ (รวม 16 ชนิด) ในอากาศนอกเมืองและใน
เมืองไม่แตกต่างกนัสารพีเอชเอท่ีตรวจพบเป็นสารก่อมะเร็งมีปริมาณสูงกว่าท่ีไม่เป็นสารก่อมะเร็ง
การประเมิลผลกระทบต่อสุขภาพโดยการสาํรวจขอ้มูลเจบ็ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในช่วงเก็บ
ขอ้มูลและตรวจสมรรถภาพปอดในกลุ่มเด็กนกัเรียนไม่พบความแตกต่างใน 2พื้นท่ีและการทาํงาน
ของปอดบกพร่องในกลุ่มเด็กจากการศึกษาน้ีตํ่ากว่าในกรุงเทพมหานคร (Uma et al., 2006) ซ่ึงสูง
กวา่การศึกษาน้ีประมาณ 4 เท่า 

ประยรูศกัด ์บวัเทศ และคณะ (2552) โครงการวิจยั “รูปแบบการจดัการป่าชุมชนอย่างมี
ส่วนร่วมของชุมชนตาํบลเมืองปานอาํเภอเมืองปาน จงัหวดัลาํปาง” มีวตัถุประสงคเ์พื่อทบทวนการ
จดัการป่าชุมชนอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชนตาํบลเมืองปานและเพ่ือหารูปแบบการจดัการป่าชุมชน
อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตาํบลเมืองปาน โดยใชรู้ปแบบการศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วม (PAR) การดาํเนินงานของโครงการ คือการเตรียมความพร้อมทีมวิจยัในพื้นท่ี การช้ีแจงทาํ
ความเขา้ใจให้กบัสมาชิกในชุมชน การทบทวนบทเรียนกระบวนการจดัการป่าชุมชนตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั การนาํเสนอขอ้มูลจากการทบทวนบทเรียนการจดัการป่าใหก้บัสมาชิกทั้ง 3 ชุมชน
การศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีป่าชุมชน และรายไดจ้ากการขาย
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ของป่า การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหารูปแบบการจดัการป่าอย่างมีส่วนร่วมตามแนวทางท่ีชุมชนมี
ความเห็นร่วมกนั  

ชุติมา ตุ๊นาราง (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีส่วนร่วมในการ
จดัการขยะมูลฝอยชุมชนในระดบัปานกลางปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัการขยะมูลฝอยในระดบันัยสําคญั 0.05 คือ สถานภาพในครอบครับ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดต่้อเดือน จาํนวนปีท่ีอยู่อาศยัในชุมชนความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะมูลฝอย ทศันคติ และ
ความยนิดีเขา้ร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย 

มงคล รายะนาคร (2553) ไดก้ล่าวถึงแนวทางในอนาคตสําหรับจงัหวดัเชียงใหม่และ
ภาคเหนือของไทยในเอกสารวิชาการชุดความรู้นโยบายสาธารณะเร่ืองหมอกควนัและมลพิษทาง
อากาศในจงัหวดัเชียงใหม่เน่ืองจากลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดัเชียงใหม่เป็นแอ่งกระทะมีภูเขา
ลอ้มรอบและสภาพความกดอากาศสูงในช่วงปลายฤดูหนาวเขา้สู่ฤดูแลง้ในแต่ละปีผนวกกบัไฟป่า
การเผาในท่ีโล่งรวมทั้งการปล่อยอากาศเสียจากยวดยานพาหนะและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซ่ึงนบัวนัมี
แต่ทวีจาํนวนข้ึนซ่ึงเป็นสาเหตุสําคัญของปัญหาหมอกควนัและมลพิษทางอากาศในจังหวัด
เชียงใหม่การแกไ้ขปัญหาและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตและวิธี
ปฏิบติัจึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชเ้วลาและตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนอกจากน้ีสภาพภูมิ
ประเทศท่ีแตกต่างกันอันได้แก่พื้นท่ีสูงท่ีดอนและพื้นท่ีราบทําให้ต้องอาศัยมาตรการด้าน
เทคโนโลยีมาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมและมาตรการจูงใจในการแก้ไขปัญหาท่ี
แตกต่างกนัโดยจาํเป็นตอ้งมีแนวทางในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีในลกัษณะบูรณาการและ
ไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งน้ีมาตรการในอนาคตสําหรับการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
หมอกควนัและมลพิษทางอากาศในเชียงใหม่น่าจะประกอบดว้ยมาตรการระยะสั้นระยะกลางและ
ระยะยาวดงัน้ีมาตรการระยะสั้นและระยะกลางเช่นการสร้างความรู้ความเขา้ใจและปลูกจิตสาํนึก
เก่ียวกบัปัญหาหมอกควนัโดยทาํงานร่วมกบักลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ การส่งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตร
เพื่อเป็นทางเลือกการเพิ่มจาํนวนเคร่ืองโม่หรือยอ่ยเศษวสัดุพืชเพื่อนาํมาทาํปุ๋ยหมกัและลดการเผา
การสํารวจสร้างฐานขอ้มูลและแผนท่ีเสียงภยัของพื้นท่ีท่ีจะเกิดไฟป่าและการเผาในท่ีโล่งการใช้
มาตรการทางกฎหมายการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไมเ้ศรษฐกิจโตเร็วแทนการปลูกขา้วโพดและ
พืชไร่อ่ืน ๆ ในพื้นท่ีป่าการจดัสรรงบประมาณในรูปงบอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในการจดัทาํโครงการผลิตพลงังานทดแทนจากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรและการทาํ
ปุ๋ยชีวภาพหรือเกษตรอินทรียก์ารบูรณการการทาํงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้มีเอกภาพในการ
แกไ้ขปัญหาการเผาในท่ีโล่งรวมทั้งการจดัการประกวดองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและชุมชนท่ีมี
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ผลการดาํเนินการดีเด่นดา้นการลดการเผาและนาํเร่ืองน้ีมาเป็นเกณฑ์ในการจดัสรรงบประมาณ
นอกจากมาตรการระยะสั้ นและกลางแลว้ควรท่ีจะมีมาตรการระยะยาวท่ีจะมารองรับการแกไ้ข
ปัญหาเช่นการบรรจุเร่ืองปัญหาหมอกควนัมลพิษทางอากาศและภาวะโลกร้อนรวมทั้งการจดัการ
ขยะอย่างถูกตอ้งเขา้ในหลกัสูตรการศึกษาของโรงเรียนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งดาํเนิน
มาตรการเพื่อส่งเสริมการลดขยะและการคดัแยกขยะอย่างจริงจงัและจาํกดัเขม้งวดกบัการออก
ใบอนุญาตการดาํเนินการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพการแก้ไขกฎหมายป่าไมแ้ละกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการพื้นท่ีป่าการเพิ่มจาํนวนสถานีตรวจวดั
คุณภาพอากาศใหค้รอบคลุมพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่าหรือหมอกควนัการใหจ้งัหวดัเชียงใหม่และ
จงัหวดัในเขตภาคเหนือจดัตั้งเครือข่ายความร่วมมือรวมทั้งประสานกบัประเทศเพ่ือนบา้นอย่าง
จริงจงัในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและมลพิษทางอากาศร่วมกนัอยา่งเป็นรูปธรรมรวมทั้ง
สถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยเฉพาะท่ีตั้งอยู่ในภาคเหนือน่าจะมีบทบาทมากข้ึนในการศึกษาวิจยั
ร่วมกนัอย่างรอบดา้นกบัหน่วยงานและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองมลพิษทางอากาศเพ่ือสร้างองค์
ความรู้และนวตักรรมทางดา้นเทคโนโลยต่ีาง ๆ ท่ีเป็นทางออกท่ีย ัง่ยนืสาํหรับการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหามลพิษทางอากาศทั้งท่ีมาจากการเผาในพื้นท่ีและจากแหล่งอ่ืน ๆ ในภูมิภาคน้ีรวมทั้งการ
แสวงหาความร่วมมือกบัประเทศในภูมิภาคอาเซียนและนานาประเทศเพื่อแกไ้ขปัญหาในเร่ืองน้ี
อยา่งจริงจงั 

สุภคัจารีย ์เช้ือยงั (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง “บทบาทขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้
และประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาหมอกควนัผลการศึกษาพบว่าสาเหตุของปัญหา
หมอกควนัท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีตาํบลดอนแกว้นั้นมาจากการเผาขยะในครัวเรือนการเผาไร่นาหลงัการ
เก็บเก่ียวการเผาป่าและจากสาเหตุอ่ืน ๆ เช่นควนัจากยานพาหนะฝุ่ นละอองและควนัไฟท่ีลอยมา
จากท่ีอ่ืนดว้ยโดยองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ไดมี้บทบาทสําคญัในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาหมอกควนัทางตรงคือมีการตราขอ้บญัญติัเก่ียวกบัการควบคุมควนัไฟและฝุ่ นละอองจากการ
เผามาบงัคบัใชก้ารประชาสัมพนัธ์ถึงโทษของการเผาและบทบาททางออ้มคือการแกไ้ขปัญหาการ
จดัการขยะในพื้นท่ีการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและการส่งเสริมองคค์วามรู้เก่ียวกบัผลกระทบของปัญหา
หมอกควนัในอนาคตในส่วนของบทบาทของประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกบั
โครงการขององค์การบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้โดยนาํนโยบาย/โครงการ/ขอ้ปฏิบติัท่ีองค์การ
บริหารส่วนตาํบลดอนแกว้นั้นออกมาเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนในทอ้งท่ีเพื่อให้รับทราบถึง
ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาหมอกควนัและวิธีการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัดว้ย
อีกทั้งยงัมีการแสดงความคิดเห็น/ขอ้เสนอให้แก่ผูบ้ริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลดอนแกว้ในบางส่วนเพ่ือนาํไปพิจารณากาํหนดออกมาเป็นแผนงาน/นโยบายท่ีเหมาะสมกบั
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พื้นท่ีของตนปัญหาอุปสรรคแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควนัคือประชาชน
บางส่วนยงัไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมเก่ียวกบัโครงการท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้จดัทาํไว้
โดยเฉพาะประชาชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีบา้นจดัสรรอีกทั้งยงัขาดแคลนบุคลากรในดา้นน้ีทาํใหก้ารทาํงาน
ยงัไม่ทัว่ถึงประชาชนทุกกลุ่มและบางโครงการกข็าดการประสานงานอยา่งต่อเน่ืองโดยผูศึ้กษาไดมี้
ขอ้เสนอแนะถึงแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัอย่างย ัง่ยืนนั้นตอ้งเร่ิมท่ีมนุษย์
ซ่ึงเป็นสาเหตุสาํคญัของการก่อให้เกิดปัญหาหมอกควนัก่อนเช่นการปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึกท่ีดี
พร้อมทั้งให้ความรู้ท่ีถูกตอ้งแก่เยาวชนโดยอาจจะมีการเพิ่มลงในบทเรียนพร้อมทั้งมีกิจกรรม
เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นไดมี้ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัปัญหาหมอกควนัแลว้จึงสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ เหล่านั้นไปให้แก่ผูป้กครองและชุมชนซ่ึงการให้ความรู้และการสร้าง
จิตสาํนึกดงักล่าวควรมีการดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองมิใช่ทาํเพียงช่วงสั้นๆในช่วงท่ีเกิดปัญหาวิกฤต
หมอกควนัเท่านั้นในปัจจุบนัมีหน่วยงานหลายภาคส่วนท่ีเขา้มาศึกษาแนวทางในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าวทั้งหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนทอ้งถ่ินหน่วยงานเอกชนซ่ึง
การดาํเนินงานยงัไม่มีการประสานงานและการบูรณาการร่วมกนัแก้ไขปัญหาหมอกควนัอย่าง
แทจ้ริงทาํใหย้งัไม่สามารถป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

โสภารัตน์ จารุสมบติั และวรัญญู เสนา (2553) ศกัยภาพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตควบคุมมลพิษในเขตปริมณฑลพบว่า นับตั้ งแต่การ
ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มพ.ศ. 2535 ท่ีประกาศให้มีเขต
ควบคุมมลพิษเพื่อจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัทอ้งท่ีและมีการจดัทาแผนปฎิบติัการเพื่อลด
และขจดัมลพิษโดยคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติไดป้ระกาศให้เขตพื้นท่ีในหลายจงัหวดัเป็น
เขตควบคุมมลพิษโดยเฉพาะในเขตเมืองและชุมชนท่ีมีประชากรอาศยัอยูห่นาแน่นซ่ึง 5 จงัหวดัใน
เขตปริมณฑลเป็นพื้นท่ีหน่ึงท่ีไดรั้บการประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษเช่นเดียวกนัโดยให้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทหลกัในการดาเนินการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีอยา่งไรก็ดี
แมว้า่จะมีการถ่ายโอนภารกิจดา้นส่ิงแวดลอ้มแลว้แต่บทบาทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภารกิจ
ดงักล่าวยงัคงมีการดาเนินการอยา่งค่อยเป็นค่อยไปจึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
มีศกัยภาพในการดาเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มในเขตพ้ืนท่ีเช่นไรบทความน้ีไดน้าํเสนอส่วนหน่ึงของ
ผลการศึกษาการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีปริมณฑล
เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีในปัจจุบนัอธิบายการดาเนินงานท่ี
เป็นอยู่และวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้นการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มตลอดจนเสนอแนวทางในการพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัประเดน็ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
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อมรรัตน์ รัตนาชยั (2553)ไดศึ้กษาเร่ือง “กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการ
ป่าบา้นป่าคาสุขใจตาํบลแม่สลองนอกอาํเภอแม่ฟ้าหลวงจงัหวดัเชียงราย” พบว่า ชาวบา้นไดมี้ส่วน
ร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนทาํใหท้ราบว่าการเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติเกิดจาก
ปัจจยัภายในและภายนอกชาวบา้นตอ้งการฟ้ืนฟปู่าจึงไดน้าํแนวพระราชดาํริและทฤษฎีการฟ้ืนฟูป่า
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริการฟ้ืนฟูป่าบา้นป่าคาสุขใจโดยผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการร่วมปฏิบติัมีการวางแผนการฟ้ืนฟูป่ากาํหนดพื้นท่ีป่าของชุมชนอยา่งชดัเจนกนัเขตพื้นท่ีป่า
และพื้นท่ีทาํกินออกจากกนัเพื่อง่ายต่อการดูแลรักษามีการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างหมู่บา้นท่ี
มีเขตป่าติดต่อกนัร่วมรับผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มมีการตั้งกฎระเบียบในการใชป่้าอยา่ง
ชดัเจนจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาวิจยัเชิง
ปริมาณและไดมี้การศึกษาประเด็นในเร่ืองของการมีส่วนร่วมปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมและ
ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมแต่ยงัขาดประเด็นในเร่ืองของแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม
ดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดท้าํการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อใหไ้ดป้ระเด็นใหม่ๆในการศึกษาท่ีแตกต่างจาก
การศึกษาของงานวิจยัอ่ืน ๆ เพื่อให้ผลการศึกษาท่ีไดมี้ความชดัเจนและมีขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริง
มากกวา่การใชส้ถิติเพื่อเป็นการทดสอบขอ้มูลเพียงอยา่งเดียว 

กาญจนา นาถะพินธุ และคณะ (2554) ศึกษาสถานการณ์การเผาในท่ีโล่งของชุนชนชนบท
และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมการเผาในท่ีโล่งโดยมีพื้นท่ีศึกษา        
อาํเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีข้อมูลสถานการณ์การเผาในท่ีโล่งได้จากการศึกษาในกลุ่ม
ประชากรจาํนวน 400 คน 11 หมู่บา้นและการตรวจวดัฝุ่ นละอองในบรรยากาศจากนั้นนาํผลขอ้มูล
ไปใชใ้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผลการศึกษาสถานการณ์การเผาในท่ีโล่งพบว่ามูล
ฝอยท่ีเกิดข้ึนในครัวเรือนกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 61.7 ไม่มีการคดัแยกมูลฝอยก่อนท้ิงโดยร้อยละ 64.8 
มีวิธีการกาํจดัขยะมูลฝอยในครัวเรือนโดยการเผาทาํลายในท่ีโล่งทางการเกษตรพบการเผาในไร่
ออ้ยเป็นส่วนใหญ่การใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนไดมี้การประชุมร่วมกบัผูน้าํชุมชนฝ่าย
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อตระหนกัถึงสภาพปัญหาและกาํหนดแนวนโยบายในการปฏิบติัโดยการ
ออกเทศบญัญติัควบคุมการเผาในท่ีโล่งและจดัให้มีระบบการจดัการขยะชุมชนการเขา้ถึงกลุ่มแกน
นาํสุขภาพ (อสม.) โดยการใหค้วามรู้เร่ืองการลดปริมาณขยะและการนาํขยะพืชเศษอาหารมาทาํนํ้ า
หมกัชีวภาพสามารถนาํไปสู่การลดการเผาในท่ีโล่งในชุมชนไดส้าํหรับการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร
จาํเป็นตอ้งสร้างความร่วมมือในหลายภาคส่วนทั้งส่วนชุมชนเกษตรกรรวมถึงโรงงานผูรั้บซ้ือ
ผลผลิตจึงจะสามารถลดการเผาในส่วนการเกษตรลงได ้

เข็มชาติ บุญรวม (2554)  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและ
ควบคุมไฟป่าของชุมชนบริเวณเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูเม่ียงและภูทอง ตาํบลชาติตระการ อาํเภอ
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ชาติตระการจงัหวดัพิษณุโลกพบว่า ความรู้เก่ียวกบัไฟป่าและการป้องกนัและควบคุมไฟป่าของ
หัวหน้าหรือตวัแทนครัวเรือนในตาํบลชาติตระการ อาํเภอชาติตระการ จงัหวดัพิษณุโลก อยู่ใน
ระดบัมาก ส่วนการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและควบคุมไฟป่า อยู่ใน
ระดบัปานกลาง และเพศ ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในหมู่บา้น รายไดค้รอบครัวต่อเดือนส่งผลเชิงบวก 
ส่วนความรู้เก่ียวกบัไฟป่าและการป้องกนัและควบคุมไฟป่า และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการ
ป้องกนัและควบคุมไฟป่าส่งผลเชิงลบต่อการป้องกนัและควบคุมไฟป่า 

สุดารัตน์ แผลวมจัฉะ (2554) ไดว้ิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานความรับผิดชอบของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม กรณีศึกษา กลุ่มบริษทั อูเบะ (ประเทศไทย) พบว่า ปัจจยั
สําคญัท่ีมีผลต่อการดาํเนินงาน CSR ในด้านบริบทไดแ้ก่ นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
ขอ้กาํหนดจากภาครัฐ ผูน้ําชุมชน/ผูน้ําทอ้งถ่ินและการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน/การเมืองทอ้งถ่ิน 
สภาวะเศรษฐกิจ ทศันคติ ค่านิยม วฒันธรรมประเพณีและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในดา้น
ปัจจัยนําเข้า ได้แก่ การสนับสนุนของผูบ้ริหารและการมีส่วนร่วมของพนักงาน เงินทุนและ
งบประมาณ วิสัยทศัน์ และวฒันธรรมองคก์ร มาตรการดาํเนินการต่าง ๆ  สาํหรับดา้นกระบวนการ 
ไดแ้ก่ การจดัโครงสร้างการบริหาร CSR การส่ือสารและประสานงาน การจดักิจกรรมท่ีครอบคลุม
งาน CSR และสอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

จกัรพงษ์ พวงงามช่ืน และคณะ(2556) ศึกษาการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัการป่าชุมชน กรณีศึกษาบา้นทาป่าเปา ตาํบลทาปลาดุก อาํเภอแม่ทา จงัหวดั
ลาํพนูผลการศึกษาพบวา่ ชาวบา้นมีประวติัการมีส่วนร่วมในการจดัการป่าในระดบัหน่ึงผา่นมิติของ
วฒันธรรม ประเพณี พิธีกรรม และความเช่ือต่าง ๆ ก่อให้เกิดกิจกรรมการอนุรักษท์รัพยากรอย่าง
ต่อเน่ือง ในภาพรวมชาวบา้นมีส่วนร่วมในการจดัการป่าชุมชนในระดบัปานกลางการพฒันาการมี
ส่วนร่วมขั้นเห็นคุณค่า พบวา่ ผลของการทาํลายป่าในอดีตทาํใหปั้จจุบนัชาวบา้นหนัมาฟ้ืนฟูป่าดว้ย
กิจกรรมต่าง ๆ อยา่งจริงจงั ซ่ึงในอนาคตชาวบา้นตอ้งการส่งเสริมและ 2 เผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัประโยชน์ของป่าชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติแก่ประชาชนทัว่ไปและกลุ่มเยาวชนให้
มากข้ึน ในขั้นปฏิสัมพนัธ์ชุมชนไดร้ะบุและจดัลาํดบัความสําคญัโครงการในอนาคตเพ่ือส่งเสริม
การจดัการป่าชุมชนให้ประสบผลสาํเร็จดียิ่งข้ึนและขั้นควบคุม จากโครงการดงักล่าวชาวบา้นได้
ร่วมกันวางแผนการดาํเนินงานและหาผูรั้บผิดชอบในแต่ละโครงการอย่างชัดเจน สําหรับการ
ประเมินผลการพฒันาการมีส่วนร่วม พบว่าชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจก่อนและหลงั
การพฒันาไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการดาํเนินงาน การรับผลประโยชน์ และการประเมินผล
ชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึนหลงัจากการพฒันาการมีส่วนร่วม 



78 

พิเชฐ โสภณแพทยแ์ละจุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ (2556) ศึกษาเร่ืองการประเมินการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มพบว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยงัคงเป็นเร่ืองใหม่ซ่ึงตอ้งใช้เวลาในการเรียนรู้และพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มพ.ศ. 2535 ควรไดรั้บการแกไ้ขให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการศึกษาการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีความหมายในส่วนงบประมาณและบุคลากรมีความเหมาะสม
เพียงพอแต่ในส่วนของประชาชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและยงัมีผูมี้ส่วนไดเ้สียบางส่วนท่ีไม่เขา้ร่วมในกระบวนการ
ส่งผลให้ขาดความครอบคลุมสําหรับรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มยงัไม่สามารถ
เปิดเผยต่อสาธารณะไดจ้นกว่าโครงการจะไดรั้บอนุมติัส่งผลใหป้ระชาชนไม่สามารถรับรู้ขอ้มูลใน
รายงานนอกจากน้ีการใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่การศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการจะช่วยป้องกนัและลดความขดัแยง้ไดร้วมถึงผูด้าํเนินโครงการตอ้งจดักิจกรรมให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีเพื่อให้โครงการกบัประชาชนอยู่ร่วมกนัอย่างย ัง่ยืนในส่วนของ
ปัจจยัความสําเร็จในการดาํเนินการพบว่าการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนให้แก่ทุกภาคส่วนส่งผลให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียเกิดความตระหนกัถึงความสาํคญัของ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มสาํหรับปัญหาในการ
ดาํเนินการพบว่าผูน้าํชุมชนขาดความตระหนกัและความกระตือรือร้นในการประสานความร่วมมือ
ระหวา่งประชาชนและผูด้าํเนินโครงการนอกจากน้ีขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมและสนบัสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขา
หินซอ้นพบว่าภาครัฐควรมีหน่วยงานฝึกอบรมและให้ความรู้เก่ียวกบักระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพื่อสร้างความเขา้ใจถึงแนวทางในการดาํเนินการท่ีถูกตอ้งรวมถึงจดัตั้ งกองทุนเพื่อ
สนับสนุนการจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในส่วนผูด้าํเนินโครงการควรให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการอยา่งครบถว้นพร้อมรับฟังความเห็นของประชาชนตั้งแต่การเลือกพื้นท่ีตั้ง
โครงการเพ่ือใหท้ราบความตอ้งการแทจ้ริงของประชาชน 

ณฐัชยา อุ่นทองดี และจุฑารัตน์ ชมพนัธ์ (2556) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า มลพิษ
ทางอากาศของจังหวดัแม่ฮ่องสอนเกิดจากการเผาในท่ีโล่งลักษณะภูมิประเทศและลักษณะ
ภูมิอากาศ ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เขา้ถึงขอ้มูลได ้มีความโปร่งใส 
ครอบคุลม แต่บุคลากรและงบประมาณไม่เพียงพอ มีส่วนร่วมในการรับรู่ข่าวสาร การดาํเนิน
กิจกรรม บางส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแต่ไม่มีส่วนร่วมในการวางแผน ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการมีส่วนร่วมไดแ้ก่ ความตระหนกัและจิตสาํนึก ความรู้ความเขา้ใจและผลกระทบของปัญหา
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มลพิษทางอากาศจากหมอกควนัปัจจยัดา้นการจดัการไดแ้ก่ ศกัยภาพผูน้าํชุมชนและการสนบัสนุน
จากภาครัฐ ปัญหาและอุปสรรคไดแ้ก่ความแตกต่างของภาษา การไม่มีเวลา ไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
ซ่ึงแนวทางการส่งเสริมนั้นคือ การสร้างความรู้ความเขา้ใจ ความตระหนกั และส่งเสริมเทคโนโลยี
ทางการเกษตร และฟังผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถกล่าวไดว้่าปัญหาหมอกควนัหมอก
ควนัจากการเผาในท่ีโล่งนั้นเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การเผาในพื้นท่ีป่าการเผาในพื้นท่ีการเกษตร
การเผาในพื้นท่ีชุมชนเป็นตน้ในปัจจุบนั และปัญหาหมอกควนัถือว่าเป็นมลพิษทางอากาศท่ีมี
ความสาํคญัและก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจการท่องเท่ียว การคมนาคม
และทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจาํเป็นท่ีตอ้งขอความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมแกไ้ขปัญหาอยา่งครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐส่วน
ทอ้งถ่ินรวมไปถึงภาคประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบจากปัญหาดงักล่าวโดยตรง และมี
ความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มในพ้ืนท่ีเป็นอยา่งดี โดยจะตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วมอยา่งแทจ้ริงซ่ึงหน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินตอ้งพิจารณาถึงรูปแบบของการเขา้มามีส่วนร่วม
ของประชนเพ่ือนาํไปสู่แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งอย่าง
ย ัง่ยนื 



 

บทที ่3 
 

กรอบแนวคดิและวธีิการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาใน
ท่ีโล่งในจงัหวดัลาํปาง” ในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงผูศึ้กษา
ไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสาร หนังสือ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และระบบฐานขอ้มูล
อิเลคทรอนิกส์ รวมทั้งการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัโดย
การใชแ้บบสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) ซ่ึงมีรายละเอียดวิธีการศึกษา
ดงัน้ี 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
3.2 วิธีการดาํเนินการศึกษา 
3.3 แหล่งขอ้มูลในการศึกษา 
3.4 วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและอุปกรณ์ 
3.5 กลุ่มเป้าหมายและผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
3.6 การประมวลผลขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 กรอบแนวคดิการศึกษา 
 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถกาํหนดกรอบแนวคิด
การศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งใน
จงัหวดัลาํปาง” ไดด้งัแสดงในภาพท่ี 3.1 
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ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดการวิจยั 

สาเหตุของการเกิดปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่ง 

ผลกระทบจากปัญหาหมอกควนัจาการเผาในท่ีโล่ง 

แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนั

และการเผาในท่ีโล่งในจงัหวดัลาํปาง 

ปัจจยัความสาํเร็จ ปัญหาหรืออุปสรรคการของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

แกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งในจงัหวดัลาํปาง 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1.การมีส่วนร่วมในการระบุสาเหตุของปัญหา  

2.การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  

3.การมีส่วนร่วมในการวางแผน  

4.การมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบติั 

5.การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

หลกับริหารจดัการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1.การเร่ิมตน้ก่อนการตดัสินใจ(Staring Early) 
2.ครอบคลุมผูมี้ส่วนไดเ้สีย(Stakeholder) 
3.ความจริงใจ(Sincerity) 
4.ยดืหยุน่และเหมาะกบัสถานการณ์(Suitability) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในจงัหวดัลาํปาง 
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จากภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งในจงัหวดัลาํปางโดยในการศึกษา
จะประกอบดว้ยการศึกษาใน 3 ส่วนไดแ้ก่ 

1) การศึกษาในดา้นสาเหตุและผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาหมอกควนั เป็นการศึกษา
และทาํความเขา้ใจถึงรากฐานของปัญหาหมอกควนัและจากปัจจยัสาํคญั 2 ประการไดแ้ก่ 1 ปัจจยัท่ี
เกิดจากการกระทาํของมนุษย ์ไดแ้ก่การเผาในท่ีโล่งของพื้นท่ีต่าง ๆ ในจงัหวดัลาํปาง และ 2 ปัจจยั
ทางภูมิศาสตร์ อนัไดแ้ก่ ปัจจยัทางภูมิศาสตร์และปัจจยัทางภูมิอากาศ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีไดจ้ากการ
ทบทวนวรรณกรรม เพื่อนาํมาวิเคราะห์แนวทางการแกไ้ขปัญหาหมอกควนั 

2) การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาใน
ท่ีโล่งของจงัหวดัลาํปาง เป็นการศึกษาถึงปัจจยัพื้นฐานการบริหารจดัการการดาํเนินกิจกรรมดา้น
การมีส่วนร่วมของประชาชนและรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงในงานวิจัยช้ินน้ี
ปัจจยัพื้นฐานการบริหารจดัการการดาํเนินกิจกรรมดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจะประกอบไป
ดว้ย 2 ส่วนหลกั ไกแ้ก่ 1) หลกัการบริหารจดัการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึง
ประกอบดว้ย กระบวนการเร่ิมตน้ก่อนตนัสินใจ ความครอบคลุมผูมี้ส่วนไดเ้สีย ความจริงในและ
ความยดืหยุน่เหมาะสมกบัสถานการณ์ 2) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนประกอบดว้ย การ
มีส่วนร่มในการระบุสาเหตุของปัญหา การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมใน
การวางแผน การมีส่วนร่มในการลงมือปฏิบติั และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 

3) การศึกษาปัจจัยความสําเร็จ  ปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งในจังหวดัลาํปาง จากนั้ นนําผล
การศึกษาในประเด็นต่าง ๆ และขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษามาพฒันาแนวทางการส่งเสริมและ
สนบัสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่ง
โดยของจงัหวดัลาํปางต่อไป 
 

3.2 วธีิการดาํเนินการศึกษา 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและเจา้หน้าท่ีภาครัฐท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกับกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งใน
จงัหวดัลาํปาง ปัจจยัท่ีส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมประสบผลสาํเร็จ รวมถึงการศึกษาประเด็นปัญหา
และอุปสรรคในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ตลอดจนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ี



83 

โล่งโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) มีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-
Structured Interviews) แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการเรียบเรียงวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อหาขอ้สรุป 
 

3.3 แหล่งของข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดท้าํการเก็บรวบร่วมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลสาํคญั 2 ส่วน คือขอ้มูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) และขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยมีรายละเอียดในการศึกษา ดงัน้ี 

 
3.3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
เป็นแหล่งขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary Data) โดยผูศึ้กษาไดท้าํการรวบรวมขอ้มูล

แหล่งขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือจาก การศึกษาเอกสารทางราชการ หนงัสือ บทความ เอกสารงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง วารสารทางวิชาการ และขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตโดยเน้นขอ้มูลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการมีส่วนส่วนร่วมของประชาชนและสถานการณ์มลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากหมอกควนั
และการเผาในท่ีโล่งในจงัหวดัลาํปางรวมไปถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวของทั้งภาครัฐและ
ภาคประชาชนในจงัหวดัลาํปาง 

 
3.3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
เป็นขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ โดยผูศึ้กษาไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

การสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Performance) ท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งของจงัหวดัลาํปาง โดยการใชแ้บบ
สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi Structured Interviews) ในการรวมรวมขอ้มูลประเด็นสาเหตุ
และผมกระทบของปัญหา แนวทางการแกปั้ญหา รวมไปถึงขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาหมอก
ควนัและการเผาในท่ีโล่งโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์
และสรุปผลการศึกษา 
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3.4 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสาํหรับการศึกษาในคร้ังน้ีประกอบดว้ย 2 ส่วนสาํคญั ไดแ้ก่ 
1) การสัมภาษณ์  โดยใช้การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง  (Semi-Structured 

Interviews) ท่ีใชมี้ลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด (Open-ended Questions) ซ่ึงทาํออกแบบแบบ
สมัภาษณ์จากการบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดคาํถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ตาม
วตัถุประสงคข์องการศึกษาและทาํการศึกษากบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกั
ประกอบดว้ย 1) ผูน้าํชุมชน 2) ประชาชนทัว่ไปและ 3) เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ินโดย
วิธีท่ีใชใ้นการสุ่มเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการสัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 วิธีคือ 1) การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) กบักลุ่มผูน้าํชุมชนและหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 2) การเลือกตวัอยา่ง
แบบบอกต่อ (Snowball Selection) กบักลุ่มประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแกไ้ขปัญหา
หมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งโดยทาํความรู้จกัจากเร่ิมแรกจากผูน้าํชุมชน ประชาชนและเจา้หนา้ท่ี
ภาครัฐ โดยทาํการสอบถามถึงบุคคลอ่ืนท่ีสามารถให้ขอ้มูลได ้ซ่ึงผูศึ้กษาจะทาํการหยุดสัมภาษณ์
เม่ือเห็นวา่ขอ้มูลท่ีไดไ้ม่มีความแปลกใหม่ หรือท่ีเรียกวา่ขอ้มูลอ่ิมตวั (Data Saturation) 

2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) โดยเป็นการสังเกต
พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นผูใ้ห้สัมภาษณ์ ในการประมวลความคิดเห็นของกลุ่มผูใ้ห้
สัมภาษณ์เพื่อจาํแนกความคิดเห็นท่ีมีความสอดคลอ้งและแตกต่างกนัของกลุ่มผูใ้หส้ัมภาษณ์ในแต่
ละประเด็นคาํถาม รวมไปถึงการสังเกตสภาพแวดลอ้มของพ้ืนท่ีเพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จริงในการศึกษามากท่ีสุด ซ่ึงเหมาะสมกบัการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงเป็นการลง
พื้นท่ีเพื่อเกบ็ขอ้มูลเชิงลึก 

 
3.4.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ท่ีมีการออกแบบโครงสร้าง

ของขอ้คาํถามท่ีสามารถนาํไปใชใ้นกระบวนการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi Structured 
Interviews) โดยมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด (Open-ended Questions) ท่ีไดจ้ากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้กาํหนดคาํถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ตามวตัถุประสงคข์อง
การศึกษาจากนั้นผูว้ิจยัจึงนาํแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 
เพื่อให้เน้ือหาของแบบสัมภาษณ์นั้นมีความเหมาะสมสอดคลอ้งตรงประเด็นและครอบคลุมส่ิงท่ี
ตอ้งการศึกษาผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองท่ีศึกษาเป็นผูป้ระเมินแบบสัมภาษณ์ดงักล่าวเม่ือไดแ้บบสัมภาษณ์
ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัแลว้ผูศึ้กษาไดน้าํเคร่ืองมือท่ีไดไ้ปทาํการทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง (Pilot 
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Study) ซ่ึงเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัแต่ละกลุ่มในจงัหวดัพะเยารวมทั้งส้ินจาํนวน 9 ท่านและนาํแบบ
สัมภาษณ์ดงักล่าวกลบัมาทบทวนแกไ้ขใหส้อดคลอ้งตรงประเด็นและตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
เคร่ืองมือโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา อีกคร้ังก่อนนาํไปใชเ้ก็บขอ้มูลจริงในจงัหวดัลาํปางโดยเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการเก็บขอ้มูลเพื่อการศึกษาในคร้ังน้ีประกอบดว้ยแบบสัมภาษณ์ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลสาเหตุและผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่ง 
ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นและประสบการณ์ท่ีมีต่อกระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกัน

แกไ้ขปัญหาหมอกควนัในจงัหวดัลาํปาง 
ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 

 
3.4.2 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลการศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ

รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 
1) แบบสัมภาษณ์ปลายเปิดโดยผูว้ิจยัได้เตรียมไวล่้วงหน้าเพื่อให้สะดวกในการ

บนัทึกและวิเคราะห์ขอ้มูล 
2) เคร่ืองบนัทึกเสียงเพื่อใชบ้นัทึกการสัมภาษณ์การสนทนาท่ีเป็นประเด็นสําคญั

ของผูใ้ห้ขอ้มูลโดยก่อนการสัมภาษณ์แต่ละคร้ังผูว้ิจยัไดข้ออนุญาตจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ก่อนซ่ึงช่วย
ใหผู้ว้ิจยัไดข้อ้มูลครบถว้นตามประเดน็ท่ีตอ้งการศึกษาและสามารถตรวจสอบกบัท่ีบนัทึกได ้

3) สมุดบนัทึกและอุปกรณ์เคร่ืองเขียนต่างๆเพื่อใช้บนัทึกการสัมภาษณ์และการ
สนทนาของผูใ้หข้อ้มูล 

4) กลอ้งถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการถ่ายภาพเพื่อใชบ้นัทึกภาพการ
สมัภาษณ์และการสนทนาของผูใ้หข้อ้มูลรวมทั้งสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปของพื้นท่ีศึกษา 
 

3.5 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 

การศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งและเป็นผูมี้ส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควันและการเผาในท่ีโล่งจังหวัดลาํปาง 
ประกอบดว้ย เจา้หน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ผูน้าํชุมชนและประชาชนในชุมชนตน้แบบ
ชุมชนมาตรฐานปลอดการเผา ผูศึ้กษามีแนวทางการเลือกโดยเร่ิมจากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชนท่ีได้
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ทาํความรู้จกัเร่ิมแรกและทาํการสอบถามถึงบุคคลอ่ืน ๆ ต่อไปหรือท่ีเรียกว่าเทคนิคการสุ่มตวัอยา่ง
แบบการโยนลูกบอลหิมะ (Snowball Technique) สาํหรับเจา้หนา้ท่ีภาครัฐเป็นการใชเ้ทคนิคการ
เลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) รวมผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทั้งส้ินจาํนวน 25 ท่าน ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 

3.5.1 เจ้าหน้าทีห่น่วยงานภาครัฐส่วนท้องถ่ิน  
ประกอบดว้ย 

1) เจา้หนา้ท่ีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลาํปาง จาํนวน 1 ท่าน 
2) เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานเทศบาลเมืองลาํปาง จาํนวน 2 ท่าน 
3) เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานสาธารณสุขจงัหลดัลาํปาง จาํนวน 1 ท่าน 
4) เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานทางหลวงชนบทจงัหวดัลาํปาง จาํนวน 1 ท่าน 
5) เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานควบคุมไฟป่ากรมอุทยานสัตวป่์าและพนัธ์ุพืชจงัหวดัลาํปาง 

จาํนวน 2 ท่าน 
 

3.5.2 กลุ่มประชาชน  
ประกอบดว้ย  
ผูน้าํชุมชนชุมชนละ 1 ท่านและประชาชนในชุมชนต่าง ๆ 15 ท่าน รวมผูใ้หส้ัมภาษณ์ภาค

ประชาชนทั้งส้ินจาํนวน 18 ท่าน โดยรายละเอียดของผูน้าํชุมชน มีดงัน้ี 
1) ชุมชนบา้นตน้ตอ้ง หมู่ 5 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง เป็นชุมชนไดรั้บ 

2 รางวลัซ้อนเม่ือปี 2555 จากการประกวดดูแลไฟป่าและหมอกควนัของสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลาํปาง และรางวลัการประกวดป่าชุมชน “โครงการกลา้
ยิม้” สาํนกังานป่าไมจ้งัหวดั 

2) ชุมชนบา้นแป้นโป่งชัย หมู่ 9 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม จงัหวดัลาํปาง เป็น
ชุมชนตวัอยา่งมาตรฐานปลอดการเผาซ่ึงไดรั้บรางวลัจากกรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่ปี 2552-2554 

3) บา้นสามขา หมู่ 6 ตาํบลหัวเสือ อาํเภอแม่ทะ จังหวดัลาํปาง เป็นชุมชนชนท่ี
ไดรั้บรางวลัรางวลัท่ี 2 การจดัการนํ้ า ไดถ้ว้ยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี พ.ศ. 2550 รางวลั
ลูกโลกสีเขียว ของ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ปี พ.ศ. 2551 รางวลัท่ี 1 หมอกควนัไฟป่า ปี พ.ศ. 
2552 และรางวลัป่าชุมชนดีเด่นระดบัภาคเหนือ ปี พ.ศ. 2553 

โดยในการนาํเสนอผลการศึกษาในการวิจยัจะไม่เปิดเผยช่ือของผูใ้หส้ัมภาษณ์ ดงันั้นผูว้ิจยั
จึงทาํรหสัผูใ้หส้มัภาษณ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัจริยธรรมทางการวิจยัดงัตารางท่ี 3.1 
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ตารางที ่3.1  รหสัผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที ่ รหัสผู้ให้สัมภาษณ์ 

1 ประชาชนคนท่ี 1 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม 
2 ประชาชนคนท่ี 2 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม 
3 ประชาชนคนท่ี 3 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม 
4 ประชาชนคนท่ี 4 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม 
5 ประชาชนคนท่ี 5 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม 
6 ประชาชนคนท่ี 6 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง 
7 ประชาชนคนท่ี 7 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง 
8 ประชาชนคนท่ี 8 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง 
9 ประชาชนคนท่ี 9 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง 
10 ประชาชนคนท่ี 10 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง 
11 ประชาชนคนท่ี 11 ตาํบลหวัเสือ อาํเภอแม่ทะ 
12 ประชาชนคนท่ี 12 ตาํบลหวัเสือ อาํเภอแม่ทะ 
13 ประชาชนคนท่ี 13 ตาํบลหวัเสือ อาํเภอแม่ทะ 
14 ประชาชนคนท่ี 14 ตาํบลหวัเสือ อาํเภอแม่ทะ 
15 ประชาชนคนท่ี 15 ตาํบลหวัเสือ อาํเภอแม่ทะ 
16 ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม 
17 ผูน้าํชุมชนคนท่ี 2 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง 
18 ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3 ตาํบลหวัเสือ อาํเภอแม่ทะ 
19 เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลาํปาง 
20 เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานเทศบาลเมืองลาํปางท่านท่ี 1 
21 เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานเทศบาลเมืองลาํปางท่านท่ี 2 
22 เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัลาํปาง 
23 เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานทางหลวงชนบทจงัหวดัลาํปาง 
24 เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานควบคุมไฟป่ากรมอุทยานสตัวป่์าและพนัธ์ุพืชจงัหวดั

ลาํปางท่านท่ี 1 
25 เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานควบคุมไฟป่ากรมอุทยานสตัวป่์าและพนัธ์ุพืชจงัหวดั

ลาํปางท่านท่ี 2 
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3.6 การประมวลผลข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้

จากการสัมภาษณ์ท่ีไดม้าจดัหมวดหมู่ จาํแนกประเด็น ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลเพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งเหมาะสมในการตอบสนองต่อวตัถุประสงคข์องการวิจยัมากท่ีสุด จากนั้นจึง
ทาํการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และสังเคราะห์รายละเอียดหัวขอ้ต่าง ๆ ในแต่ละ
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ และลกัษณะของการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ี
โล่งโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในจงัหวดัลาํปางเพื่อนาํมาสรุปตามวตัถุประสงคข์อง
งานวิจยัต่อไป 



บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจาก
การเผาในท่ีโล่งจงัหวดัลาํปาง ผูศึ้กษาไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์โดยการใชแ้บบ
สัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง โดยผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลการศึกษาแยกเป็น 3 ส่วนตามวตัถุประสงคข์อง
การศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 4.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอก
ควนัจากการเผาในท่ีโล่งจงัหวดัลาํปาง 4.2 ปัจจยัความสาํเร็จและปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งจงัหวดัลาํปาง และ 4.3 
แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัแกไ้ขปัญหา
หมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งจงัหวดัลาํปางซ่ึงมีรายละเอียดการศึกษาดงัน้ี 
 

4.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผาในที่
โล่งจงัหวดัลาํปาง 

 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งใน

จงัหวดัลาํปางผูศึ้กษาไดแ้บ่งประเด็นในการศึกษาออกเป็น สาเหตุของการเกิดหมอกควนัจากการ
เผาในท่ีโล่งจงัหวดัลาํปาง ผลกระทบของหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งจงัหวดัลาํปาง การสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งจงัหวดัลาํปาง ซ่ึงมีรายละเอียดผลการศึกษาในแต่ละ
ประเดน็ดงัน้ี 

 
4.1.1 สาเหตุของการเกดิปัญหาหมอกควนัจากการเผาในทีโ่ล่งจังหวดัลาํปาง 
จากการศึกษาขอ้มูลเอกสารและการสัมภาษณ์ พบว่า สาเหตุของการเกิดปัญหาหมอกควนั

ของจงัหวดัลาํปาง เกิดจากปัจจยัหลกั 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) การเผาในท่ีโล่ง (Open Burning)            
2) ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ และ 3) ลกัษณะทางอุตุนิยมวิทยา ซ่ึงมีรายละเอียดการศึกษาในแต่ละ
ประเดน็ดงัน้ี 
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4.1.1.1 การเผาในท่ีโล่ง (Open Burning) 
จากการศึกษา พบว่า จงัหวดัลาํปางมีการเผาในท่ีโล่ง ซ่ึงผูศึ้กษาไดแ้ยกพิจารณา

กิจกรรมการเผาซ่ึงเป็นสาเหตุของปัญหาตามลกัษณะพื้นท่ีของแหล่งกาํเนิดปัญหาหมอกควนัเป็น
พื้นท่ีใหญ่ ๆ ประกอบดว้ย 1) การเผาในพื้นท่ีป่า 2) การเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร และ 3) การเผาใน
เขตชุมชน ซ่ึงมีรายละเอียดผลการศึกษาในแต่ละประเดน็ดงัน้ี 

1) การเผาในพื้นท่ีป่า 
ผลการศึกษาจากขอ้มูลสรุปพื้นท่ีการเกิดไฟไหมป่้าในจงัหวดัลาํปาง ของ

ส่วนงานควบคุมไฟป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธ์ุพืชจงัหวดัลาํปาง ปีงบประมาณ 2556 
ซ่ึงเป็นรายงานขอ้มูลการเกิดจุดความร้อน (Hot Spot) ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2555-วนัท่ี 5 มิถุนายน
2556 พบว่ามีสถิติการเกิดไฟป่าทั้งหมด 304 คร้ัง มีพื้นท่ีถูกไฟไหมเ้น้ือท่ี 1,941 ไร่ซ่ึงผลจากการ
สรุปสถานการณ์หมอกควนัและไฟป่าของจงัหวดัลาํปางพบว่าพื้นท่ีท่ีมีจุดความร้อน (Hot Spot) 
เกิดข้ึนมากท่ีสุดในจงัหวดัลาํปางนั้นจะอยูใ่นเขตของพ้ืนท่ีของป่าอนุรักษแ์ละพ้ืนท่ีของป่าสงวนซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสภาพพ้ืนท่ีจริงท่ีไดมี้การบุกรุกเขา้ไปเขา้ไปทาํการเกษตรและไดเ้ปล่ียนสภาพจาก
พื้นท่ีป่าเป็นแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรซ่ึงเม่ือเกษตรกรเผาในพ้ืนท่ีการเกษตรรายงานจาก
ดาวเทียมจึงรายงานวา่เป็นการเกิดจุดความร้อนในเขตพื้นท่ีป่า ดงัจะเห็นไดจ้ากผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 
24 (เจา้หนา้ท่ีควบคุมไฟป่ากรมอุทยานสัตวป่์าและพนัธ์ุพืชจงัหวดัลาํปางท่านท่ี 1, 2556)  ไดก้ล่าว
วา่ 
 

ถา้หากว่าเราดูจุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียมนั้นอาจจะดูว่าพื้นท่ีป่านั้นเป็น
แหล่งเกิดไฟท่ีสาํคญัและกินบริเวณกวา้งขวางมาก แต่ถา้เราลองไปดูพื้นท่ีจริงนั้น
ป่ามนัไม่มีแลว้มนักลายเป็นไร่ขา้วโพด ไร่มนั ไปหมดแลว้ ส่วนท่ีเกิดในพื้นท่ี ๆ 
เป็นป่าจริง ๆ นั้นกอ็าจจะมีอยูแ่ต่กเ็ป็นส่วนนอ้ย 

 
ซ่ึงสอดคล้องกับคาํกล่าวของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 19 (เจ้าหน้าท่ี

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลาํปาง, 2556)  ท่ีกล่าวว่า “เน่ืองจากพ้ืนท่ีๆ เคยเป็นป่า
นั้นมีการบุกรุกเขา้ไปทาํการเกษตรจากเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีอยู่ติดกับป่าดังนั้ นถ้าดูจากภาพถ่าย
ดาวเทียมจะเห็นว่ามีการเผาในพ้ืนท่ีป่าเยอะมากแต่จริง ๆ แลว้พื้นท่ี ๆ ดูจากแผนท่ีว่าเป็นป่านั้นได้
เปล่ียนไปเป็นพื้นท่ีทาํเกษตรไปเยอะแลว้” 
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และจากการศึกษาสาเหตุหลกัท่ีทาํให้เกิดการเผาในพ้ืนท่ีป่าของจังหวดั
ลาํปางนั้นมีสาเหตุหลกัอยู ่2 ประการไดแ้ก่ 1) การเผาเพ่ือตอ้งการหาของป่าและล่าสัตวแ์ละ 2) การ
เผาเพื่อตอ้งการพื้นท่ีทาํการเกษตร ซ่ึงมีรายละเอียดผลการศึกษา ดงัน้ี 

(1) สาเหตุการเผาเพ่ือตอ้งการหาของป่าและล่าสัตวเ์น่ืองมาจากวิถีชีวิต
ของประชาชนในจงัหวดัลาํปางส่วนหน่ึงนั้นมีความเช่ือมโยงและเก่ียวพนักบัป่ามาตั้งแต่อดีต โดยมี
การเขา้ไปใชป้ระโยชน์จากป่าในหลายลกัษณะ ไดแ้ก่ เพื่อเป็นแหล่งอาหารและแหล่งรายไดเ้สริมท่ี
สาํคญัจากการหาของป่าไปขาย โดยมีประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัสาเหตุของการเผาในพื้นท่ีป่านั้น
คือชาวบา้นมีความเช่ือว่าการเผาป่านั้นจะเป็นตวักระตุน้ให้พืชบางชนิดมีการเจริญเติบโตงอกงาม
ข้ึน ซ่ึงพืชดังกล่าวได้แก่ เห็ดถอบ และผกัหวานป่า เน่ืองจากมีราคาสูงและเป็นท่ีตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคอยา่งมาก และสาเหตุอีกประการหน่ึงคือการเผาป่าคือความสะดวกในการล่าสตัวใ์หอ้อกมา
จากท่ีหลบซ่อนไดอ้ยา่งง่ายดาย เพื่อการนาํไปบริโภคและจาํหน่าย ดงัจะเห็นไดจ้ากผูใ้ห้สัมภาษณ์
ท่านท่ี 19 (เจา้หนา้ท่ีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลาํปาง, 2556)  กล่าววา่ 
 

สาเหตุของการเผาส่วนหน่ึงเกิดจากวิถีชีวิตของคนพื้นถ่ินในการหาของป่า ความ
เช่ือในเร่ืองของเห็ดถอบนะเขาเช่ือว่าถา้เผาป่าแลว้เห็ดจะข้ึนดีซ่ึงเป็นความเช่ือท่ี
สืบถอดกนัมา ดงันั้นการแกปั้ญหาน้ีจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งเขา้ใจวิถีชีวิตความ
เป็นอยูข่องชาวบา้นและปรับกระบวนการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัของหน่วยงาน
ใหเ้หมาะสมกบัวิถีชีวิตของชาวบา้นใหไ้ด ้

 
สอดคลอ้งกบัความเห็นของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 1 (ประชาชนคนท่ี 1 

ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม, 2556)  ท่ีไดก้ล่าวว่า “เผาป่าเพื่อใหเ้ห็ดและผกัหวานแตกยอดซ่ึงของป่า
พวกน้ีสามารถท่ีจะสร้างรายไดใ้หช้าวบา้นนอกฤดูการทาํการเกษตรชาวบา้นเขาสังเกตว่าเห็ดมนัจะ
ข้ึนตรงท่ีป่าโดนไฟไหม ้พอว่างจากการเกษตรคือในช่วงกุมภา มีนา เขาก็เผาป่ากนัเพื่อรอเวลาเขา้
ไปเก็บเห็ดเงินมนัดีพอกินพอใช”้ ซ่ึงความเช่ือในเร่ืองน้ีเป็นความเช่ือท่ีชาวบา้นเกิดจากการสังเกต
และถ่ายถอดกนัมารุ่นต่อรุ่นทาํให้ยากท่ีจะเปล่ียนทศันคติและเน่ืองจากของป่าเหล่านน้ีมีราคาท่ีสูง
และเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคทาํใหข้ายง่ายชาวบา้นจึงนิยมเขา้ไปหาของป่าและลกัลอบเผาป่ากนัมาก
ข้ึน ดงัเห็นไดจ้ากผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 22 (เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัลาํปาง, 2556)  ได้
กล่าวว่า “การเผาป่าในจงัหวดัทางภาคเหนือน้ีส่วนใหญ่มาจากความเช่ือท่ีสืบทอดกนัมาว่าของเห็ด
ถอบมนัจะข้ึนตรงท่ีมีข้ีเถา้ผกัหวานมนัจะแตกยอดงามมากข้ึนถา้หากถูกไฟเผาในเวลาท่ีเหมาะสม
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และดว้ยรายไดท่ี้มาจากการขายของป่าเหล่าน้ีมนัค่อนขา้งสูงและขายง่ายจึงเป็นแรงจูงใจอยา่งดีท่ีจะ
ทาํใหเ้กิดการเผาป่า” 

จากความเช่ือว่าการเผาป่านั้นจะทาํให้พืชเศรษฐกิจท่ีชาวบา้นตอ้งการ
เก็บเพื่อนาํไปขายเกิดข้ึนมากกว่าในพื้นท่ี ๆ ไม่ถูกไฟเผานั้น นาํไปสู่การแบ่งขอบเขตในการเผาป่า
เพื่อการเก็บเห็ดของชาวบา้นอีกดว้ยดงัจะเห็นไดจ้ากผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 17 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 2 
ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556)  โดยกล่าววา่  
 

ท่ีเม่ือก่อนบา้นตน้ตอ้งเกิดไฟป่ามาก ๆ นั้นเพราะว่าคนทั้งในและนอกพ้ืนท่ีเราเขา้
มาหาของป่าโดยเฉพาะเห็ดถอบกบัผกัหวานป่าซ่ึงเขาจะเช่ือกนัวา่มนัจะข้ึนในท่ี ๆ
ถูกไฟเผาทาํใหเ้ขาเผาป่ากนัเพราะรายไดจ้ากการขายเห็ดกบัผดัหวานป่ามนัดีมาก 
เช่ือไหมว่าเขาถึงกบัแบ่งเขตกนัเลยนะว่าท่ีของใครเป็นของใครไม่ใชว้่านึกจะเก็บ
กไ็ปเกบ็นะซ่ึงคนในชุมชนเขาจะรู้กนั 

 
(2) การเผาเพ่ือตอ้งการพื้นท่ีทาํการเกษตร รายไดห้ลกัของเกษตรกรใน

ภาคเหนือน้ีมาจากการเพาะปลูกเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าวโพด เน่ืองจากให้
ผลตอบแทนท่ีสูง ดงันั้นการปลูกขา้วโพดของเกษตรกรจึงขยายตวัในพ้ืนท่ีภาคเหนืออยา่งรวดเร็ว 
ทาํให้เกษตรกรมีการบุกรุกและเผาป่าเพื่อตอ้งการพื้นท่ีปลูกขา้วโพด เม่ือทาํการเพาะปลูกสักระยะ
หน่ึงแล้วความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงทาํให้คุณภาพและปริมาณผลผลิตลดลงตามไปด้วย 
เกษตรกรกจ็ะมีการบุกรุกและเผาป่าขยายอาณาบริเวณท่ีกวา้งข้ึนในลกัษณะของการทาํไรเล่ือนลอย
ต่อไป ดงัเห็นไดจ้ากผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 18 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3 ตาํบลหวัเสือ อาํเภอแม่ทะ, 2556) 
กล่าววา่  
 

ท่ีเกษตรกรตอ้งเผาป่ารุกพื้นท่ีป่าส่วนหน่ึงเพราะว่าเขาตอ้งการท่ีจะมีรายไดเ้พิ่ม
มากข้ึนแต่เน่ืองจากรายได้ท่ีมีนั้ นถูกจาํกัดด้วยพื้นท่ีทางท่ีง่ายท่ีสุดในการเพิ่ม
รายไดคื้อการเผาป่าถางป่าเพิ่มพื้นท่ีปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ซ่ึงปลูกปีแรกหรือปีท่ีสองก็ดีอยู่หรอกพอปีต่อๆไปดินมนัเสียผลผลิตมนัไม่ได้
เหมือนเดิมก็ตอ้งยา้ยท่ีปลูกใหม่ เขาจะทาํยงัไงไดถ้า้ไม่ถางป่าเผาป่าเพราะว่าถา้ยงั
ปลูกท่ีเดิมอยู่มนัก็ขายไม่ไดร้าคาทาํไปก็ขาดทุนซ่ึงนั้นก็เป็นท่ีมาของการทาํไร่
เล่ือนรอยนั้นเอง 

 



93 

และสอดคลอ้งกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 25 (เจา้หนา้ท่ีควบคุมไฟป่ากรม
อุทยานสตัวป่์าและพนัธ์ุพืชจงัหวดัลาํปางท่านท่ี 2, 2556)  ท่ีกล่าววา่ “ไฟป่าท่ีเกิดจากการเผาเพ่ือบุก
รุกท่ีป่านั้นกาํลงัเป็นปัญหาสําคญัท่ีเราตอ้งเร่งแกไ้ขเลยนะโดยเฉพาะตอนน้ีท่ีขา้วโพดมีราคาดี
เกษตรกรยิง่เผายิง่ถางกนั เพราะวา่ขา้วโพดมนัปลูกท่ีเดิมผลผลิตท่ีไดจ้ะลดลงคุณภาพไม่ดีขายไม่ได้
ราคา” 
 

2) การเผาในพื้นท่ีการเกษตร 
การเผาในพ้ืนท่ีการเกษตรนั้นเป็นแหล่งกาํเนิดปัญหาท่ีสาํคญัแหล่งหน่ึงท่ี

ส่งผลทาํให้เกิดปัญหาหมอกควนัจากผลการศึกษาพบว่าเหตุผลหลักท่ีทาํให้มีการเผาในพื้นท่ี
การเกษตรนั้นประกอบดว้ย 1) การขาดความรู้ความเขา้ใจและความเช่ือท่ีผิด2) ลกัษณะพื้นท่ีทาํ
การเกษตร และ 3) ความตอ้งการลดตน้ทุนการผลิต โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

(1) การขาดความรู้ความเขา้ใจและความเช่ือท่ีผิดปัญหาน้ีมีสาเหตุมา
จากประชาชนในพื้นท่ียงัขาดความรู้ความเขา้ใจถึงผลเสียและผลกระทบจากการเผาเศษวสัดุเหลือ
ท้ิงทางการเกษตรในแปลงเพาะปลูก ประกอบกบัความเช่ือในเร่ืองของการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตรว่า
จะเป็นการช่วยกาํจดัเช้ือโรคต่าง ๆ ในดิน และทาํใหผ้ลผลิตท่ีไดจ้ากการเพาะปลูกมีคุณภาพท่ีดีข้ึน 
ดงัเห็นไดจ้ากผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 19 (เจา้หนา้ท่ีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลาํปาง, 
2556)  ไดก้ล่าววา่ 
 

การท่ีเกษตรกรเขาตอซงัหรือพวกเศษวสัดุทางการเกษตรน้ีเพราะว่าเม่ือก่อนน้ียงัไม่
มีใครไปบอกเขาว่าผลเสียของการเผาในแปลงเพาะปลูกนั้นเป็นอย่างไรบา้ง แต่ว่า
เขาคิดกนัว่าการเผามนัจะทาํใหเ้ช่ือโรคต่าง ๆ ในดินหมดไปไดแ้ละอีกอยา่งหน่ึงคือ
มนัง่ายและเป็นทางเลือกในการกาํจดัวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตรท่ีมีตน้ทุนตํ่าท่ีสุด
ทาํใหเ้กษตรกรจึงเผากนัมาก 

 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 16 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 

ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม, 2556)  ท่ีไดก้ล่าวถึงการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตรว่า “เม่ือก่อนท่ีเราคิดว่า
เผาแลว้มนัจะช่วยฆ่าเช้ือราและแมลงศตัรูพืชไดท้าํใหไ้ม่ตอ้งซ้ือยาฆ่าแมลง” และคาํกล่าวของ ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ท่านท่ี 1 (ประชาชนคนท่ี 1 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม, 2556)  ท่ีกล่าวว่า “เม่ือก่อนท่ีเผา
กนัเพราะคิดว่าจะฆ่าพวกแมลงพวกราไม่ให้มากินตน้อ่อนตอ้นกลา้และเถา้จากการเผามนัก็น่าจะ
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เป็นปุ๋ยให้ดินดว้ย ชาวบา้นเขาเลยเผากนัไม่คิดว่ามนัจะทาํให้ดินเสียหรอกคิดว่าดินมนัน่าจะดีดว้ย
ซํ้าไป” 

นอกจากน้ียงัพบว่ามีการการเผาในเขตส่วนป่าซ่ึงเกิดจากความเช่ือของ
เกษตรกรว่าการเผานั้ นจะทาํให้ตน้ไมบ้างชนิดสามารถเติบโตได้ดีและจะทาํให้ได้เน้ือไมท่ี้มี
คุณภาพสูงโดย ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 20 (เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานเทศบาลเมืองลาํปางท่านท่ี 1, 2556) 
กล่าววา่  
 

ในพื้นท่ีเรามีการทาํสวนป่าปลูกพวกไมส้ัก ซ่ึงในการทาํส่วนป่าประเภทน้ีเขาจะมี
การเผากนั เผาพวกหญา้ต่าง ๆ เวลามนัแห้งมนัจะไม่รกและการเผาน้ีมนัจะทาํให้
ตน้สักโตเร็วเพราะเหมือนมนัจะตอ้งหนีไฟและเน้ือไมจ้ะสวยไม่เป็นโพรงขายได้
ราคาเพราะเวลาเผามนัจะมียางไมอ้อกมาเคลือบไวแ้มลงมนัจะไม่สามารถเจาะได ้

 
สอดคลอ้งกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 21 (เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานเทศบาลเมือง

ลาํปางท่านท่ี 2, 2556)  ท่ีกล่าววา่ “ไฟแถวน้ีจะมีมาจากพวกปลูกสักเพราะเขาว่ามนัจะไดโ้ตเร็วและ
ไดเ้น้ือไมท่ี้สวยซ่ึงจะทาํใหร้าคาสูง คือของผมก็มีสวนสักอยู ่แต่ผมไม่เผาจะมีก็ลามมาจากท่ีอ่ืนแต่
จากท่ีสกัเกตดูกเ็ห็นวา่จริงตรงท่ีสักโดนไฟเผามนัก็โตเร็วกว่าและเน้ือไมท่ี้สวยกว่ามีคนบอกว่าเป็น
เพราะพอโดนเผาแลว้มนัจะมียางออกมาทาํใหไ้มเ้น้ือสวยแทนท่ีจะตายทาํใหเ้กษตรกรท่ีปลูกสักเขา
เผากนัแลว้อีกอยา่งหน่ึงคือมนัเป็นการควบคุมเช่ือไฟดว้ยเพราะในสวนสักจะมีใบสักร่วงลงมาเยอะ
หากไม่เผาแลว้ปล่อยใหส้ะสมมาก ๆ หากมีไฟเขา้สวนไฟจะแรงและอาจส่งผลใหส้กัตายได”้ 

(2) ลกัษณะพ้ืนท่ีทางการเกษตร เป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้เกิดการเผา
ในพื้นท่ีการเกษตรเพราะจงัหวดัลาํปางมีลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา ดงันั้นการกาํจดั
วสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตรโดยการไถกลบของเกษตรกรมีความยากลาํบากอนัเน่ืองมาจากลกัษณะ
ภูมิประเทศท่ีรถไม่สามารถเขา้ถึงไดท้าํให้เกษตรกรเลือกท่ีจะกาํจดัวสัดุเหลือท้ิงโดยการปล่อยให้
แห้งและเผาเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในฤดูการต่อไปดังเห็นได้จากผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 19 
(เจา้หนา้ท่ีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลาํปาง, 2556)  กล่าววา่  
 

ท่ีเขาตอ้งเผาก็เป็นเพราะมนัไม่มีวิธีอ่ืนท่ีจะกาํจดัวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตรไดเ้ช่น
พื้นท่ีปลูกขา้วโพดซ่ึงอยู่ตามเชิงเขาซ่ึงยากต่อการจดัการจะให้เขาไถกลบมนัก็ทาํ
ไม่ไดเ้พราะรถมนัข้ึนไปไม่ไดท้างเดียวท่ีเขาทาํไดคื้อตอ้งเผา ซ่ึงตรงน้ีเราก็ตอ้งหา
วิธีการใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสมในการกาํจดัวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตรเหล่าน้ี 
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และสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 3 (ประชาชนคนท่ี 3 
ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม, 2556)  ท่ีกล่าวถึงความจาํเป็นท่ีตอ้งเผาเศษวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตร
วา่ “ท่ีตอ้งเผาเพราะว่าท่ีมนัชนัรถไถข้ึนไม่ไดแ้ละถา้ไม่เผาก็ปลูกใหม่ไม่ไดเ้ลยตอ้งเผา”และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 1 (ประชาชนคนท่ี 1 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม, 2556)  ท่ี
กล่าววา่ “ชาวบา้นเขารู้วา่การเผามนัไม่ดีท่ีจะใหก้าํจดัยงัไงไดน้อกจากเผารถไถมนัก็ข้ึนไม่ไดจ้ะเอา
ลงมาใชป้ระโยชน์กเ็อาลงมาลาํบากเสียเวลาทางท่ีดีท่ีสุดกเ็ผา” 

(3) ความต้องการลดต้นทุนการผลิต  เ น่ืองจากราคาพืชผลทาง
การเกษตรมีความผนัผวนสูงและเกษตรกรไม่สามารถคาดการณ์ราคาในอนาคตได ้ดงันั้น เกษตรกร
จึงเลือกใชว้ิธีการกาํจดัเศษวชัพืชและวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตรดว้ยวิธีการเผา เน่ืองจากเป็นวิธีท่ี
ใชต้น้ทุนตํ่าท่ีสุด ดงัเห็นไดจ้ากผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 21 (เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานเทศบาลเมืองลาํปาง
ท่านท่ี 2, 2556)  ไดก้ล่าววา่ 
 

เหตุผลท่ีเกษตรกรตอ้งเผานั้นเพราะเขาไม่รู้ว่าอนาคตราคาพืชผลทางการเกษตรนั้น
จะมีราคาเป็นอย่างไร การท่ีจะตอ้งลงทุนสูงในการกาํจดัวชัพืชหรือวสัดุเหลือท้ิง
ทางการเกษตรให้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการต่าง ๆ นั้นจึงถือว่าเป็นความเส่ียงท่ีเขา
ตอ้งแบกรับครับถา้ไม่อยากเส่ียงต่อการขาดทุน เขาก็ตอ้งลดตน้ทุนให้มากท่ีสุด
ก่อนวิธีท่ีง่ายท่ีสุดคือการลดตน้ทุนในการกาํจดัวชัพืชหรือเศษวสัดุเหลือทั้งจาก
การเกษตรดว้ยการเผาแทนการใชร้ถไถลองคิดดูง่าย ๆ วา่ถา้ไถกลบน้ีไร่ละ300-500 
บาทน้ีเป็นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนมาแลว้ต่อไร่ยงัไม่รู้ว่าจะขายไดเ้ท่าไหร่เลยแต่ถา้เป็นการ
เผาน้ีไมขี้ด 4 บาทจะก่ีไร่ก ็4 บาท 

 
และสอดคลอ้งผลการศึกษาท่ีไดจ้ากชุมชนว่าสาเหตุการท่ียงัตอ้งมีการ

เผาในพื้นท่ีการเกษตรเป็นเพราะตน้ทุนในการจดัการกบัเศษวสัดุเหลือท้ิงไม่ว่าจะเป็นการไถกลบ
หรือนาํไปทาํปุ๋ยหมกันั้นมีตน้ทุนสูงและเสียเวลามากจึงไม่เป็นท่ีนิยมของเกษตรกร ดงัเห็นไดจ้าก
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 18 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3 ตาํบลหวัเสือ อาํเภอแม่ทะ, 2556)  กล่าวว่า  “ไม่ใชเ้ขา
ไม่อยากไถกลบหรือข้ีเกียจจะเอาพวกวสัดุเหลือท้ิงไปทาํปุ๋ยหมกันะแต่ว่าตน้ทุนมนัแพงและไม่คุม้
เขาจึงไม่ทาํกนัถา้ตน้ทุนมนัพอ ๆ กนัเขากไ็ม่เผาหรอก” 

 
 
 



96 

3) การเผาในพื้นท่ีชุมชน 
ผลจากการศึกษาพบว่า สาเหตุของการเผาในพ้ืนท่ีชุมชนนั้นเกิดจากสาเหตุ

หลกั 2 ประการ คือ 1) ตอ้งการกาํจดัขยะมูลฝอยในครัวเรือน 2) ความเคยชินจากวิถีชีวิตซ่ึงมี
รายละเอียดการผลศึกษาในแต่ละประเดน็ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตอ้งการกาํจดัขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
ผลจากการศึกษาพบว่าสาเหตุในการเผาขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ

ประชาชนเน่ืองมาจากระบบการจดัเก็บขยะมูลฝอยท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานทอ้งถ่ินซ่ึง
มีความล่าชา้ในการจดัเก็บขยะ ทาํให้เกิดการสะสมของขยะเป็นจาํนวนมาก ดงันั้นประชาชนจึง
เลือกใชว้ิธีการเผาในการกาํจดัขยะ ดงัเห็นไดจ้ากผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 21 (เจา้หน้าท่ีสํานกังาน
เทศบาลเมืองลาํปางท่านท่ี 2, 2556)  กล่าวว่า “คนภาคเหนือเขารักความสะอาดเม่ือเห็นว่าขยะหนา้
บา้นมนัเยอะแต่ไม่มีใครมาเก็บหรือเก็บมนัก็เหลือเศษนิด ๆ หน่อย ๆ เขาก็จะกวาดรวมกองแลว้ก็
เผากนั” เป็นไปในทิศทางเดียวกบัขอ้มูลท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 4 (ประชาชนคนท่ี 4 ตาํบลบา้นสา 
อาํเภอแจห่้ม, 2556)  ท่ีไดใ้หค้วามเห็นในเร่ืองของการเผาขยะในชุมชนว่าเป็นเพราะการจดัเก็บขยะ
มีความลา้ชา้และยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรโดยกล่าวว่า “บางท่ีท่ีตอ้งเผาเพราะว่าขยะมนัมีเยอะ
รถเขา้มาเกบ็ชา้กไ็ม่รู้จะทาํยงัไงก็กวาดรวม ๆ ไวแ้ลว้ก็เผามนัจะไดไ้ม่เลอะเทอะและอีกอยา่งคือพอ
มาเก็บน้ีก็ยงัมีบางส่วนท่ีเก็บไม่หมดเขา้ก็ตอ้งเผาในส่วนท่ีเหลือ”และสอดคลอ้งกบัความเห็นของ
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 4 (ประชาชนคนท่ี 4 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม, 2556)  กล่าวว่า “ในส่วนของ
ชุมชนท่ีมีเผาอยู่ก็จะเป็นพวกเศษขยะท่ีรถขยะเขาเก็บไปไม่หมดแลว้ตกตามพ้ืนซ่ึงมนัก็เป็นส่วน
นอ้ยเขาคิดว่าเผานิดเดียวก็หมดแลว้ไม่น่าจะเป็นปัญหา อีกอยา่งถา้เก็บไวม้นัก็จะไม่สะอาดกว่ารถ
จะมาเกบ็ไปอีกทีมนักจ็ะยิง่รกไปกนัใหญ่” 

(2) วิถีชีวิตและความเคยชิน 
ผลจากการศึกษาพบว่า สภาพอากาศของภาคเหนือในตอนเช้าจะมี

อากาศเยน็ การท่ีประชาชนรวมกลุ่มและนาํเศษก่ิงไมแ้ละใบไมท่ี้หาไดใ้นชุมชนมาก่อกองไฟเพ่ือผงิ
ไฟให้ร่างกายอบอุ่น นบัว่าเป็นวิธีชีวิตท่ีสืบทอดกนัมาของประชาชนในจงัหวดัทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย ดงัเห็นไดจ้ากผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 20 (เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานเทศบาลเมืองลาํปางท่านท่ี 
1, 2556)  กล่าวว่า“ถา้ลองสังเกตดูนะเวลาเรามาเท่ียวทางภาคเหนือในช่วงท่ีอากาศหนาวจะเห็นว่า
จะมีชาวบา้นเขาจะก่อกองไฟแลว้กม็านัง่ลอ้มวงผงิไฟใหร่้างกายอบอุ่นนอกจากไดค้วามอบอุ่นแลว้
ยงัเป็นวงในการพูดคุยของคนในบา้นหรือเวลาใครไปใครมาเขาก็มานัง่คุยกนัมนัจึงเป็นเหมือนวิถี
ชีวิตของคนทางน้ีไปแลว้”และสอดคลอ้งกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 6 (ประชาชนคนท่ี 6 ตาํบลพิชยั 
อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556)  ไดก้ล่าวว่า “ท่ีเผาเศษใบไมก่ิ้งไมน้ี้เพราะมนัรกไม่รู้จะเอาไปทาํอะไรนะ
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และในช่วงนั้นมนัหนาวพอดีเราก็กวาดรวมกองแลว้เผาอยู่ใกล้ๆ  ลอ้มวงนัง่คุยกนัตอนหัวคํ่าและก็
เชา้มืดมนัอุ่นดีเดก็ ๆ กช็อบเขา้มานัง่ดว้ยซ่ึงเขาใชชี้วิตกนัแบบน้ีมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นยา่แลว้”  

จากความเคยชินและวถีิชีวิตของประชาชนน้ี เพราะประชาชนในพ้ืนท่ียงั
ไม่เห็นความสาํคญัของปัญหาหมอกควนัจากการเผา และคิดวา่การเผาเพียงเลก็นอ้ยน้ีจะไม่ส่งผลต่อ
ปัญหาหมอกควนั ดงัเห็นไดจ้ากผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 16 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 ตาํบลบา้นสา อาํเภอ 
แจห่้ม, 2556)  กล่าวถึงประเดน็น้ีวา่ 
 

ลองสังเกตดูว่าทางภาคเหนือน่ีเขาชอบก่อกองไฟแลว้มานัง่ลอ้มวงกนัในตอนเชา้ ๆ 
เพื่อช่วยใหค้ลายหนาวซ่ึงนอกจากหายหนาวแลว้ก็ยงัเป็นวงในการพดูคุยกนัของคน
ในครอบครับอีกดว้ย พอเราพดูเร่ืองหมอกควนักนัเขาเขา้ใจและเลิกเผาป่าเผาไร่แลว้ 
แต่เร่ืองการก่อกองไฟในตอนเช้า ๆ น้ีก็มีอยู่บ้างในช่วงท่ีเราแก้ปัญหาแรก ๆ 
เน่ืองจากเขาคิดวา่การเผาเศษใบไมก่ิ้งไมเ้ลก็ ๆ นอ้ย ๆ แค่น้ีคงไม่เป็นไร 

 
จากผลการศึกษาท่ีกล่าวไปแลว้ในขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่าสาเหตุของการเกิด

ปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งจงัหวดัลาํปางนั้นมีสาเหตุหลกัจากการเผาในท่ีโล่ง (Open 
Burning) ซ่ึงแบ่งสาเหตุของการเผาในท่ีโล่งออกเป็นพื้นท่ีต่าง ๆ ประกอบดว้ย 1) การเผาในพื้นท่ีป่า
มีสาเหตุจากความตอ้งการในการหาของป่าและล่าสัตว ์ซ่ึงถือไดว้่าเป็นภูมิปัญญาท่ีถูกถ่ายทอดกนั
มาจนเป็นวิถีชีวิตของประชาชนพ้ืนถ่ินในการหาของป่าเช่นเห็ดถอบผกัหวานหรือล่าสัตวใ์นป่า 
และนอกจากน้ียงัพบวา่มีการเผาป่าเพื่อตอ้งการพื้นท่ีในการทาํการเกษตรเพื่อสนองความตอ้งการใน
สร้างรายไดข้องเกษตรกรอีกดว้ย 2) การเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร มีสาเหตุมาจากการขาดความรู้ความ
เขา้ใจถึงผลกระทบของการเผาท่ีจะเกิดข้ึนกบัดินและความเช่ือท่ีสืบทอดกนัมาในการปลูกพื้นให้
ไดผ้ลผลิตท่ีดี ประกอบกับลกัษณะพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีไม่อาํนวยต่อการกาํจดัวชัพื้นหรือวสัดุทาง
การเกษตร นอกจากน้ียงัพบว่าการเผาเป็นวิธีท่ีง่ายและประหยดัตน้ทุนท่ีสุดในการกาํจดัวสัดุเหลือ
ท้ิงทางการเกษตรด้วย 3) การเผาในพื้นท่ีชุมชน มีสาเหตุมาจากต้องการกาํจัดขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนเน่ืองจากระบบจดัเก็บขยะมูลฝอยชุมชนท่ีไม่มีประสิทธิภาพนอกจากน้ียงัพบว่ามีการเผา
เศษใบไมก่ิ้งไมเ้พื่อก่อกองไฟไวส้ําหรับให้ความอบอุ่นของประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงเกิดจากวิถีชีวิต
และความเคยชินเน่ืองจากตอ้งการสร้างความอบอุ่นให้กบัร่างกายและคิดว่าการก่อกองไฟเพื่อให้
ความอบอุ่นแกร่้างกายเพียงเลก็นอ้ยไม่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาหมอกควนั 
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4.1.1.2 ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ 
จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า ลกัษณะทางภูมิศาสตร์นั้นเป็นส่วน

หน่ึงเป็นตวักลางท่ีกาํหนดการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศถึงแมว้่าจะไม่ใชส้าเหตุหลกัของ
การเกิดปัญหาหมอกควนัแต่การศึกษาปัจจยัทางภูมิศาสตร์นั้นจะทาํให้ได้แนวทางการบริหาร
จดัการในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่ง ซ่ึงการศึกษาลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของ
จังหวัดลาํปางนั้ นจะประกอบด้วยลักษณะทางภูมิประเทศ และลักษณะทางภูมิอากาศ ซ่ึงมี
รายละเอียดผลการศึกษาในประเดน็ ดงัน้ี 

1) ลกัษณะทางภูมิประเทศ 
จากการศึกษาขอ้มูลสภาพทางภูมิศาสตร์ของจงัหวดัลาํปางจากเอกสาร 

พบว่า จงัหวดัลาํปาง อยูสู่งจากระดบันํ้ าทะเล 268.80 เมตรพื้นท่ีมีลกัษณะเป็นรูปยาวรี ภูมิประเทศ
โดยทัว่ไปเป็นท่ีราบสูงมีภูเขาสูงอยู่ทัว่ไป ทอดตวัยาวตามแนวทิศเหนือไปทางทิศใตข้องจงัหวดั
และในบริเวณตอนกลางของจงัหวดับางส่วนมีท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่นํ้ าและตามลกัษณะทางกายภาพ
ทางดา้นธรณีสัณฐานวิทยาจงัหวดัลาํปางมีพื้นท่ีเป็นท่ีราบลอ้มรอบด้วยภูเขามีลกัษณะเป็นแอ่ง
แผน่ดินท่ียาวและกวา้งท่ีสุดในภาคเหนือ เรียกว่า “อ่างลาํปาง” ลกัษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 3 
ลกัษณะ คือ 1) บริเวณตอนบนของจงัหวดัเป็นท่ีราบสูง ภูเขาและเป็นป่าค่อนขา้งทึบ อุดมสมบูรณ์
ดว้ยไมมี้ค่า ไดแ้ก่ พื้นท่ีอาํเภอเมืองปาน แจห่้มวงัเหนือ และงาว 2) บริเวณตอนกลางของจงัหวดั
เป็นท่ีราบและท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่นํ้ า ซ่ึงเป็นแหล่งเกษตรกรรมท่ีสาํคญัของจงัหวดัไดแ้ก่ พื้นท่ีอาํเภอ
ห้างฉัตร เมืองลาํปาง เกาะคา แม่ทะ และสบปราบและ 3) บริเวณตอนใตข้องจงัหวดัเป็นป่าไมรั้ง 
บางส่วนเป็นทุ่งหญา้ ไดแ้ก่ พื้นท่ีอาํเภอเถิน แม่พริกบางส่วนของอาํเภอเสริมงาม และแม่ทะ(จงัหวดั
ลาํปาง, 2556)  ดว้ยลกัษณะภูมิประเทศท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นแองกระทะน้ี ทาํใหพ้ื้นท่ีจงัหวดัลาํปางนั้น
มีสภาพท่ีเหมาะสมในการสะสมของมลพิษทางอากาศ เน่ืองจากสระแสลมบริเวณยอดหุบเขานั้นจะ
พดัมวนเอามลพิษต่าง ๆ กลบัลงมาในแอ่งกระทะทาํใหเ้กิดการสะสมของมลพิษทางอากาศได ้
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มิประเทศท่ีเป็
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ภาคเหนือจะตั้งอยู่บริเวณท่ีราบซ่ึงถูกลอ้มด้วยภูเขาเพ่ือป้องกนักระแสลมในหน้าหนาว เพราะ
กระแสลมในพ้ืนท่ีราบเชิงเขาจะน่ิงและสงบ โดยกล่าววา่  

 
ชุมชนในภาคเหนือน้ีเขาจะตั้งอยู่ในท่ีราบใกล ้ๆ เชิงเขา เพราะว่ามนัสามารถบงัลม
หนาวไดแ้ละเชิงเขาจะไม่มีลมพดั อากาศจะน่ิงแต่เยน็สบายในตอนเชา้และตอนเยน็แต่
กลางวนัมนัก็จะร้อนหน่อย ท่ีจริงมนัดีนะ แต่ว่าถา้มีใครจุดไฟเผาอะไรนิมนัจะฟุ้ งอยู่
ในบา้นไม่ไปไหนเพราะลมไม่พดัจนกลางวนัท่ีร้อนหน่อยควนัมนัถึงจางแต่เชา้ ๆ น้ี
ไม่ตอ้งพูดถึงยิ่งเม่ือก่อนท่ีไม่ไดท้าํเร่ืองหมอกควนันะเชา้ ๆ จุดไฟผิงกนัน้ีไม่ตอ้งพูด
ถึงเลยจุดกนัแทบทุกบา้น 
 

เป็นไปในทิศทางเดียงกบัคาํกล่าวของ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 17 (ผูน้าํชุมชน
คนท่ี 2 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556)  ท่ีกล่าวว่า “ชุมชนในภาคเหนือนั้นจะตั้งในหุบเขา
เพราะจะไดไ้ม่หนาวมากในฤดูหนาวเพราะในหุบเขาลมมนัน่ิงแต่ว่ามนัก็ไม่ดีตรงท่ีอากาศมนัไม่
ถ่ายเทพอมีการเผามนัควนัต่าง ๆ มนัจะลอยตํ่า ๆ อยูใ่นหมู่บา้นนานกว่าในท่ีราบทางภาคกลางท่ีจุด
แลว้ลมมนักพ็ดัไปเลยตรงท่ีจุดไม่มีควนั” 

2) ลกัษณะภูมิอากาศ 
จากการศึกษาพบว่าลกัษณะภูมิอากาศของจงัหวดัลาํปางจดัเป็นลกัษณะ

ภูมิอากาศเขตร้อนจดั เน่ืองจากลกัษณะของภูมิประเทศท่ีเป็นแอ่งกระทะทาํให้มีการกกัเก็บความ
ร้อนจากอิทธิพลของแสงแดดในเวลากลางวนัและจะคายความร้อนออกไปในเวลากลางคืน ซ่ึงเป็น
เวลาเดียวกนักบัท่ีมวลความช้ืนจากอิทธิพลของลมภูเขาเกิดข้ึน เม่ือมวลอากาศทั้งสองมาประทะกนั
จะทาํให้เกิดหมอกลอยอยู่ในบรรยากาศ ทาํให้ในช่วงฤดูหนาวจะมีหมอกหนาปกคลุมโดยทัว่ไป 
และเม่ือถึงช่วงการเปล่ียนฤดูกาลจากฤดูหนาวเป็นฤดูร้อนจงัหวดัทางภาคเหนือจะไดรั้บอิทธิพล
ความกดอากาศจากทางตอนใตข้องประเทศจีนลงมาปกคลุมซ่ึงจะทาํให้อากาศร้อนในบริเวณพื้นท่ี
ท่ีเป็นแอนกระทะไม่สามารถลอยสูงข้ึนไปในบรรยากาศได้ เม่ือมีการเผาในท่ีโล่งในช่วงเวลา
ดงักล่าวจะทาํใหเ้กิดการสะสมของหมอกควนัและกลายเป็นปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนั
ในท่ีสุด โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 19 (เจา้หนา้ท่ีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลาํปาง, 
2556)  กล่าววา่  
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ปัญหาการเกิดหมอกควนัส่วนหน่ึงมาจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีจะแผล่ง
มาในช่วงเปล่ียนฤดูจากหนาวเป็นร้อน คือในช่วงเดือนกมุภาถึงเมษาประกอบกบัพื้นท่ี
จังหวดัเป็นแอ่งกระทะพอความกดอากาศเขา้มากดไวจ้ังหวดัเราก็จะเป็นเหมือน
กระทะท่ีมีฝาปิดถา้มีการเผาในช่วงนั้นควนัมนัจะลอยข้ึนไปเหนือหุบเขาไม่ได ้และจะ
สะสมอยูใ่นในพื้นท่ีทาํใหค้วามเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองเกินมาตรฐาน 

 
สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 18 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3 ตาํบล

หวัเสือ อาํเภอแม่ทะ, 2556)  ท่ีกล่าวว่า “ช่วงท่ีตอ้งระวงัการเผามากคือช่วงเดือนกุมภาถึงเมษาของ
ทุกปีเพราะในช่วงน้ีอากาศมนัจะเปล่ียนและมีความกดอากาศเขา้มาทาํใหค้วนัมนัไม่ลอยข้ึนไปคือท่ี
เขามาอมรมเขาจะบอกเราว่าท่ีอยูบ่า้นเรามนัเหมือนกระทะความกดน้ีมนัก็เหมือนฝาท่ีครอบเอาไว้
นะมนัถึงเป็นปัญหา”และเป็นไปในทิศทางเดียวกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 16 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 
ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม, 2556)  ซ่ึงใหค้วามเห็นเร่ืองความกดอากาศว่าทาํให้ปัญหาหมอกควนั
นั้นมีความรุนแรงมากข้ึนกวา่ปกติโดยกล่าววา่ “บา้นเราท่ีจริงน่ีกจุ็ดไฟกนัทุกหนา้นะแต่ท่ีหนา้น้ีมนั
เกิดปัญหาเพราะว่าความกดอากาศมนักดไวท้าํใหอ้ากาศมนัไม่ถ่ายเทควนัมนัเลยไปไหนไม่ไดแ้ละ
กส็ะสมจนกลายเป็นปัญหา” 

นอกจากความกดอากาศสูงแล้วย ังมีการกล่าวถึง  เ ร่ืองปรากฏการณ์
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Change ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของความตระหนกัถึงปัญหาหมอก
ควนัจากการเผาในท่ีโล่งในปี พ.ศ. 2550 โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 22 (เจา้หน้าท่ีสํานักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัลาํปาง, 2556)  กล่าววา่ 
 

ปัญหาหมอกควนัท่ีเร่ิมหนกัมากในปี 2550 เพราะว่าในปี 49 นั้นมนัเร่ิมแลง้จดั
เน่ืองจากปรากฏการณ์แอลนีโญทาํให้เกิดการสะสมของพวกใบไมท่ี้เป็นเช้ือเพลิง
จาํนวนมาก พอเกิดไฟป่าจึงส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศรุนแรงกว่าทุกคร้ัง 
ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของความตระหนักถึงปัญหาหมอกควนั ถามว่าเม่ือก่อนนั้นมีการ
เผาไหม มีครับแต่ปัญหามนัไม่รุนแรงเลยมีใครสนใจท่ีจะช่วยกนัแกไ้ข 

 
จากผลการศึกษาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า ลกัษณะทางอุตุนิยมวิทยาท่ีส่งผล

ทาํให้เกิดปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งของจงัหวดัลาํปางประกอบดว้ย 1) ลกัษณะภูมิ
ประเทศของจงัหวดัลาํปางท่ีมีลกัษณะเป็นแอ่งกระทะ มีภูเขาสูงลอ้มลอบทาํให้กระแสลมน่ิงไม่
สามารถพดัพาควนัท่ีเกิดจากการเผาในท่ีโล่งให้กระจายตวัได้ ทาํให้เกิดการสะสมของควนัจน
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กลายเป็นปัญหาหมอกควนั 2) ลกัษณะทางภูมิอากาศของจงัหวดัลาํปาง ซ่ึงเป็นลกัษณะภูมิอากาศอยู่
ในเขตร้อนจดั เน่ืองจากลกัษณะพ้ืนท่ีท่ีเป็นแองกระทะทาํใหเ้หมาะกบัการกกัเกบ็ความร้อนจากดวง
อาทิตยใ์นตอนกลางวนัทาํใหอ้ากาศในตอนกลางวนัร้อนจดั และเยน็ลงอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากไดรั้บ
อิทธิพลจากลมภูเขาในตอนกลางคืนซ่ึงเม่ืออากาศร้อนและเยน็มาประทะกนัจะส่งผลให้เกิดหมอก
โดยทัว่ไปของพื้นท่ี และจะเกิดมากในช่วงของการเปล่ียนฤดูกาลจากหนา้แลง้เป็นหนา้ร้อนเพราะ
จะมีอิทธิพลความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเข้ามาร่วมด้วยรวมไปถึงปรากฏการณ์การ
เปล่ียนแปลงทางธรรมชาติท่ีส่งผลใหเ้กิดสภาวะอากาศแลง้จดัเป็นตวัส่งเสริมใหเ้กิดการสะสมของ
เช้ือเพลิงจาํนวนมาก เม่ือมีเกิดการเผาในท่ีโล่งจึงทาํใหปั้ญหาหมอกควนัมีความรุนแรงมากข้ึน 

จากผลการศึกษาสาเหตุของการเกิดปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งจงัหวดัลาํปาง 
สามารถสรุปไดด้งัตาราง ดงัต่อไปน้ี  

 
ตารางที ่4.1  สรุปสาเหตุของการเกิดปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งจงัหวดัลาํปาง 
 

ประเด็น ผลการศึกษา 
1. การเผาในท่ี
โล่ง (Open 
Burning) 

1) การเผาในพ้ืนท่ีป่ามีสาเหตุจากความตอ้งการในการหาของป่าและล่าสัตว ์
ซ่ึงถือไดว้่าเป็นภูมิปัญญาท่ีถูกถ่ายทอดกนัมาจนเป็นวิถีชีวิตของประชาชน
พื้นถ่ินในการหาของป่าเช่นเห็ดถอบผกัหวานหรือล่าสัตวใ์นป่า นอกจากน้ียงั
มีเผาแบบไม่มีการควบคุมทาํให้ลุกลามเขา้มาในพ้ืนท่ีป่าและยงัพบว่าการเผา
เพื่อตอ้งการพื้นท่ีในการทาํการเกษตรเพ่ือสนองความตอ้งการในสร้างรายได้
ของเกษตรกรยงัเป็นอีสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดการเผาป่าดว้ย  
2) การเผาในพื้นท่ีการเกษตร มีสาเหตุมาจากการขาดความรู้ความเขา้ใจถึง
ผลกระทบของการเผาท่ีจะเกิดข้ึนกบัดินและความเช่ือท่ีสืบทอดกนัมาในการ
ปลูกพื้นให้ไดผ้ลผลิตท่ีดี ประกอบกบัลกัษณะพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีไม่อาํนวยต่อ
การกาํจดัวชัพืชหรือวสัดุทางการเกษตร นอกจากน้ียงัพบว่าการเผาเป็นวิธีท่ี
ประหยดัตน้ทุนท่ีสุดในการกาํจดัวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตรของเกษตรกร 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ประเด็น ผลการศึกษา 

 3) การเผาในพื้นท่ีชุมชน มีสาเหตุมาจากการเผาขยะในครัวเรือน
เน่ืองจากระบบจดัเกบ็ขยะมูลฝอยชุมชนท่ีไม่มีประสิทธิภาพ
นอกจากน้ียงัพบวา่การเผาเศษใบไมก่ิ้งไมซ่ึ้งเกิดจากความเคยชิน
เน่ืองจากคิดวา่จะส่งผลต่อการเกิดปัญหาหมอกควนั 

2. ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ 1) ลกัษณะทางภูมิประเทศของลาํปางท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศท่ีถูก
ลอ้มลอบดว้ยภูเขาสูง ทาํให้พื้นท่ีมีลกัษณะเหมือนแอ่งกระทะซ่ึง
บรรยากาศภายในจะน่ิงและไม่เอ้ือต่อการถ่ายเทอากาศทาํใหเ้กิดการ
สะสมของหมอกควนั 

 2) ลกัษณะทางภูมิอากาศซ่ึงอยู่ในเขตร้อนร่วมกบัพื้นท่ีของจงัหวดั
ลาํปางท่ีมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะทาํให้เก็บความร้อนจากดวง
อาทิตยใ์นตอนกลางวนัและจะคายความร้อนออกมาในเวลากลางคืน
ซ่ึงจะเป็นเวลาเดียวกบักระแสลมภูเขาซ่ึงมีความเยน็มาประทะกนัทาํ
ให้เกิดหมอกควนัปกคลุมและทาํให้ควนัท่ีเกิดจากการเผาในท่ีโล่ง
ต่าง ๆ ไม่สามารถลอยข้ึนไปสู่บรรยากาศไดร้วมไปถึงปรากฏการณ์
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Change ทาํใหเ้กิดสภาวะ
แหง้แลง้การเกิดไฟป่าจึงมีความรุนแรง 

 
4.1.2 ผลกระทบของปัญหาหมอกควนัจากการเผาในทีโ่ล่งของจังหวดัลาํปาง 
จากการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ พบว่า ผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาหมอก

ควันจากการเผาในท่ีโล่งของจังหวัดลําปางนั้ นประกอบด้วย  1)  ผลกระทบด้านสุขภาพ                   
2) ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 3) ผลกระทบต่อการคมนาคม และ 4) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ซ่ึงมี
รายละเอียดผลการศึกษาดงัน้ี 

4.1.2.1 ผลกระทบดา้นสุขภาพ 
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ผลกระทบดา้นสุขภาพจากการเกิดปัญหาหมอกควนั

จากการเผาในท่ีโล่งของจงัหวดัทางภาคเหนือนั้น จะประกอบดว้ยโรคท่ีเกิดกบัระบบทางเดินหายใจ 
โรคหวัใจและเลือด โรคตาอกัเสบและโรคผวิหนงัอกัเสบ ซ่ึงในช่วงท่ีเกิดสภาวะหมอกควนันั้นจะมี
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การเฝ้าระวงัและเตรียมพร้อมในการป้องกนัรักษาผูป่้วยโรคดงักล่าวเป็นพิเศษ ดงัจะเห็นไดจ้ากผูใ้ห้
สมัภาษณ์ท่านท่ี 22 (เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัลาํปาง, 2556)  กล่าววา่ 
 

ผลกระทบทางด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควนันั้น ส่วนมากจะทาํให้เกิดโรค
เก่ียวกบัทางเดินหายใจ โรคหวัใจโรคเลือด ตาอกัเสบและโรคผวิหนงัซ่ึงโรคพวกน้ี
จะเกิดจากการสัมผสักบัหมอกควนัเป็นเวลานานโดยไม่ป้องกนั ซ่ึงในช่วงท่ีเกิด
ปัญหาหมอกควนัทางเราจะจดัโรคพวกน้ีเป็นกลุ่มโรคเฝ้าระวงัพิเศษท่ีตอ้งใหบ้ริการ
เป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นการเปิดช่องทางด่วนหรือแจกหนา้กากอนามยัให้กนัผูท่ี้อยูใ่น
กลุ่มเส่ียงเช่น เดก็ คนชรา ผูป่้วยโรคหอบหืดและคนทอ้ง 

 
และสอดคลอ้งกบัความเห็นของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 9 (ประชาชนคนท่ี 9 ตาํบล

พิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556)  ท่ีกล่าวถึงประเด็นดงักล่าวว่า “เม่ือก่อนตอนกลางคืนน้ีนอนแทบ
ไม่ไดเ้ลยนะมนัหายใจไม่ออก ลองสงัเกตดูนะคือเม่ือก่อนน้ียงัไม่ไดห้า้มเผา พอเยน็ ๆ ชาวบา้นก็จุด
ไฟเผากนัควนัมนัก็อยูใ่นบา้นเราก็สูดดมเขา้ไป โดยเฉพาะคนท่ีเป็นภูมิแพเ้ด็กหรือคนแก่น้ีไม่ตอ้ง
พูดถึงเลยแทบตายเพราะหายใจไม่ออก” และเป็นไปในทิศทางเดียวกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 16 
(ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม, 2556)  ท่ีกล่าวว่า “พอมีหมอกควนัน้ีมนัจะทาํให้
หายใจไม่ออกมนัอึดอนัเหมือนมนัไม่โล่งแลว้เวลาขบัรถมนัก็แสบตาผูป่้วยในชุมชนก็มากข้ึน     
เร่ือย ๆ โดยเฉพาะเดก็เลก็และคนแก่น้ีจะเห็นไดช้ดัเลย” 

4.1.2.2 ผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม ผลกระทบจากการเผาในท่ีโล่งคือการ
สูญเสียพื้นท่ีป่าซ่ึงเป็นแหล่งต้นนํ้ าท่ีสําคัญ ทาํให้เกิดสภาวะขาดแคลนนํ้ าในชุมชน รวมถึง
ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเป็นแหล่งอาหารท่ีสําคญัเส่ือมโทรมลงอย่างรวดเร็วดงันั้นผูน้าํชุมชนและ
ประชาชนจึงตอ้งหนัมาอนุรักษป่์าและใส่ใจปัญหาหมอกควนัและลดการเผาในท่ีโล่งลง ดงัเห็นได้
จากผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 24 (เจา้หนา้ท่ีควบคุมไฟป่ากรมอุทยานสัตวป่์าและพนัธ์ุพืชจงัหวดัลาํปาง
ท่านท่ี 1, 2556)  กล่าววา่  
 

ผลกระทบท่ีสาํคญัของปัญหาน้ีคือทาํให้เกิดความแห้งแลง้เน่ืองจากไม่มีป่าคอยซบั
นํ้ าไวเ้วลาถึงหน้าแลง้ประชาชนในหลายพ้ืนท่ีไม่มีนํ้ ากินนํ้ าใชก้นัป่าไมท่ี้เคยอุดม
สมบูรณ์ก็ค่อย ๆ เส่ือมโทรมลงไปถึงอาหารการกินต่าง ๆ ท่ีเคยหากินจากป่าไดก้็ไม่
มีไม่ว่าจะเป็นหน่อไม ้เห็ดป่า สมุนไพรต่าง ๆ ร่วมทั้งสัตว์ป่าท่ีเคยจบัมาทาํเป็น
อาหารไดก้เ็ร่ิมหมดไป 
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ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 18 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3 ตาํบลหัว
เสือ อาํเภอแม่ทะ, 2556)  กล่าวว่า “ผลกระทบจากปัญหานั้นคือความแหง้แลง้นํ้ าไม่มีใชจ้นตอ้งเปิด
นํ้ ากนัเป็นเวลาชาวบา้นก็เดือดร้อนกนัเราจึงตอ้งหันมาให้ความสาํคญักบัปัญหาและร่วมกนัแกไ้ข
ปัญหา” และสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 16 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 ตาํบลบา้นสา 
อาํเภอแจห่้ม, 2556)  ท่ีกล่าววา่  
 

มีไฟป่าป่ามนัก็หายนํ้ าท่ีเคยไดใ้ชม้นัก็หมดไป ซ่ึงตอนแรกเราไม่ไดส้นใจนะเพราะ
เราใช้นํ้ าบาดาลแต่พอนํ้ าบาดาลเร่ิมมีปัญหาคือมีหินปูนมากเราจึงหันกลบัมาหา
แหล่งนํ้ าท่ีเราเคยใชคื้อนํ้ าจากป่าซ่ึงมนัไม่มีแลว้เพราะเราให้ไฟป่ามนัเกิดและไม่
ดูแลป่าเราจึงตอ้วกลบัมาดูแลป่าเพื่อท่ีจะไดมี้นํ้ าใช ้

 
โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 7 (ประชาชนคนท่ี 7 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556)  

กล่าววา่ ไฟป่านอกจากจะทาํใหเ้กิดความแหง้แลง้แลว้ สตัวป่์าต่าง ๆ ท่ีเคยอาศยัในพื้นท่ีหรือของป่า
ต่าง ๆ ท่ีเคยมีใหกิ้นใหใ้ชไ้ดอ้ยา่งเพียงพอนั้นลดนอ้ยลงอยา่งรวดเร็ว โดยกล่าววา่  
 

เม่ือก่อนน้ีนํ้าท่ามนักมี็สตัวป่์ามนักเ็ขา้มาอยูอ่าศยั เห็ดเอยอะไรเอยมนัก็มีเยอะแต่พอ
มีไฟป่ามาก ๆ เขา้น้ีนํ้ ามนัก็เร่ิมหมดไปสัตวป่์ามนัก็ไม่มีมาอยูใ่กล ้ๆ เห็ดราต่าง ๆ ก็
หายากเม่ือก่อนอยากกินอะไรน้ีเขา้ป่าแปบเดียวไดแ้ต่ตอนน้ีมนัไม่ใชไ้งเขา้ไปก็ไม่มี
อะไรใหกิ้นกนัอยากกินอะไรกต็อ้งไปหาซ่ือเอาในตลาด 

 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกบัคาํกล่าวของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 15 (ประชาชนคนท่ี 

15 ตาํบลหวัเสือ อาํเภอแม่ทะ, 2556)  กล่าวว่า “เม่ือก่อนสัตวป่์าต่าง ๆ น้ีหาง่ายมากอยากกินอะไรก็
ไปหาไดแ้ปบเดียวก็ไดกิ้นแต่พอไม่ไดดู้แลปล่อยให้ไฟป่าเขา้ป่าก็เร่ิมหมดสัตวป่์าท่ีเคยหาง่ายก็ไม่
มี” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงพบว่า การท่ีประชาชนหนัมาสนใจดูแลป่า
เน่ืองจากการขาดแคลนนํ้ าเพื่อใชอุ้ปโภคบริโภค โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 1 (ประชาชนคนท่ี 1 
ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม, 2556) กล่าวว่า “ท่ีเขามาดบัไฟป่าน้ีเพราะว่าเรามีผลกระทบเร่ืองนํ้ ามนั
เพราะมีการตรวจแลว้เจอว่านํ้ าท่ีเราใช้อยู่มีฟูออไรด์สูงกินไม่ได้” ขอ้มูลท่ีได้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกบัคาํกล่าวของผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 8 (ประชาชนคนท่ี 8 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556) 
โดยกล่าวว่า “ผมมาทาํตรงน้ีเพราะว่าบา้นเรามนัเร่ิมแลง้นํ้ าเม่ือก่อนมีเด๋ียวน้ีไม่มีเพราะป่าเราโดน
ตดัโดนไฟเผาอะไรท่ีอยูใ่นป่ามนักห็ายไป” 
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4.1.2.3 ผลกระทบต่อการคมนาคม 
เน่ืองจากระหว่างช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ถึงตน้เดือนเมษายนของทุกปีจงัหวดัลาํปางจะ

มีการเผาในท่ีโล่งจาํนวนมากทาํให้เกิดการสะสมของปัญหาหมอกควนัอนัส่งผลต่อทศันะวิสัยใน
การคมนาคม ทาํให้เกิดอุบติัเหตุทางการจราจรได ้นอกจากน้ียงัผลต่อทศันะวิสัยในการลงจอดของ
เคร่ืองบิน ทาํให้หลายเท่ียวบินตอ้งถูกยกเลิกอนัส่งผลปัญหาทางเศรษฐกิจอีกต่อหน่ึงดงัจะเห็นได้
จากผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 20 (เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานเทศบาลเมืองลาํปางท่านท่ี 1, 2556) กล่าววา่  
 

เวลาเกิดหมอกควนัหนาปกคลุมน้ีเวลาขบัรถกม็องไม่ค่อยจะเห็นทางบางคร้ังเห็นแค่
ไม่ก่ีเมตรขบัไปก็ชนกนับา้งเพราะเบรกไม่ทนัหรือไม่ทนัเห็น เคร่ืองบินก็ลงไม่ได้
ทาํใหต้อ้งยกเลิกเท่ียวบินไปปี ๆ หน่ึงน้ีเลิกกนัหลายเท่ียวเลย 

 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกบัคาํกล่าวของ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 19 (เจา้หน้าท่ี

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลาํปาง, 2556) ท่ีกล่าวถึงประเด็นน้ีว่า “ถา้หมอกควนัมนั
สะสมมากน้ีก็จะส่งผลต่อการสัญจรของประชาชนดว้ย โดยเฉพาะจกัรยานยนตค์นขบัจะแสบตา
และมองไม่เห็นทาง ยิง่ถา้เป็นช่วงท่ีเผากนัเยอะ ๆ อยา่งกมุภาถึงตน้เมษาน้ีไม่ตอ้งพดูถึงเคร่ืองบินไม่
ตอ้งลงไม่ตอ้งข้ึนกนัเลย”และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัคาํกล่าวของ เจา้หนา้ท่ีทางหลาวชนบท 
2556 ท่ีกล่าวว่า “ผลกระทบจากควนัหรือการเผาต่าง ๆ น้ีมนัจะทาํให้เป็นอนัตรายกบัผูใ้ชส้ายทาง 
เพราะทางในภาคเหนือค่อนขา้งคดเค้ียวถา้เกิดมีหมอกควนัหนาแน่นกข็บักนัแทบไม่ไดเ้ลยถา้ไม่ชิน
ทาง และทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุอยูบ่่อยคร้ัง” 

ซ่ึงสอดคล้องกับคํากล่าวของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยผู ้ให้สัมภาษณ์ท่านท่ี 8 
(ประชาชนคนท่ี 8 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556) กล่าวว่า “เวลาท่ีเขาเผากนัแลว้ขบัรถผา่น
นอกจากแสบตาแลว้ก็มองไม่เห็นรถท่ีอยู่ขา้งหนา้ดว้ยอนัตรายมาก”และเป็นไปในทิศทางเดียวกบั
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 5 (ประชาชนคนท่ี 5 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม, 2556) ท่ีกล่าวว่า “ถา้ขบัรถ
เคร่ืองในช่วงท่ีเกิดหมอกควนัน้ีจะแสบจมูกแสบตามากทาํใหข้บัรถลาํบากมาก” 

4.1.2.4 ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ 
เน่ืองจากรายไดส่้วนใหญ่ของจงัหวดัลาํปางมาจากอุตสาหกรรมจึงไดรั้บผลกระทบ

ทางดา้นเศรษฐกิจจากปัญหาหมอกควนันอ้ยมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือน
เมษายนนั้นเป็นช่วงท่ีนกัท่องเท่ียวไม่นิยมมาท่องเท่ียวทางภาคเหนือเน่ืองจากอากาศเร่ิมเปล่ียนจาก
ฤดูหนาวเป็นฤดูร้อนทาํให้อากาศไม่หนาวจดัทางดา้นการท่องเท่ียวจึงไม่ไดรั้บผลกระทบมากใน
จงัหวดัลาํปาง แต่จะส่งผลกบัจงัหวดัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียงสาํคญัของภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ หรือ



107 

เชียงรายเป็นตน้ และจงัหวดัลาํปางเป็นเสน้ทางหลกัเพื่อผา่นไปยงัจงัหวดัภาคเหนือตอนบน การเกิด
ปัญหาหมอกควนัในจงัหวดัลาํปางจึงอาจส่งผลต่อธุรกิจการท่องเท่ียวในจงัหวดัอ่ืน ๆ ทางภาคเหนือ
ไดด้งัจะเห็นไดจ้ากผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 20 (เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานเทศบาลเมืองลาํปางท่านท่ี 1, 2556)  
กล่าววา่  
 

รายไดข้องจงัหวดัลาํปางส่วนใหญ่มาจากการทาํอุสาหกรรมและของท่ีละลึกพวกเซ
ลามิคต่าง ๆ จงัหวดัเราดงัมาก แต่ทางดา้นการท่องเท่ียวน้ีไม่เท่าไหร่ไม่เหมือทาง
เชียงใหม่หรือเชียงรายท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคนไปเท่ียวเกือบจะตลอดทั้งปี คือ
พดูง่าย ๆ ว่าจงัหวดัเราเป็นเหมือทางผา่นท่ีแวะพกัก่อนไปจงัหวดัอ่ืน มาแวะซ้ือของ
แวะพกัประมาณน้ีนะ เวลาเกิดหมอกควนัในจงัหวดัเราน้ีก็จะไม่มีผลกระทบมาก
เพราะเขาไม่ไดม้าเท่ียวจงัหวดัเราแต่อาศยัเป็นทางผ่านซ่ึงพวกเซรามิคหรือของท่ี
ระลึกเรากย็งัขายไดอ้ยูดี่ แต่มนัจะส่งผลใหจ้งัหวดัอ่ืน ๆ ทางภาคเหนือไม่น่าไปเท่ียว 

 
ซ่ึงสอดคล้องกับความเห็นของผู ้ให้สัมภาษณ์ท่านท่ี  19 (เจ้าหน้า ท่ี

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลาํปาง, 2556) ท่ีกล่าวว่า “จงัหวดัลาํปางจะต่างกบั
เชียงใหม่ท่ีมีรายไดจ้ากการทอ้งเท่ียวแต่ลาํปางมีรายไดห้ลกัมาจากอุตสาหกรรมมากกว่าดงันั้น
ปัญหาหมอกควนัท่ีเกิดข้ึนจึงไม่ส่งผลกระทบกบัระบบเศรษฐกิจเรามากเท่ากบัเชียงใหม่” 

ซ่ึงความเห็นดงักล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกบัผูน้าํชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ี ท่ี
ได้ให้ความเห็นในเร่ืองของผลกระทบทางเศรษฐกิจว่าในพื้นท่ีจังหวดัลาํปางนั้ นจะไม่ได้รับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจมากเน่ืองจากนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะใช้ลาํปางเป็นเพียงทางผ่านซ่ึง
ประชาชนในจงัหวดันั้นไม่ไดมี้รายไดจ้ากการท่องเท่ียวแต่รายไดน้ั้นมาจากการทาํการเกษตรหรือ
การขายของท่ีระลึกซ่ึงขายไดต้ลอดอยูแ่ลว้จึงคิดวา่ผลกระทบจากการเกิดปัญหาหมอกควนัไม่ส่งผล
กระทบต่อรายไดข้องประชาชนในพื้นท่ีมากนั้น โดนผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 17 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 2 
ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556) กล่าวว่า “เศรษฐกิจเราไม่กระทบมากนะเพราะเราเป็นเมือง
ทางผ่านอีกทั้งชาวบา้นก็ทาํการเกษตรกนัเป็นส่วนใหญ่ซ่ึงสินคา้พวกน้ีจะส่งไปขายท่ีอ่ืนอยู่แลว้ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีจึงคิดว่าปัญหาน้ีไม่ทาํให้รายไดเ้ขาลดลง แต่มนัจะส่งผลไปยงัจงัหวดัเชียงใหม่
เชียงรายท่ีเขาชอบไปเท่ียวกนัมากกว่า” และยงัสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 11 
(ประชาชนคนท่ี 11 ตาํบลหวัเสือ อาํเภอแม่ทะ, 2556) ท่ีกล่าวว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจน้ีมีไม่มาก
แต่กมี็อยูแ่ต่จะเป็นของพวกท่ีพกัพวกโรงแรมนะ แต่ในชุมชนน้ีไม่ไดผ้ลกระทบอะไรหรอกเวลามา
บอกถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจว่าเป็นอย่างน้ีเป็นอย่างนั้นชาวบา้นเลยไม่ค่อยสนใจท่ีจะให้ความ
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ร่วมมือแกไ้ขไงเพราะมนัเป็นเร่ืองไกลตวั”และเป็นไปในทิศทางเดียวกบัคาํกล่าวของ ผูใ้หส้มัภาษณ์
ท่านท่ี 10 (ประชาชนคนท่ี 10 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556)  ท่ีกล่าวว่า “ดา้นการทอ้งเท่ียวน้ี
ไม่กระทบมากเพราะเป็นช่วงท่ีคนเร่ิมไม่เท่ียวภาคเหนือแลว้” 

จากขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่าผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาหมอก
และการเผาในท่ีโล่งนั้นไดแ้ก่ 1) การส่งผลกระทบทางดา้นสุขภาพ โดยอาการท่ีพบมากคืออาการ
แน่นหนา้อกหายใจไม่สะดวกและจะมีผลกระทบมากในผูป่้วยรายท่ีเป็น โรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางเดิน
หายใจเช่นหอบหืด โรคหวัใจและหลอดเลือด โรคตาและโรคผวิหนงัอกัเสบ 2) ผลกระทบทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนไดแ้ก่การเกิดความแห้งแลง้ สัตวป่์ามีจาํนวนลดนอ้ยลงของป่าเช่นเห็ดราหรือ
ผกัต่าง ๆ ท่ีเคยมีอยู่มากมายลดน้อยลงอย่างเห็นไดช้ัดเจน ซ่ึงผลกระทบน้ีส่งผลต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชนเป็นอยา่งมาก 3) ผลกระทบทางการคมนาคม ผลจากการสมสะของหมอกควนัในพ้ืนท่ี
นั้นทาํให้ทศันะวิสัยในการมองเห็นลดลงซ่ึงส่งผลให้เกิดอนัตรายในการใชร้ถใชถ้นน รวมไปถึง
การยกเลิกเท่ียวบินเพราะเคร่ืองไม่สามารถลงได ้และ 4) ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ จงัหวดั
ลาํปางนั้นอาจจะไม่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมาก แต่การเกิดปัญหาหมอกควนัในจงัหวดั
ลาํปางนั้นอาจจะส่งผลกระทบธุรกิจการท่องเท่ียวในจงัหวดัอ่ืน ๆ เช่นเชียงใหม่ และเชียงราย เพราะ
การเดินทางโดยรถยนตน์ั้นจาํเป็นตอ้งผา่นจงัหวดัลาํปาง  

จากการศึกษาผลกระทบของปัญหาหมอกควนัจากการเผ่าในท่ีโล่ง สามารถสรุปได้ดัง
ตารางดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.2  สรุปผลกระทบของปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่ง 
 

ประเด็น ผลการศึกษา 
1. ผลกระทบ
ดา้นสุขภาพ 

-พบว่า ผลกระทบดา้นสุขภาพจากการเกิดปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ี
โล่งของจงัหวดัทางภาคเหนือนั้น จะประกอบดว้ยโรคท่ีเกิดกบัระบบทางเดิน
หายใจ โรคหวัใจและเลือด โรคตาอกัเสบและโรคผวิหนงัอกัเสบ เป็นตน้ 

2. ผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอ้ม 

- ปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่ง จะส่งผลการสูญเสียพื้นท่ีป่าซ่ึงเป็น
แหล่งต้นนํ้ า ท่ีสําคัญ  ทําให้เ กิดสภาวะขาดแคลนนํ้ าในชุมชน  รวมถึง
ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเป็นแหล่งอาหารท่ีสาํคญัเส่ือมโทรมลงอยา่งรวดเร็ว 

3. ผลกระทบต่อ
การคมนาคม 

- พบว่าปัญหาหมอกควนันั้นจะทาํให้ทศันะวิสัยในการมองเห็นลดลงเป็น
อนัตรายมากในการขบัข่ียานพาหนะและอาจทาํใหเ้ท่ียวบินตอ้งยกเลิกถา้หาก
มีการสะสมของหมอกควนัปริมาณมากในพ้ืนท่ี 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

ประเด็น ผลการศึกษา 
4. ผลกระทบ
ทางดา้น
เศรษฐกิจ 

- จงัหวดัลาํปางไดรั้บผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปัญหาหมอกควนัเพียง
เลก็นอ้ยเน่ืองจากในช่วงฤดูหมอกควนัเป็นช่วงท่ีนกัท่องเท่ียวไม่นิยมเท่ียวใน
จงัหวดัลาํปางแลว้ แต่การเกิดปัญหาหมอกควนัในจงัหวดัลาํปางนั้นอาจจะ
ส่งผลกระทบธุรกิจการท่องเท่ียวในจงัหวดัอ่ืน ๆ เช่นเชียงใหม่ และเชียงราย
ได ้เพราะการเดินทางนั้นจาํเป็นตอ้งผา่นจงัหวดัลาํปาง 

 
4.1.3 หลักการบริหารการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก

ควนัจากการเผาในทีโ่ล่งจังหวดัลาํปาง 
จากการศึกษาพบว่าหลกัการบริหารการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งจงัหวดัลาํปาง มีประเด็นพิจารณา ประกอบดว้ย 1) การเร่ิมตน้
ก่อนการตดัสินใจ (Staring Early) 2) ครอบคลุมผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder) 3) ความจริงใจ 
(Sincerity) และ 4) ยดืหยุน่และเหมาะกบัสถานการณ์ (Suitability) 

4.1.3.1 การเร่ิมตน้เร็วก่อนการตดัสินใจ (Starting Early) 
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะตอ้งเร่ิมตน้ตั้งแต่ระยะเร่ิมแรกของการเร่ิม

โครงการ ซ่ึงสามารถทาํไดโ้ดยการใหข้อ้มูลและจดัใหมี้การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนมี
การตดัสินใจดาํเนินโครงการเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดความคิดเห็นและความตระหนกัถึงความสาํคญัของ
การดาํเนินโครงการ ซ่ึงจะส่งผลต่อการตดัสินใจของประชาชนในการเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินกิจกรรมการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งของจงัหวดัลาํปางซ่ึงสามารถแยก
ประเดน็ศึกษาไดด้งัน้ี 

1) การใหข้อ้มูลกบัประชาชน 
จากการศึกษา พบว่า การดาํเนินการในส่วนของภาคประชาชนนั้นมีให้

ขอ้มูลเร่ืองประเด็นปัญหาหมอกควนัและผมกระทบจากการเกิดปัญหาหมอกควนัเพื่อ กระตุน้ให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดความตระหนกัถึงความสาํคญัของการแกไ้ขปัญหาโดยมีการเช่ือมโยงปัญหา
หมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งเขา้กบัปัญหาหรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในชุมชน โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์
ท่านท่ี 17 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 2 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556) กล่าววา่  
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การใหข้อ้มูลต่าง ๆ น้ีมนัเร่ิมจากท่ีเราเห็นปัญหามนัก่อนนะว่ามนัเกิดอะไรข้ึนทาํให้
เกิดอะไรโดยท่ีเราพาเขาไปนัง่คุยกนัในป่าเลยและช้ีใหช้าวบา้นเขาเห็นนะว่าตอนน้ี
ป่ามนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไรบา้งเม่ือก่อนเป็นยงัไงเด๋ียวน้ีมนัเป็นยงัไง จากนั้นก็
ถามเขาว่ามนัเป็นอยา่งน้ีเพราะอะไร แลว้ก็ถามต่อไปว่าเราควรแกไ้ขอยา่งไร มนัทาํ
ใหป้ระชาชนเขามีความรู้สึกร่วมกบัเรา พอความรู้สึกมนัมาแลว้น้ีจะทาํอะไรต่อมนัก็
ง่ายแลว้ 

 
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในพื้นท่ีบา้นสามขา โดยพบวา่ การ

เร่ิมตน้แกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งนั้นประเดน็สาํคญัคือการดึงประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมก่อนท่ีจะมีการตดัใจดาํเนินโครงการดว้ยความเตม็ใจ ซ่ึงมีแนวทางท่ีคลา้ยคลึงกนักล่าวคือ 
การใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีเหมาะสมเพ่ือช้ีนาํใหป้ระชาชนเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและผลกระทบของ
ปัญหาท่ีจะเกิดกบัประชาชนในพ้ืนท่ี โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 18 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3 ตาํบลหวัเสือ 
อาํเภอแม่ทะ, 2556) กล่าววา่  
 

ท่ีแรกน้ีบา้นพอ่ไม่ไดคิ้ดแกไ้ขปัญหาหมอกควนันะเพราะเห็นวา่มนัเป็นเร่ืองปกติแต่
ท่ีหันมาดูแลป่าและดบัไฟป่าน้ีเพราะว่าบา้นพ่อมีปัญหาเร่ืองนํ้ าเม่ือก่อนน้ีเราปล่อย
ให้มีการตดัไมท้าํลายป่าเผาป่ากนัเพราะยงัไม่ไดรั้บผลกระทบอะไรแต่พอหลงัๆมา
นํ้ ามนัเร่ิมแลง้พ่อหลวงคนเก่าก็ไปของบมาสร้างอ่างเก็บนํ้ า พอสร้างเสร็จคิดว่า
แกปั้ญหาไดแ้ต่มนัไม่มีนํ้ าไงเพราะว่าไม่มีป่าเราจึงไปดูงานท่ีบา้นป่าสักงานจงัหวดั
เชียงใหม่และก็บา้นเสริมงานจงัหวดัลาํปาง และท่ีสาํคญัคือท่ีศูนยศึ์กษาพฒันาห้วย
ฮ่องไคร้มนัทาํใหเ้ราเขา้ใจมากข้ึนเลยนะว่าไม่มีป่าก็ไม่มีนํ้ า หากตอ้งการนํ้ าชุมชนก็
ตอ้งรักษาป่าเป็นการจุดประกายใหเ้ราทาํกนั 

 
เป็นไปในทิศทางเด่ียวกบัคาํกล่าวของผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 16 (ผูน้าํชุมชน

คนท่ี 1 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม, 2556) ท่ีกล่าววา่   
 

คนจะเขา้มาร่วมกบัเราน้ีเขาตอ้งเห็นความสาํคญัของปัญหาก่อนว่ามนัส่งผลกระทบ
อะไรต่อเขาอย่างท่ีบา้นพ่อน้ีคือมีหน่วยงานมาตรวจสอบคุณภาพนํ้ าบาดาลแลว้เขา
ว่านํ้ ามนัมีหินปูนใชไ้ม่ดี พ่อจึงมาหาวิธีแกไ้ขปัญหาไปศึกษาดูงานให้เรามีความรู้
ก่อน จากนั้นพ่อก็ให้ขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัปัญหากบัชาวบา้นและค่อยขอความเห็น
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คนในชุมชนเก่ียวกบัแนวทางการแกไ้ขปัญหาในชุมชนว่ามนัมีป่าตรงไหนท่ีเคยเป็น
แหล่งตน้นํ้ าจากนั้นก็มาขอความคิดเห็นจากประชาชนทาํประชาคมกนัขอพื้นท่ีป่า
ตรงนั้นให้เป็นแหล่งตน้นํ้ าโดยบอกในท่ีประชุมว่ามนัเกิดอะไรข้ึนและให้เขาเสนอ
แนวทางกนัมาโดยพ่อก็เสนอไปอย่างนั้นว่าจะขอจดัทาํพ้ืนท่ีป่าตน้นํ้ าและช้ีแจง้ว่า
เพราะอะไรจากความรู้ท่ีเราไปหามาประชาชนเขาก็เห็นดว้ยและเขา้ก็เขา้มาร่วมกบั
เรา 

 
ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกบัผลการศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐ ท่ี

พบว่าแนวทางการให้ขอ้มูลเพื่อให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและ
การเผาในท่ีโล่งนั้นจะตอ้งมีการเช่ือมโยงปัญหาหมอกควนัเขา้กบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนโดยผูใ้ห้
สมัภาษณ์ท่านท่ี 19 (เจา้หนา้ท่ีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลาํปาง, 2556) กล่าววา่ 
 

การลงพ้ืนท่ีไปคุยกบัประชาชนน้ีผมไม่ไดคุ้ยเร่ืองหมอกควนัเลยนะแต่ว่าผมไปคุย
กับเข้าเร่ืองนํ้ าเร่ืองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพราะอะไรต้องคุยเร่ืองนํ้ าเพราะคน
ภาคเหนือน้ีตอ้งอาศยัป่าตอ้งอาศยันํ้ าจากป่า พอเราคุยเร่ืองนํ้ าเร่ืองป่าน้ีเขาจะรู้สึกว่า
เขาจะเร่ิมรู้สึกว่าเป็นเร่ืองไกลตวัแลว้เราก็ค่อย ๆ ช้ีใหเ้ห็นว่าทางแกไ้ขควรเป็นยงัไง
นํ้ามนัมาจากไหน จากป่าใชไ้หมคนก็จะเร่ิมเห็นความสาํคญัของป่าและก็เขามาดูแล
ป่าปริมาณคนป้องกนัและดูแลป่าก็เพิ่มข้ึนมนัก็จะเกิดกระบวนการชุมชนในการ
ดูแลป่าในท่ีสุด 

 
2) ช่องทางในการส่ือสาร 
โดยช่องทางในการส่ือสารของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนทราบถึง

ปัญหาท่ีเกิดจากหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งของจงัหวดัลาํปางนั้นมีดว้ยกนัหลายช่องทางเพื่อให้
เกิดความครอบคลุมประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ไดม้ากท่ีสุด โดยช่องทางท่ีแต่ละหน่วยงานซ่ึงมี
ส่วนเก่ียวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งของจงัหวดัลาํปางใชใ้นการส่ือสาร
จะมีความคลา้ยคลึงกนัซ่ึงประกอบดว้ย เอกสารแผ่นพบั ป้ายประกาศ ประกาศผ่านหนังส่ือพิมพ์
ทอ้งถ่ิน ประกาศผา่นวิทยชุุมชน ทีวีทอ้งถ่ิน อินเตอร์เน็ต รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
ส่ือสารกลบัโดยผา่นทางตูแ้สดงความคิดเห็น สายด่วนแจง้เหตุรวมไปถึงการใชก้ลุ่มอาสาสมคัรของ
หน่วยงาน เป็นตน้โดย ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 21 (เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานเทศบาลเมืองลาํปางท่านท่ี 2, 
2556)  กล่าววา่ 



112 

เรามีการส่ือออกไปในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐและทอ้งถ่ินใช้น้ีจะมี
รูปแบบเหมือน ๆ กนัไม่ว่าจะเป็นใบปลิว ไปติดประกาศตามสถานท่ีสําคญัในชุน
ชนท่ีประชาชนจะเห็นไดง่้าย หรือไมว้่าจะเป็นส่ือต่าง ๆ อย่างวิทยุชุมชนเสียงตาม
สายเคเบิลทอ้งถ่ินและตอนน้ีท่ีมีมาเพ่ิมคือเรามีการลงในหน้าเว็บหน่วยงานและ 
Face Book ดว้ยเพราะเด๋ียวน้ีคนเล่นอินเตอร์เน็ตกนัเยอะนะในปีน้ีเราจึงทดลองใช้
ช่องทางน้ีดูซ่ึงก็มีคนเขา้มาดูเยอะนะและอีกทางท่ีเราเห็นว่าไดผ้ลและพยายามทาํอยู่
คือการสร้างกลุ่มอาสาจากประชาชนในชุมชนซ่ึงจะเป็นปากเป็นเสียงแทนเราใน
ชุมชนเพราะเขาจะเขา้ถึงคนในชุมชนไดม้ากกวา่เรานะเหมือนอยา่ท่ีสาธารณะสุขเขา
ทาํ 

 
สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 19 (เจา้หน้าท่ีทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลาํปาง, 2556) ท่ีกล่าววา่  
 

ทสจ.เราก็มีเร่ืองการให้ขอ้มูลกบัประชาชนโดยเราจะมีการทาํเอกสารแจกไปยงั
ชุมชนต่าง ๆ ผ่านทางผูน้าํชุมชนให้เขาไปช่วยติดในชุมชน ซ่ึงตามชุมชนจะมีเสียง
ตามสายอยู่เชา้ๆ ผูน้าํชุมชนก็จะมีการประกาศข่าวสารต่าง ๆ ซ่ึงเราก็จะให้เขาช่วย
ประกาศเร่ืองปัญหาหมอกควนัไฟป่าน้ีดว้ยและเราก็ยงัมีอบรมชาวบา้นเรามี 13 รุ่น
แลว้นะใหค้วามรู้เขาเร่ืองมารการเร่ืองการเฝ้าระวงัไฟป่าและหมอกควนัน้ีหละ 

 
เป็นไปในทิศทางเดียวกบัคาํกล่าวผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 22 (เจา้หน้าท่ี

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัลาํปาง, 2556)  ท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประเด็นเร่ืองของช่องทางในการ
ส่ือสารว่าของสํานักงานสาธารณะสุขจังหวดัลาํปาง โดยกล่าวว่า “หลกั ๆ เราจะมี อสม. หรือ
อาสาสมคัรสาธารณะสุขของเรากระจายอยู่ในพื้นท่ีอยู่แลว้นะพอเวลามีข่าวอะไรเราก็ฝากให้ช่วย
กระจายข่าวอย่างเร่ืองหมอกควนัน้ีเราก็ฝาก อสม. ไปบอกนอกจากน้ีเราก็มีการส่ือสารในช่องทาง
ต่าง ๆ พวกแผน่พบัใบปลิวเหมือน ๆ ท่ีหน่วยงานอ่ืน ๆเขาทาํกนั” 

ซ่ึงสอดคลอ้งกับคาํกล่าวของผูน้ําชุมชนและประชุมชาชนในพ้ืนท่ี ท่ีให้
ขอ้มูลเป็นไปในทิศทางเดียวกนัว่าการรับขอ้มูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐของจงัหวดัลาํปางนั้น
จะได้รับผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่นป้ายประกาศ เสียงตามสาย กลุ่มอาสาสมคัรในพื้นท่ี วิทยุและ
โทรทศัน์ โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 16 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม, 2556) กล่าว
ว่า “หน่วยงานต่าง ๆ ในจงัหวดัท่ีเขาทาํเร่ืองน้ีก็มีเขา้มาให้ขอ้มูลเร่ืองหมอกควนัในชุมชนบา้งนะ
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และก็มีพวกป้ายประกาศหรือเอกสารมาให้พ่อประกาศเสียงตามสายน้ีก็มีและเด๋ียวน้ีก็มีวิทยชุุมชน
หรือทีวีก็มีออกบา้งเร่ืองหมอกควนัน้ีนะ” สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 17 (ผูน้าํ
ชุมชนคนท่ี 2 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556) ท่ีกล่าว่า “การรนรงคเ์ร่ืองหมอกควนัเขาก็จะมี
เร่ืองป้ายท่ีติดตามขา้งทาง มีหน่วยงานต่าง ๆ เขา้มาจดัอบรบให้ความรู้กบัคนในชุมชนและก็มีการ
ประกาศเสียงตามสายในหมู่บา้นซ่ึงหน่วยงานต่าง ๆ จะมีขอ้มูลมาให้ผูน้ําชุมชนประกาศ” ซ่ึง
เป็นไปในทิศทางเด่ียวกบัคาํกล่าวของประชุมชนในชุมชนท่ีศึกษาท่ีให้ขอ้มูลเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัวา่ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาหมอกควนัจากเสียงตามสาย วิทยชุุมชนและป้ายประกาศท่ีติด
ในชุมชน โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 11 (ประชาชนคนท่ี 11 ตาํบลหวัเสือ อาํเภอแม่ทะ, 2556)  กล่าว
วา่ “ท่ีรู้เร่ืองหมอกควนัเพราะพ่อหลวงเขาประกาศเสียงตามสายทุกเชา้ และก็มีประชุมหมู่บา้นน้ีพ่อ
หลวงก็พดูเร่ืองน้ี” สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 2 (ประชาชนคนท่ี 2 ตาํบลบา้น
สา อาํเภอแจห่้ม, 2556) ท่ีกล่าวว่า “รู้จากท่ีพ่อหลาวประกาศเสียงตามสาย และประกาศท่ีติดอยูใ่น
ชุมชนท่ีคณะกรรมการหมู่บา้นเอามาติด และก็จะมีการประชุมหมู่บา้นประจาํเดือนน้ีก็มีพูดเร่ืองน้ี
กนัดว้ย ส่วนหน่วยงานต่างกมี็เขา้มาอบรมบา้งพวกวิธีการดบัไฟและทาํแนวกนัไฟ” 

3) การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
เป็นกระบวนการเพื่อสนองต่อขอ้เสนอแนะของประชาชนเพ่ือหาขอ้สรุปใน

การกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานโครงการต่าง ๆ จากการศึกษาพบว่า กระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นมีการดาํเนินการโดยการจดัประชุมหมู่บา้น และนาํเสนอปัญหา 
และแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยผูน้าํชุมชน จากนั้นจึงเป็นกระบวนการในส่วนของประชาชนใน
การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการดาํเนินงานท่ีผูน้าํชุมชนเสนอ รวมไปถึงหาแนวทาง
ใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยไม่มีการตั้งขอ้กาํหนดหรือขอ้จาํกัดของกฎระเบียบไว้
ล่วงหน้า ทาํให้ประชาชนในพื้นท่ีสามารถหาทางออกท่ีดีท่ีสุดในการแก้ไขปัญหานั้นได้อย่าง
เหมาะสม จากนั้นจึงหาขอ้ยุติและแจง้ให้ประชาชนทุกคนรับทราบและร่วมกนัตั้งกฎระเบียบหรือ
ขอ้กาํหนดในภายหลงัจากท่ีมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแลว้ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 16 
(ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม, 2556)  กล่าววา่  
 

การดาํเนินงานต่าง ๆ เราจะตอ้งมีการทาํประชาคมกนัก่อนนะเพ่ือให้ประชาชนทุก
คนรับทราบขอ้ปฏิบติัท่ีเหมือนๆกนัใครติดขดัอะไรก็ช้ีแจงเลยไม่ใชว้่าเราจะไม่ฟัง
นะคือคนแยง้หน่ึงคนก็ตอ้งฟังเขาก่อนเผื่อว่ามนัจะมีทางออกท่ีดีกว่าคุยกนัดว้ยเหตุ
และผลเอาท่ีทุกคนพอใจเขาจะไดไ้ม่มีขอ้อา้งท่ีจะไม่ทาํ 
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นอกจากน้ียงัพบว่า กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการ
ดาํเนินโครงการต่าง ๆ นั้นไม่ควรมีขอ้จาํกดัและควรเป็นกระบวนการท่ีเปิดกวา้งใหผู้มี้ส่วนไดส่้วน
เสียกบัการดาํเนินการของชุมชนเขา้มาแสดงความคิดเห็นเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงกฎระเบียบของชุมชนและ
แนวทางการดาํเนินงานท่ีประชาชนทุกคนยอมรับ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 17 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 2 
ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556)  กล่าววา่  

 
ในการทาํประชาคมน้ีเราตอ้งใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคนเขา้มาร่วมใหค้วามคิดเห็น
กบัเรานะ คือเราตอ้งยอมรับว่าการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัน้ีมนัก็จะมีผลกระทบกบั
วิถีชีวิตของประชาชนบางกลุ่มท่ีตอ้งการหาผลประโยชน์จากป่า ถา้เราไม่เอาเขา
มาร่วมดว้ยน้ีต่อใหค้นในหมู่บา้นทาํกนัหมดแต่ 1 คนไม่เอาแลว้เผาน้ีมนัก็เท่ากบัไม่
ไดผ้ลอะไรเลยนะ ดงันั้นเราตอ้งเอาเขามาเขา้สู้กฎของชุมชนดว้ยความเตม็ใจคือให้
เขาออกความคิดเห็นท่ีเขาตอ้งการแลว้เราก็ใชชุ้มชนน้ีเป็นคนตอบเป็นคนช้ีแจงพอ
ไดข้อ้ตกลงมนัจะเป็นกฎระเบียบท่ีทุกคนเตม็ใจท่ีจะทาํตาม 

 
ในส่วนของการดาํเนินการดา้นรับฟังความคิดเห็นของภาครัฐนั้น พบว่า มี

การจดัประชุมช้ีแจงเพื่อนาํเสนอโครงการหรือช้ีแจงขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นในใชเ้พื่อการตดัสินใจ
ของประชาชนในการเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนั และ
เปิดโอกาสใหผู้น้าํตน้แบบชุมชนมาตรฐาน หมู่บา้นปลอดการเผา ไดแ้ลกเปล่ียนแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาหมอกควนักบัชุมชนอ่ืน ๆ ท่ีสนใจเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายชุมชนมาตรฐาน หมู่บา้นปลอดการ
เผาโดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 19 (เจา้หนา้ท่ีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลาํปาง, 2556)   
กล่าววา่  
 

กระบวนรับฟังความคิดเห็นน้ีเรามีการประชุมสัมมนาร่วมกบัผูน้าํชุมชนต่าง ๆ ใน
พื้นท่ี โดยส่วนมากจะเป็นการช้ีแจง้ในเร่ืองสถานการณ์หมอกควนัแนวทางการ
ดาํเนินการต่าง ๆ ให้ผูน้าํชุมชนไปประชาสัมพนัธ์ในพื้นท่ี และมีการให้ผูน้าํชุมชน
ตวัอยา่งในพ้ืนท่ีเขา้มาแลกเปล่ียนกนักบัผูน้าํชุมชนท่ีสนใจจะเขามาร่วมเป็นชุมชน
ปลอดการเผาเพ่ิมเติมนะ 

 
สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 16 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 ตาํบล

บา้นสา อาํเภอแจห่้ม, 2556) ท่ีกล่าวว่า “ผมเป็นชุมชนตวัอยา่งหมู่บา้นปลอดการเผานะเวลามีการ
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ประชุมอะไรน้ีเขากเ็ชิญไปใหค้วามรู้กบัผูน้าํชุมชนต่าง ๆ เสนออะไรมากไม่ไดเ้พราะมนัมีกฎหมาย
บงัคบัอยู”่ 

จากผลการศึกษาดงักล่าวสามารถสรุปไดว้า่การเร่ิมตน้เร็วในกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งจงัหวดัลาํปาง ของภาคประชาชน
และภาครัฐมีการให้ขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการกระตุน้ให้ประชาชนเห็นถึงความสําคญัของปัญหา
หมอกควนัซ่ึงจะนาํไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีเหมาะสมได ้ในส่วนของประเด็น
ช่องทางการส่ือสารพบว่า และในส่วนของประเด็นการรับฟังความคิดเห็นพบว่า การรับฟังความ
คิดเห็นท่ีเหมาะสมควรเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นโดยไม่มีข้อจาํกัดของ
กฎระเบียบต่าง ๆ และควรเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียในโครงการเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัอย่างครบถว้นจากนั้นจึงร่วมกนัสร้าง
กฎระเบียบหรือวิธีการดาํเนินการท่ีเหมาะสมกบัชุมชนจึงจะสามารถทาํใหป้ระชาชนทุกคนยอมรับ
ในกฎระเบียบท่ีตั้งข้ึนมาได ้อนัจะนาํไปสู่ความสาํเร็จของการแกไ้ขปัญหา 

4.1.3.2 ครอบคลุมผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder) 
การคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งครอบคลุมเป็นการขจดัความขดัแยง้ท่ีจะเกิดข้ึน

ในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น เป็นกระบวนการท่ีสาํคญัมากในการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีอิทธิพลต่อกระบวนการพฒันา
เป็นอย่างมากเน่ืองจากหากมีความขดัแยง้ภายในกระบวนการพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชน
แลว้อาจส่งผลใหก้ระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมนั้นหยดุชะงกัหรือลม้เหลวไดโ้ดยประเด็นการ
จดัการความขดัแยง้ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในจังหวดัลาํปาง ซ่ึงจากการศึกษาในประเด็นผูมี้ส่วนได้เสียส่วนเสีย จากโครงการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่ง สามารถแยกประเด็นการพิจารณากลุ่มผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียประกอบดว้ย หน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาและกลุ่มผูมี้
เสียภาคประชาชนโดยมีรายละเอียดผลการศึกษา ดงัน้ี 

1) หน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหา 
จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์พบว่ายุทธศาสตร์/มาตรการแกไ้ข

ปัญหาไฟป่าและหมอกควนัปี 2556 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีการ
ดาํเนินการโดยมีการขอความร่วมมือกับหน่วยงานและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน้ีอยา่งครบถว้นรวมถึงมีการระบุแนวทางการปฏิบติัของ
หน่วยงานต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ไวอ้ย่างชดัเจน โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 19 (เจา้หน้าท่ี
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลาํปาง, 2556) กล่าววา่  
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การดาํเนินการป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควนัน้ีเราอาศยัความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการเขา้มามาร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยมีผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูส้ั่งการใน
ภาพรวมซ่ึงในแผนการดาํเนินงานเราจะมีการกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจนว่าการแกไ้ข
ปัญหามีหน่วยงานไหนบา้งและตอ้งทาํอะไรเพื่อไม่เป็นการดาํเนินการซบัซอ้นกนั 
 

สอดคลอ้งกบั คาํกล่าวของเจา้หนา้ท่ีควบคุมไฟป่า จงัหวดัลาํปาง (2556) ท่ี
กล่าววา่ 

 
การดาํเนินกิจกรรมของจงัหวดัลาํปางจะมีการขอความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐใน
ภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีการกาํหนดกรอบการดาํเนินการในส่วนต่าง ๆไว้
อย่างชัดเจนเพ่ือให้การดาํเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันประชาชนจะได้ไม่
สับสนเวลาไดรั้บขอ้มูลข่าวสารหรือแนวทางการปฏิบติัต่าง ๆ ในการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาหมอกควันโดยจะมีผู ้ว่าเป็นประธานในการประชุมติดตามการ
ดาํเนินงาน 

 
ซ่ึงคาํกล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์/มาตรการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและ

หมอกควนัปี 2556 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2556) ท่ีไดร้ะบุการขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนไวอ้ยา่งชดัเจนดงัน้ี 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
กรมควบคุมมลพิษ ดาํเนินการเฝ้าระวงัและติดตามตรวจสอบปริมาณ

ฝุ่ นละอองขนาดเล็กในพื้นท่ีและรายงานขอ้มูลให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบเพื่อเตรียมพร้อม
รับมือสถานการณ์ต่อไป 

กรมส่ง เส ริม คุณภาพ ส่ิงแวดล้อม  ดํา เ นินโครงการรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ อย่างเขม้ขน้ในช่วงวิกฤติสถานการณ์หมอกควนั เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง ได้แก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาชน เครือข่าย
อาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชา ติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นเกษตรกร และประชาชนทัว่ไป และ
จดัฝึกอบรมให้นักเรียน นักศึกษา และอาสาสมคัรพิทกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
หมู่บา้น มีจิตสาํนึกในการช่วยควบคุมการเผาในท่ีโล่งอยา่งต่อเน่ือง 
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กรมป่าไมด้าํเนินการเร่งรัดการถ่ายโอนภารกิจควบคุมไฟป่าในพ้ืนท่ี
ป่าสงวนแห่งชาติให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 อยา่งต่อเน่ือง 

กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศจงัหวดัเพื่อกาํหนดเขตควบคุมไฟป่า 
มาตรการควบคุมไฟป่า มาตรการควบคุมการเผาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและกาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติั
ตามมาตรการดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด 

กรมการปกครอง แจง้กาํนันและผูใ้หญ่บา้นให้ควบคุมการเผาในท่ี
โล่งอยา่งเคร่งครัดในช่วงฤดูแลง้ เป็นแกนนาํในการรณรงคป้์องกนัไฟป่าและขอความร่วมมือจาก
ประชาชนในการงดการ เผาเศษก่ิงไมใ้บไม ้เศษวสัดุเหลือใชใ้นพื้นท่ีเกษตรและขยะมูลฝอยใน
ชุมชน 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์และ
กาํลงัพลจากศูนยป้์องกนัและ บรรเทาสาธารณภยั ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั และ
เครือข่ายอาสาป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ตามแผนระดมพลดบั ไฟป่าในสถานการณ์รุนแรง
และสถานการณ์วิกฤติ โดยให้ประสานการท้างานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีดับไฟป่าของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มกาํชบัให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ท่ีจะตอ้งรับการ
ถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่าในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่าไม ้ให้ปฏิบติัตามแผนการ
ถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่าอยา่งต่อเน่ือง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจา้ภาพหลกัในการจดัระเบียบการเผาใน
พื้นท่ีเกษตรกรรม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ิน เพื่ออนุญาตให้มีการเผาเศษวสัดุ
การเกษตรเท่าท่ีจาํเป็นในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมไม่ก่อให้เกิดไฟลุกลามและส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นวงกวา้งและมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร และกรม
พฒันาท่ีดิน ส่งเสริมสนบัสนุนการเกษตรปลอดการเผา ส่งเสริมใหเ้ครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา
จดัตั้งศูนยเ์คร่ืองจกัรกลการเกษตรปลอดการเผา โดยให้การสนับสนุนเคร่ืองจกัรกลการเกษตร
เพื่อให้มีการน้าไปใชใ้นทางปฏิบติัอย่างจริงจงัในพ้ืนท่ีอย่าง ต่อเน่ือง และส่งเสริมการจดัการเศษ
วสัดุเหลือใชจ้ากภาคการเกษตร โดยการนา้ไปทาํปุ๋ยหมกั หรือทา้การไถกลบ แทนการจุดไฟเผา 

กรมชลประทาน สนับสนุนเคร่ืองสูบนํ้ าขนาดใหญ่ในกรณีเกิดไฟ
ไหมใ้นพื้นท่ีป่าพรุและการควบคุมระดบันํ้ าใน พื้นท่ีป่าพรุต่าง ๆ เพื่อกกัเก็บนํ้ าใหมี้นํ้ าอยูใ่น พื้นท่ี
ป่าพรุอยา่งเพียงพอ เป็นการลดความเส่ียงต่อการเกิดไฟป่า 

สํานักฝนหลวงและการบินเกษตรดาํเนินการทาํฝนหลวงเพื่อสร้าง
ความชุ่มช้ืนในช่วงฤดูแลง้ 
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กระทรวงกลาโหม สนบัสนุนการดบัไฟป่าตามแผนระดมพลดบัไฟป่าใน
สถานการณ์วิกฤติโดยใชก้าํลงัพลส่ิงอุปกรณ์และอากาศยานของกองทพั ในกรณีท่ีไดรั้บการร้องขอ 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน สนบัสนุน
การดบัไฟป่าตามแผนระดมพลดบัไฟป่าในสถานการณ์วิกฤติโดยใชก้าํลงัพล ส่ิงอุปกรณ์และอากาศ
ยานในกรณีท่ีไดรั้บการร้องขอ 

กระทรวงคมนาคม ให้กาํชบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเส้นทางหลวงทุกสาย 
ทาํการกาํจดัวชัพืชในเขตสองขา้งทางหลวงอย่างสมํ่าเสมอตลอดช่วงฤดูแลง้และหามาตรการ
ป้องกนัการเกิดไฟไหมพ้ื้นท่ีสองขา้งทางหลวงรวมทั้งทาํการดบัไฟท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัมิให้
เกิดไฟไหมใ้นเขตทางหลวงแลว้ลุกลามไปยงัเขตพื้นท่ีป่าหรือบริเวณใกลเ้คียง รวมทั้งห้ามกาํจดั
วชัพืชโดยวิธีจุดไฟเผาโดยเดด็ขาด 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ
แจง้เตือนในช่วงฤดูแลง้ ใหป้ระชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ระมดัระวงัการใชไ้ฟ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ช่วงท่ีอุณหภูมิสูง ความช้ืนสมัพทัธ์ตํ่า และกระแสลมแรงเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดไฟป่า 

กระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์และกระตุน้เตือนใหน้กัเรียน 
นกัศึกษาทุกระดบัไดต้ระหนกัถึงภยัอนัตรายและปัญหาจากไฟป่า พร้อมทั้งส่งเสริมสนบัสนุนให้มี
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาไฟป่าสอดแทรกความรู้เร่ืองการป้องกนัไฟป่าในหลกัสูตร
การเรียนการสอนในทุกระดบัเพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมโ้ดยการ
ป้องกนัไฟป่าใหแ้ก่เยาวชนอยา่งต่อเน่ือง 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์และกาํชบั ให้
นกัท่องเท่ียว มคัคุเทศกช่์วยกนัระมดัระวงัและป้องกนัการเกิดไฟป่าในช่วงฤดูแลง้เป็นพิเศษ 

กระทรวงการต่างประเทศ ประสานงานกบัประเทศในอนุภูมิภาคแม่โขง 
ไดแ้ก่ สหภาพเมียนม่าร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
และราชอาณาจกัรกมัพชูา เพื่อใหด้าํเนินการแกไ้ขปัญหาการเผาในท่ีโล่งในแต่ละประเทศ 

กระทรวงพลงังาน หาวิธีการปรับเปล่ียนเช้ือเพลิงท่ีก่อใหเ้กิดไฟป่าและเศษ
ส่ิงเหลือใชจ้ากภาคการเกษตรนา้มาปรับเปล่ียนเป็นเช้ือเพลิงอดัแท่ง เพื่อเป็นพลงังานทดแทนต่อไป 

กระทรวงสาธารณสุข ในการจดัเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย ์เวชภณัฑ ์และ
บุคลากรใหพ้ร้อมเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์วิกฤติหมอกควนั 

สาํนกันายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพนัธ์ รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ในช่วงฤดู
แลง้เพื่อขอ ความร่วมมือให้ประชาชนงดการจุดไฟ เผาป่า ระมดัระวงัการใชไ้ฟในพื้นท่ีป่า การทาํ
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แนวกนัไฟและควบคุมการเผาพื้นท่ีเกษตรกรรม เพื่อป้องกนัไม่ให้ไฟลุกลามเขา้ป่าอยา่งสมํ่าเสมอ
และต่อเน่ืองตลอดช่วงฤดูไฟป่า ผา่นทางส่ือทุกประเภทของกรมประชาสมัพนัธ์ 

ทั้งน้ีในส่วนของภาคประชาชนและภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินยงัให้ความเห็น
เพิ่มเติมว่าการขอความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐตามยุทธศาสตร์/มาตรการแกไ้ขปัญหาไฟป่า
และหมอกควนัยงัขาดการขอความร่วมมือในส่วนของภาคเอกชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นกลุ่มผูมี้ส่วนได้
เสียจากการดาํเนินกิจกรรมป้องกนัปัญหาหมอกควนัอีกกลุ่มหน่ึงท่ีควรคาํนึงถึง เน่ืองจากกิจกรรม
ของอุสาหกรรมนั้นเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศไดถึ้งแมว้่าการปล่อยออกจาก
มลพิษจากแหล่งกาํเนิดของภาคอุตสาหกรรมจะมีการควบคุมไม่ให้เกินค่ากาํหนดมาตรฐานแลว้ก็
ตาม แต่หากมีปัจจยัร่วมในการสะสมของมลพิษทางอากาศเช่น ลกัษณะของภูมิอากาศและลกัษณะ
ทางภูมิศาสตร์ร่วมดว้ยอาจจะส่งผลเกิดการสะสมของมลพิษทางอากาศและกลายเป็นปัญหาไดใ้น
ท่ีสุดโดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 21 (เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานเทศบาลเมืองลาํปางท่านท่ี 2, 2556)  กล่าววา่  
 

จากแผนยุทธ์ศาสตร์จะเห็นได้ว่าเรายงัขาดการขอความร่วมมือจากภาคส่วน
อุตสาหกรรมในจงัหวดัลาํปางอยู่ ซ่ึงเป็นท่ีรู้กนัว่าจงัหวดัลาํปางมีทั้งโรงไฟฟ้าแม่
เมาะและโรงงานอุตสาหกรรมหนกัอยูใ่นพื้นท่ีดงันั้นการท่ีจะควบคุมค่ามาตรฐาน
มลพิษทางอากาศหรือ PM10 ใหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐานจึงค่อนขา้งลาํบากถึงแมว้า่จะ
มีการปล่อยมลพิษออกมาอยูใ่นระดบัมาตรฐานแต่หากเจอความกดอากาศและก็จะ
ทาํใหเ้กิดการสะสมจนค่าต่าง ๆ เกินมาตรฐานอยูดี่ถา้จะแกไ้ขกนัจริงจงัตอ้งเชิญเขา
เขา้มาดว้ย 

 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 18 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3 

ตาํบลหวัเสือ อาํเภอแม่ทะ, 2556)  ท่ีกล่าววา่  
 

จงัหวดัลาํปางน้ีมีโรงงานเยอะนะซ่ึงรัฐตอ้งพิจารณาแนวทางการจดัการการปล่อย
มลพิษให้เหมาะสมกบัปัญหาหมอกควนัดว้ยถา้จะแกจ้ริงๆ ก็ตอ้งชวนเขา้มาในวง
แลกเปล่ียนเร่ืองหมอกควนัดว้ยว่าเขาจะช่วยลดการปล่อยควนัในช่วงน้ีไดม้ากนอ้ย
ยงัไง ไม่ใช้มาขอให้ประชาชนร่วมมือลดแต่ไม่บอกให้อุสาหกรรมลดมันจะ
กลายเป็นว่าโยนความผิดเร่ืองหมอกควนัใหก้บัประชาชนทั้งท่ีแหล่งกาํเนิดควนัมนั
มาจากหลายแหล่ง 
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2) กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภาคประชาชน 
ในส่วนของภาคประชาชนพบว่า การดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาหมอกควนัใน

ชุมชนนั้นจะมีการคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียในการดาํเนินงานอยา่งทัว่ถึง โดยจะคาํนึงถึงผูเ้ก่ียวขอ้งใน
ส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มนายทุนคา้ไม ้เกษตรกร รวมไปถึงภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ีเพื่อระดม
ความคิดเพื่อหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย ซ่ึงแนวทางการ
จดัการกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในส่วนภาคประชาชนนั้นจะทาํในรูปแบบของการมอบหมายหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาหมอกควนัให้กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสมโดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 17 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 2 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556) 
กล่าวว่า “ผูมี้ส่วนไดเ้สียในการดาํเนินการท่ีเราพดูถึงน้ีคือประชาชนในพื้นท่ีทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็ก
หรือผูใ้หญ่ กลุ่มนายทุนท่ีเขามาประกอบอาชีพในพ้ืนท่ีไม่ว่าจะเป็นทาํการเกษตร หรือคา้ไมเ้รามี
การเรียกเขา้มาร่วมประชุมกบัเราทั้งหมดนะ” 

และสอดคล้องกับผลศึกษาของชุมชนบ้านสามขา ซ่ึงได้เสนอแนะการ
จดัการกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียไวอ้ยา่งน่าสนใจ โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 18 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3 ตาํบลหวั
เสือ อาํเภอแม่ทะ, 2556)  ท่ีกล่าววา่  
 

การแก้ไขปัญหาน้ีจาํเป็นมากท่ีจะตอ้งดึงกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเขา้มา
ทาํงานร่วมกบัเราใหไ้ดน้ะการแกไ้ขปัญหามนัถึงจะไดผ้ลอยา่งผูสู้งอายซ่ึุงเป็นกลุ่ม
เส่ียงในการเผา เราก็หากิจกรรมอะไรใหเ้ขาทาํไดอ้ยา่งบา้นพ่อน้ีก็ใหส้านคอกไมไ้ผ่
ไวใ้ส่ใบไมโ้ดยเรามีการตั้งเป็นกลุ่มจดัสารข้ึนมาแลว้ก็รับซ้ืองานท่ีเขาทาํเขาก็จะ
เห็นประโยชน์ของป่าเพราะเป็นแหล่งวตัถุดิบ เห็นประโยชน์ของใบไม ้เด็กๆน้ีก็พา
ไปทาํฝาย หรือคนท่ีเคยเป็นคนตดัไมห้รือหาของป่าน้ีพ่อเอามาเป็นคณะกรรมการ
หมู่บา้นเลยเอาหนา้ท่ีมาเป็นตวับงัคบัเขาไม่ให้เขาทาํลายป่าต่อได ้คือตอ้งคิดว่าใคร
บา้งท่ีเผาและไดผ้ลประโยชน์จากการเผา จากนั้นหากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการแกไ้ข
ปัญหาหมอกควนัท่ีเหมาะสมกบัเขาใหเ้ขาทาํยกยอ้งเขา 

 
สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 13 (ประชาชนคนท่ี 13 

ตาํบลหวัเสือ อาํเภอแม่ทะ, 2556) ท่ีกล่าวว่า “เม่ือก่อนน้ีผมน้ีคา้ไมน้ะแต่ตอนน้ีทาํไม่ไดแ้ลว้เพราะ
พ่อหลวงเขาใหเ้ราเป็นคณะกรรมชุมชนในการปกป้องป่าดว้ยหนา้ท่ีเราจะไปตดัไปเผาอีกมนัไม่ได้
แลว้” ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัคาํกล่าวของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 15 (ประชาชนคนท่ี 15 ตาํบล
หวัเสือ อาํเภอแม่ทะ, 2556) ท่ีกล่าวว่า “เม่ือก่อนผมเคยเป็นคนเผาเพราะเราตอ้งลา้สัตวต์อ้งหาของ
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ป่าถา้ไม่เผาเรากล่็าไม่ไดแ้ต่พอพ่อหลวงเขาเรียกมาคุยมอบหมายหนา้ท่ีใหค้วามสาํคญัคือผมรู้จกัป่า
ดีพอ่หลวงกใ็หพ้าไปสาํรวจและกถ็ามวา่ตรงไหนเคยเป็นยงัไงเราก็เร่ิมคิดไดแ้ลว้ก็เขามาร่วมเตม็ตวั
ตอนกเ็ป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมการหมู่บา้นดว้ยมาช่วยเร่ืองไฟป่าโดยตรงเลย” 

ผลจากการศึกษาท่ีได้กล่าวในข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งจงัหวดัลาํปาง มีการ
คาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัอย่างครบถว้น โดยในส่วนหน่วยงาน
ภาครัฐมีการขอความร่วมมือและกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีชดัเจน และ
ในส่วนการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัของประชาชนในพ้ืนท่ีพบวา่มีการคาํนึงถึงผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียไวอ้ยา่งครอบคลุมและไดน้าํกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่านั้นเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของประบวน
การแกไ้ขปัญหาอยา่งเหมาะสม 

4.1.3.3 ความจริงใจ (Sincerity) 
ความจริงใจของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแกไ้ขปัญหาหมอก

ควนัและการเผาในท่ีโล่ง มีประเดน็ในการพิจารณา ดงัน้ี 
1) การแสวงหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั พบว่า สามารถทาํไดโ้ดย

การเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียในการดาํเนินกิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและ
การเผาในท่ีโล่ง ไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างทัว่ถึงและร่วมกนัหาทางออกของปัญหาท่ีผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ เสนอขอ้มูลโดยไม่มีอคติ เพื่อหาประชามติในการดาํเนินกิจกรรมดว้ยเหตุและ
ผล ไม่การบีบบงัคบัดว้ยการใชค้นหมู่มาก โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 16 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 ตาํบล
บา้นสา อาํเภอแจห่้ม, 2556) กล่าวว่า “การท่ีจะทาํให้คนเขา้มาร่วมกบัเราน้ีเราตอ้งให้เขามีความ
สมคัรใจไม่ใชก้ารบงัคบัโดยคนหมู่มากคือเราตอ้งใชเ้หตุและผลคุยกนัเพื่อหาทางออกของปัญหาไม่
ใชใ้หเ้ขามาร่วมประชุมและกย็กมือเอาเสียงคนส่วนใหญ่โดยไม่สนใจเสียงส่วนนอ้ย” สอดคลอ้งกบั
คาํกล่าวของผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 3 (ประชาชนคนท่ี 3 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม, 2556)  ท่ีกล่าววา่  
 

เวลาประชุมน้ีใครมีอะไรก็เสนอไปคนอ่ืนก็ฟังและช่วยกนัคิดหาทางออกถึงออกมา
เป็นประชาคมท่ีสําคญัคือตอ้งฟังความเห็นของผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยกบัวิธีการท่ีเสนอใช้
กระบวนการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลไม่ใชเ้อาเสียงส่วนใหญ่เพราะคนชอบเยอะไม่
ใชว้า่จะถูกตอ้งเสมอไป คนส่วนนอ้ยเขาอาจมีความรู้ประสบการณ์ท่ีแตกต่างจากเรา
ดงันั้นควรฟังเขาดว้ยก่อนท่ีจะตดัสินใจทาํอะไร 
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2) การไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการดาํเนินกิจกรรมป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาหมอกควนั กล่าวคือการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตอ้งมีความมุ่งหวงัสูงสุดคือการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ส่วนรวมคือการแกไ้ข
ปัญหาท่ีชุมชนมี โดยไม่ดาํเนินกิจกรรมเพ่ือคาดหวงัผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีจะไดรั้บจากการดาํเนิน
กิจกรรม โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 17 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 2 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556)  
กล่าวว่า “การเขา้มาแกไ้ขปัญหาหมอกควนัน้ีตอ้งทาํกนัอยา่งจริงจงัถา้ทาํเพื่อหวงัใหไ้ดง้บประมาณ
หรือหวงัผลทางการเมืองเพราะส่วนมากท่ีทาํโดยหวงัผลประโยชน์อ่ืน ๆ พอไดแ้ลว้เขาก็จะเลิกทาํ
กนัแทนท่ีจะสาํเร็จน้ีลม้ไปเลยแลว้ถา้มีคนอ่ืนมาทาํต่อประชาชนก็ไม่อยากเขา้ร่วมแลว้เพาระกลวัว่า
จะเป็นเหมือนท่ีผา่นมา”  

สอดคลอ้งกบัความเห็นของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 18 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3 
ตาํบลหัวเสือ อาํเภอแม่ทะ, 2556) ท่ีกล่าวถึงการเขา้มาแสวงหาผลประโยชน์จากการแกไ้ขปัญหา
หมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งว่า “ผูน้าํบางท่ีเขา้มาถามคาํถามแรกเลยว่างบประมาณเอามาจาก
ไหนแลว้ได้เท่าไหร่ อย่างน้ีแทบไม่ตอ้งคุยเลยถามว่าถา้ไม่มีงบจะทาํไหมตอบได้เลยว่าไม่ทาํ
แน่นอนแทนท่ีจะคิดวา่มนัเป็นปัญหาท่ีตอ้งช่วยกนัแกไ้ขร่วมกนัตอ้งเร่ิมจากตวัเราซ่ึงเป็นผูน้าํ กลบั
มองว่าการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัเป็นประเด็นสาํคญัและตอ้งไดรั้บงบสนบัสนุนมากจึงคิดท่ีจะลง
มือทาํเพื่อตอ้งการเอางบตวันั้นมาใช้แต่ไม่ลงมือแกไ้ขจริงจงัผลสุดทา้ยก็แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจาก
ปัญหาหมอกควนัในชุมชนไม่ได”้ 

3) กระบวนการจดัสรรผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการดาํเนินกิจกรรม พบว่า 
การดาํเนินกิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งของจงัหวดัลาํปางมีการ
จดัสรรผลประโยชน์ท่ีโปร่งใสและประชาชนร่วมรับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมจากการศึกษา
พบว่าการดําเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควนัของประชาชนนั้ นเม่ือประสบ
ความสําเร็จและมีหน่วยงานต่าง ๆ เขา้มาสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยการสนับสนุนนั้นมี
ดว้ยกนัหลายรูปแบบ เช่นการสนบัสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ กาํลงัคน ซ่ึงหากไม่มีระบบการจดัการ
ท่ีดีและโปร่งใสอาจจะส่งผลต่อความเช่ือใจในตวัผูน้าํชุมชน และจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนได ้โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 16 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจ้
ห่ม, 2556)  กล่าววา่  
 

การทาํตรงน้ีพอสาํเร็จก็มีหน่วยงานมาสนบัสนุนเราเยอะนะ พวกงบประมาณต่าง ๆ
น้ีเราไดม้าตลอด ซ่ึงงบต่าง ๆ น้ีจะเขาทางคณะกรรมการชุมชน พ่อเองไม่เขาไปยุ่ง
เลยเราไปเอามาใช้เองไม่ได้การเบิกจ่ายต่าง ๆ น้ีตอ้งมีใบเสร็จและเห็นชอบจาก
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คณะกรรมการก่อนท่ีเป็นอย่างน้ีเพราะถา้ผูน้าํเอามาเก็บเองน้ีมนัจะดูไม่ดีดูว่าหา
ประโยชน์ชาวบา้นเขาจะไม่ร่วมกบัเราแลว้ 
 

เป็นไปในทิศทางเดียวกบัคาํกล่าวของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 17 (ผูน้าํชุมชน
คนท่ี 2 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556) ท่ีไดก้ล่าวถึง ประเด็นเร่ืองการจดัสรรผลประโยชน์ว่า
จะตอ้งมีความโปร่งใสและตอ้งแบ่งให้ทุกคนไดรั้บอย่างเท่าเทียมโดยไม่ให้เป็นค่าตอบแทนใน
รูปแบบค่าจา้ง โดยกล่าวว่า “ งบประมาณสนับสนุนต่าง ๆ ท่ีได้มาน้ีเราไม่ได้เอามาเป็นค่าจา้ง
เพื่อให้ดูแลป่านะแต่เราจะให้เป็นกาํลงัใจในการดาํเนินงานซ่ึงเวลาเขา้ไปดูแลป่าก็ไปเบิกได้ท่ี
คณะกรรมการหมู่บา้นท่ีสาํคญัคือการเบิกจ่ายน้ีตอ้งมีหลกัฐานทุกอย่างสามรถตรวจสอบได”้ โดย
ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 15 (ประชาชนคนท่ี 15 ตาํบลหวัเสือ อาํเภอแม่ทะ, 2556) กล่าวว่า “เวลาเขา้ไป
ในป่าน้ีไปดบัไฟน้ีคณะกรรมการหมู่บา้นเขาก็จะมีค่านํ้ ามนัค่าขา้วให้บา้งแต่ไม่มากนะแต่พอใคร
เป็นอะไรข้ึนมาน้ีเราก็เอาเงินตรงน้ีไปช่วยกันซ่ึงทุกคนก็เห็นว่ามันดี อย่างผมเคยแขนหักเขา้
โรงพยาบาลคณะกรรมการหมู่บา้นก็มีเงินมาใหใ้ชรั้กษาตวัซ่ึงการเบิกต่าง ๆก็ตอ้งมีหลกัฐานไปให้
เขาวา่เราเอาไปทาํจริง” 

ผลจากการศึกษาท่ีได้กล่าวในข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  ความจริงใจของ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งจงัหวดั
ลาํปาง นั้นสามารถสรุปไดว้า่ มีกระบวนการท่ีมีความจริงใจและโปร่งใสในการดาํเนินกิจกรรม โดย 
กระบวนการท่ีสามารถบ่งช้ีถึงความจริงใจของการดาํเนินงานนั้นสามารถดูไดจ้าก การเลือกวิธีการ
ทาํประชาคมโดยอาศยัการเจรจาดว้ยเหตุและผลไม่เอาเสียงขา้งมากมาบงัคบั การดาํเนินงานโดย
ความเสียสระและคาํนึงถึงผลลพัธ์ของกิจกรรมโดยไม่ทาํเพื่อคาดหวงัผลตอบแทนอ่ืน ๆ และการ
บริหารทรัพยากรของโครงการดว้ยความโปร่งใสและยติุธรรม 

4.1.3.4 ยดืหยุน่และเหมาะกบัสถานการณ์ (Suitability) 
ยืดหยุ่นและเหมาะกบัสถานการณ์ (Suitability) เป็นการวิเคราะห์ทรัพยากรท่ีใชใ้น

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่ง
จงัหวดัลาํปางประกอบดว้ย 1) งบประมาณ และ 2) บุคลากร ซ่ึงมีรายละเอียดการศึกษาในประเด็น
ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) งบประมาณ 
(1) ความเพียงพอของงบประมาณ 
จากการศึกษาพบว่า การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้ นไม่มี

งบประมาณในการดาํเนินงานดา้นจดัการกบัปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งโดยเฉพาะ แต่จะ
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ใชง้บประมาณประจาํปีของหน่วยงานมาเป็นงบในการดาํเนินงาน ซ่ึงเหตุท่ีเป็นเช่นนั้นเน่ืองจากการ
เขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งของหน่วยงานรัฐในจงัหวดั
ลาํปาง จะเป็นรูปแบบของการแทรกแนวทางการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งเขา้ไป
ในการดาํเนินงานปกติของหน่วยงาน ทาํให้การดาํเนินงานในส่วนน้ีไม่มีภาระงบประมาณเพ่ิมเติม 
โดย ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 19 (เจา้หนา้ท่ีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลาํปาง, 2556)   
กล่าววา่  
 

การดําเนินงานแก้ไขปัญหาน้ีทางจังหวดัเราน้ีจะมีการบูรณาการร่วมกันหลาย
หน่วยงาน ซ่ึงแนวทางการดาํเนินงานจะเป็นเป็นรูปแบบของการปฏิบติัตามภาระ
ของหน่วยงานแต่จะใหมี้การแทรกเร่ืองของการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัน้ีเพิ่มเขา้ไป
ดว้ย ดงันั้นในการดาํเนินงานจึงสามารถใชง้บปกติได ้ไม่ไดมี้การตั้งเป็นงบเฉพาะ
ในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนันะ 

 
สอดคลอ้งกับความเห็นของ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 23 (เจา้หน้าท่ี

สาํนกังานทางหลวงชนบทจงัหวดัลาํปาง, 2556) ท่ีกล่าวว่า “งานท่ีเราทาํในการแกไ้ขปัญหาหมอก
ควนัน้ีคือการดูแลขา้งสายทาง โดยการตดัหญา้ท่ีข้ึนมาซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเราตอ้งทาํอยูแ่ลว้ แต่มีการกาํชบั
เพิ่มแค่ว่าการกาํจดัหญา้ขา้งทางน้ีหา้มเผาถา้เผามีความผดิ ดงันั้นจะเห็นไดว้่างบน้ีเราไม่ตอ้งขอเพ่ิม
เลยเพราะมนัเป็นหนา้ท่ีเราเรามีงบจา้งคนตดัอยูแ่ลว้”  

(2) การสนบัสนุนงบประมาณ 
ปัญหาทางดา้นงบประมาณน้ี จะเป็นในเร่ืองของการจดัการงบประมาณ

ในการสนบัภาคประชาชนในการสร้างความร่วมมือในการป้องกนัและแกปั้ญหาหมอกควนัจากการ
เผาในท่ีโล่ง เน่ืองจากการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐนั้นมีระเบียบปฏิบติัท่ีชดัเจน ซ่ึงทาํให้
กระบวนการส่งเสริมภาคประชาชนในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัของหน่วยงานรัฐไม่สามารถทาํ
ไดเ้ต็มท่ี โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 24 (เจา้หน้าท่ีควบคุมไฟป่ากรมอุทยานสัตวป่์าและพนัธ์ุพืช
จงัหวดัลาํปางท่านท่ี 1, 2556) กล่าววา่  
 

การดาํเนินงานของภาครัฐเองในการส่งเสริมภาคประชาชนน้ีไม่สามารถทาํไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี เพราะเรามีกฎระเบียบท่ีชดัเจนในการจ่าย เราไม่สามารถนาํงบของหน่วยงาน
ไปให้ประชาชนทาํงานได ้หรือถา้จะทาํไดก้็ตอ้งเขียนเป็นโครงการเพ่ือเสนอของบ
เพิ่มเติมเราถึงนาํไปให้ประชาชนได ้ซ่ึงงบตรงน้ีก็จะตอ้งตดัมาจากงบประจาํของ
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หน่วยงานทาํให้มีผลกระทบต่อภาระหน้าท่ีหลักของหน่วยงาน ซ่ึงท่ีจริงน่าจะ
จดัเป็นงบประมาณในการแกไ้ขปัญหาน้ีโดยเฉพาะ ปีละเท่าไหร่ก็ว่าไปเราจะได้
สนบัสนุนประชาชนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูน้าํชุมชน ท่ีกล่าวถึงในประเด็นเร่ือง

งบประมาณจากภาครัฐว่า ยงัขาดการสนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินงานภาคประชาชน และ
มองวา่การดาํเนินงานของภาครัฐเป็นการใชง้บประมาณท่ีไม่มีประสิทธิภาพ โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่าน
ท่ี 17 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 2 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556) กล่าววา่ “การทาํงานหน่วยงานภาครัฐ
น้ีจะเป็นในเร่ืองการรณรงคติ์ดป้ายต่าง ๆ สัง่ใหป้ระชาชนทาํตามแต่ว่าไม่มีงบมาใหน้ะ ท่ีจริงน่าเอา
งบทาํป้ายมาใหช้าวบา้นเขาทาํน้ีดีกวา่ไดผ้ลกว่า แมว้่าจะนอ้ยไม่สามารถนาํไปทาํอะไรไดม้ากแต่ว่า
มนักเ็ป็นกาํลงัใจใหป้ระชาชนได”้   

ในส่วนของงบประมาณการดาํเนินงานของภาคประชาชนนั้น พบว่า 
การดาํเนินงานภาคประชาชนในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งเป็นการดาํเนินงาน
โดยไม่อาศัยงบประมาณเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนแต่จะเน้นความร่วมมือร่วมใจจาก
ประชาชนในพ้ืนท่ีเป็นหลกัในการดาํเนินงานแต่อย่างไรก็ดีการสร้างความร่วมมือในการแกไ้ข
ปัญหาหมอกควันและการขับเคล่ือนโครงการต่าง ๆ ในโอกาศต่อไปนั้ นจําเป็นต้องอาศัย
งบประมาณในการดาํเนินงานเช่นกนัซ่ึงจากความเห็นของผูน้าํชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นคิด
ว่าภาครัฐยงัไม่มีการสนบัสนุนท่ีเพียงพอ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 17 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 2 ตาํบล
พิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556) กล่าววา่  
 

ในการแกไ้ขปัญหาน้ีเราไม่ไดใ้ชง้บประมาณเลยนะ เราเร่ิมมาจากการคุยกนัในกลุ่ม
และทาํกนัตามมีตามเกิดคือลงแรงอย่างเดียวเอาวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆมาจากของท่ีหา
ไดใ้นพื้นท่ี เราสามารถสร้างฝายไดเ้ป็นร้อยฝายไดโ้ดยไม่ตอ้งใชง้บประมาณแมแ้ต่
บาทเดียว แต่ว่าจะใหเ้ราทาํกนัอยา่งน้ีต่อไปมนัก็คงไปไม่รอดอะนะเพราะว่ามีแต่มา
ลงทุนกนัจึงอยา่งใหรั้ฐเขา้มาใหก้ารสนบัสนุนเราบา้งนะในเร่ืองของงบประมาณน้ี 
 

เป็นไปในทิศทางเดียวกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 16 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 
ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม, 2556) ท่ีกล่าวว่า “งบประมาณน้ีตอนแรกคือไม่มีนะจะทาํกนัเองการ
สร้างฝายการทาํแนวกนัไฟอาศยัวา่มีแรงอยา่งเดียว ใครมีอะไรกเ็อาไปกินกนัแบ่งกนั จนหลงัๆ น้ีรัฐ
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จึงเขา้มาร่วมสนบัสนุนงบประมาณ แต่ก็พอทาํใหป้ระคองกนัไปไดแ้ต่ถา้ถามว่าพอไหมน้ีบอกเลย
วา่ไม่พอหรอกแต่มนักเ็ป็นกาํลงัใจใหเ้ราได ้อยา่งนอ้ยภาครัฐกเ็ห็นความสาํคญัของประชาชน” 

2) บุคลากรในการดาํเนินงาน 
(1) ความเพียงพอของบุคลากร 
จากการศึกษาพบว่า บุคลากรในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน

การแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งยงัไม่มีความเพียงพอในการท่ีจะกาํกบัดูแลปัญหา
อย่างทัว่ถึงทาํให้การดาํเนินงานของหน่วยงานรัฐจะเป็นการดาํเนินในเชิงรับ ไดแ้ก่การรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์เป็นหลกั แต่ในงานเชิงรุกเช่นการลงพื้นท่ีเขา้ไปทาํกิจกรรมกบัประชาชนนั้นยงัไม่
สามารถทาํไดอ้ย่างเต็มท่ีเน่ืองจากบุคลากรมีจาํนวนจาํกดั การปฏิบติังานท่ีนอกเหนือจากภารกิจ
หลักของหน่วยงานจึงไม่สามารถทาํได้เต็มท่ี โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 19 (เจ้าหน้าท่ี
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลาํปาง, 2556) กล่าววา่  
 

บุคลากรของหน่วยงานมีจาํกดันะถามว่าทาํตามหน้าท่ีหลกัหรือตามแผนงานท่ีเรา
วางน้ีพอไหมมนัก็พอนะเพราะการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์น้ีไม่ตอ้งใชค้นเยอะแต่ว่า
เรากจ็ะทาํไดแ้ค่นั้น ถา้ถามวา่เพียงพอต่อการแกไ้ขปัญหาเลยไหมคือไม่พอนะเพราะ
อะไรเพราะเราไม่สามารถลงพื้นท่ีไดท้าํความรู้ความเขา้ใจกบัประชาชนไดเ้ตม็ท่ี 

 
สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 23 (เจา้หนา้ท่ีสาํนกังาน

ทางหลวงชนบทจงัหวดัลาํปาง, 2556) ท่ีกล่าววา่ “ในการดูแลสายทางอยา่งเดียวน้ีคนเราพอนะแต่ว่า
ถา้จะใหเ้ราไปทาํเร่ืองหมอกควนัดว้ยน้ีคนเรามีไม่พอจริงๆ” 

(2) ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
จากการศึกษาพบว่า บุคลากรของหน่วยงานรัฐมีความรู้ความเขา้ใจใน

หน้าท่ีหลกัของหน่วยงานและมีความสามารถในการท่ีจะส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไดเ้ป็นอย่างดี โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 22 (เจา้หน้าท่ีสํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั 
ลาํปาง, 2556) กล่าววา่ “บุคลากรน้ีมีความรู้และใหข้อ้มูลในประเด็นต่าง ๆ เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ
เบ้ืองตน้ในกรณีท่ีเกิดปัญหาหมอกควนัได้ดีครับเพราะเรามีการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมอย่าง
ต่อเน่ือง” สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 24 (เจา้หนา้ท่ีควบคุมไฟป่ากรมอุทยาน
สัตวป่์าและพนัธ์ุพืชจงัหวดัลาํปางท่านท่ี 1, 2556) ท่ีกล่าวว่า “เรามีการฝึกอบรมกนัอยา่งสมํ่าเสมอ 
และส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นท่ีทาํให้มีความเขา้ใจสภาพปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ีเรายงัให้
เขาไปเผยแพร่ต่อในชุมชนดว้ย” 
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ในส่วนของประเด็นดา้นความรู้ความเขา้ใจในการแกไ้ขปัญหาหมอก
ควนัและการเผาในท่ีโล่งของประชาชนนั้น พบวา่ ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาเป็นอยา่งดีเน่ืองจากมีการอมรมใหค้วามรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองทาํ
ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถเป็นผูใ้ห้ความรู้และคาํแนะนาํในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอก
ควนัและการเผาในท่ีโล่งไดทุ้กคนไม่วา่จะเป็นเดก็หรือผูใ้หญ่ในชุมชน โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 10 
(ประชาชนคนท่ี 10 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556) กล่าวว่า เรามีการฝึกอบรมกนัตลอดนะ
เด็กๆ ก็ไปกนัทาํเป็นกนัหมด แนวกนัไฟ ทาํฝาย หรือดบัไฟน้ีทาํไดห้มด” สอดคลอ้งกบัคาํกล่าว
ของ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 17 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 2 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556) ท่ีกล่าวว่า 
“คนในบา้นน้ีเขารู้นะวิธีดบัไฟจะเขา้ยงัไงอุปกรณ์ใชย้งัไงน้ีทาํเป็นหมดไฟมาทางน้ีจะทาํยงัไงน้ีรู้
นะ เพราะเขามีประสบการณ์ดบับ่อยๆจะรู้เลย และกมี็เจา้หนา้ท่ีไฟป่าเขา้มาใหค้วามรู้ดว้ยนะ” 

จากขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า งบประมาณท่ีหน่วยงานภาครัฐ
ใช้ดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งนั้นมีความเพียงพอในการดาํเนินงาน
เน่ืองจากเป็นการดาํเนินงานตามความรับผิดชอบหลกัของหน่วยงานจึงไม่เพิ่มภาระค่าใชจ่้ายของ
หน่ายงาน แต่ในการสนบัสนุนภาคประชาชนนั้นพบว่ายงัไม่เพียงพอต่อการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของภาคประชาชนและยงัไม่มีระบบการสนับสนุนงบประมาณภาคประชาชนท่ีดีพอทาํให้การ
ดาํเนินงานภาคประชาชนหรือการดาํเนินงานของภาครัฐขาดความต่อเน่ือง และในประเด็นดา้น
บุคลากรสามารถสรุปไดว้่าบุคลากรในการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่ง
ของภาครัฐนั้ นยงัไม่เพียงพอในการดําเนินการแก้ไขปัญหาในเชิงรุกสามารถทาํได้เพียงการ
ดาํเนินงานตามภารกิจหลกัของหน่วยงานและอาจเสริมเร่ืองการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัไดบ้า้งซ่ึง
ภาระเสริมตรงน้ีถึงว่าเป็นงานท่ีเพิ่มจากงานปกติอยูแ่ลว้ ในเร่ืองของความสามารถของบุคลากรนั้น
พบวา่มีความรู้ความสารถดีและสามารถใหค้าํแนะนาํต่าง ๆ ไดใ้นระดบัหน่ึง ส่วนประเด็นบุคลากร
ในการดาํเนินงานในภาคประชาชนนั้นพบวา่มีเพยีงพอต่อการดาํเนินงานในพื้นท่ีประชาชนในความ
ร่วมมือในโครงการเป็นอย่างดีและมีความรู้ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ตารางที ่4.3 สรุปกระบวนจดัการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
หมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งจงัหวดัลาํปาง 

 
ประเด็น ผลการศึกษา 

1. การเร่ิมตน้เร็วก่อน
การตดัสินใจ (Starting 
Early) 

- กระบวนการใหข้อ้มูล พบวา่มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมในการกระตุน้ใหป้ระชาชนเห็นถึง
ความสาํคญัของปัญหาหมอกควนัซ่ึงจะนาํไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนท่ีเหมาะสมโดยอาศยัการเช่ือมโยงปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
พื้นท่ีกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่ง 
-การรับฟังความคิดเห็น พบวา่การดาํเนินการในส่วนของการเปิด
โอกาสใหมี้การแสดงความคิดเห็นแบบไม่มีขอ้จาํกดัของกฎระเบียบ
ต่าง ๆ และเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียในโครงการเขา้มามีส่วนร่วม
อยา่งครบถว้นก่อนการตดัสินใจดาํเนินกิจกรรม 

2. ครอบคลุมผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย (Stakeholder) 

-การดาํเนินงานของภาครัฐนั้นมีการดาํเนินงานโดยการขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาหมอกควนั
และการเผาในท่ีโล่งรวมทั้งมีการระบุแนวทางการดาํเนินงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ไวอ้ยา่งชดัเจนครบถว้น แต่ยงัขาดการขอความร่วมมือ
จากภาคเอกชนในพ้ืนท่ีอยู ่และในส่วนของการดาํเนินงานภาค
ประชาชนนั้นมีการเชิญผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ้ายเขา้มามีส่วนร่วมในการ
แกไ้ขปัญหาหมอกควนัอยา่งเหมาะสม 

3. ความจริงใจ 
(Sincerity) 

- กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนั
และการเผาในท่ีโล่งจงัหวดัลาํปาง มีกระบวนการท่ีมีความจริงใจและ
โปร่งใสในการดาํเนินกิจกรรม เช่น การเลือกวิธีการทาํประชาคมโดย
ยดึหลกัเหตุผลมากกวา่การใชเ้สียงขา้งมาก การดาํเนินงานโดยความเสีย
สระและคาํนึงถึงผลลพัธ์ของกิจกรรมโดยไม่ทาํเพื่อคาดหวงั
ผลตอบแทนอ่ืน ๆ และการบริหารทรัพยากรของโครงการดว้ยความ
โปร่งใสและยติุธรรม 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

ประเด็น ผลการศึกษา 
4. ยดืหยุน่และเหมาะ
กบัสถานการณ์ 
(Suitability) 

- งบประมาณในการดาํเนินงานของภาครัฐนั้นมีความเพียงพอในการ
ปฏิบติัตามภารกิจหลกัของหน่วยงานการสนบัสนุนงบประมาณการ
ดาํเนินงานของภาคประชาชนจากภาครัฐนั้นพบวา่ยงัไม่เพียงพอต่อการ
ดาํเนินกิจกรรมของประชาชน 
- บุคลากรในการดาํเนินงานภาครัฐภายในหน่วยงานนั้นมีไม่เพียงพอท่ีจะ
ดูแลแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งทัว่ถึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งอาศยัความร่วมมือ
จากประชาชนในการแกไ้ขปัญหาซ่ึงสามารถทาํไดโ้ดยอาศยัการทาํงาน
ในรูปแบบกลุ่มอาสาสมคัรของหน่วยงาน 
- บุคลากรในการดาํเนินงานของภาคประชาชนนั้นมีความเพียงพอท่ีจะ
ดูแลพื้นท่ีซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารดูแลของชุมชนและพ้ืนท่ีบริเวณใกลเ้คียงได ้
- ความรู้และประสบการพบวา่ทั้งในส่วนภาครัฐและประชาชนต่างมี
ความรู้ความเขา้ใจในปัญหาและมีวิธีการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาหมอก
ควนัและการเผาในท่ีโล่งไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความรับผดิชอบของตวัเอง 

 
4.1.4 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัแก้ไขปัญหาหมอกควันจากการ

เผาในทีโ่ล่งจังหวดัลาํปาง 
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ี

โล่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย การมีส่วนร่วมในการระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการลงมือ
ปฏิบติั 

4.1.4.1 การมีส่วนร่วมในการระบุสาเหตุของปัญหา 
การมีส่วนร่วมในการระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหาพบว่า การดาํเนินการของ

หน่วยงานภาครัฐเขา้มามีบทบาทในกระบวนการระบุปัญหาและคน้หาสาเหตุของปัญหาโดยการเขา้
ไปร่วมในการให้ขอ้มูลสาํคญัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่ง
กบัประชาชนในพื้นท่ีเพื่อกระตุน้ให้เกิดกระบวนการคิดและความตระหนักถึงปัญหา โดยขอ้มูล
ส่วนใหญ่จะเป็นขอ้มูลเชิงผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่ง ซ่ึงจะมี
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การดาํเนินการผ่านทางอาสาสมคัรกลุ่มต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 19 
(เจา้หนา้ท่ีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลาํปาง, 2556) กล่าววา่  
 

เรามีการประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้กบัประชาชนถึงปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจาก
ปัญหาหมอกควนั โดยจะเนน้เร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกันะว่าถา้เผาแลว้จะส่งผลต่อ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร โดยส่วนมากจะประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ ต่าง ๆ เช่นเสียงตามสาย 
ติดป้ายประกาศ วิทยุชุมชน หรือบางทีเราก็ลงไปพื้นท่ีเองตามท่ีชุมชนขอความ
ร่วมมือมา ซ่ึงตอนน้ีเรามี อสท.  อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงจะมีการอบรบใหค้วามรู้กบัเขาก่อนเพื่อให้
นาํไปเผยแพร่ในพื้นท่ีและทาํงานร่วมกบัชุมชนดว้ย 

 
สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 22 (เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานสาธารณสุข

จงัหวดัลาํปาง, 2556) กล่าวว่า “ทางหน่วยงานเรามีการการทาํงานผา่น อสม. ท่ีกระจายตวัอยูใ่นพื้นท่ี
อยู่แลว้โดยในช่วงหมอกควนัน้ีเราก็กาํชบัให้ทาง อสม. ของเราให้ความรู้กบัประชาชนในพ้ืนท่ีถึง
ผลกระทบและการป้องกนัตวัจากผลกระทบจากปัญหาหมอกควนัเพิ่มเขา้ไปดว้ย” 

ซ่ึงจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชนและประชาชนพบว่าขอ้มูลท่ีไดจ้าก
เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานภาครัฐนั้นสามารถช่วยให้ประชาชนในพื้นท่ีตระหนึกถึงความสาํคญัของ
การแก้ไขปัญหาได้มาก ซ่ึงเป็นผลมากจากทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อเจา้หน้าท่ีรัฐ โดยผูใ้ห้
สมัภาษณ์ท่านท่ี 18 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3 ตาํบลหวัเสือ อาํเภอแม่ทะ, 2556)  กล่าววา่  
 

เราคุยกนัในเวทีประชาคม เช่น พอผมพดูจบก็ใหห้มอพดูว่าท่ีพดูมาเม่ือเป็นเร่ืองจริง
ไหม อยา่งการพูดเร่ืองสุขภาพเราพูดไป 20 คาํชาวบา้นเขาไม่เช่ือหรอกแต่หมอพูด
คาํเดียวน้ีเช่ือเลยเพราะหมอเป็นผูเ้ชียวชาญดา้นสุขภาพ แต่ผูน้าํชุมชนไม่ใช ้ดงันั้น
การสร้างความตระหนกัถึงผลกระทบต่าง ๆ ท่ีเกิดจากปัญหาหมอกควนันั้นเราตอ้ง
เชิญผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์เฉพาะด้านเขามาคุยให้ชาวบา้นฟังเขาถึงจะมี
ความเห็นท่ีคลอ้ยตามไปกบัเรา 

 
สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 13 (ประชาชนคนท่ี 13 ตาํบลหวัเสือ 

อาํเภอแม่ทะ, 2556) ท่ีกล่าวถึงบทบาทของเจา้หนา้ท่ีรัฐในการระบุถึงผลกระทบของปัญหาหมอก
ควนัวา่ “ท่ีแรกเรากไ็ม่เห็นว่ามนัจะเป็นอะไรหมอกควนัมนัเกิดทุกปีอยูแ่ลว้แต่พอพ่อหลวงเอาหมอ
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มาพูดว่ามนัจะทาํให้แน่นอกหายใจลาํบากน้ีเราเห็นเลยว่ามนัเกิดจริงเราหายใจไม่ออกนะเวลาเกิด
หมอกควนัพอรู้วา่มนัอนัตรายทีน้ีเรากต็อ้งแกไ้ขปัญหาน้ีแลว้” 

สอดคลอ้งกบัความเห็นของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 16 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 ตาํบลบา้น
สา อาํเภอแจห่้ม, 2556) ท่ีกล่าวว่า “ปัญหาในหมู่บา้นเราน้ีคือนํ้ ามนัมีฟูออไรดม์ากโดยมีเจา้หนา้ท่ี
เขามาตรวจเอามากินเอามาใชไ้ม่ดีพอเรารู้ว่ามีปัญหาอยา่งน้ีเราก็ตอ้งหาทางแกก้นัโดยการหาแหล่ง
นํ้าวา่ท่ีไหนเคยมีนํ้าแลว้กไ็ปขอประชาคมวา่จะเอาพื้นท่ีตรงน้ีมาทาํเป็นป่าตน้นํ้าของเราชาวบา้นเขา
รู้วา่มีปัญหาฟอูอไรดเ์หมือนกนัเขากเ็ห็นดว้ยจนเป็นท่ีมาของการอนุรักษป่์า” และสอดคลอ้งกบัผูใ้ห้
สัมภาษณ์ท่านท่ี 2 (ประชาชนคนท่ี 2 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม, 2556) ท่ีกล่าวว่า “มีหน่วยงานมา
ตรวดนํ้าแลว้บอกวา่ฟอูอไรดสู์งใชไ้ม่ดีเราจึงตอ้งหาทางแกไ้ขปัญหากนัเราจึงเร่ิมเขา้มาแกไ้ขกนั” 

ในส่วนของการมีส่วนร่วมในการระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหาในภาคประชาชน
นั้นมีการดาํเนินการโดยอาศยัผูน้าํชุมชนและแกนนาํในชุมชนเป็นหลกัในการระบุปัญหาและคน้หา
สาเหตุของปัญหาและเร่ิมตน้ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาเพื่อเป็นตวัอยา่งให้ประชาชนในชุมชนเห็นถึง
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัชุมชนดงันั้นในการเร่ิมตน้แกไ้ขปัญหานั้นประชาชนในพื้นท่ีจึงยงั
ไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมมากนกัโดยผูน้าํชุมชนและประชาชนต่างให้ขอ้มูลเป็นไปในทิศทางเดียวกนั
โดย ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 17 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 2 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556)  กล่าววา่  

 
เร่ิมแรกเลยคือเราคิดวา่ทาํไมอากาศบา้งเรามนัร้อนอยา่งน้ี นํ้าท่ีเคยมีใชต้ลอดก็มีแค่
หนา้ฝนพอหนา้แลง้หน่อยนํ้ าก็หมดซ่ึงเม่ือก่อนมนัไม่เป็นอยา่งน้ีมนัไม่ร้อน นํ้ าก็มี
ใชต้ลอด เราเลยคิดท่ีจะแกไ้ขปัญหา โดยเร่ิมแรกเราก็เร่ิมจากการนาํแกนนาํชุมชน
ชนเขา้ไปคุยกันในป่าแลว้พยายามให้เขานึกภาพในอดีตว่ามนัเป็นอย่างไรและ
ตอนน้ีมนัเกิดอะไรข้ึนบา้งเขาจะไดเ้ห็นภาพท่ีชดัเจนข้ึนพอเขาเห็นภาพแลว้เราก็
ค่อยคุยกนัว่าจะตอ้งทาํยงัไงให้ธรรมชาติของเรากลบัมาเป็นเหมือเดิมเร่ิมจากกลุ่ม
เลก็ๆ ก่อนแลว้เราค่อยขยายช่วงแรกท่ีทาํกนัน้ีอาจเป็นแค่กลุ่มเลก็ ๆ แต่พอชาวบา้น
เขาเห็นเราทาํ เห็นถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดกบัชุมชนเขากจ็ะเห็นวา่ท่ีเราทาํนั้นมนั
ไดป้ระโยชน์และหนัมาร่วมกบัเราเอง 
 

สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 18 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3 ตาํบลหัวเสือ 
อาํเภอแม่ทะ, 2556) ท่ีกล่าววา่ “การทาํเร่ืองหมอกควนัน้ีท่ีแรกก็ทาํกนัไม่ก่ีคนเอาในกลุ่มผูน้าํชุมชน
ก่อนมาคุยถึงปัญหาหาสาเหตุและก็แนวทางกนัเอากลุ่มเล็กๆก่อนแลว้ค่อยๆกระจายออกไป จะให้
รอชาวบา้นมาทาํกนัก่อนและเร่ิมมนัไม่ไดห้รอกเพราะเขายงัไม่เห็นวา่เราทาํอะไรเลยจะใหเ้ขามาทาํ
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มาช่วยคาํถามท่ีกลบัมาคือให้ช่วยอะไรให้ทาํอะไรแลว้ทาํไปมนัจะไดผ้ลจริงหรือป่าว อยา่งท่ีบา้น
พ่อเคยมีปัญหาเร่ืองนํ้ าเราก็ของบไปทาํอ่างเก็บนํ้ าพอไดอ่้างเก็บนํ้ ามาแลว้ยงัไงนํ้ ามนัก็ยงัมีแค่หนา้
ฝนเหมือนเดิมคาํถามท่ีเกิดข้ึนคือจะเอานํ้ ามาจากท่ีไหน พ่อก็ไปศึกษาดูงานท่ีห้วยฮ่องไคร้ร่วมกบั
แกนนาํเราจึงไดรู้้ว่าท่ีเราไม่มีนํ้ าเพราะเราไม่มีป่าสาเหตุท่ีไม่มีป่าเพราะอะไร และทาํยงัไงบา้งท่ีจะ
ไดป่้ากลบัคืนมาเพื่อให้มนัมีนํ้ า พอรู้แลว้ก็เอามากระจายต่อในชุมชนพร้อม ๆ กบัลงมือทาํไปดว้ย
จนมนัเร่ิมเห็นผลคือเร่ิมมีนํ้ าใชไ้ดน้านข้ึนชาวบา้นกเ็กิดกาํลงัใจและหนัมาร่วมกบัเรามากข้ึน” 

โดยผลจากการศึกษาทาํใหท้ราบวา่ขั้นตอนของการระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหา
นั้นเป็นส่วนสาํคญัมากในการเร่ิมตน้กระบวนการและเหตุผลท่ีตอ้งเร่ิมจากกลุ่มผูน้าํชุมชนและแกน
นาํเป็นผูริ้เร่ิมในการคน้หาสาเหตุของปัญหาและศึกษาแนวทางการแกไ้ขและช้ีนาํให้ประชาชนใน
ชุมชนทราบถึงสาเหตุของปัญหา ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปัญหา แนวทางในการแกไ้ขปัญหาและ
ตวัอย่างผลประโยชน์จากการดาํเนินกิจกรรม ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วม
โดยการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนนั้นจะส่งผลให้ประชาชนทราบถึงผลประโยชน์ท่ีจะตามมาการ
ดาํเนินกิจกรรมทาํใหแ้นวโนม้ในการตดัสินใจเขา้ร่วมมีมากข้ึน โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 18 (ผูน้าํ
ชุมชนคนท่ี 3 ตาํบลหวัเสือ อาํเภอแม่ทะ, 2556)  กล่าวว่า “การท่ีจะใหป้ระชาชนเขามาร่วมกบัเราน้ี
ไม่ใชเ้ร่ืองง่ายนะอยา่งแรกเลยเขา้ตอ้งเห็นผลกระทบท่ีส่งผลกบัเขาก่อนจากนั้นก็ตอ้งทาํให้เขาเห็น
ว่าการทาํอย่างน้ีแลว้มันได้ประโยชน์อะไรท่ีตอ้งเร่ิมจากผูน้ําชุมชนและแกนนําชุมชนเพราะ
ตอ้งการใหป้ระชาชนเห็นผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนก่อนพอเห็นแลว้เขากจ็ะเร่ิมเขามาเอง” 

จากขอ้มูลขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่าการมีส่วนร่วมระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหา
ของหน่วยงานภาครัฐนั้นมีรูปแบบคือการร่วมให้ขอ้มูลสําคญัเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบของปัญหา
หมอกควนัซ่ึงมีส่วนช่วยในการเพิ่มความน่าเช่ือถือของขอ้มูลทาํให้ประชาชนมีความตระหนกัถึง
ความสําคญัของปัญหาและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามากข้ึนและในส่วนของรูปแบบการ
ดาํเนินการของภาคประชาชนนั้นพบว่าการระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหานั้นจะมีการริเร่ิมจาก
กลุ่มผูน้าํชุมชนและแกนนาํชุมชนเป็นหลกัโดยมีการระบุปัญหาสาเหตุรวมถึงเร่ิมตน้แกไ้ขปัญหาใน
เบ้ืองตน้เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความเปล่ียนแปลงของชุมชนหลกัจากมีการดาํเนินกิจกรรมซ่ึง
ส่งผลให้ประชาชนเกิดความคาดหวงัในผลประโยชน์ของการดาํเนินกิจกรรมและเขา้มามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมมากข้ึน 

4.1.4.2 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
ผลจากการศึกษาในประเด็นของ รูปแบบการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

พบว่า รูปแบบการดาํเนินการในส่วนของภาครัฐนั้นมีการจดัตั้งชุมชนตน้แบบในพื้นท่ีต่าง ๆ เพื่อ
ศึกษาแนวทางการดาํเนินงานท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งของ 9 
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จงัหวดัภาคเหนือ ซ่ึงแนวทางการดาํเนินการคือเขา้ไปร่วมส่งเสริมการดาํเนินงานของชุมชนตวัอยา่ง
และรับฟังขอ้เสนอแนะจากชุมชนตน้แบบ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมความร่วมมือภาคปฏิบติั
ในการดาํเนินมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนัและการเผาในท่ี
โล่งซ่ึงถือไดว้า่มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ดาํเนินมาตรการของภาครัฐไดใ้นระดบัหน่ึงแมจ้ะไม่ใช่ความเห็นของผูน้าํชุมชนทั้งหมดก็ตาม โดย
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 19 (เจา้หนา้ท่ีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลาํปาง, 2556)  กล่าว
ว่า “ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนน้ีเราทาํโดยการใชผ้ลจากการศึกษาชุมชนตน้แบบ
ชุมชนมาตรฐานปลอดการเผานะมาร่วมกนัหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาแลว้จึงออกเป็นมาตรการ
ออกมาบงัคบัใช”้ โดยสอดคลอ้งกบั ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 16 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 ตาํบลบา้นสา 
อาํเภอแจห่้ม, 2556)  ท่ีซ่ึงเป็นหน่ึงในชุมชนตวัอยา่งชุมชนมาตรฐานปลอดการเผาโดยกล่าวว่า “ใน
ฐานะผูน้าํชุมชนท่ีจดักิจกรรมชุมชนมาตรฐานหมู่บา้นปลอดการเผาน้ีก็มีหน่วยงานต่าง ๆ เขา้มา
ขอใหไ้ปเขา้ร่วมเวทีเสนอแนวทางการดาํเนินงานใหก้บัชุมชนอ่ืน ๆท่ีสนใจไปทาํกนัต่อนอกน้ีเขาก็
ใหไ้ปเสนอแนวทางการดาํเนินงานตามมาตรการท่ีไดน้าํเสนอไปทีแรกดว้ยนะ” 

ในส่วนของการดาํเนินงานภาคประชาชนนั้นมีรูปแบบการดาํเนินกิจกรรมการรับฟัง
ความคิดเห็นและกาํหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่ง โดยการจัด
ประชุมระดบัหมู่บา้นเป็นหลกั โดยในการดาํเนินกิจกรรมนั้นมีการเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียในหมู่บา้นเขา้มาร่วมแสดงความคิดเห็นอยา่งครบถว้นซ่ึงในการบวนการรับฟังความคิดเห็นนั้น
จะมีการดาํเนินการในขั้นตอนของการทาํประชามติเพื่อออกกฎระเบียบในการบงัคบัใชใ้นชุมชน 
โดย ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 16 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม, 2556)  กล่าววา่  
 

การดาํเนินงานต่าง ๆ เราจะตอ้งมีการทาํประชาคมเพ่ือระดมความคิดเห็นกนัก่อนให้
ประชาชนทุกคนรับทราบขอ้ปฏิบติัท่ีเหมือนๆกนัใครติดขดัอะไรก็ช้ีแจงเลยไม่ใชว้่า
เราจะไม่ฟังนะคือคนแยง้หน่ึงคนก็ตอ้งฟังเขาก่อนเผื่อว่ามนัจะมีทางออกท่ีดีกว่าคุย
กนัดว้ยเหตุผลเอาท่ีทุกคนพอใจเขาจะไดไ้ม่มีขอ้อา้งท่ีจะไม่ทาํตามขอ้ตกลงท่ีวางไว ้

 
นอกจากน้ียงัพบว่า กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการดาํเนิน

โครงการต่าง ๆ นั้นไม่ควรมีขอ้จาํกดัและควรเป็นกระบวนการท่ีเปิดกวา้งใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียกบั
การดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมของชุมชนเขา้มาแสดงความคิดเห็นเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงกฎระเบียบของ
ชุมชนและแนวทางการดาํเนินงานท่ีประชาชนทุกคนยอมรับ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 17 (ผูน้าํ
ชุมชนคนท่ี 2 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556) กล่าววา่  
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ในการทาํประชาคมน้ีเราตอ้งใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคนเขา้มาร่วมใหค้วามคิดเห็น
กบัเรา คือเราตอ้งยอมรับว่าการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัน้ีมนัก็จะมีผลกระทบกบัวิถี
ชีวิตของประชาชนบางกลุ่มท่ีตอ้งการหาผลประโยชน์จากป่า ถา้เราไม่ใหเ้ขาเขา้ร่วม
ดว้ยน้ีต่อใหค้นในหมู่บา้นทาํกนัหมดแต่ 1 คนไม่เอาแลว้เผาน้ีมนัก็เท่ากบัไม่ไดผ้ล
อะไรเลยนะ ดงันั้นเราตอ้งเอาเขามาเขา้สู่กฎของชุมชนดว้ยความเต็มใจคือให้เขา
ออกความคิดเห็นและเสนอในส่ิงท่ีเขาตอ้งการแลว้เราก็ใชชุ้มชนน้ีเป็นคนตอบเป็น
คนช้ีแจงพูดคุยกนัดว้ยเหตุดว้ยผล พอไดข้อ้สรุปท่ีทุกฝ่ายยอมรับแลว้ขอ้สรุปนั้นก็
จะเป็นกฎระเบียบท่ีทุกคนเตม็ใจท่ีจะทาํตาม 

 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีไดจ้ากประชาชนในพ้ืนท่ี ท่ีพบว่า การร่วมแสดงความ

คิดเห็นของประชาชนนั้นจะมีการดาํเนินการผ่านทางการประชุมหมู่บา้นโดยจะมีคณะกรรมการ
หมู่บา้นและผูใ้หญ่บา้นเป็นผูจ้ดัเวทีการประชุม โดยมีการแจง้ถึงหัวขอ้ในการประชุมและเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการหรือกิจกรรมโดยไม่มีโดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 
4 (ประชาชนคนท่ี 4 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม, 2556) กล่าวว่า “เวลามีปัญหาอะไรพ่อหลวงก็เรียก
ประชุมหมู่บา้นแจง้ให้เรารู้ว่ามนัเกิดอะไรข้ึนบา้งมีปัญหาอะไรแลว้ก็ถามเราว่าจะเอายงัไงถา้มีใคร
ขดัขอ้งก็คุยกนัจนไดข้อ้สรุปท่ีทุกคนพอใจแลว้ก็ทาํประกาศติดให้ทุกคนเห็น” เป็นไปในทิศทาง
เด่ียวกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 6 (ประชาชนคนท่ี 6 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556) ท่ีกล่าวว่า 
“เวลาทาํกิจกรรมอะไรในชุมชนน้ีจะมีการขอมติจากชุมชนโดยการทาํประชาคมเอาเป็นหลกัโดยพอ่
หลวงจะประกาศเสียงตามสายให้เราไปประชุมกนัเพื่อหาแนวทางการทาํกิจกรรมท่ีทุกคนยอมรับ
ก่อนจะมีการดาํเนินการอะไรลงไป” 

จากผลการศึกษาท่ีได้กล่าวมาขา้งต้นสามรถสรุปได้ว่า ในการร่วมแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัมาตรการของหน่วยงานรัฐไดมี้การเชิญผูน้าํชุมชนเขา้ไปร่วมในเวทีแสดงความ
คิดเห็นถึงแนวทางการปฏิบติัท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งแต่ว่ายงั
ไม่มีการนาํไปปรับมาตรการตามแนวทางท่ีเสนอไป ในส่วนของการร่วมแสดงความคิดเห็นของ
ภาคประชาชนการแกไ้ขปัญหาระดบัชุมชนนั้นไดมี้การร่วมประชุมเพื่อเสนอแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาและทาํประชาคมเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงประชามติในการกาํหนดแนวทางการดาํเนินการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาหมอกควนัร่วมกนัของประชาชนในชุมชน ซ่ึงถือไดว้่าเป็นเวทีรับฟังและแสดงความ
คิดเห็นท่ีมีความเหมาะสมในการดาํเนินการแกไ้ขป้องกนัปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่ง 
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4.1.4.3 การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
การวางแผนการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งของหน่วยงานภาครัฐ

นั้นมีการกาํหนดแผนการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัไวอ้ย่างชดัเจน ซ่ึง
เป็นการกาํหนดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อขอความร่วมมือหน่วยงาน
ภาครัฐในส่วนต่าง ๆ ท่ีมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัปัญหาหมอกควนัแต่ในส่วนของการวางแผนการ
ดาํเนินงานในส่วนของชุมชนนั้ นจะเป็นการให้กรอบมาตรการไปให้ชุมชนเป็นกรอบในการ
วางแผนงานท่ีเหมาะสมกบัชุมชนเองโดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 19 (เจา้หนา้ท่ีทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลาํปาง, 2556) กล่าววา่ 
 

ในการดาํเนินงานของภาครัฐนั้นทางกระทรวงทรัพยไ์ดร่้างแผนงานเพ่ือขอความ
ร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ในการเขา้มามีส่วนร่วมแกไ้ขปัญหาหมอกควนัเพื่อให้การ
ดาํเนินงานไม่ทบัซอ้นกนัแต่ว่าเราไม่ไดมี้แผนการดาํเนินงานท่ีตายตวัให้ชุมชนคือ
เราแค่เสนอมาตรการและขอความร่วมมือภาคประชาชนโดยให้ประชาชนเขาไป
กาํหนดวิธีการดาํเนินการเอง 

 
สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 25 (เจา้หน้าท่ีควบคุมไฟป่ากรม

อุทยานสัตวป่์าและพนัธ์ุพืชจงัหวดัลาํปางท่านท่ี 2, 2556) ท่ีกล่าวว่า “ในการแกไ้ขปัญหาน้ีร่วมกบั
ชุมชนเราให้ประชาชนกาํหนดแผนการดาํเนินงานของชุมชนเองแต่เราก็ช่วยในเร่ืองขอ้มูลต่าง ๆ 
เช่นพวกวิธีการหรือพาไปดูงานเราก็มีแต่ในส่วนของเราท่ีเขา้ไปส่งเสริมจริงจงัคือความรู้ในการดบั
ไฟป่าหรือทาํแนวกนัไฟ” 

และเป็นไปในทิศทางเดียวกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 18 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3 ตาํบลหัว
เสือ อาํเภอแม่ทะ, 2556) ท่ีกล่าววา่  
 

ในส่วนการแกไ้ขปัญหาหมอควนัน้ีคือทางรัฐบาลเขาประกาศนโยบายออกมาเร่ือง 
100 วนัอนัตรายขอความร่วมมือกบัชุมชนใหใ้นช่วง100 วนัน้ีหา้มไม่ใหมี้การเผาแต่
ไม่ไดก้าํหนดมาว่าตอ้งทาํยงัไงก็ดีตรงท่ีว่าเราไดม้ากาํหนดเองว่าเราจะแกไ้ขปัญหา
การเผาในชุมชนเราอย่างไร ซ่ึงพอได้ขอ้มูลมาเราก็เอาไปคุยกับคณะกรรมการ
หมู่บา้นและก็ประชุมหมู่บา้นเพ่ือขอ้ความเห็นจากท่ีประชุมว่าจะมีการกาํเนินการ
ตามมาตรการอยา่งไรแลว้ออกเป็นกฎระเบียบของเราเอง 
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สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 16 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 ตาํบลบา้นสา 
อาํเภอแจห่้ม, 2556)  ท่ีกล่าววา่ “ทางจงัหวดัเขาออกมาตรการออกมาในเร่ือง100 วนัอนัตรายมีคาํสั่ง
ให้ทุกหมู่บา้นนาํไปปฏิบติัพอเรารับเร่ืองมาก็เอามาทาํประชาคมหาแนวทางการดาํเนินงานจาก
ประชาชนในพ้ืนท่ีเพื่อจะไดเ้ป็นระเบียบปฏิบติัท่ีชาวบา้นเขา้ใจตรงกนั” 

จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาขา้งตน้สมารถสรุปไดว้่า การมีส่วนร่วมในการวางแผน
นั้นประชาชนไม่ได้เขา้ไม่มีส่วนร่วมในการกาํหนดแผนงานเชิงนโยบายระดับจงัหวดัแต่ภาค
ประชาชนจะเขา้มามีส่วนร่วมในวางแผนการปฏิบติัในระดบัพื้นท่ี โดยการนาํนโยบายท่ีไดรั้บมาเขา้
ท่ีประชุมหมู่บา้นเพื่อใหป้ระชาชนรับทราบถึงมาตรการท่ีหน่วยงานภาครัฐกาํหนดมาเป็นกรอบการ
แกไ้ขปัญหาและกาํหนดแนวทางการดาํเนินการตามกรอบนโยบายท่ีเหมาะสมกบัชุมชน 

4.1.4.4 การมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบติั 
ผลการศึกษาในประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลงมือปฏิบติั ผูศึ้กษาได้

ทาํการแยกประเด็นการวิเคราะห์ออกเป็น การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัของหน่วยงานภาครัฐ และ
การมีสาวนร่วมในการปฏิบติัภาคประชาชน โดยมีรายระเอียดในการศึกษาดงัน้ี 

1) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัของหน่วยงานภาครัฐ 
จากการศึกษาพบวา่ การมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบติัของหน่วยงานภาครัฐ

นั้นมีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีรัฐจดัข้ึน ซ่ึงเห็นไดจ้ากกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบติัของหน่วยงานภาครัฐมีการดาํเนินงานโดยผ่านกลุ่มอาสาสมคัรของหน่วยงานต่าง ๆ 
ซ่ึงมาจากประชาชนในพื้นท่ีท่ีมีจิตรอาสาในการเขา้มาร่วมทาํงานกับหน่วยงานภาครัฐ โดยใน
จงัหวดัลาํปางมีกลุ่มอาสาสมคัรอยู่หลายกลุ่มท่ีทาํงานในพื้นท่ี อาทิเช่น อาสาสมคัรสาธารณะสุข
ประจาํหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (อสท.) และ
อาสาสมคัรทางหลวงชนบท (อส.ทช.) เป็นตน้ ซ่ึงเป็นรูปแบบการดาํเนินงานในพื้นท่ีซ่ึงมีความ
เหมาะสมกบัหน่วยงานหลดัเป็นอยา่งมากเน่ืองจากอาสาสมคัรกลุ่มต่าง ๆนั้นจะมาจากประชาชนใน
พื้นท่ีจึงมีความรู้และความเขา้ใจบริบทของพื้นท่ีเป็นอย่างดีและเขา้ถึงชุมชนไดง่้ายกว่าหน่วยงาน
ภาครัฐซ่ึงถา้หากมีการส่งเสริมการทาํงานของหน่วยงานรัฐผ่านทางอาสาสมคัรกลุ่มต่าง ๆ อย่าง
จริงจงัจะทาํให้การดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัหรือการดาํเนินงานของ
หน่วยงานร่วมกับชุมชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 19 (เจ้าหน้าท่ี
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลาํปาง, 2556) กล่าววา่  
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ในการดาํเนินงานต่าง ๆ ของภาครัฐน้ีส่วนมากเราจะใช้กลุ่มอาสาสมคัรในพื้นท่ี 
อย่างเราก็มี อส.ทช. อาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงใน
การแกไ้ขปัญหาหมอกควนัน้ีเราก็พยายามให้เขาไปให้ความรู้กบัคนในชุมชนเร่ือง
ผลกระทบต่าง ๆ และกค่็อยแจง้ขอ้มูลผูก้ระทาํผดิเน่ืองจากเขาเป็นคนในพ้ืนท่ีนะเขา
จะรู้ดีว่าใครทาํอะไรใครเป็นคนหาของป่าน้ีเขาจะรู้ดีหนา้ท่ีหลกัของหน่วยงานเรา
คือการประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้กบัประชาชนถึงปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจาก
ปัญหาหมอกควนั โดยเราน้ีจะเนน้เร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกันะวา่ถา้เผาแลว้จะส่งผล
ต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างไรโดยส่วนมากจะประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ เช่นเสียงตาม
สาย ติดป้ายประกาศ วิทยชุุมชน หรือบางทีเราก็ลงไปพื้นท่ีเองตามท่ีชุมชนขอความ
ร่วมมือมา ซ่ึงตอนน้ีเรามี อสท.  อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงจะมีการอบรบใหค้วามรู้กบัเขาก่อนเพื่อให้
นาํไปเผยแพร่ในพื้นท่ีและทาํงานร่วมกบัชุมชนดว้ย 
 

สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 22 (เจา้หน้าท่ีสาํนักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัลาํปาง, 2556) ท่ีกล่าววา่ 
 

ในสาํนกังานเองน้ีจะเป็นคนจดัทาํขอ้มูลเป็นหลกันะแต่การทาํงานในพ้ืนท่ีน้ีเราจะมี
อาสาเขา้มาทาํงานของเราน้ีเรียกว่า อสม. หรืออาสาสมคัรสาธารณะสุขนอ้งๆพอเคย
ไดย้ินไหม เขา้จะเป็นคนในพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บการอบรมจากสาธารณะสุขให้มีความรู้
ความเข้าในในงานสาธารณสุขเวลาฤดูหมอกควัน น้ี เราก็ให้ เขา ช่วย เรา
ประชาสมัพนัธ์ถึงวิธีการปฏิบติัตวัในช่วงท่ีมนัมีปัญหาหมอกควนักบัประชาชนโดย
จะทาํงานโดยการไปเคาะตามบา้นท่ีมีผูป่้วยหรือกลุ่มเสียงท่ีไวต่อผลกระทบจาก
หมอกควนัเช่นเดก็คนคนชราคนทอ้งน้ีซ่ึงเขาจะรู้กนัดีวา่อยูบ่า้นไหนบา้ง 

 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกับคํากล่าวของผู ้ให้สัมภาษณ์ท่านท่ี  23 

(เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานทางหลวงชนบทจงัหวดัลาํปาง, 2556) ท่ีกล่าวว่า “หน่วยงานเราน้ีมีการฝาก
ปัญหาหมอกควนัไปใหท้างอาสาสมคัรในพื้นท่ีเราช่วยดูแลขา้งสายทางเวลาเกิดไฟใหช่้วยแจง้หรือ
ช่วยดบัไฟท่ีเกิดคืออาสาสมคัรทางหลวงชนบท อส.ทช. ซ่ึงเวลาปกติจะเป็นคนมีหน้าท่ีแจง้ทาง
ชาํรุดเพื่อใหเ้ราเขา้ไปดาํเนินการแกไ้ข” 
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2) รูปแบบการมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบติัของภาคประชาชน 
ผลการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติของ

ประชาชน พบวา่ การดาํเนินกิจกรรมป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควนัของชุมชนนั้นไดเ้ปิดโอกาสให้
ประชาชนในชุมชนทุกคนเขา้มามีส่วนร่วมดาํเนินกิจกรรมอยา่งอิสระ โดยมีผูน้าํชุมชนและแกนนาํ
ชุมชนในหมู่บา้นเป็นหลกัในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงจะมีประชาชนในพ้ืนท่ีเวียนกนัมาร่วม
ดาํเนินกิจกรรม ซ่ึงกิจกรมในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งของชุมชนนั้นมีหลาย
กิจกรรมซ่ึงแบ่งไดต้ามพื้นท่ีต่าง ๆ อาทิเช่น ในพื้นท่ีป่ากิจกรรมท่ีทาํการสร้างฝายชะลอนํ้ า การการ
ทาํแนวกนัไฟ การดบัไฟป่า ในพื้นท่ีการเกษตรมีกิจกรรมการการส่งเสริมการไถกลบต่อซงั การนาํ
วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปทาํเป็นปุ๋ยอินทรีย  ์และกิจกรรมการแกไ้ขปัญหาการเผาในพ้ืนท่ี
ชุมชน เช่นการคดัแยกขยะ การจดัระบบการจดัเก็บให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนเป็นตน้ ซ่ึงในแต่ละ
กิจกรรมนั้นสามารถให้ประชาชนในชุมชนทุกระดบัสามารถเขา้ร่วมไดต้ามความเหมาะสม โดย
ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 16 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม, 2556)  กล่าววา่ 
 

การดาํเนินการแกไ้ขปัญหาของเราน้ีมีหลายกิจกรรมเช่น การสร้างฝายทาํแนวกนัไฟ 
ดบัไฟป่า...ในส่วนของการเกษตรน้ีเราไม่ให้เผานะเราใหเ้ขาไถหลบเอาเพราะยงัไง
เขาก็ไถอยูแ่ลว้แทนท่ีจะเผาก็ไม่ตอ้งเผาไถเลยแลว้ส่วนหน่ึงน้ีมนัก็เอาไปทาํปุ๋ยได.้..
ในชุมชนเราน้ีไม่ให้มีการเผาขยะในช่วง100 วนันะถา้เผาโดนปรับเรามีกฎของ
ชุมชนอยูแ่ลว้แต่ท่ีพอ่ทาํตอนน้ีคือเราใหแ้ยกขยะ เพราะวา่มนัเอาไปขายไดแ้ทนท่ีจะ
ท้ิงเฉยๆ...กิจกรรมทุกกิจกรรมน้ีเราให้ประชาชนในพื้นท่ีเขา้มาร่วมกบัเราหมดเลย
นะ เวลาไปสร้างฝายน้ีคนในหมูบา้นก็ไปกนัหมดเด็กๆก็ชอบเขา้ป่ากนัมนัเยน็และก็
สนุกเพราะมีอะไรให้เล่นเยอะ พวกแม่บา้นน้ีก็ทาํกบัขา้วไปกินกนัช่วยกนัทาํไปกิน
ไปสนุกดีนะ...การลาดตระเวนน้ีเราแบ่งกนัไปตามหมวดเพราะเราตอ้งเขา้ใจนะว่า
เขาก็ตอ้งมีงานทาํคือบา้นพ่อจะมีหมวดบา้นอยูก่็จดัให้แต่ละหมวดผลดักนัไปแต่ว่า
พอ่น้ีตอ้งไปทุกคร้ังนะนอกจากไม่วา่งจริง ๆ เพราะเราเป็นผูน้าํเขา 

 
โดยความเห็นดงักล่าวสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 14 

(ประชาชนคนท่ี 14 ตาํบลหวัเสือ อาํเภอแม่ทะ, 2556) กล่าวว่า “เวลาไปสร้างฝายน้ีส่วนใหญ่ก็ไป
กนัหมดนะเวลาไปก็เอาของไปทาํกินกนัเตรียมไปบางส่วน บางส่วนก็เอาของท่ีไดจ้ากป่านั้นทาํ
สนุกดีเด็กๆท่ีบา้นน้ีถา้หายไปไม่ตอ้งไปหาท่ีไหนเลยส่วนมากจะเขา้ไปเล่นในป่ากนับางทีก็ไป
สร้างฝายเล่นกนัคือเขาเคยช่วยเราทาํเขากจ็ะทาํเป็นและถา้เราทาํใหรู้้สึกเหมือนเป็นการเล่นไม่ไดไ้ป
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ทาํงานเขาก็อยากท่ีจะเขา้ไปทาํ” โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 18 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3 ตาํบลหัวเสือ 
อาํเภอแม่ทะ, 2556) ใหข้อ้มูลเสริมในเร่ืองการการดาํเนินกิจกรรมว่าการดาํเนินกิจกรรมใหต่้อเน่ือง
ตอ้งอาศยัการสร้างคนรุ่นใหม่ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมโดยการใหค้วามรู้ปลูกจิตรสาํนึกใหมี้ความรักใน
ส่ิงท่ีคนรุ่นก่อนสร้างข้ึนโดยกล่าววา่  
 

ส่ิงสาํคญัหลกัจากท่ีเรามีการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาอย่างครบถว้นแลว้เราตอ้งงนึก
ถึงความยัง่ยนืของโครงการท่ีทาํ ท่ีบา้นพ่อน้ีมีการใหเ้ด็ก ๆ ในหมู่บา้นเขามาร่วมกนั
ทาํฝายแลว้ก็ให้ไปชวนพ่อชวนแม่เขาเขา้มาทาํกนัเด็กก็ชอบเด็กบา้นพ่อน้ีสร้างฝาย
ไดแ้ลว้นะถามอะไรน้ีรู้หมดและการดาํเนินการตรงน้ีพ่อว่าพ่อสําเร็จแลว้นะดูจาก
เม่ือปี 45 เกิดไฟไหมท่ี้หลงัโรงเรียนเราก็คิดว่าเด็กน่าจะออกมาแลว้ท่ีไหนไดเ้ขา้ไป
ดูฝายกนักลวัไฟไหมน้ี้แสดงใหเ้ห็นถึงความรู้สึกเป็นเจา้ขา้วเจา้ของ 
 

และจากการศึกษายงัพบว่าในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนจะมี
หน่วยงานภาครัฐเขา้มาร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ โดยการสนับสนุนนั้ น
ส่วนมากจะเป็นการเขา้มาทาํกิจกรรมร่วมกบัชุมชนหรือเป็นการสนบัสนุนงบประมาณใหก้บัชุมชน 
โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 16 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม, 2556) กล่าวว่า “ตอนน้ี
ท่ีเรามีหน่วยงานต่าง ๆ เขา้มาสนับสนุนการทาํกิจกรรมของเราอย่างต่อเน่ืองไม่ว่าจะเป็นการเขา้
มาร่วมสร้างฝาย สนับสนุนงบประมาณ เขา้มาดูงานมนัก็ทาํให้เรามีกาํลงัใจในการทาํงานต่อไป” 
สอดคลอ้งกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 17 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 2 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556) ท่ี
กล่าวว่า “ตอนน้ีเรามีหน่วยงานต่าง ๆ เขามาดูงานและทาํกิจกรรมร่วมกนัเราเยอะมากโดยเฉพาะ
การเขา้มาดูงานเพราะบา้นเราอยูไ่ม่ไกลจากเมืองมากนั้นทาํใหส้ะดวดในการเดินทาง” 

จากขอ้มูลดงักล่าวสามารถสรุปไดว้่า ในรูปแบบการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน
และปฏิบติังานนั้นในส่วนของภาครัฐในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนันั้นมีการดาํเนินงานดา้นการเฝ้า
ระวงัและป้องกนัปัญหาโดยอาศยัความร่วมมือจากประชาชนจากการจดัตั้งกลุ่มอาสาสมคัรของ
หน่วยงานในส่วนของการมีส่วนร่วมการปฏิบติักิจกรรมในภาคประชาชนนั้นมีการดาํเนินการโดย
เนน้ใหป้ระชาชนในชุมชนเขา้มาเป็นหลกัในการดาํเนินกิจกรรมในทุกกิจกรรมและยงัพบว่าในการ
ดาํเนินกิจกรรมของภาคประชาชนนั้นจะมีหน่วยงานต่าง ๆเขา้มาร่วมกิจกรรมดว้ยเสมอซ่ึงในการ
เขามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ทาํมี 2 วิธีคือการร่วมลงมือปฏิบติักิจกรรมกบั
ประชาชน กบัการสนบัสนุนทางดา้นวสัดุอุปกรณ์หรืองบประมาณ 
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4.1.4.5 การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดาํเนินกิจกรรม 
ผลการศึกษาในประเดน็การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดาํเนินกิจกรรม ผูศึ้กษา

ไดท้าํการแยกประเด็นการวิเคราะห์ออกเป็น การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดาํเนินกิจกรรม
ของหน่วยงานภาครัฐ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดาํเนินกิจกรรมภาคประชาชน โดย
มีรายระเอียดในการศึกษา ดงัน้ี 

1) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดาํเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
ภาครัฐจากการศึกษาพบว่า หน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินมีการติดตามประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่ง ท่ีหน่วยงานสนบัสนุนชุมชน
ตามตวัช้ีวดัของโครงการเพื่อประเมินผลสาํเร็จของโครงการหรือกิจกรรมท่ีใหก้ารสนบัสนุนชุมชน
สอดคลอ้งกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 25 (เจา้หน้าท่ีควบคุมไฟป่ากรมอุทยานสัตวป่์าและพนัธ์ุพืช
จงัหวดัลาํปางท่านท่ี 2, 2556) ท่ีกล่าววา่ 

การติดตามความสาํเร็จโครงการเราดูจากตวัช้ีวดัท่ีเรากาํหนดข้ึนตอนเขียน
โครงการเพื่อของบประมาณในการสนับสนุนชุมชนซ่ึงกาํหนดไวช้ัดเจนอยู่แลว้เราจะประเมิน
ความสาํเร็จของการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนจากตวัช้ีวดันั้นว่าเขาทาํไดต้ามท่ีเรากาํหนด
หรือไม่ซ่ึงนอกจากตวัช้ีวดัของโครงการแลว้เราก็มีการส่งเสริมให้มีการจดัทาํแผนกิจกรรมของ
ชุมชนเพ่ือให้ชุมชนเกิดกระบวนการในการพฒันากิจกรรมของชุมชน ในรูปแบบการสอนให้
ประชาชนหดัเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณในการจดักิจกรรมของชุมชน 

สอดคลอ้งกบั ผูใ้ห้สัมภาษณ์ม่านท่ี 19 (เจา้หนา้ท่ีทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลาํปาง, 2556) ท่ีกล่าวว่า หน่วยงานเวลาของบต่าง ๆ เราจะขอในรูปแบบของ
โครงการ ซ่ึงจะมีการกาํหนดกิจกรรมและตวัช้ีวดัท่ีชดัเจนซ่ึงเราจะสามารถใชป้ระเมินความสาํเร็จ
ของโครงการซ่ึงจะเป็นหลกัฐานในการเสนองบประมาณในการสนบัสนุนกิจกรรมของหน่วยงาน
ทาํใหเ้ราสามารถมีงบประมาณในการดาํเนินการและสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชนต่อไปได ้

2) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดาํเนินกิจกรรมภาคประชาชน จาก
การศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมภาคประชาชน มีการ
ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมในรูปแบบทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยการประเมินผล
การดาํเนินกิจกรรมนั้นมี 2 รูปแบบไดแ้ก่ 1) การประเมินโครงการตามกรอบตวัช้ีวดัท่ีหน่วยงาน
ภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินและชุมชนร่วมกนักาํหนดข้ึน และ 2) การสังเกตการเปล่ียนแปลงของชุมชน 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 17 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 2 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556) กล่าววา่ 

นอกจากการดาํเนินการตามตวัช้ีวดัของกิจกรรมท่ีชุมชนและหน่วยงานต่าง 
ๆ ท่ีให้การสนบัสนุนชุมชนทาํร่วมกนัแลว้ เราก็สามารถจะดูว่ากิจกรรมท่ีเราทาํสาํเร็จหรือไม่โดย
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เห็นไดจ้ากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี ซ่ึงเป็นผลท่ีชดัเจนท่ีสุดในการดาํเนินกิจกรรมของเรา 
ดงันั้นการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เราจะมีการเก็บภาพและบรรยากาศในการทาํกิจกรรมไวต้ลอดเพื่อให้
ชาวบา้นเขา้เห็นวา่ส่ิงท่ีเขาทาํกบัมนัทาํใหอ้ะไรกลบัคืนมาบา้ง  

สอดคลอ้งกบั ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 16 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 ตาํบลบา้นสา 
อาํเภอแจห่้ม, 2556) ท่ีกล่าวว่า ความสาํเร็จเราดูไดจ้ากการเปล่ียนแปลงของชุมชนและทรัพยากรใน
ชุมชน อยา่งนํ้ าใชท่ี้เคยถึงกบัตอ้งเปิดปิดเป็นเวลาเพราะมนัไม่พอใช ้ตอนน้ีเราก็มีใชต้ลอดเวลาไม่
ขาด ป่าท่ีเคยแหง้แลง้ไม่มีตน้ไม ้ทุกวนัน้ีกร็มร่ืนเร่ิมมีพื้นท่ีสีเขียวมากข้ึน แต่มนักย็งัไม่สาํเร็จเพราะ
มนัตอ้งทาํต่อไปเร่ือยๆ ท่ีทาํไดก้็แค่หาทางปรับปรุงแกไ้ขจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนเวลาเราไปทาํกิจกรรม
ซ่ึงก็จะมีปัญหาใหม่ให้เราแกไ้ปเร่ือย ๆ ซ่ึงตรงน้ีจะเป็นการคิดนอกจากตวัช้ีวดัตามแผนกิจกรรม
ของชุมชนท่ีเราทาํกนัไวแ้ลว้แลว้ 

 
ตารางที ่4.4 สรุปรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนั

จากการเผาในท่ีโล่งในจงัหวดัลาํปาง 
 

ประเด็น ผลการศึกษา 
1. การมีส่วนร่วม
ในการระบุสาเหตุ
ของปัญหา 

- ภาครัฐมีการร่วมใหข้อ้มูลสาํคญัเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบของปัญหาหมอก
ควนัทาํใหป้ระชาชนมีความตระหนกัถึงความสาํคญัของการแกไ้ขปัญหามาก
ข้ึนและในส่วนของรูปแบบการดาํเนินการของภาคประชาชนนั้นพบวา่ใน
กลุ่มผูน้าํชุมชนและแกนนาํเป็นหลกัในการระบุปัญหาสาเหตุรวมถึงเร่ิมตน้
แกไ้ขปัญหาในเบ้ืองตน้เพื่อใหป้ระชาชนเห็นถึงความเปล่ียนแปลงของชุมชน
หลกัจากมีการดาํเนินกิจกรรมซ่ึงส่งผลใหป้ระชาชนเกิดความคาดหวงัใน
ผลประโยชน์ของการดาํเนินกิจกรรมและเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา
ของชุมชนมากข้ึน 

2. การมีส่วนร่วม
ในการแสดงความ
คิดเห็น  
 

- ภาครัฐมีเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผูน้าํชุมชนในการเขา้ไปแสดงความ
คิดเห็นแนวทางการดาํเนินตามนโยบายและมาตรการท่ีออกมาในส่วนของ
ภาคประชาชนนั้นพบวา่ไดมี้การแสดงความคิดเห็นผา่นทางเวทีประชาคม
อยา่งต่อเน่ือง 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 
3. การมีส่วนร่วม
ในการวางแผน 

- การมีส่วนร่วมในการวางแผนนั้นประชาชนไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
กาํหนดแผนงานเชิงนโยบายระดบัจงัหวดัแต่ภาคประชาชนจะเขา้มามีส่วน
ร่วมในระดบัการปฏิบติัในพื้นท่ีคือมีการนาํนโยบายท่ีไดรั้บมาเขา้ท่ีประชุม
ของหมู่บา้นเพือ่ใหป้ระชาชนเป็นผูก้าํหนดแนวทางการดาํเนินการตาม
นโยบายเอง 

4. การมีส่วนร่วม
ในการลงมือ
ปฏิบติั 

- หน่วยงานภาครัฐมีการดาํเนินงานดา้นป้องกนัปัญหาหมอกควนัและการเผา
ในท่ีโล่งในระดบัพื้นท่ีผา่นทางอาสาสมคัรของหน่วยงานเป็นหลกัโดยใน
ส่วนของเจา้หนา้ท่ีภาครัฐนั้นจะมีการลงไปทาํกิจกรรมร่วมกบัประชาชนใน
บางกิจกรรมตามท่ีมีการขอความร่วมมือจากชุมชน และในส่วนของภาค
ประชาชนมีการขอความร่วมมือในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ จากผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่ายทั้งในชุมชนและรอบชุมชน 

5. การมีส่วนร่วม
ในการติดตามประ
เมิลผล 

- การประเมินผลของภาครัฐส่วนทอ้งถ่ิน และภาคประชาชนประเมินผลของ
กิจกรรมตามตวัช้ีวดัของโครงการท่ีร่วมกนักาํหนดข้ึน และประเมินจากการ
สงัเกตการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มชองชุมชนเป็นหลกั 

 

4.2 ปัจจยัความสําเร็จและปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในทีโ่ล่งในจงัหวดัลาํปาง 

 
ผูศึ้กษาได้แบ่งประเด็นประเด็นการศึกษาประเด็นปัจจัยความสําเร็จและปัญหาหรือ

อุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนั แกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ี
โล่งจงัหวดัลาํปาง ออกเป็น 2 ประเด็นหลกัไดแ้ก่ ปัจจยัความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกนั แกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งจงัหวดัลาํปาง และ ปัญหา
หรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผา
ในท่ีโล่งจงัหวดัลาํปาง โดยมีรายระเอียดในการศึกษาดงัน้ี 
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4.2.1 ปัจจัยความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหา
หมอกควนัและการเผาในทีโ่ล่งจังหวดัลาํปาง 

จากการศึกษาขอ้มูลเอกสารและการสัมภาษณ์ พบว่า ปัจจยัความสาํเร็จของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและการเผาในท่ีโล่งจังหวัดลําปาง
ประกอบดว้ย 2 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัส่วนบุคคล และ 2) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ ซ่ึงมี
รายละเอียดในการศึกษาดงัน้ี 

1) ปัจจยัส่วนบุคล 
ผลจากการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความปัจจยัความสาํเร็จของการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งจงัหวดัลาํปาง มีประเด็น
การพิจารณาดงัน้ี 

(1) ความตระหนกัและจิตสาํนึก 
จากการศึกษา พบว่า เหตุผลท่ีทาํให้การดาํเนินกิจกรรมในการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งประสบความสาํเร็จ เป็นเพราะการท่ีประชาชนในพื้นท่ีเกิด
ความตระหนกัถึงความสาํคญัของปัญหา อนัเป็นผลมากจากการไดรั้บความรู้และการกระตุน้เตือน
ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนและจากประสบการณ์ในการประสบกับปัญหาโดยตรง โดยผูใ้ห้
สมัภาษณ์ท่านท่ี 17 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 2 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556)  กล่าววา่  
 

ตอนท่ีเร่ิมทาํกิจกรรมตรงน้ีเราเร่ิมจากพูดคุยถึงปัญหาสภาพความเปล่ียนแปลงใน
ชุมชนกบักลุ่มตวัแทนชุมชน คือเราไปนัง่คุยในป่าเลยพยายามใหเ้ขานึกถึงสภาพป่า
ท่ีเคยอุดมสมบูรณ์กบัสภาพป่าในปัจจุบนัว่ามนัเป็นยงัไงเขาจะบอกเราไดเ้ลยว่ามนั
เปล่ียนไปยงัไงบา้งและพยายามบอกให้คน้หาสาเหตุของความเปล่ียนแปลงและ
ช่วยกนัหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาซ่ึงการพาเขา้ไปคุยในป่าเป็นแนวทางท่ีดีท่ีสุดใน
การสร้างจิตรสํานึกของคนในชุมชนเพราะเขาจะไดเ้ห็นของจริงไดรู้้ว่าผลกระทบ
จากหมอกควนัมนัไม่ใช้เร่ืองท่ีไกลตวัพอเขารู้แลว้มีจิตรสํานึกมีใจแลว้มนัก็จะมี
ความร่วมมือตามมา 

 
เป็นไปในทิศทางเดียวกบัคาํกล่าวผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 16 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 

ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม, 2556) กล่าวว่า “การแกไ้ขปัญหาน้ีจะสาํเร็จหรือไม่น้ีมนัตอ้งใหค้นเรามี
จิตรสํานึกก่อน เราตอ้งให้ความรู้เขามาก ๆ คือเราตอ้งคุยว่าผลกระทบน้ีมนัเกิดกบัใครเราใชไ้หม
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ค่อยสร้างให้เขาเห็นความสําคญัของปัญหา” สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 12 
(ประชาชนคนท่ี 12 ตาํบลหวัเสือ อาํเภอแม่ทะ, 2556) ท่ีกล่าววา่ 
 

การสร้างจิตสาํนึกถึงจะสร้างยาก แต่จาํเป็นตอ้งสร้างไม่งั้นก็ทาํอะไรไม่สาํเร็จ คือมนั
ตอ้งดบัไฟในใจเขาให้ไดก่้อน เพราะตราบใดท่ีไฟในใจยงัไม่ดบัการเผามนัก็ยงัมี
ต่อไป เราตอ้งทาํให้ปัญหาหมอกควนัและผลกระทบต่าง ๆน้ีเขา้ไปในใจเขาก่อนอนั
น้ีสาํคญั...ท่ีเห็นไดช้ดัคือเด็กๆ ในชุมชนท่ีเราให้ความรู้และเปิดโอกาสให้เขา้ร่วมกิ
จรรมต่าง ๆ ร่วมกบัเรา...ท่ีเห็นคือวนัหน่ึงท่ีหมู่บา้นมีงานแลว้ไฟเกิดไหมบ้ริเวณหลงั
โรงเรียนเดก็ในหมู่บา้นน้ีหายกนัหมดเลยพวกผูใ้หญ่ก็ตามหากนัสรุปว่าเด็กเขารีบไป
ดูฝ่ายท่ีเขาช่วยกนัทาํกลวัว่าไฟมนัจะมาไหมฝ้ายท่ีเขาทาํแสดงว่าเขาเร่ิมมีความรู้สึก
ร่วมกบัเราแลว้ว่าปัญหาส่ิงแสดลอ้มต่าง ๆ โดยเฉพาะเร่ืองหมอกควนัมีความสาํคญั
และตอ้งช่วยกนัแกไ้ข 
 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 13 (ประชาชนคนท่ี 13 ตาํบล
หวัเสือ อาํเภอแม่ทะ, 2556) ท่ีกล่าวว่า “ท่ีเขามาทาํกนัเพราะเห็นว่ามนัเป็นปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ข มนั
เป็นผลกระทบกบัตวัเอง” และผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 5 (ประชาชนคนท่ี 5 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม, 
2556)  ท่ีกล่าวว่า “เรารู้แลว้ปัญหาหมอกควนัมนักระทบเราอย่างไรบา้งเราจึงตอ้งช่วยกนัป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดการเผาในชุมชนเราอีก” 

(2) การคาดหวงัในผลประโยชน์ร่วมกนั 
จากการศึกษาพบว่า การท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาหมอก

ควนัและการเผาในท่ีโล่งนั้นเป็นเพราะมีความหวงัในผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากโครงการ เช่น นํ้ า
จากการทาํฝายเพื่อนํามาใช้เป็นประปาหมู่บา้น การได้มากซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติเป็นวตัถุดิบ
พื้นฐานในการสร้างรายไดเ้สริม ซ่ึงความคาดหวงัดงักล่าวเป็นการคาดหวงัผลประโยชน์ในส่วน
ร่วม โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 2 (ประชาชนคนท่ี 2 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม, 2556) กล่าวว่า “ท่ี
เขามาร่วมเพราะว่ามนัเป็นประโยชน์ท่ีทุกคนจะไดรั้บไดมี้นํ้ ามาใชก้นัไม่ขาดแคลน” สอดคลอ้งกบั
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 12 (ประชาชนคนท่ี 12 ตาํบลหวัเสือ อาํเภอแม่ทะ, 2556) กล่าวว่า “อยากใหมี้
นํ้ าไวใ้ช ้เพราะถา้มีไฟมาน้ีป่าป่ามนัจะหมดมนัจะแลง้เหมือนเดิม” และเป็นไปในทิศทางเดียวกบั
ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 6 (ประชาชนคนท่ี 6 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556)  ท่ีกล่าวว่า “การดูแล
ป่าน้ีมนัก็จะทาํใหพ้วกสัตวป่์ากลบัมานะอยา่งมีนํ้ าน้ีกบอึงมนัก็มาอยูอ่ยากกินก็ไปจบัเอาไดเ้ราก็ไม่
ตอ้งไปซ่ือกิน”สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 7 (ประชาชนคนท่ี 7 ตาํบลพิชยั 
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อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556) ท่ีกล่าวว่า “ส่วนหน่ึงเพราะผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในอนาคตเราจะได้
อะไร อย่างเช่นไมล้วก ไผ่ตงท่ีจะเอามาใชป้ระโยชน์ในการเอามาแปรรูปเป็นสินคา้เพื่อขายสร้าง
รายไดใ้หค้รอบครัว” 

(3) การไดรั้บผลกระทบจากปัญหา 
จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีทาํให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมปัจจยัหน่ึงคือ การ

เคยไดรั้บผลกระทบจากปัญหาทั้งทางดา้นสภาพแวดลอ้ม การเกษตรรวมไปถึงสุขภาพ และมีความ
ตระหนกัถึงปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นอยา่งดี ทาํให้ตดัสินใจเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา 
โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 18 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3 ตาํบลหัวเสือ อาํเภอแม่ทะ, 2556) กล่าวว่า “ท่ีทาํ
กิจกรรมส่วนน้ีเพราะเราไม่อยากกลบัไปมีสภาพแบบเดิมๆ นํ้าน้ีตอ้งเปิดกนัเป็นเวลา ทาํการเกษตร
กไ็ม่ไดผ้ลเป็นหน้ีเป็นสินกนัคนเก่าๆเขาก็รู้ดีว่าปัญหาท่ีเกิดจากไฟป่ามนัเป็นยงัไงเขาเลยเขา้มาร่วม
กิจกรรมกบัเรา” สอดคลอ้งกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 9 (ประชาชนคนท่ี 9 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมือง
ลาํปาง, 2556)   กล่าวว่า “การเผาน้ีมนัมีผลมากดินมนัก็เสียปลูกอะไรมนัก็ไม่ค่อยข้ึน แต่พอไถกลบ
น้ีดินมนัดีปุ๋ยก็ใชน้อ้ยลงสุขภาพก็ไมเสียดว้ยเลยไม่เผาแลว้” และเป็นไปในทิศทางเด่ียวกบัคาํกล่าว
ของผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 16 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม, 2556)  ท่ีว่าการแกไ้ข
ปัญหาในคร้ังน้ีส่วนหน่ึงมาจากความตอ้งการลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควนัท่ีมีต่อสุขภาพของ
คนในพื้นท่ี โดยกล่าวว่า “พอมีหมอกควนัน้ีมนัจะทาํให้หายใจไม่ออกมนัอึดอนัเหมือนมนัไม่โล่ง
แลว้เวลาขบัรถมนักแ็สบตาผูป่้วยในชุมชนกม็ากข้ึนเร่ือยๆ พอ่ไม่อยากใหม้นัเป็นอยา่งนั้นอีก” 

2) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ  
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการท่ีมีผลต่อความความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งจงัหวดัลาํปาง มีประเด็นการ
พิจารณาดงัน้ี 

(1) ศกัยภาพของผูน้าํชุมชน 
จากการศึกษาพบว่า ดว้ยวฒันธรรมของประชาชนในพ้ืนท่ีภาคเหนือจะมีการให้

ความเคารพต่อผูน้าํชุมชน ดงันั้นการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนนั้นผูน้าํชุมชนถือไดว้่าเป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาไดใ้นระดบัหน่ึง แต่การจะ
แกไ้ขปัญหาน้ีใหป้ระสบผลสาํเร็จนั้นผูน้าํชุมชนจาํเป็นตอ้งมีความเสียสระอยา่งสูง และจะตอ้งเป็น
ตวัอย่างท่ีดีให้กบัประชาชนในชุมชนได ้ซ่ึงเป็นการเพิ่มความศรัทราในกบัประชาชนในพื้นท่ีอนั
นํามาซ่ึงความประสบความสําเร็จในการแก้ไขปัญหา เน่ืองจากการแก้ไขปัญหานั้ นไม่อาจ
ดาํเนินการให้ประสบผลสาํเร็จไดห้ากขาดการสนบัสนุนจากประชาชนในพื้นท่ี โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์
ท่านท่ี 16 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม, 2556) กล่าววา่  
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ผูน้ําชุมชนตอ้งเอาจริงเอาจงักับการแก้ไขปัญหาตอ้งเสียสระทุกอย่าง ตอ้งเป็น
แบบอยา่งท่ีดีให้กบัลูกบา้นให้ไดน้ะเขาจะไดเ้ช่ือถือและเขา้มาร่วมกบัเรา พ่อบอก
เลยนะว่าถ้าจะมาทาํเพราะมันเป็นกระแสน้ีอย่าดีกว่าเพราะว่ามันต้องมีความ
ต่อเน่ืองและใชเ้วลาถา้ไม่สูน้ี้มนัจะพงัเอาง่าย ๆ ชาวบา้นเขาจะวา่เอาไดว้า่ห่วย 

 
สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 17 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 2 ตาํบลพิชยั 

อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556) ท่ีกล่าววา่  
 

คนในบา้นเราน้ีเขามีความเช่ือถือในตวัผูน้าํระดบัหน่ึงแลว้นะ แต่เราจะทาํอยา่งไรให้
เขาศรัทราในตวัเราและเอาเราเป็นแบบอยา่งใหไ้ดน้ี้มนัยากมากนะ ถา้เราอยากแกไ้ข
ปัญหาแลว้เราไปสั่งใชช้าวบา้นทาํน้ีเขาก็ทาํนะแต่พอเราไม่สั่งเขาก็หยดุทาํแต่ถา้เรา
เขา้ไปทาํกบัเขาน้ีมนัไดใ้จนะไม่ว่าจะทาํอะไรเราเขา้ไปทาํกบัชาวบา้นไม่ใชแ้ค่สั่ง
เขาเห็นเราทาํเขาก็ทาํตาม หลงั ๆ เราไม่ตอ้งบอกไม่ตอ้งสั่งเลยพอเห็นเราทาํเขาก็เขา้
มาช่วยกนัแลว้ฉะนั้นแลว้ผูน้าํคนน้ีสาํคญัมาก 

 
สอดคลอ้งกบัประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงให้ความเห็นถึงเหตุผลท่ีเขา้มามีส่วนร่วมใน

การดาํเนินการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในคร้ังน้ีเป็นเพราะมีความศรัทราในตวัของผูน้าํชุมชน โดย
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 14 (ประชาชนคนท่ี 14 ตาํบลหวัเสือ อาํเภอแม่ทะ, 2556)   กล่าวว่า “คือส่วน
หน่ึงท่ีเขา้ไปเพราะพ่อหลวงเขาเอาจริงกบัการทาํโครงการน้ีนะวา้งเม่ือไหร่ก็เขา้ไปทาํกนัตลอด” 
สอดคลอ้งกบัความเห็นของผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 7 (ประชาชนคนท่ี 7 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง, 
2556)  กล่าวว่า “เห็นผูน้าํเราเขาทาํจริงนะ ขนาดเป็นถึงนายกยงัลงมาทาํเลยแลว้เราเป็นแค่ลูกบา้น
จะไม่ทาํมนักไ็ม่ดีสงสารแก” และเป็นไปในทิศทางเดียวกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 18 (ผูน้าํชุมชนคน
ท่ี 3 ตาํบลหวัเสือ อาํเภอแม่ทะ, 2556)  ท่ีกล่าวว่า “ในภาคเหนือผูน้าํน้ีมีส่วนสาํคญัมากในการแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆในชุมชนเพราะชาวบา้นเขาจะเช่ือเราอยูแ่ลว้มนัข้ึนอยูก่บัเราจะทาํให้เขาเช่ือถือเราแค่
ไหนถา้เป็นผูน้าํท่ีดีชาวบา้นเขาเห็นวา่เราดีเขากใ็หค้วามร่วมมือกบัเรามาก” 

(2) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีความสะดวกในการเขา้ร่วม 
จากการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมนั้นเป็นกิจกรรมเชิงอาสาดงันั้นการท่ีจะให้

กิจกรรมการแกไ้ขปัญหาของส่วนรวมมีความต่อเน่ืองไม่จาํเป็นตอ้งของความร่วมมือประชาชนทุก
คนในชุมชนในการดาํเนินการเสมอไป หากแต่ตอ้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมได้
อย่างเต็มใจและไม่รู้สึกว่าส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนซ่ึงสามารถทาํไดโ้ดยการจดัการ
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กระบวนการเขา้ร่วมให้มีประสิทธิภาพโดยการทาํให้โครงการมีความต่อเน่ือง และประชาชนตอ้ง
ไม่รู้สึกเป็นภาระ โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 18 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3 ตาํบลหวัเสือ อาํเภอแม่ทะ, 2556)  
กล่าววา่  
 

ตอ้งเขา้ใจก่อนนะว่าการท่ีเขามาทาํกิจกรรมกบัเราเขาไม่ไดอ้ะไรตอบแทนเขาไป
ทาํงานไดว้นัละ 300 แต่เขา้ป่าน้ีไม่ไดเ้งินนะเราจึงตอ้งจดัการกบัมนัดีๆ ให้เขาไม่
รู้สึกว่าเราบงัคบัเขามากเกินไปและตอ้งให้เขาเขา้มามีส่วนร่วมไดง่้าย ท่ีบา้นพ่อน้ีมี
การแบ่งหมวดบา้นอยูใ่นการดูแลปกติก็ให้แต่ละหมวดเวียนกนัไปคนหน่ึงน้ี เดือน
หน่ึงไปไม่ก่ีคร้ังเองแต่วา่กิจกรรมเราสามารถเดินไดทุ้กวนั 

 
ซ่ึงวิธีน้ีถูกนาํไปใชใ้นชุมชนอ่ืน ๆ ในพื้นท่ีดว้ยโดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 16 (ผูน้าํ

ชุมชนคนท่ี 1 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม, 2556) กล่าววา่ “ท่ีบา้นพอ่แบ่งกนัตามหมวดบา้นนะวนัน้ี
หมวดน้ีไปวนัต่อไปกห็มวดต่อไปไป เราทาํกนัแบบน้ีแต่ถา้มีไฟกแ็จง้มาเรากข้ึ็นไปช่วยกนั เพราะ
ใหเ้ขาไปทุกวนัไม่ไดห้รอกเขามีงานท่ีตอ้งทาํนะแต่พอ่น้ีตอ้งไปทุกวนั” 

สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 9 (ประชาชนคนท่ี 9 ตาํบลพิชยั 
อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556)  กล่าววา่ “ไม่ไดข้ึ้นไปทุกวนันะไปวนัเวรเท่านั้นแต่เรารู้กนัวา่เวรใคร” 

(3) การสนบัสนุนจากหน่วยงานรัฐ 
การดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ี

โล่งโดยประชาชนนั้นแมว้่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายไม่สู่มาก แต่ก็ตอ้งถือว่ามีค่าใช้จ่ายในการดาํเนิน
กิจกรรมซ่ึงในการดาํเนินการนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมลงทุนกนัของประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงหาก
ให้มีการลงทุนโดยประชาชนแต่เพียงฝ่ายเดียวนั้ นอาจจะทาํให้เกิดความท่อแท้ในการดาํเนิน
กิจกรรมได ้และถา้หากตอ้งการพฒันาเพื่อยกระดบัโครงการใหเ้กิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริงกบัชุมชน
นั้นจะตอ้งใชง้บประมาณท่ีสูงหากไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐจนเป็นเหตุใหต้อ้งมี
การยกเลิกการดาํเนินงานประชาชนจะเกิดความรู้สึกไม่อยากเขา้ร่วมในโครงการต่อ ๆ ไปท่ีชุมชน
จดัข้ึน ดงันั้นหน่วยงานรัฐจึงควรเขา้มาให้การสนบัสนุนการดาํเนินโครงการของประชาชนอย่าง
เหมาะสมเพ่ือใหโ้ครงการมีความสาํเร็จอยา่งย ัง่ยนื โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 16 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 
ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม, 2556) กล่าววา่  
 
 



148 

การดาํเนินการในช่วงแรก ๆ นั้นเราไม่ไดใ้ชง้บประมาณมากนะคือวสัดุเราหาไดจ้าก
ป่าอาหารการกินเราก็ไปกนัเองแต่พอเราสําเร็จนั้นก็เร่ิมมีหน่วยงานต่าง ๆ เขา้มา
สนบัสนุนงบประมาณทาํให้เราสามารถต่อยอดโครงการของเราไดโ้ดยท่ีบา้นพ่อน้ี
ไดง้บมาจา ธกส.จาํนวนหน่ึงให้มาทาํเคร่ืองกรองนํ้ ากนั เอานํ้ าจากป่าน้ีหละมาทาํ
ปรากฏวา่ไดผ้ลดีตอนน้ีบา้นพอ่น้ีไดน้ํ้ าประปาฟรีกินนํ้าถูก 

 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของ ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 17 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 2 ตาํบล

พิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556)  กล่าวว่า “เราทาํฝายในหมู่บา้นน้ีไดเ้ป็นร้อยฝายโดยไม่ตอ้งอาศยังบ
แมแ้ต่บาทเดียวแต่ก็อยากให้หน่วยงานรัฐเขามาให้การสนับสนุนกบัประชาชนบา้งมนัจะไดเ้ป็น
กาํลงัใจให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเขาไดท้าํกนัเขาจะไดรู้้ว่าภาครัฐไม่ทอดท้ิงเขาไม่ตอ้งมากหรอกแต่
เป็นกาํลงัใจใหเ้ขาไดท้าํต่อ” 

จากการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ ปัจจยัความสาํเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งจงัหวดัลาํปาง ประกอบไปดว้ย 2 ปัจจยัหลกั 
ไดแ้ก่ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นการจดัการ โดยพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จ
ของกระบวนการมีส่วนร่วมนั้นประกอบดว้ย ความตระหนกัถึงปัญหาและเห็นความสาํคญัของการ
แกไ้ขปัญหา ซ่ึงจะส่งผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วมแกไ้ขปัญหา การคาดหวงัในผลประโยชน์ที
ได้รับจากโครงการ และการได้รับผลกระทบจากปัญหา ซ่ึงจะเป็นแรงผลักดันสําคญัท่ีทาํให้
ประชาชนเขา้มาร่วมในการแก้ไขปัญหาและในส่วนของปัจจยัดา้นการบริหารจดัการนั้นพบว่า 
ศกัยภาพของผูน้าํชุมชนเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมซ่ึงการเขา้มามีส่วนร่วม
น้ีจะเกิดจากความเช่ือและศรัทราในตวัของผูน้าํชุมชนการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีความสะดวกใน
การเขา้ร่วมเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมและส่งผลต่อความต่อเน่ืองของ
โครงการเพราะถ้าประชาชนไม่รู้สึกว่าการเขาร่วมกิจกรรมนั้ นไม่มีผลกระทบต่อการใช้
ชีวิตประจาํวนัก็จะทาํให้เขา้ไปร่วมกิจกรรมไดโ้ดยไม่อึดอดัใจ และประการสุดทา้ยคือการไดรั้บ
การสนบัสนุนจากหน่วยงานรัฐและทอ้งถ่ินในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นงบประมาณหรือความรู้
ในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
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ตารางที ่4.5 ปัจจยัความสาํเร็จของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งของจงัหวดัลาํปาง 

 
ประเด็น ผลการศึกษา 

1.ปัจจยัส่วนบุคคล -ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของกระบวนการมีส่วนร่วมนั้น
ประกอบดว้ย ความตระหนกัถึงปัญหาและเห็นความสาํคญัของการแกไ้ข
ปัญหา ซ่ึงจะส่งผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วมแกไ้ขปัญหา การคาดหวงั
ในผลประโยชน์ทีไดรั้บจากโครงการ และการไดรั้บผลกระทบจากปัญหา 
ซ่ึงจะเป็นแรงผลกัดนัสาํคญัท่ีทาํใหป้ระชาชนเขา้มาร่วมในการแกไ้ขปัญหา 

2. ปัจจยัดา้นการ
บริหารจดัการ 
 

- ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการส่งผลต่อความสาํเร็จของกระบวนการมีส่วน
ร่วมนั้นประกอบดว้ย ศกัยภาพของผูน้าํชุมชนเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมซ่ึงการเขา้มามีส่วนร่วมน้ีจะเกิดจากความเช่ือ
และศรัทธาในตวัของผูน้าํชุมชนการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีความสะดวก
ในการเขา้ร่วมเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมและ
ส่งผลต่อความต่อเน่ืองของโครงการเพราะถา้ประชาชนไม่รู้สึกวา่การเขา้
ร่วมกิจกรรมนั้นไม่มีผลกระทบต่อการใชชี้วิตประจาํวนักจ็ะทาํใหเ้ขา้ไป
ร่วมกิจกรรมไดโ้ดยไม่อึดอดัใจ และประการสุดทา้ยคือการไดรั้บการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานรัฐและทอ้งถ่ินในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมไม่วา่จะเป็น
งบประมาณหรือความรู้ในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

 

4.2.2 ปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัแก้ไขปัญหา
หมอกควนัและการเผาในทีโ่ล่งจังหวดัลาํปาง 

ในประเด็นของปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่ง ผูศึ้กษาจะแยกประเด็นการพิจารณาออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 
ส่วนของปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานของภาคประชาชน และส่วนของปัญหาหรือ
อุปสรรคในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาดงัน้ี 

1) ปัญหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินงานของภาคประชาชน 
ผลจากการศึกษาพบว่าปัญหาและอุปสรรคของการดาํเนินงานของภาคประชาชน 

ไดแ้ก่ การจดัการผูมี้ส่วนไดเ้สียนอกพื้นท่ี งบประมาณในการดาํเนินโครงการ โดยมีรายละเอียดผล
การศึกษาดงัน้ี 
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(1) การจดัการผูมี้ส่วนไดเ้สียนอกพื้นท่ี เป็นอุปสรรคในการมีประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วม 

ในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งนั้นนั้นผูมี้ส่วนไดเ้สียนอก
พื้นท่ีเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีตอ้งมีการจดัการท่ีดีเน่ืองจาก อยูน่อกเหนืออาํนาจของกฎระเบียบของชุมชน 
ซ่ึงส่วนมากจะเป็นผูท่ี้อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียง ท่ีเขา้มาหาผลประโยชน์จากโครงการ เช่น ล่าสัตว ์
หาของป่า หรือตดัไมมี้ค่าในเขตป่าชุมชนเพื่อนาํไปขาย ซ่ึงยากต่อการแกไ้ขหากประชาชนทุกคน
ในพื้นท่ีไม่มีความสามคัคีและร่วมมือร่วมใจกนัสอดส่องดูแลและปกป้องทรัพยากรร่วมกนั โดย
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 17 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 2 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556) กล่าวว่า “เราถูก
ต่อตา้นจากผูป้ระกอบการคา้ของป่าแต่เราไม่ทอ้นะเราทาํไปเร่ือยๆ” สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้ห้
สัมภาษณ์ท่านท่ี 16 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม, 2556) ท่ีกล่าวว่า “บา้นเราทาํแต่
บา้นอ่ืนไม่ทาํน้ีปัญหามนักย็งัมีอยูน่ะเพราะเขาจะเขา้มาหากินในพื้นท่ีเราหรือว่าเขาเผาในท่ีบา้นเขา
แต่ว่าไฟมนัลามมาท่ีบา้นเราน้ีก็เป็นปัญหาเหมือกนัทาํให้เรายงัตอ้งลาดตะเวนกนัอย่างต่อเน่ือง” 
สอดคลองกบัคาํกล่าวของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 14 (ประชาชนคนท่ี 14 ตาํบลหวัเสือ อาํเภอแม่ทะ, 
2556) ท่ีกล่าวว่า “ก็มีคนท่ีอ่ืนเขามาเผาบา้งนะการท่ีเราทาํท่ีเราสร้างแต่ว่าเขามาจากท่ีอ่ืนแลว้เขา้มา
ทาํลายบางทีมนัก็ทอ้อยู่แต่ตอนน้ีพ่อหลวงเขาก็กาํลงัสร้างเครือข่ายอยู่” และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 11 (ประชาชนคนท่ี 11 ตาํบลหวัเสือ อาํเภอแม่ทะ, 2556) ท่ีกล่าวว่า 
“ตอนแรกกมี็ต่อตา้นนะคนท่ีเคยเขา้มาหาไมแ้ต่พอเราไม่ใหเ้ขา้มากเ็หมือนวา่จะไม่ยอมเขา้มาเร่ือยๆ
กวา่จะดนัออกไปไดเ้หน่ือยเลย” 

(2) ปัญหาเร่ืองของงบประมาณในดาํเนินโครงการ 
เน่ืองจากเพื่อใหไ้ดผ้ลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากโครงการอยา่งเตม็ท่ีจาํเป็นตอ้งมีการ

ลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของโครงการ ซ่ึงในส่วนน้ีจะตอ้งใช้งบประมาณท่ีสูงทาํให้
ประชาชนไม่สามารถดาํเนินโครงการเพ่ือต่อยอดความสาํเร็จไดเ้ต็มท่ีหากไม่ไดรั้บการสนบัสนุน
จากหน่วยงานภายนอก โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 17 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 2 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมือง
ลาํปาง, 2556) กล่าววา่  
 

ในการแกไ้ขปัญหาน้ีเราไม่ไดใ้ชง้บประมาณเลยนะ เราเร่ิมมาจากการคุยกนัในกลุ่ม
และทาํกนัตามมีตามเกิดคือลงแรงอย่างเดียวเอาวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มาจากของท่ีหา
ไดใ้นพื้นท่ี เราสามารถสร้างฝายไดเ้ป็นร้อยฝายไดโ้ดยไม่ตอ้งใชง้บประมาณแมแ้ต่
บาทเดียว แต่ว่าจะให้เราทาํกนัอย่างน้ีต่อไปมนัก็คงไปไม่รอดนะเพราะว่ามีแต่มา
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ลงทุนกนัจึงอยา่งให้รัฐเขา้มาให้การสนบัสนุนเราบา้งนะในเร่ืองของงบประมาณน้ี
เพื่อใหโ้ครงการเราสามารถพฒันาต่อไปได ้

 
การส่งเสริมงบประมาณท่ีเหมาะสมน้ีสามารถช่วยลดปริมาณการเผาในพื้นท่ี

การเกษตรซ่ึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาหมอกควนัในพื้นท่ีได ้เน่ืองจากการลดการเผาใน
พื้นท่ีการเกษตรนั้นเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งอาศยังบประมาณท่ีสูง ซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีเกษตรกรตอ้งแบกรับ
ซ่ึงการจะให้ประชาชนเน่ืองจากปรับเปล่ียนวิธีการจัดการกับวดัสุเหลือท้ิงทางการเกษตรนั้ น
จาํเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรท่ีเหมาะสมซ่ึงแน่นอนวา่เกษตรกรตอ้งเป็นผูล้งทุนทาํใหใ้นพื้นท่ีการเกษตร
ยงัมีการเผาอยู่อย่างต่อเน่ือง โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 18 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3 ตาํบลหัวเสือ อาํเภอ 
แม่ทะ, 2556)  กล่าววา่  
 

บอกใหเ้ราไถกลบๆ มนัยากนะท่ีจะใหท้าํ เพราะว่ามนัเป็นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนซ่ึงสูงมาก
เคร่ืองจกัรจะเอามาจากไหนให้ซ้ือหรอขายขา้วก่ีเกวียนถึงจะไดทุ้นคืนรถคนัหน่ึง
เท่าไหร่ ดงันั้นถา้อยากจะสนบัสนุนจริงๆ ทาํไมไม่เอาเคร่ืองจกัรมาช่วยเขาหละหรือ
ให้เป็นงบกลางก็ไดต้าํบลหน่ึงมี หน่ึงคนัเป็นของส่วนกลางชาวบา้นออกค่านํ้ ามนั
เองกย็งัดีไปเชา้เขาน้ีไร่ละ 400 500 ร้อยนะ 

 
สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 13 (ประชาชนคนท่ี 13 ตาํบลหัว

เสือ อาํเภอแม่ทะ, 2556)  ท่ีกล่าวว่า “ในนาน้ีเขาไม่ใหเ้ผาแต่ว่าใหไ้ถกลบเอาบางคนเขาก็ทาํบางคน
ก็ไม่ทาํเพราะค่าไถมนัแพง จริงๆก็อยากไถนะแต่เราไม่มีทุนขนาดนั้นไง ตอ้งรอจนหมด 100 วนัท่ี
พอ่หลวงประกาศจึงเผาไดแ้ต่ตอ้งแจง้พอ่หลวงก่อน” 

2) ปัญหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ผลจากการศึกษาพบว่าปัญหาและอุปสรรคของการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ไดแ้ก่ ขาดแคลนบุคลากรความไม่พร้อมของวสัดุอุปกรณ์ขอ้จาํกดัในการดาํเนินงานของภาครัฐ โดย
มีรายละเอียดผลการศึกษาดงัน้ี 

(1) การขาดแคลนบุคลากรในระดบัปฏิบติัการ 
จากการศึกษาพบว่าหน่วยงานรัฐมีบุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงานท่ีได้รับ 

เน่ืองจากแผนการดาํเนินแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งนั้นเป็นการขอความร่วมมือกบั
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในให้ผนวกแผนการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการ
เผาในท่ีโล่งเข้าไปในแผนงานของหน่วยงาน  ซ่ึงถือเป็นการเพิ่มภาระงานให้หน่วยงาน
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นอกเหนือจากงานประจาํ ท่ีบุคลากรของหน่วยงานนั้ นได้ถูกกาํหนดตามภาระงานหลักของ
หน่วยงานทาํให้ภาระงานดา้นการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งท่ีเพิ่มข้ึนมานั้นขาด
เจา้หน้าท่ีในการปฏิบติังานอย่างเต็มรูปแบบทาํให้ในระดบัปฏิบติังานไม่ประสบผลสําเร็จอย่างท่ี
ควรจะเป็น โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 22 (เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัลาํปาง, 2556)  
กล่าววา่  
 

คนเราไม่พอครับเน้ืองานกบัคนไม่เหมาะสมกนัเพราะงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาหมอกควนัท่ีขอความร่วมมือเรามานั้นมนัเป็นการเพ่ิมงานให้หน่วยงานแลว้
อยา่ลืมว่าหน่วยงานเราก็มีกาํลงัคนท่ีเหมาะสมกบังานท่ีเราตอ้งทาํอยูแ่ลว้การมีงาน
ตรงน้ีเขา้มาเพิ่มถามว่าทาํไดไ้หมทาํไดค้รับแต่ผลงานหละมนัจะออกมาดีไหมก็เป็น
อีกเร่ืองหน่ึง 

 
สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 19 (เจา้หนา้ท่ีทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลาํปาง, 2556) ท่ีกล่าวว่า “บุคลากรของเราสามารถทาํไดต้ามหนา้ท่ีหลกั
เท่านั้นถา้จะแกไ้ขปัญหาน้ีอยา่งจริงจงับุคลากรในการลงพ้ืนท่ีเรากจ็ะไม่เพียงพอ” 

(2) ความไม่พร้อมของวสัดุอุปกรณ์ 
งานหลกัของภาครัฐในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งนอกจาก

การรนรงคป์ระชาสมัพนัธ์แลว้ การการป้องกนัผลกระทบหรือการเขา้ระงบัเหตุก็เป็นอีกหนา้ท่ีหน่ึง
ท่ีหน่วยงานภาครัฐตอ้งเขา้มารับผิดชอบในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่ง ซ่ึง
ส่ิงจาํเป็นในการป้องกันและระงับเหตุนอกจากบุคลากรแลว้ยงัจะตอ้งมีอุปกรณ์ในการดาํเนิน
กิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าอุปกรณ์ในการดบัไฟ และ
อุปกรณ์ในการดาํเนินกิจกรรมป้องกนัผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่ง
ของหน่วยงานภาครัฐนั้นยงัไม่เพียงพอท่ีจะสามารถจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาได ้โดยผูใ้ห้
สัมภาษณ์ท่านท่ี 23 (เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานทางหลวงชนบทจงัหวดัลาํปาง, 2556) กล่าวว่า “ตอ้ง
ยอมรับนะวา่อุปกรณ์ในการดบัไฟน้ีเรามีไม่พอนะ ทางเรามีรถนํ้าอยู ่2 คนัซ่ึงตอ้งใชใ้นการซ่อมสาย
ทางซ่ึงเป็นงานประจาํของเราอยูแ่ลว้เวลาเขามาขอความร่วมมือใหไ้ปช่วยดบัไฟน้ีเราเลยไม่สามารถ
ไปช่วยไดเ้พราะว่าติดงานหรือไม่ก็อยูไ่กลเกินไปแต่ว่าอุปกรณ์ดบัไฟในรถเรามีนะถา้ผา่นไปแลว้
เจอเรากพ็ร้อมดบั” 

สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 25 (เจา้หนา้ท่ีควบคุมไฟป่ากรม
อุทยานสตัวป่์าและพนัธ์ุพืชจงัหวดัลาํปางท่านท่ี 2, 2556)  ท่ีกล่าววา่  
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การดบัไฟป่าของเราน้ียงัจาํเป็นตอ้งใชค้นเดินเขา้ไปดบั ซ่ึงกว่าจะเดินไปถึงน้ีไฟมนั
ก็รุนแรงแลว้แต่ดูอย่างต่างประเทศเขามีเคร่ืองบินดบัไฟพอไฟข้ึนก็ดบัไดท้นัเวลา
จริงๆเรากน่็าจะมีเคร่ืองบินอยา่งนั้นบางนะรวดเร็วและมีสิทธิภาพพอเห็นปุบแจง้บิน
ไปดบัแลว้ก็ให้กาํลงัคนเขา้ไปเก็บรายระเอียดน้ีผมว่าปัญหาหมอกควนัไฟป่าน้ีมนัก็
จะนอ้ยลงได ้

 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกับคํากล่าวของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลลําปางท่ีให้

ความเห็นในเร่ืองปัญหาทางดา้นวสัดุอุปกรณ์ว่ายงัมีความไม่เพียงพอในการแกไ้ขปัญหาหรือลด
ผลกระทบปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพได ้โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 20 (เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานเทศบาล
เมืองลาํปางท่านท่ี 1, 2556) กล่าววา่  
 

เรายงัขาดอุปกรณ์ในการจดัการกบัขยะมูลฝอยชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพนะทาํใหย้งัมี
การเผาในชุมชนอยูบ่า้งคือรถขยะเรามีไม่พอท่ีจะเก็บไดทุ้กวนัทาํใหเ้กิดการสะสม
ชาวบา้นก็ก็ตอ้งเผาบางส่วนเพ่ือไม่ให้มนัรกบา้น หรืออย่างพวกเศษใบไมก่ิ้งไมน้ี้
เขาก็เผากนัถา้เรามีเคร่ืองบดแลว้เอาไปให้ชุมชนเขาเอาพวกเศษใบไมก่ิ้งไมม้ายอ่ย
ทาํปุ๋ยกนัมนัจะช่วยใหก้ารเผามนันอ้ยลงไดท้างหน่ึงนะแต่ตอนน้ีเรายงัไม่พร้อมใน
อุปกรณ์ตรงน้ี หรือจะเป็นการลดผลกระทบเราทาํไดโ้ดยการฉีดนํ้ าเพิ่มความช้ืนใน
อากาศคือเราเอารถไปฉีดนํ้ าในท่ีสาธารณะซ่ึงตอนน้ีเราใช้รถดับเพลิงออกไป
ดาํเนินงานตรงน้ีแต่วา่จะใหดี้เราตอ้งมีอุปกรณ์เฉพาะฉีดใหเ้ป็นฝอยละเอียดการลด
ผลกระทบมนักน่็าจะดีข้ึน 

 
(3) การทาํงานท่ีขาดการบูรณาการอยา่งแทจ้ริง 
จากการศึกษาพบว่า การแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งของจงัหวดั

ลาํปางดาํเนินการโดยจดัตั้งศูนยป้์องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่ง ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นศูนยเ์ฉพาะกิจโดยจะประกอบดว้ยหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการแกไ้ข
ปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งเขา้มาร่วมกนัดาํเนินกิจกรรมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
หมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งตามแผนงานท่ีไดร้ะบุไวใ้นแผนยทุธศาสตร์/มาตรการแกไ้ขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควนัของจังหวดัลาํปาง ซ่ึงลกัษณะการทาํงานจะเป็นการแยกส่วนกันทาํตาม
แผนงานท่ีกาํหนดไวโ้ดยจะมีผูว้่าราชการจงัหวดัลาํปางเป็นผูอ้าํนวยการศูนยท์าํหน้าท่ีกาํกบัและ
ติดตามการดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผน ซ่ึงจะเห็นไดว้่าในการทาํงานยงัเป็นลกัษณะของการแบ่ง
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ภารหนา้ท่ีซ่ึงจะมีความสอดคลอ้งกบัภารกิจหลกัของหน่วยงาน ซ่ึงในการดาํเนินกิจกรรมไม่มีการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อแกไ้ขปัญหาร่วมกนัอย่างจริงจงั โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 22 
(เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัลาํปาง, 2556) กล่าวว่า “ปัญหาหน่ึงท่ีเกิดข้ึนคือหน่วยงาน
รัฐขาดการบูรณาการอยา่งแทจ้ริงในหลายๆ หน่วยงานท่ีมีความรับผดิชอบเร่ืองน้ีเช่น ควบคุมมลพิษ 
ทสจ. สาธาณสุข เกษตร ทอ้งถ่ินและจงัหวดัซ่ึงมีการเขา้มาร่วมกนัคิดวางแผนร่วมกนัแต่พอถึง
ขั้นตอนการลงมือทาํกลายเป็นหน่วยงานใครหน่วยงานมนัต่างคนต่างทาํไม่ไดท้าํงานร่วมกนัทาํให้
งานเกิดความซํ้ าซอ้นและประชาชนก็จะสับสนในขอ้มูลท่ีเขา้ไดรั้บ” ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกบัคาํกล่าวของผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 25 (เจา้หนา้ท่ีควบคุมไฟป่ากรมอุทยานสตัวป่์าและ
พนัธ์ุพืชจงัหวดัลาํปางท่านท่ี 2, 2556) โดยกล่าวว่า “เวลาเราลงไปทาํงานในพ้ืนท่ีเรายงัไม่มี
หน่วยงานอ่ืน ๆ เขา้มาร่วมทาํงานดว้ยทาํให้การให้ขอ้มูลกบัชาวบา้นยงัไม่ครอบคลุมอย่างผมเป็น
เจา้หนา้ท่ีควบคุมไฟป่าเขาไปคุยเร่ืองปัญหาและผลกระทบจากไฟป่าน้ีเขาก็เช่ืออยูน่ะแต่ถา้ใหไ้ปคุย
เร่ืองสุขภาพดว้ยถึงแมเ้ราจะพอรู้บา้งแต่ขอ้มูลท่ีเราส่ือสารออกไปก็ไม่น่าเช่ือถืออยูดี่พอมีสาธารณะ
สุขลงพ้ืนท่ีไปใหค้วามรู้กอ็าจจะพดูไม่ตรงกบัเราขอ้มูลตรงน้ีท่ีประชาชนไดรั้บมนักไ็ม่ตรงกนั” 

(4) ขอ้จาํกดัในการใชง้บประมาณของหน่วยงาน 
เน่ืองจากการดาํเนินงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผา

ในท่ีโล่งของหน่วยงานต่าง ๆ ในจงัหวดัลาํปางนั้นของภาครัฐ ดาํเนินการโดยการจดัตั้งศูนยบ์ริหาร
จดัการปัญหาและแจง้ขอความร่วมมือไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาตาม
แผนงานท่ีจดัทาํข้ึน ซ่ึงในการดาํเนินงานนั้นไม่ไดมี้งบประมาณจากส่วนกลางในการสนบัสนุนการ
ดาํเนินการตามแผนงานท่ีขอให้สนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํให้ไม่สามารถดาํเนิน
กิจกรรมตามแผนงานท่ีได้รับการขอความร่วมมือได้อย่างเต็มท่ี โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 24 
(เจา้หนา้ท่ีควบคุมไฟป่ากรมอุทยานสตัวป่์าและพนัธ์ุพืชจงัหวดัลาํปางท่านท่ี 1, 2556)  กล่าววา่ 
 

เน่ืองจากเป็นการขอความร่วมมือมาทางเราก็มีความเตม็ใจท่ีจะช่วยเหลืออยา่งเตม็ท่ี
แต่ว่าเราก็มีขอ้จาํกดัในการเบิกจ่ายงบประมาณนะเพราะเราขอไปตามภาระหนา้ท่ี
หรือตามแผนงานท่ีเราไดรั้บรายปีเพราะฉะนั้นการท่ีจะลงพื้นท่ีในการสนบัสนุนการ
ดาํเนินงานของทอ้งถ่ินหรือชุมชนตามท่ีขอความร่วมมือมาเราก็ไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณจากงบประมาณส่วนภาระหนา้ท่ีหลกัไดท้าํให้เราไม่สามารถทาํงานได้
เตม็ท่ี อนัท่ีจริงน่าจะมีงบส่วนกลางเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัไฟป่ามาให้
ใชใ้นการดาํเนินกิจกรรมของหน่วยงานและสนบัสนุนการดาํเนินงานของประชาชน 
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สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวในเร่ืองขอ้จาํกดัของการดาํเนินงานของภาครัฐว่านอกจาก
การเบิกจ่ายงบประมาณแลว้ขอ้จาํกดัดา้นเอกสาร ก็มีส่วนสาํคญัท่ีให้การดาํเนินงานของภาครัฐไม่
สามารถร่วมกนัดาํเนินการอย่างจริงจงัได ้โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 22 (เจา้หน้าท่ีสํานักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัลาํปาง, 2556)  กล่าววา่ 
 

ในการดาํเนินงานต่าง ๆ น้ีหน่วยงานก็ตอ้งการผลงานเป็นของหน่วยงานของตวัเอง
นะครับพวกเอกสารการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หน่วยงานก็อยากไดม้าโชวว์่าน้ีเป็น
ผลงานนะเราไดท้าํกิจกรรมน้ีจริง เน่ืองจากการดาํเนินการของภาครัฐนั้นยึดมัน่ใน
เร่ืองหลกัฐาน ถา้เราเอางบไปทาํร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน แลว้เราไม่มีผลงานกลบัมาน้ี
เราก็โดนสอบแลว้ว่าเอาไปทาํจริงไหมเราจึงไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
จากขอ้มูลผลการศึกษาขา้งตน้สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานการแกไ้ข

ปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งจังหวดัลาํปาง ทั้ งในส่วนของการดําเนินงานของภาค
ประชาชนและภาครัฐได้ดังน้ี ปัญหาและอุปสรรคการดาํเนินงานของภาคประชาชนพบว่ามี 2 
ประเด็นประกอบดว้ย 1) การจดัการผูมี้ส่วนไดเ้สียนอกพื้นท่ี เน่ืองจากการแกไ้ขปัญหาหมอกควนั
และการเผาในท่ีโล่งของภาคประชาชนนั้นมีแนวทางการดาํเนินงานท่ีสาํคญัคือการอนุรักษแ์ละพื้น
ฟูป่าตน้นํ้ าทาํให้คนกลุ่มหน่ึงตอ้งเสียผลประโยชน์ในการเขา้มาหาของป่า หรือเขา้มาตดัไม่มีค่าใน
พื้นท่ีและเขา้มาก่อกวนการทาํงานของชาวบา้น และประเด็นท่ี 2) คือการขาดงบประมาณในการ
ดาํเนินงาน จากการศึกษาพบว่าแนวทางการดาํเนินงานของภาคประชาชนนั้นอาศยัการใชว้สัดุและ
อุปกรณ์ท่ีหาไดจ้ากพ้ืนท่ีและกาํลงัประชาชนในพื้นท่ีเป็นหลกัในการขบัเคล่ือนกิจกรรมซ่ึงแทบจะ
ไม่ตอ้งใชง้บประมาณในการดาํเนินการเลยแต่ในการพฒันาโครงการท่ีทาํใหเ้กิดผลประโยชน์ท่ีเป็น
รูปธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับในผลประโยชน์จากโครงการท่ีร่วมทาํนั้ นจําเป็นต้องอาศัย
งบประมาณท่ีสูงทาํให้ไม่สามารถดาํเนินการไดซ่ึ้งอาจจะเป็นสาเหตุให้ประชาชนตดัสินใจไม่เขา้
ร่วมดาํเนินโครงการต่อไดใ้นท่ีสุด  

ในส่วนของการดาํเนินงานภาครัฐนั้นพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานดงัน้ี     
1) การขาดแคลนบุคลากรในระดบัปฏิบติังาน เน่ืองจากการดาํเนินงานของภาครัฐเป็นการขอความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งเขามาร่วมแกไ้ขปัญหาทาํใหไ้ม่สามารถนาํบุคลากรใน
หน่วยงานเขา้มาดาํเนินการในงานส่วนน้ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 2) ความไม่พร้อมของอุปกรณ์ จากการศึกษา
พบว่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการเผาในท่ีโล่งทั้งอุปกรณ์ในการดบัไฟ
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หรืออุปกรณ์ในการจดัการกบัมูลฝอยหรือเศษวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตรนั้นยงัไม่มีความเพียงพอ
และส่วนหน่ึงก็ชาํรุดไม่อยู่ในสภาพท่ีสามารถใชง้านไดอี้กทั้งยงัขาดซ่ึงอุปกรณ์ในการดบัไฟท่ีมี
ประสิทธิภาพทาํให้ไม่สามารถจดัการกบัปัญหาไดท้นัการณ์ 3)การทาํงานท่ีขาดการบูรณาการอยา่ง
แทจ้ริง จากการศึกษาพบว่าการดาํเนินงานของภาครัฐนั้นแมจ้ะมีการร่วมกนัประชุมเพื่อหาแนว
ทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนัแต่ในการปฏิบติัจริงนั้นยงัไม่การการลงมือปฏิบติังานร่วมกนัและประเด็น
ท่ี และ 4)ขอ้จาํกดัในการใชง้บประมาณของหน่วยงาน จากการศึกษาพบว่า เน่ืองจากการดาํเนิน
กิจกรรมในการแกไ้ขปัญหาน้ีจาํเป็นตอ้งใชก้าํลงับุคลากรและงบประมาณของหน่วยงานท่ีไดรั้บขอ
ความร่วมมือโดยไม่มีงบประมาณส่วนกลางสนับสนุน ทาํให้ในการดาํเนินงานนั้นจาํเป็นตอ้งมี
เอกสารหรือตอ้งมีการทาํผลงานส่งกลบัหน่วยงานตน้สังกดัทาํใหเ้กิดความยุง่ยากในการดาํเนินงาน
และยงัเป็นสาเหตุสาํคญัใหไ้ม่สามารถทาํงานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนได ้

จากผลการศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งจงัหวดัลาํปาง สามารถสรุปไดด้งัตาราง ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.6 ปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหา

หมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งจงัหวดัลาํปาง 
 

ประเด็น ผลการศึกษา 
1. ปัญหาและ
อุปสรรคการ
ดาํเนินงานของ
ภาคประชาชน 

- การจดัการผูมี้ส่วนไดเ้สียนอกพื้นท่ี เน่ืองจากการแกไ้ขปัญหาหมอกควนั
และการเผาในท่ีโล่งของภาคประชาชนนั้นมีแนวทางการดาํเนินงานท่ีสาํคญั
คือการอนุรักษแ์ละพ้ืนฟปู่าตน้นํ้าทาํใหค้นกลุ่มหน่ึงตอ้งเสียผลประโยชน์ใน
การใชพ้ื้นท่ี  
- การขาดงบประมาณในการดาํเนินงาน จากการศึกษาพบวา่แนวทางการ
ดาํเนินงานของภาคประชาชนนั้นหากไม่ไดรั้บการสนบัสนุนทางดา้น
งบประมาณจากภาครัฐหรือหน่วยงานภายนอกกจ็ะไม่สามารถใชป้ระโยชน์
จากกิจกรรมหรือโครงการท่ีดาํเนินการไดซ่ึ้งจะส่งผลใหป้ระชาชนไม่เห็นถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรมหรือโครงการและเป็นเหตุให้
ประชาชนไม่เขา้ร่วมกิจกรรมหรือโครงการในท่ีสุด 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 
2. ปัญหาและ
อุปสรรคการ
การดาํเนินงาน
ภาครัฐ 

- การขาดแคลนบุคลากรในระดบัปฏิบติังาน เน่ืองจากการดาํเนินงานของภาครัฐเป็น
การขอความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งเขามาร่วมแกไ้ขปัญหาทาํ
ใหไ้ม่สามารถนาํบุคลากรในหน่วยงานเขา้มาดาํเนินการในงานส่วนน้ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 - ความไม่พร้อมของอุปกรณ์ จากการศึกษาพบวา่ อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาการเผาในท่ีโล่งทั้งอุปกรณ์ในการดบัไฟหรืออุปกรณ์ในการจดัการ
กบัมูลฝอยหรือเศษวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตรนั้นยงัไม่มีความเพียงพอและส่วน
หน่ึงกช็าํรุดไม่อยูใ่นสภาพท่ีสามารถใชง้านไดอี้กทั้งยงัขาดซ่ึงอุปกรณ์ในการดบัไฟ
ท่ีมีประสิทธิภาพทาํใหไ้ม่สามารถจดัการกบัปัญหาไดท้นัการณ์ 
- การทาํงานท่ีขาดการบูรณาการอยา่งแทจ้ริง จากการศึกษาพบวา่การดาํเนินงานของ
ภาครัฐนั้นแมจ้ะมีการร่วมกนัประชุมเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนัแต่ในการ
ปฏิบติัจริงนั้นยงัไม่การการลงมือปฏิบติังานร่วมกนั 
- ขอ้จาํกดัในการใชง้บประมาณของหน่วยงาน จากการศึกษาพบวา่ ไม่มีงบประมาณ
ส่วนกลางสนบัสนุน ทาํใหใ้นการดาํเนินงานนั้นจาํเป็นตอ้งมีเอกสารหรือตอ้งมีการ
ทาํผลงานส่งกลบัหน่วยงานตน้สงักดัทาํใหเ้กิดความยุง่ยากในการดาํเนินงานและยงั
เป็นสาเหตุสาํคญัใหไ้ม่สามารถทาํงานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนได ้

 

4.3 แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก
ควนัจากการเผาในทีโ่ล่งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในจงัหวดัลาํปาง 

 
จากการศึกษาขอ้มูลเอกสารและการสัมภาษณ์เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งท่ี
เหมาะสมกบัจงัหวดัลาํปาง พบวา่ มีแนวทางต่าง ๆ ประกอบดว้ย 1) แนวทางการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนเชิงนโยบาย และ 2) แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงปฏิบติั 
ซ่ึงมีรายละเอียดแต่ละประเดน็ดงัน้ี 
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4.3.1 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงนโยบาย 
แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชานเชิงนโยบายประกอบดว้ย นโยบายการ

ส่งเสริมสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรของชุมชน นโยบายสนับสนุนการจัดตั้ งป่าชุมชน 
นโยบายการส่งเสริมการจดัการปัญหาขยะและเศษวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตรโดยมีรายละเอียดผล
การศึกษาแต่ละประเดน็ดงัน้ี 

1) นโยบายการส่งเสริมสิทธิชุมชนในการจดัการทรัพยากรของชุมชน 
เน่ืองจากแนวทางการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งในแต่ละพื้นท่ีนั้น

มีความแตกต่างกนัซ่ึงจะข้ึนอยู่กบับริบทของพื้นท่ีและชุมชนนั้น ๆ และเพ่ือให้การแกไ้ขปัญหา
หมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งมีความเหมาะสมกบับริบทของพื้นท่ีและชุมชนมากท่ีสุด ภาครัฐจึง
ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนท่ีไดคิ้ดวิธีการจดัการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ี
โล่ง โดยการยอมรับในกฎหรือระเบียบชุมชนท่ีชุมชนตั้งข้ึน โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 18 (ผูน้าํ
ชุมชนคนท่ี 3 ตาํบลหวัเสือ อาํเภอแม่ทะ, 2556) กล่าววา่  
 

จริง ๆ ประชาชนน่าจะมีสิทธิในการจดัการชุมชนตวัเองนะพ่อว่า เพราะอะไรเพราะ
นโยบายท่ีให้มามนัไม่สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาในชุมชนไงคนคิดอยู่ในห้อง
แอร์ไดม้าดูบา้งหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่ามนัทาํไดไ้หมยกตวัอยา่งเช่น บอกว่าพื้นท่ีเกษตรน้ี
ห้ามเผาแลว้จะให้เขากาํจดัพวกวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตรยงัไงมาดูสิเขาปลูกกนั
ตามเขาจะให้ทาํลายยงัไงก็ทาํไดอ้ย่างเดียวคือเผาแต่จะเผายงัไงให้มนัมีผลกระทบ
น้อยอย่างน้ีสิท่ีตอ้งคิดไม่ใช้ไม่ให้เผาเผาจบัซ่ึงถา้มาอยู่กับชุมชนมาทาํขอ้ตกลง
ร่วมกนัว่าถา้จาํเป็นตอ้งเผาเผาไดแ้ต่ตอ้งควบคุมใหดี้อยา่งน้ีเป็นตน้ ใหชุ้มชนคิดกนั
แลว้และเป็นขอ้ตกลงในชุมชนว่าให้เผาไดแ้ต่ตอ้งมีการควบคุมถา้ในชุมชนเห็น
ตรงกนัว่าทาํไดก้็ตอ้งใหเ้ขาทาํไดโ้ดยภาครัฐอาจมาดูแลเร่ืองเวลาและวิธีการจดัการ
เช้ือเพลิงอะไรกว็า่ไป 

 
เป็นไปในทิศทางเดียวกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 16 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 ตาํบลบา้นสา 

อาํเภอแจห่้ม, 2556) ท่ีกล่าวว่า “ เรามีการออกกฎชุมชนในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัในพื้นท่ีเรา
อยู่แลว้ซ่ึงเราคิดว่ามนัเหมาะสมกบัเรามากท่ีสุดและคนในชุมชนทุกคนก็ยอมรับดงันั้นพ่อคิดว่า
ภาครัฐก็ควรเห็นดว้ยกบัวิธีการท่ีชุมชนคิดข้ึนและช่วยส่งเสริมให้มีการจดัตั้งกฎระเบียบชุมชนใน
การแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งน้ีนะ”  
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สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 24 (เจา้หนา้ท่ีควบคุมไฟป่ากรม
อุทยานสัตวป่์าและพนัธ์ุพืชจงัหวดัลาํปางท่านท่ี 2, 2556)  ท่ีกล่าวว่า “ตอนน้ีท่ีเราพยายามทาํคือ
พยายามใหเ้ขามีการตั้งกฎระเบียนชุมชนข้ึนมาแต่ในภาพรวมแลว้ก็ยงัไม่เป็นท่ียอมรับของภาครัฐท่ี
แกไ้ขปัญหาเร่ืองน้ีเพราะอะไรเพราะขดักบันโยบายหลกัซ่ึงถา้เราอยากให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วม
อยา่งแทจ้ริงเราควรสนบัสนุนชุมชนเร่ืองน้ีดว้ย” 

2) นโยบายสนบัสนุนการจดัตั้งป่าชุมชน 
การจดัตั้งป่าชุมชนนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากการ

ดาํเนินกิจกรรมการอนุรักษพ์ื้นท่ีป่า ซ้ึงตอบแทนกลบัมาในรูปแบบของอาหาร หรือรายไดจ้ากการ
หาของป่า อีกทั้งการจดัตั้งป่าชุมชนนั้นยงัเป็นการสร้างกรอบพ้ืนท่ีอนุรักษ ์เพื่อป้องกนัการบุกรุก
พื้นท่ีป่าไดท้างออ้ม โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 22 (เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัลาํปาง, 
2556) กล่าววา่ 
 

พี่ว่าการส่งเสริมให้ชุมชนมีป่าชุมชนเป็นของตวัเองน้ีเป็นเร่ืองท่ีดีนะเพราะคนท่ี
รักษาป่าก็ควรไดใ้ชป้ระโยชน์จากป่าอีกทั้งการให้สิทธิในการดูแลป่าในส่วนนั้นยงั
เป็นการป้องกนัไม่ใหใ้ครเขามาบุกรุกพื้นท่ีป่าไดง่้าย ๆ อีกดว้ยนะเพราะอะไรเพราะ
มนัตอ้งผา่นหมู่บา้นตอ้งเขา้ไปในป่าชุมชนคนในชุมชนก็เห็นซ่ึงจากประสบการณ์น้ี
ถา้เป็นคนนอกพ้ืนท่ีเขา้มาส่วนมากเขาจะไม่ใหเ้ขา้ไปใชป้ระโยชน์จากป่าท่ีเขารักษา
หรอก ซ่ึงป่าพวกน้ีชุมชนเขากมี็กฎของชุมชนในการดูแลอยูแ่ลว้ 

 
ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 17 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 2 ตาํบลพิชยั 

อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556) ท่ีกล่าวว่า “ป่าท่ีเห็นน้ีเป็นป่าชุมชนนะซ่ึงการใชป้ระโยชน์น้ีเราก็มี
กฎเกณฑว์่างไวช้ดัเจนและท่ีตอ้งมีป่าชุมชนเพราะคนในชุมชนเราจะไดใ้ชป้ระโยชน์ร่วมกนัไดถ้า้
เป็นป่าสงวนน้ีเราเขา้ไปเก็บของป่าไม่ไดน้ะคนก็จะไม่สนใจท่ีจะรักษาป่า”และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกบัคาํกล่าวของ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 10 (ประชาชนคนท่ี 10 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง, 
2556) ท่ีกล่าวว่า “ท่ีดูแลป่าชุมชนเพราะป่าชุมชนเป็นแหล่งอาหารของคนนะไม่มีเงินน้ีก็เขา้มาหา
ของป่าสบายพอไดกิ้นไปวนั ๆ ไม่ตอ้งเสียเงินดว้ยแต่ถา้ไม่ใชป่้าชุมชนน้ีเราเขา้ไปทาํอะไรไม่ไดเ้ขา้
ไปเขากจ็บัเอาสิ” 

3) นโยบายการส่งเสริมการจดัการปัญหาขยะและเศษวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตร 
ปัญหาการเผาขยะและวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตรในชุมชนก็เป็นอีกสาเหตุหน่ึงของ

การเกิดปัญหาหมอกควนั ซ่ึงสาเหตุท่ีมีการเผาขยะในชุมชนหรือเผาวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตรอยู่
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นั้นเป็นเพราะขาดการส่งเสริมวิธีการจดัการกบัขยะและเศษวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตร เน่ืองจาก
การจดัการกบัขยะและเศษวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตรจาํเป็นตอ้งใชอ้งคค์วามรู้และเคร่ืองจกัรท่ีมี
ความเหมาะสม ซ่ึงจะทาํใหต้น้ทุนทางการเกษตรนั้นสูงข้ึนตามไปดว้ย โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 18 
(ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3 ตาํบลหวัเสือ อาํเภอแม่ทะ, 2556)  กล่าววา่ 
 

ภาครัฐควรส่งเสริมการจดัการปัญหาขยะและเศษวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตรท่ีเป็น
รูปธรรมมากกว่าน้ีไม่ใชม้าบอกให้เอาไปทาํปุ๋ยสิและก็ทาํใหดู้ว่าทาํยงัไงทาํเสร็จก็เอา
เคร่ืองมือกลบัไปแลว้ชาวบา้นเขาจะเอาจากไหนมาทาํต่อหละไหนจะเคร่ืองบด รถไถ 
ซ่ึงมนัเป็นตน้ทุนทั้งนั้นเลยนะเกษตรกรเขาเห็นว่าเป็นตน้ทุนเป็นภาระนะถา้อยาก
แกปั้ญหาเร่ืองน้ีจริงกค็วรส่งเสริมกนัอยา่งจริงจงัมีเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือมาใหเ้ขา 
 

สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 22 (เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานสาธารณสุข
จงัหวดัลาํปาง, 2556) ท่ีกล่าววา่  
 

การแกปั้ญหาการเผาวชัพืชหรือตอซงัในพื้นท่ีการเกษตรและการเผาขยะในชุมชนก็
สาํคญัและควรใหก้ารส่งเสริมมาก ๆ เพราะเป็นจุดท่ีผมว่าแกไ้ขยากมากเพราะอะไร
ครับเพราะมนัมีเร่ืองของตน้ทุนมาเก่ียวขอ้งเร่ืองของวิถีชีวิตเขา้มาเก่ียวขอ้งน้อง
สังเกตดูพฤติกรรมอยา่งหน่ึงของคนภาคเหนือคือต่ืนเชา้มาเขาจะกวาดหนา้บา้นกนั
แลว้ก็เผาเพราะอะไรเพราะมนัสกปรกคนไม่ชอบดงันั้นจึงตอ้งมีการจดัการขยะท่ีดี
ส่งเสริมการคดัแยกขยะจดัระบบจดัเก็บขยะใหมี้ประสิทธิภาพน้ีอาจเป็นส่ิงท่ีตอ้งทาํ
และในพ้ืนท่ีเกษตรก็ตอ้งมีการส่งเสริมการฝังกลบ การฝังกลบน้ีตอ้งใชอ้ะไรครับ
อย่างนอ้ยก็รถไถแลว้ชาวบา้นเขาจะเอามาจากไหนครับ ให้เอามาทาํปุ๋ยหมกัเขาจะ
ขนยงัไง จะบทยงัไง พี่รู้ว่าส่ิงพวกน้ีมนัดีกว่าการเผาพ่ีว่าเกษตรกรก็รู้แต่ปัญหาคือ
เขาจะเอาทุนท่ีไหนมาทาํภาครัฐตอ้งส่งเสริมกนัจริงจงัมากกวา่น้ีนะพี่วา่ 

 
4) การปรับนโยบายการปฏิรูปท่ีดิน 
สาเหตุสําคญัของการเผาป่าส่วนหน่ึงเกิดจากความตอ้งการในพื้นท่ีดินทาํกินของ

เกษตรกรท่ีอยู่บริเวณรอบผืนป่า เน่ืองจากโยบายการปฏิรูปท่ีดินท่ีมีอยู่ในปัจจุบนันั้นมีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเขา้เป็นเจา้ของท่ีดินป่าท่ีเส่ือมโทรมเพื่อทาํการเกษตรได ้ซ่ึงเป็นแรงจูงใจท่ีดีท่ี
จะทาํให้เกษตรกรท่ีมีความตอ้งการท่ีดินทาํกิน หรือผูท่ี้ตอ้งการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีนั้น ๆ 
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แผ่วถางและเผาทาํลายป่าเพื่อให้ผืนป่าท่ีเคยอุดมสมบูรณ์กลายเป็นพื้นท่ีเส่ือมโทรมและรอจงัหวะ
ในการเขา้ครอบครองอยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงหากภาครัฐตอ้งการแกไ้ขปัญหาในลกัษณะน้ีควรส่งเสริมให้
ชุมชนใกลเ้คียงไดมี้โอกาสเขา้มาใชป้ระโยชน์โดยอาจจะมีการปรับเปล่ียนจากพื้นท่ีป่าหรือเขต
อนุรักษ์ให้เป็นป่าชุมชนท่ีสามารถเปิดโอกาสให้ชุมชนท่ีเขา้ไปฟ้ืนฟูสภาพป่าให้สามารถใช้
ประโยชน์จากป่าได ้โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 22 (เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัลาํปาง, 
2556) กล่าววา่  
 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ไปครอบครองพ้ืนท่ีป่าเส่ือมโทรมน้ีถือเป็นส่วน
หน่ึงของสาเหตุของการเผาป่าเลยนะเพราะนโยบายเขา้เปิดโอกาสให้คนท่ีตอ้งการ
ท่ีดินทาํกินเขา้ไปใชท่ี้ดินท่ีเส่ือมโทรมในการทาํกินถา้นอ้งไม่มีท่ีดินทาํกินนอ้งจะทาํ
ยงัไงครับนอ้งกถ็างไปเผาไปแลว้กร็อสาํรวจและปฏิรูปท่ีดินนอ้งกเ็ขา้ไปจบัจองนอ้ง
ก็จะไดท่ี้ดินทาํกินเสร็จแลว้ก็ขายแลว้ก็รุกใหม่สรุปมนัก็จะเป็นวฐัจกัรวนอยูแ่บบน้ี
ป่าเราก็จะหมดไปเร่ือย ๆ ท่ีจริงถา้ลองปรับใหม่แทนท่ีจะให้ใครคนใดคนหน่ึงเป็น
เจา้ของเราลองปรับมาให้ชุมชนรอบๆมาเป็นเจา้ของพี่ว่าน่าจะลดปัญหาการเผาได้
เยอะเลยนะเพราะไม่มีใครไดป้ระโยชน์ จากการเผาหรือทาํลายป่าและการทาํแบบน้ี
ยงัเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการดูแลและใช้
ประโยชน์จากป่าท่ีพวกเขาร่วมกนัรักษาซ่ึงจะเป็นการสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์
ป่าทางออ้ม 

  
จากข้อมูลผลการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งท่ีเหมาะสมกบัจงัหวดั
ลาํปางพบวา่มีแนวทางต่าง ๆ ประกอบดว้ย 

1) แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงปฏิบติั ประเด็นหน่ึงคือการ
ส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชนซ่ึงสามารถทาํไดโ้ดย การสร้างตระหนกัถึงปัญหาหมอกควนัและ
การเผาในท่ีโล่ง การส่งเสริมอาชิพในชุมชน การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีของประชาชนในชุมชน 
ประเดน็ท่ีสองคือการสนบัสนุนดา้นงบประมาณการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งนั้น
จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อใหกิ้จกรรมทาํ
ชุมชนทํานั้ นมีการต่อยอดเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดของโครงการนั้ น ๆ ซ่ึงจะทําให้
ประชาชนได้เห็นผลประโยชน์ของกิจกรรมท่ีได้ลงมือทาํชัดเจนมากยิ่งข้ึน ประเด็นท่ีสามการ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการป้องกนัปัญหาหมอกควนัไฟป่ากบัชุมชนขา้งเคียง เน่ืองจากปัญหา
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หมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งนั้นเป็นปัญหาท่ีไม่ไดจ้าํกดัอยู่ในเฉพาะพ้ืนท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงท่ีเป็น
ตน้เหตุของปัญหาแต่จะส่งผมกระทบไปยงัพื้นท่ีขา้งเคียงดว้ย และประเด็นท่ีส่ี ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในทุกระดบั เป็นกระบวนการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนท่ีไดมี้ส่วน
ในการตดัสินใจในการบริหารจดัการแกปั้ญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งท่ีมีความสอดคลอ้ง
กับปัญหาท่ีชุมชนมีโดยการสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาท่ีชุมชนมีและ
สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัในภาพรวม 

2) แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงนโยบาย ซ่ึงสามารถสรุป
รายละเอียดผลการศึกษาในแต่ละประเดน็ไดด้งัน้ี ประเดน็ท่ีหน่ึงนโยบายการส่งเสริมสิทธิชุมชนใน
การจดัการทรัพยากรของชุมชน ภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ีไดคิ้ดวิธีการจดัการ
แกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่ง โดยการยอมรับในกฎหรือระเบียบชุมชนท่ีชุมชนตั้งข้ึน
ประเด็นท่ีสอง นโยบายสนับสนุนการจัดตั้ งป่าชุมชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากการดาํเนินกิจกรรมการอนุรักษพ์ื้นท่ีป่า ซ้ึงตอบแทนกลบัมาในรูปแบบของอาหาร 
หรือรายไดจ้ากการหาของป่า อีกทั้งการจดัตั้งป่าชุมชนนั้นยงัเป็นการสร้างแนวกนัชนรอบพื้นท่ี
อนุรักษ ์เพื่อป้องกนัการบุกรุกพื้นท่ีป่าทางออ้มดว้ย ประเด็นท่ีสาม นโยบายการส่งเสริมการจดัการ
ปัญหาขยะและเศษวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตรเป็นการส่งเสริมวิธีการจดัการกบัขยะและเศษวสัดุ
เหลือท้ิงทางการเกษตร เน่ืองจากการจดัการกบัขยะและเศษวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตรจาํเป็นตอ้ง
ใชอ้งคค์วามรู้และเคร่ืองจกัรท่ีมีความเหมาะสมภาครัฐจึงควรมีสวนในการสนบัสนุนภาคประชาชน
และประเด็นท่ีส่ี การปรับนโยบายการปฏิรูปท่ีดิน เน่ืองจากโยบายการปฏิรูปท่ีดินท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั
นั้นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้เป็นเจา้ของท่ีดินป่าท่ีเส่ือมโทรมเพื่อทาํการเกษตรได ้ซ่ึงเป็น
แรงจูงใจท่ีดีท่ีจะทาํใหเ้กษตรกรท่ีมีความตอ้งการท่ีดินทาํกิน หรือผูท่ี้ตอ้งการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใน
พื้นท่ีนั้นๆ แผว่ถางและเผาทาํลายป่าเพื่อใหผ้นืป่าท่ีเคยอุดมสมบูรณ์กลายเป็นพื้นท่ีเส่ือมโทรม หาก
ภาครัฐตอ้งการแกไ้ขปัญหาน้ีควรส่งเสริมให้ชุมชนใกลเ้คียงพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมไดมี้โอกาสเขา้มา
ใชป้ระโยชน์โดยให้เป็นป่าชุมชนท่ีสามารถเปิดโอกาสให้ชุมชนท่ีเขา้ไปฟ้ืนฟูสภาพป่าใหส้ามารถ
ใชป้ระโยชน์จากป่าท่ีชุมชนร่วมกนัปลูกข้ึนได ้

จากผลการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัแลแกไ้ข
ปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งเหมาะสมกับจังหวดัลาํปาง สามารถสรุปได้ดังตาราง 
ดงัต่อไปน้ี 
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4.3.2 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงปฏิบัติ 
แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงปฏิบติั สามารถทาํไดห้ลายแนวทาง

และผลจากการสัมภาษณ์ผู ้นําชุมชนและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ  พบว่ามีหลายแนวทางท่ีสําคัญ
ประกอบด้วย การส่งเสริมความเขม้แข็งชุมชน การสนับสนุนการสร้างกฎระเบียบชุมชน การ
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมการลดและความคุมการเผาในพื้นท่ี  
ต่าง ๆ ระดบัชุมชน ซ่ึงมีรายละเอียดผลการศึกษาในแต่ละประเดน็ ดงัน้ี 

1) การส่งเสริมความเขม้แขง็ชุมชน 
การส่งเสริมความเขม้แขง็ชุมชนเป็นส่ิงจาํเป็นในการดาํเนินกิจกรรมดา้นการมีส่วน

ร่วมในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากการแกไ้ขปัญหาหอ
มกควนัและการเผาในท่ีโล่งนั้นไม่อาจอาศยัเพียงการทาํงานของหน่วยงานภาครัฐหรือการออก
กฎหมายท่ีเขม้งวดมาบงัคบัใช้เพื่อแกไ้ขปัญหาให้ประสบผลสําเร็จได ้ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีมี
เจา้หนา้ท่ีภาครัฐในการควบคุมดูแลแกไ้ขปัญหานั้นมีไม่เพียงพอท่ีจะกาํกบัดูแลทุกพื้นท่ีของจงัหวดั
ไดอ้ย่างครอบคลุม จึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งอาศยัการดาํเนินงานโดยภาคประชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการแกไ้ขปัญหาน้ี ซ่ึงประเด็นหน่ึงของการท่ีจะทาํให้ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถดาํเนินการ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสบผลสาํเร็จคือการส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชนซ่ึงมาสารถทาํ
ไดโ้ดย การสร้างตระหนกัถึงปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่ง การส่งเสริมอาชิพในชุมชน การ
สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีของประชาชนในชุมชน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) การสร้างตระหนกัถึงปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่ง 
การสร้างความรู้ความเขา้ในใหแ้ก่ประชาชนเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะสามารถกระตุน้ให้

ประชาชนมีความตระหนักถึงปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่ง และความสําคญัของการ
ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาน้ี ซ่ึงสามารถทาํไดโ้ดยการประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ ส่งเสริมการอบรม
ศึกษาดูงานและการฝึกปฏิบติัจริงเพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ในแนวทางแกไ้ขปัญหาสูงสุด โดยผูใ้ห้
สมัภาษณ์ท่านท่ี 17 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 2 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556) กล่าววา่ 
 

ส่ิงสําคญัในการแกไ้ขปัญหาน้ีคือตอ้งทาํให้คนรู้ถึงผลกระทบท่ีเขาจะไดรั้บและ
ความสาํคญัของการดาํเนินงานในการแกไ้ขปัญหาซ่ึงภาครัฐสามารถทาํไดโ้ดยการ
พาผูน้าํชุมชนหรือแกนนาํชุมชนเขา้มาศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีจริงท่ีเขาทาํแลว้ประสบ
ผลสาํเร็จเขาจะไดเ้ห็นภาพท่ีชดัข้ึนว่าทาํจะตอ้งทาํยงัไงทาํแลว้ผลมนัจะเป็นอยา่งไร
แลว้ให้เขาลงมือทาํจริงเขาจะไดไ้ปบอกต่อหรือนาํไปประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีเขาได ้
ไม่ใช่ไปจดัประชุมในโรงแรมส้ินเปลืองและไม่ไดผ้ล 
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สอดคลอ้งกับคาํกล่าวของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 22 (เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัลาํปาง, 2556) ท่ีกล่าวว่า “วิธีการป้องกนัแกไ้ขปัญหาอย่างแรกตอ้งสร้าง
จิตสํานึกให้เกิดก่อนและตอ้งทาํให้เขา้ใจเร่ืองปัญหาและผลกระทบต่าง ๆ ท่ีเกิดจากปัญหาหมอก
ควนัก่อนเขาถึงจะเห็นความสาํคญัในการแกไ้ขปัญหา” 

(2) การส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
การส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ตามศักยภาพและทรัพยากรของชุมชน พฒันา

ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เพื่อให้เกิดจิตสํานึกในการปกป้อง
ทรัพยากร ป้องกนัการเผาเพื่อหาของป่าและการบุกรุกพื้นท่ีป่าไดอ้ยา่งย ัง่ยนื เน่ืองจากปัญหาสาํคญั
ท่ีทาํใหเ้กิดการเผาคือปัญหาเร่ืองรายไดท่ี้ไม่เพียงพอกบัรายจ่ายในครอบครัว ไม่ว่าการเผาป่าเพื่อหา
เห็ดหรือผกัหวานป่าซ่ึงสามารถขายไดใ้นราคาท่ีสูง หรือการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตรเพื่อลดตน้ทุนใน
การผลิต โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 22 (เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัลาํปาง, 2556) กล่าววา่  
 

ท่ีเขาตอ้งเผาเพราะความหวงัว่าจะมีรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนไม่ว่าจะเป็นการเผาป่าเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงผกัหวานหรือเห็ดถอบ ซ่ึงขายไดร้าคาหรือเผาในนาขา้วเพราะว่าอะไรครับ
เพราะการไถกลบตน้ทุนมนัสูงไงครับทางออกท่ีดีท่ีสุดคือการเผาครับตน้ทุนตํ่าแต่
สามารถไดผ้ลลพัธ์เท่ากนัคือท่ีโล่งดงันั้นถา้จะแกเ้ราตอ้งคาํนึงถึงการสร้างรายได้
เสริมใหเ้ขาดว้ยทาํยงัไงใหเ้ขามีรายไดโ้ดยไม่ตอ้งเผาป่าไม่ตอ้งเผาตอซงัการเผาในท่ี
ป่าน้ีเราแกไ้ดโ้ดยเปิดโอกาสให้เขาใชป้ระโยชน์ในไดจ้ากป่าท่ีเขาร่วมอนุรักษเ์ช่น
ไมไ้ผห่รือการหาของป่าไปขายไดโ้ดยมีการจดัการท่ีดีผลวา่น้ีเป็นทางออกหน่ึงครับ 

 
สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 18 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3 ตาํบลหัว

เสือ อาํเภอแม่ทะ, 2556) ท่ีกล่าววา่  
 

ปัญหาเร่ืองปากทอ้งน้ีสาํคญัมากถา้คนเรายงัไม่อ่ิมยงัหิวอยูจ่ะใหเ้ขามาลดการเผาป่า
ซ่ึงสามารถสร้างรายไดใ้หเ้ขาจากการหาของป่าไดห้รือจะใหไ้ถกลบแทนการเผาใน
ท่ีเกษตรคาํถามคือเขาจะทาํไหมในเม่ือเขาตอ้งการเงินมาใชใ้นครอบครับดงันั้นจะ
ทาํยงัไงให้เขามีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการดูแลป่าไมน้ี้สําคญัอย่างบา้นพ่อน้ีเม่ือก่อนมี
ปัญหานํ้ าไม่มีนํ้ าทาํนาทาํการเกษตรกนัมนัก็ไม่ไดผ้ลทาํไปก็ขาดทุนเพราะเราไม่มี
นํ้ า แต่พอเราหันมาช่วยกันอนุรักษ์ป่าเราก็มีนํ้ ามาใช้ชาวบ้านเขาเห็นว่าได้ผล
ประโยชน์เขากจ็ะเขา้มาร่วมปกป้องพื้นป่าและอนุรักษผ์นืป่าเอง 
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(3) การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีของประชาชนในชุมชน 
การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีของประชาชนในชุมชนนั้นเป็นกลยทุธ์ท่ีสาํคญัในการ

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเน่ืองจากหากประชาชนในชุมชนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
กนัจะทาํให้เกิดความสามคัคีในการแกไ้ขปัญหาและสามารถชกัจูงไปในทิศทางเดียวกนัไดง่้าย อีก
ทั้งยงัเป็นแนวทางท่ีสําคญัในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเขา้ร่วมการ
ดาํเนินกิจกรรมของชุมชน ซ่ึงมีแนวทางในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีในชุมชนไดห้ลายรูปแบบผา่น
กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน อาทิเช่น การจดักิจกรรมในวนัสําคญัต่าง ๆ การรวมกลุ่มกิจกรรมใน
ชุมชน รวมไปถึงการสร้างวฒันธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 
16 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม, 2556) กล่าววา่ 
 

การทาํให้คนในชุมชนใชว้ิถีชีวิตแบบเก้ือกูลกนัน้ีก็เป็นอีกอย่างท่ีตอ้งทาํในการ
สร้างการมีส่วนร่วมน้ีนะ เพราะมนัทาํให้คนในชุมชนเกิดความรู้สึกร่วมกนัไดง่้าย 
จะทาํอะไรเขาก็จะมาช่วยกนัเองบางทีไม่ตอ้งไปขอร้อง ท่ีบา้นพ่อทาํไดส่้วนหน่ึงก็
เป็นเพราะคนในชุมชนเราสามคัคีกนันะ แต่เร่ืองพวกน้ีมนัตอ้งสร้างให้เกิดอย่าง
บา้นพ่อก็มีการจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้คนในหมู่บา้นได้มาพบปะ
พูดคุยกนั ไม่ว่าจะเป็นการจดังานในวนัสาํคญัต่าง ๆ การจดักลุ่มอาชีพ พวกเน้ียก็
เป็นส่วนหน่ึงท่ีท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชนชาไดเ้กิดความรู้จกัมกัคุน้กนั 

 
สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 18 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3 ตาํบลหัว

เสือ อาํเภอแม่ทะ, 2556) ท่ีกล่าววา่  
 

การทาํตรงน้ีมนัตอ้งใชค้วามสามคัคีของคนในชุมชนนะถึงจะสาํเร็จคาํถามคือจะทาํ
ยงัไงให้คนสามคัคีกนัทุกวนัน้ีสังคมมนัเปล่ียนไปนะเม่ือก่อนทาํแกงหมอ้เดียวน้ีมี
กบัขา้วกินหลายอยา่งเลยเพราะพอทาํแกงแลว้เขาก็จะเอามาปันกนัแต่เด๋ียวน้ีเป็นไง
บา้นใครบา้นมนักลบัถึงบา้นนอนขา้งบา้นกนัน้ีไม่รู้จกักนัหรอกซ่ึงเราตอ้งทาํให้วิถี
ชีวิตเดิมๆ กลบัมาในชุมชนก่อนโดยบา้นพ่อน้ีก็เร่ิมจากการสวนครัวและพยายามให้
เขาแลกเปล่ียนกนัใครมีอะไรก็เอามาแลกกนัและก็มีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัในหมู่บา้น 
อยา่งท่ีนอ้ง ๆ ผา่นมาหนา้หมู่บา้นก็มีกิจกรรมเตรียมงานบุญชุมชนเป็นงานท่ีจดัทุก
ปีเพื่อให้คนในชุมชนได้มาทาํกิจกรรมร่วมกัน หรือวนัสําคัญต่าง ๆ เราก็มีจัด
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กิจกรรมกนัคนในชุมชนจึงมีความสามคัคีกนัพอจะทาํอะไรทีน้ีก็ง่ายและเพราะคน
เขากจ็ะบอกต่อกนัแลว้กเ็ฮกนัไปช่วยกนั 

 
เป็นไปในทิศทางเดียวกบัคาํกล่าวของ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 5 (ประชาชนคนท่ี 5 

ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม, 2556)  ท่ีกล่าววา่ “เขา้มาทาํกิจกรรมตรงน้ีไดก้เ็พราะเห็นเขาทาํกนัเราอยู่
ในสังคมเดียวกบัเขาเราจะไม่ทาํมนัก็ไม่ได ้เวลามีงานในหมู่บา้นน้ีก็คนท่ีรู้จกัทั้งนั้นแหละท่ีมา” 
เป็นไปในทิศทางเดียวกบัคาํกล่าวของผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 8 (ประชาชนคนท่ี 8 ตาํบลพิชยั อาํเภอ
เมืองลาํปาง, 2556) ท่ีกล่าวว่า “สังคมน้ีก็มีส่วนนะคือในหมู่บา้นเรารู้จกักนัหมดพอมีกิจกรรมอะไร
กช่็วย ๆ กนัทาํคนเราจึงสามคัคีกนั” 

2) การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ 
การแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งนั้นจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งไดรั้บการ

สนบัสนุนดา้นงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อใหกิ้จกรรมทาํชุมชนทาํนั้นมีการต่อยอดเพ่ือให้
ไดรั้บผลประโยชน์สูงสุดของโครงการ ทาํใหป้ระชาชนไดเ้ห็นผลประโยชน์ของกิจกรรมท่ีไดล้งมือ
ทาํชดัเจนมากยิ่งข้ึนซ่ึงจะส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชน โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์
ท่านท่ี 16 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม, 2556)  กล่าววา่  
 

การแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจริงๆแลว้ไม่ไดใ้ชง้บสูงมากหรอแต่หากจะใชป้ระโยชน์
จากกิจกรรมท่ีเราทาํให้เต็มท่ีมนัก็ตอ้งมีการต่อยอด เช่นเราสร้างฝายชะลอนํ้ าไว้
หลายๆ ฝายแต่ถา้เรามีมีงบในการทาํอ่างเก็บนํ้ ามนัก็ไร้ประโยชน์ซ่ึงงบท่ีจะทาํมนัก็
สูงเรากอ็ยากใหเ้ขาส่งเสริมเราในตรงนั้นมากกวา่ หรืองบในการดูแลไฟป่าจริงๆ มนั
ก็เป็นเหมือนกาํลงัใจให้ชาวบา้นได้มีกาํลงัใจในการทาํกิจกรรมตรงน้ีต่อไปให้
ประชาชนเขา้รู้ว่าภาครัฐไม่ไดน่ิ้งเฉยกบัปัญหาน้ี...ถามว่างบท่ีให้มาพอหรือไม่นั้น
มนัไม่พอหรอกแต่ก็ดีกว่าให้ประชาชนทาํแลว้เขา้เน้ือตวัเองมนัเป็นการตดักาํลงัใจ
ในการทาํของเขาถา้มีงบตวัน้ีมาใหก้น่็าจะช่วยใหก้ารทาํงานน้ีมนัย ัง่ยนืมากข้ึนได ้

 
สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 17 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 2 ตาํบลพิชยั 

อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556) ท่ีกล่าวว่า “ภาครัฐควรมีส่วนในการสนบัสนุนดา้นงบประมาณในการ
ดาํเนินกิจกรรมของคนในพ้ืนท่ีเพื่อใหเ้กิดการต่อยอดจากส่ิงท่ีเขาทาํอยูไ่ด”้ 

ซ่ึงแนวทางการสนับสนุนด้านงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ไข
ปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งนั้นควรจะเป็นการสนบัสนุนโดยการใหชุ้มชนเป็นผูต้ดัสินใจ
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ในการใชง้บประมาณนั้น ซ่ึงอาจทาํไดโ้ดยการให้ชุมชนเขียนโครงการการแกไ้ขปัญหาหมอกควนั
และการเผาในท่ีโล่งท่ีมีความเหมาะสมกบัพื้นท่ีนาํเสนอหน่วยงานภาครัฐท่ีมีงบประมาณในการ
สนบัสนุนโดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 16 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม, 2556) กล่าว
วา่ “การสนบัสนุนงบน้ีควรใหชุ้มชนเขา้ตดัสินใจในการใชง้บเองนะไม่ใชมี้โครงการมาก่อนและให้
เราไปรับมาทาํเพราะบางอยา่งมนัไม่มีประโยชน์กบัชุมชนแต่มนัเป็นตวัช้ีวดัของหน่วยงานเขา พ่อ
จึงคิดว่าท่ีจริงเขาน่าจะมีเป็นงบกลางให้คนเขียนโครงการไปขอและให้ชุมชนจดัการเองรัฐมาคอย
เป็นพี่เล้ียงเฉย ๆ มนัน่าจะดีกวา่” 

สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 18 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3 ตาํบลหัวเสือ 
อาํเภอแม่ทะ, 2556) ท่ีกล่าววา่ 
 

งบประมาณจะเกิดประโยชน์ต่อเม่ือคนตอ้งการนะถา้มีงบแต่คนไม่ตอ้งการก็ไม่รู้จะ
เอามาทาํไมอยา่งบา้นพอ่ตอ้งการอ่างเกบ็นํ้าแต่เขาใหง้บปลูกป่ามาจะเอาไปสร้างอ่าง
ก็ไม่ไดต้อ้งเอาคนพ่อไปปลูกป่าและไดอ้ะไรปลูกป่าไม่มีนํ้ ารด ตน้ไม่มนัจะโตไหม 
พ่อว่ามนัเสียเปล่าเราเสียไปกบัเร่ืองพวกน้ีเยอะท่ีจริงควรให้การสนับสนุนตามท่ี
ชุมชนร้องขอไปมากกวา่เขาจะไดเ้อามาจดัการปัญหาในบา้นเขา 

 
ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 9 (ประชาชนคนท่ี 9 ตาํบลพิชยั 

อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556) ท่ีกล่าวเสริมว่า “เขาน่าจะเอางบมาใหเ้ราบริหารเอง แลว้เขาก็มาติดตามก็
ไดว้า่เราใชใ้นเร่ืองอะไรไม่ใชมี้งานมาใหเ้ราทาํอยา่งน้ี” 

3) การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหาหมอกควนัไฟป่ากับชุมชน
ขา้งเคียง 

ปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งนั้นก่อใหเ้กิดปัญหามกพิษทางอากาศเชิงพื้นท่ี 
เน่ืองจากปัญหาท่ีเกิดไม่ไดจ้าํกดัอยู่ในเฉพาะพ้ืนท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง แต่จะส่งผมกระทบไปยงัพื้นท่ี
ข้างเคียงด้วย ดังนั้ นแม้ชุมชนจะมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ีเป็นอย่างดีแล้ว ก็ยงัได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาเหล่าน้ีอยู่ ทางหน่ึงท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาน้ีไดคื้อการสร้างเครือข่ายกบั
ชุมชนขา้งเคียงในการร่วมกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่ง โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 
17 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 2 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง, 2556) กล่าวว่า “เร่ืองหมอกควนัน้ีแกเ้ฉพาะจุด
ไม่ไดม้นัตอ้งแกไ้ขในพื้นท่ีใกลเ้คียงดว้ยเพราะวา่ถึงตน้ตอ้งจะไม่มีการเผาแต่ถา้หากชุมชนขา้งเคียง
เผาเราก็ยงัไดรั้บผลกระทบอยูดี่การแกจึ้งตอ้งพยายามดึงชุมชนขา้งเคียงมาร่วมกบัเราดว้ยอยา่งงบท่ี
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เราได้มาปีน้ีเราก็กระจายไปยงัชุมชนขา้งเคียงเพ่ือให้เขาไปแก้ไขปัญหาในชุมชนเขาท่ีมีความ
สอดคลอ้งกบัปัญหาหมอกควนัโดยเขาจะเอาเราเป็นแบบกไ็ด”้ 

เป็นไปในทิศทางเดียวกับคาํกล่าวของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 19 (เจ้าหน้าท่ี
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลาํปาง, 2556) ท่ีกล่าววา่  
 

วิธีท่ีใชใ้นการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัไฟป่าท่ีสาํคญัคือการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อ
แกไ้ขปัญหาน้ีร่วมกนั...เราจะไปสนบัสนุนชุมชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราก่อนพอ
สําเร็จเขาสมารถดาํเนินกิจกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควนัไฟป่าได้ด้วย
ตวัเองแลว้กข็ยายไปยงัชุมชนขา้งเคียงใหเ้ขา้มาร่วมดาํเนินกิจกรรมร่วมกนัแต่วา่การลง
พื้นท่ีไปดาํเนินการตรงน้ียงัถือว่านอ้ยอยูถ่า้หากอยากใหส้าํเร็จตอ้งสนบัสนุนกนัอยา่ง
จริงจงัคือเราไม่ตอ้งไปลงพื้นท่ีเองก็ไดแ้ต่ว่าตอ้งสนับสนุนให้ชุมชนท่ีทาํอยู่มีความ
เขม้เขง็และเป็นหลกัใหห้มู่บา้นขา้งเคียงไดเ้พราะอยา่ลืมวา่ต่อใหภ้ายในชุมชนตน้แบบ
ของเราร่วมมือกันทุนคนในการแก้ไขปัญหาน้ีจริงจังแค่ไหนก็ตามแต่หากชุมชน
ขา้งเคียงไม่ร่วมมือและยงัมีการเผาป่าอยู่ปัญหาเร่ืองน้ีก็จะยงัไม่หมดไปจากชุมชน
ตน้แบบอยูดี่เพราะไฟมนัลามไปไดเ้ร่ือย ๆ ควนัมนักย็งัลอยมาหาอยูดี่  

 
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดบั 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดบั เป็นกระบวนการในการเปิด

โอกาสให้ประชาชนในพ้ืนท่ีไดมี้ส่วนในการตดัสินใจในการบริหารจดัการแกปั้ญหาหมอกควนั
และการเผาในท่ีโล่งท่ีมีความสอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีชุมชนมีโดยการสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาท่ีชุมชนมีและสอดคลอ้งกบัการแก้ไขปัญหาหมอกควนัในภาพรวม โดยผูใ้ห้
สมัภาษณ์ท่านท่ี 19 (เจา้หนา้ท่ีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลาํปาง, 2556) กล่าววา่  
 

การแกไ้ขปัญหาน้ีก่อนอ่ืนเราตอ้งสร้างกระบวนการคิดท่ีเช่ืองโยงกบัปัญหาท่ีเขามี
ในชุมชนก่อน ผมยกตวัอยา่งภาคเหนือปัญหาท่ีมีส่วนมากคือเร่ืองนํ้ าทุกชุมชนท่ีอยู่
ห่างไกลหน่วยจะมีปัญหาน้ีหมดคือนํ้ าไม่พอใชใ้นหนา้แลว้อนัน้ีเป็นประเด็นสาํคญั
ของปัญหาในชุมชนแลว้เราจะเอามาเช่ืองโยงกบัปัญหาหมอกควนัยงัไง เราก็ตอ้ง
สร้างกระบวนการคิดก่อนให้เขาเห็นตามก่อนโดยเอาปัญหาตวัน้ีเป็นท่ีตั้งคืออะไร
คือไม่มีนํ้ านํ้ าแลง้และเป็นเพราะอะไรหละสาเหตุของมนัเกิดจากอะไร กใ็หเ้ขาคิดมา 
ไม่มีตน้ไม่ เกิดไฟป่า อะไรก็ว่าไป แลว้จะแกไ้ดย้งัไงหละ มนัก็ตอ้งปลูกป่าดูแลป่า
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ไม่ให้ไฟป่าเกิด แต่นั้นไดน้ํ้ าหรือยงัยงัไม่ไดต้อ้งการอะไรหละอ่างเก็บนํ้ าตอ้งการ
ฝายอนัน้ีตอ้งให้เขาคิดเองจากนั้นเราในฐานะหน่วยงานรัฐจึงส่งเสริมในส่ิงท่ีเขา
ตอ้งการมนัถึงจะเป็นการแกปั้ญหาโดยการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง 

 
ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัคาํกล่าวของผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 25 (เจา้หนา้ท่ีควบคุม

ไฟป่ากรมอุทยานสตัวป่์าและพนัธ์ุพืชจงัหวดัลาํปางท่านท่ี 2, 2556) ท่ีกล่าววา่  
 

ท่ีจริงเราตอ้งพยายามให้เขาเป็นคนคิดริเร่ิมท่ีจะแกไ้ขปัญหาดว้ยตวัเองก่อนโดยเรา
อาจจะใหค้วามรู้ใหข้อ้มูลกบัเขาไปอยา่งท่ีเราทาํคือเราก็ไปจดัอบรมเร่ืองหมอกควนั
ไฟป่าใหชุ้มชนต่าง ๆ และเราก็ดูชุมชนท่ีมีความสนใจเป็นพิเศษเพื่อท่ีจะส่งเสริมให้
เขาทาํจากส่ิงท่ีเขาคิดโดยเราจะเป็นพี่เล้ียงใหก่้อนจนกว่าเขาจะทาํเองไดเ้ราจึงค่อยๆ 
ถอยออกมาการแกปั้ญหารูปแบบน้ีจะเกิดความยัง่ยืนกว่าท่ีจะเอาโครงการไปใหเ้ขา
ทาํแบบท่ีผา่นมาเพราะเราเอาไปใหเ้ขาทาํพอเราถอยออกมาโครงการนั้นก็ลม้ไปแลว้
ก็ไปทาํโครงการใหม่อีกซ่ึงชาวบา้นเขาทาํเพราะเราก่ึงบงัคบัให้ทาํเขาไม่ไดเ้ต็มใจ
หรอกดงันั้นจะทาํยงัไงให้ชาวบา้นหันมาแกไ้ขปัญหาดว้ยความเต็มใจน้ีพี่ว่าเป็น
ประเดน็ท่ีน่าคิดมากกวา่ 

 
สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 18 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3 ตาํบลหัวเสือ 

อาํเภอแม่ทะ, 2556) ท่ีกล่าววา่ 
 

หน่วยงานท่ีเขา้มาน้ีเหมือนกบัเขามีเป้าหมายในหรือตวัช้ีวดัของเขาอยูแ่ลว้นะพอเขา
มากใ็หค้นในพื้นท่ีทาํตามท่ีโครงการเขาวางไวซ่ึ้งการทาํแบบน้ีคนก็ไม่ไดรู้้วิธีคิดแต่
ได้แค่ทาํตามท่ีเขาบอก ซ่ึงจริงๆ เขาน่าจะเขามาร่วมกับเราในการแก้ไขปัญหา
มากกว่าเพราะส่ิงท่ีเราทาํมนัผ่านกระบวนการคิดการตดัสินใจจากประชาคมแลว้
หน่วยงานท่ีเขา้มาตอ้งเคารพความคิดและการตดัสินใจของเราการทาํงานมนัถึงจะ
ไปดว้ยกนัได ้
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ตารางที ่4.7 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
หมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งท่ีเหมาะสมกบัจงัหวดัลาํปาง 

 
ประเด็น ผลการศึกษา 

1. แนวทางการ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
เชิงปฏิบติั 

- การส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชนซ่ึงมาสารถทาํไดโ้ดย การสร้าง
ตระหนกัถึงปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่ง การส่งเสริมอาชิพใน
ชุมชน การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีของประชาชนในชุมชน 
- การสนบัสนุนดา้นงบประมาณการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาใน
ท่ีโล่งนั้นจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจาก
หน่วยงานภาครัฐเพื่อใหกิ้จกรรมทาํชุมชนทาํนั้นมีการต่อยอดเพื่อใหไ้ดรั้บ
ผลประโยชน์สูงสุดของโครงการนั้นๆ 
- การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการป้องกนัปัญหาหมอกควนัไฟป่ากบั
ชุมชนขา้งเคียง เน่ืองจากปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งนั้นเป็น
ปัญหาท่ีไม่ไดจ้าํกดัอยูใ่นเฉพาะพ้ืนท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงท่ีเป็นตน้เหตุของปัญหา
แต่จะส่งผมกระทบไปยงัพื้นท่ีขา้งเคียงดว้ย 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดบั เป็นกระบวนการใน
การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีไดมี้ส่วนในการตดัสินใจในการ
บริหารจดัการแกปั้ญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งท่ีมีความสอดคลอ้ง
กบัปัญหาท่ีชุมชนมีโดยการสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาท่ีชุมชนมีและสอดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาหมอกควนั 

2. แนวทางการ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
เชิงนโยบาย 
 

- นโยบายการส่งเสริมสิทธิชุมชนในการจดัการทรัพยากรของชุมชน ภาครัฐ
ควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีไดคิ้ดวิธีการจดัการแกไ้ขปัญหาหมอก
ควนัและการเผาในท่ีโล่ง โดยการยอมรับในกฎหรือระเบียบชุมชนท่ีชุมชน
ตั้งข้ึนรวมไปถึง สนบัสนุนการจดัตั้งป่าชุมชน เน่ืองจากการจดัตั้งป่าชุมชน
นั้นเป็นการสร้างแนวกนัชนรอบพื้นท่ีอนุรักษเ์พื่อป้องกนัการบุกรุกพื้นท่ีป่า
ทางออ้ม 
- นโยบายการส่งเสริมการจดัการปัญหาขยะและเศษวสัดุเหลือท้ิงทาง
การเกษตร เน่ืองจากการจดัการกบัขยะและเศษวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตร
จาํเป็นตอ้งใชอ้งคค์วามรู้และเคร่ืองจกัรท่ีมีความเหมาะสมภาครัฐจึงควรมี
ส่วนในการสนบัสนุนภาคประชาชน 
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ตารางที ่4.7  (ต่อ) 
 

ประเด็น ผลการศึกษา 
 - การปรับนโยบายการปฏิรูปท่ีดิน เน่ืองจากโยบายการปฏิรูปท่ีดินท่ีมีอยูใ่น

ปัจจุบนันั้นมีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้เป็นเจา้ของท่ีดินป่าท่ีเส่ือม
โทรมเพ่ือทาํการเกษตรได ้ซ่ึงเป็นแรงจูงใจท่ีดีท่ีจะทาํใหเ้กษตรกรท่ีมีความ
ตอ้งการท่ีดินทาํกิน หรือผูท่ี้ตอ้งการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีนั้นๆ แผว่
ถางและเผาทาํลายป่าเพื่อใหผ้นืป่าท่ีเคยอุดมสมบูรณ์กลายเป็นพื้นท่ีเส่ือม
โทรม หากภาครัฐตอ้งการแกไ้ขปัญหาน้ีควรส่งเสริมใหชุ้มชนใกลเ้คียง
พื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมไดมี้โอกาสเขา้มาใชป้ระโยชน์โดยใหเ้ป็นป่าชุมชนท่ี
สามารถเปิดโอกาสใหชุ้มชนท่ีเขา้ไปฟ้ืนฟสูภาพป่าใหส้ามารถใชป้ระโยชน์
จากป่าท่ีชุมชนร่วมกนัปลูกข้ึนได ้

 



บทที ่5  
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่ง
ในจงัหวดัลาํปาง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนการแกไ้ขปัญหาหมอกควนั
จากการเผาในท่ีโล่งในจงัหวดัลาํปาง รวมไปถึงปัจจยัความสําเร็จ ปัญหาหรืออุปสรรคของ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งในจงัหวดั
ลาํปาง เพื่อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแกไ้ขปัญหาหมอก
ควนัจากการเผาในท่ีโล่งของจงัหวดัลาํปางซ่ึงสามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 

5.1 สรุปและอภปิรายผลการศึกษา 
 

ผูศึ้กษาได้สรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนการ
แกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งในจงัหวดัลาํปาง ปัจจยัความสาํเร็จและปัญหาหรือ
อุปสรรคของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ี
โล่งในจงัหวดัลาํปาง และแนวทางในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
แกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งของจงัหวดัลาํปาง ซ่ึงมีรายละเอียดในแต่ละประเด็น
ดงัน้ี 
 

5.1.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนการแก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผาในที่โล่งใน
จังหวดัลาํปาง 

การมีส่วนร่วมของประชาชนการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งในจงัหวดั
ลาํปางประกอบดว้ย การศึกษาสาเหตุของการเกิดปัญหาหมอกควนัในจงัหวดัลาํปาง ผลกระทบจาก
ปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งของจงัหวดัลาํปาง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งของจงัหวดัลาํปาง และรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งจงัหวดัลาํปาง ซ่ึงสามารถ
สรุปผลการศึกษาในแต่ละประเดน็ไดด้งัน้ี 
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5.1.1.1 สาเหตุของการเกิดปัญหาหมอกควนัในจงัหวดัลาํปาง ไดแ้ก่การเผาในท่ีโล่ง 
(Open Burning) และลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของจงัหวดัลาํปาง สามารถสรุปรายละเอียดการศึกษา
แต่ละประเดน็ไดด้งัน้ี 

1) การเผาในท่ีโล่ง ซ่ึงสามารถแบ่งกิจกรรมการเผาได้ตามลกัษณะของ
พื้นท่ี ไดแ้ก่ 

(1) การเผาในพื้นท่ีป่า พบวา่สาเหตุหลกัของการเผาเกิดจากวิถีชีวิตและ
ความเช่ือของประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีการเขา้ป่าเพื่อล่าสัตวแ์ละหาของป่าเพื่อนาํมาเป็นอาหารและ
ขายสร้างรายไดใ้หค้รอบครัว ซ่ึงสอดคลอ้งกบั มงคล รายะนาคร (2553) ท่ีพบว่าการเกิดไฟป่าของ
จงัหวดัเชียงใหม่เกิดจากประชาชนท่ีจุดไฟเพื่อหาของป่า และล่าสัตว ์โดยประชาชนในพ้ืนท่ีมีความ
เช่ือว่าการเผานั้นจะทาํให้พืชบางชนิดเจริญงอกงาม เช่นผกัหวานและเห็ดถอบ เป็นตน้ สอดคลอ้ง
กบั สุภคัจารีย ์เช่ือยงั (2553) ท่ีพบว่าสาเหตุของการเกิดปัญหาหมอกควนัในตาํบลดอนแกว้ส่วนใน
พื้นท่ีป่าส่วนหน่ึงเกิดจากความตอ้งการในการขยายพื้นท่ีทาํกิน และความเช่ือของประชาชนใน
พื้นท่ี วา่พืชป่าบางชนิดจะตอ้งถูกกระตุน้ดว้ยความร้อนถึงจะผลิดอกออกผล เช่น ผกัหวาน เห็ดเผาะ 
เป็นตน้ ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัสาํนกัจดัการคุณภาพอากาศและเสียง (2556) ท่ีกล่าวว่าหน่ึงใน
สาเหตุหลกัของการเผาในพื้นท่ีป่าเพื่อหาของป่าและล่าสตัวซ่ึ์งประชาชนมีความเช่ือวา่จะช่วยใหพ้ืช
งอกใหม่มากข้ึน 

(2) การเผาในพื้นท่ีการเกษตร พบว่า เน่ืองจากพ้ืนท่ีการเกษตรใน
ภาคเหนือส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีลาดเชิงเขาการทาํลายวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตรของเกษตรกร
นอกเหนือจากการเผานั้นทาํไดย้ากและมีตน้ทุนสูงซ่ึงจะส่งผลต่อตน้ทุนการผลิตทาํให้เกษตรกร
ตอ้งแบกรับสภาวะความเส่ียงในการขาดทุนหากผลผลิตทางการเกษตรขายไม่ไดร้าคา การเผาจึง
เป็นวิธีท่ีง่าย ประหยดัและมีความเส่ียงในการขาดทุนตํ่าเกษตรกรจึงเลือกการกาํจดัวสัดุเหลือท้ิงทาง
การเกษตรโดยการเผา สอดคลอ้งกบักรมควบคุมมลพิษ (2556) ท่ีกล่าววา่ สาเหตุหน่ึงของการเผาใน
ท่ีโล่งคือการเผาเศษวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตร เช่น ตอซงัขา้ว ฟางขา้ว ซงัขา้วโพด นอกจากน้ียงั
พบว่าการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตรเป็นวิธีท่ีง่ายสะดวกรวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย อีกทั้ ง
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเช่ือว่าการเผานั้นสามารถทาํลายเช่ือโรคในดินและช่วยใหพ้ืชท่ีปลูกเจริญ
งอกงามไดดี้ข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบั มงคล รายะนาคร (2553) ท่ีกล่าววา่การเผาเศษพืชและวสัดุทางการ
เกษตรนั้นเป็นการเผาเพื่อเตรียมพื้นท่ีเกษตรของเกษตรกร ซ่ึงส่วนหน่ึงมีความเช่ือว่าการเผานั้น
สามารถช่วยเพิ่มผลผลิต ช่วยกาํจดัเศษวชัพืชและเช่ือโรคในดินได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุภคั
จารีย ์เช้ือยงั (2553) ท่ีพบว่าสาเหตุของการเกิดปัญหาหมอกควนัในตาํบลดอนแกว้ ส่วนหน่ึงเกิด
จากการเผาในพื้นท่ีการเกษตรเน่ืองจากประชาชนเช่ือวา่การเผาเป็นการปรับค่าความเป็นกรดด่างใน
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ดินเป็นการฆ่าเช้ือโรคท่ีมีอยู่ในดินหลงัการเก็บเก่ียวและเป็นการเตรียมพื้นท่ีเพื่อทาํการเพาะปลูก
อยา่งอ่ืนต่อไป 

(3) การเผาในพื้นท่ีชุมชน เป็นการเผาเพื่อทาํลายเศษขยะมูลฝอยท่ี
ตกคา้งจากระบบการจดัเก็บและเศษใบไมก่ิ้งไมภ้ายในบริเวณบา้นเรือน สอดคลอ้งกบั สุภคัจารีย ์
เช้ือยงั (2553) ท่ีพบวา่ การเผาขยะในชุมชนเกิดจากประชาชนบางส่วนใชบ้ริการการเก็บขยะจากรถ
เกบ็ขยะเอกชนซ่ึงมีอตัราการบริการท่ีสูงทาํใหป้ระชาชนสวนหน่ึงเลือกวิธีการกาํจดัขยะดว้ยวิธีการ
เผา แต่ก็มีปริมาณนอ้ย สอดคลอ้งกบัสาํนกัจดัการคุณภาพอากาศและเสียง (2556) ซ่ึงพบว่า การเผา
ขยะ เศษวชัพืช เศษก่ิงไมใ้บไมใ้นชุมชน เป็นสาเหตุหลกัประการหน่ึงของการเผาในท่ีโล่ง 
สอดคลอ้งกบั มงคล รายะนาคร (2553) ท่ีพบว่าการเผาขยะจากชุมชนท่ีมิไดมี้การใชเ้ตาเผาอุณหภูมิ
สูงทาํใหเ้กิดหมอกควนัซ่ึงประมาณของหมอกควนัในรูปแบบของฝุ่ นละอองขนาดเลก็ท่ีเกิดจากการ
เผาขยะโดยเฉล่ียเท่ากบั 45 กรัมต่อครัวเรือนต่อวนั 

2) ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีส่งผลต่อปัญหาหมอกควนัของจงัหวดัลาํปาง
ไดแ้ก่ ลกัษณะทางภูมิประเทศของลาํปางท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศท่ีถูกลอ้มลอบดว้ยภูเขาสูง ทาํให้
พื้นท่ีมีลกัษณะเหมือนแอ่งกระทะซ่ึงบรรยากาศภายในจะน่ิงและไม่เอ้ือต่อการถ่ายเทอากาศ ทาํให้
เกิดการสะสมของหมอกควนัร่วมกบัลกัษณะทางภูมิอากาศ ท่ีพบว่าลกัษณะทางภูมิอากาศซ่ึงอยูใ่น
เขตร้อนร่วมกบัพื้นท่ีของจงัหวดัลาํปางท่ีมีลกัษณะเป็นแอ่งกระทะทาํให้เก็บความร้อนจากดวง
อาทิตยใ์นตอนกลางวนัและจะคายความร้อนออกมาในเวลากลางคืนซ่ึงจะเป็นเวลาเดียวกบักระแส
ลมภูเขาซ่ึงมีความเยน็มาประทะกนัทาํใหเ้กิดหมอกควนัปกคลุมและทาํให้ควนัท่ีเกิดจากการเผาใน
ท่ีโล่งต่าง  ๆ ไม่สามารถลอยข้ึนไปสู่บรรยากาศได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธญัจนพร สุกสด 
(2554) ท่ีพบว่าสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวยต่อสถานการณ์มลพิษทางอากาศในจงัหวดัเชียงใหม่
ประกอบดว้ยปัจจยัหลกั 2 ประการไดแ้ก่ ลกัษณะทางภูมิภูมิประเทศของจงัหวดัเชียงใหม่และ
ภาคเหนือตอนบนท่ีมีลกัษณะเป็นแอ่งกระทะท่ีเรียกว่า แอ่งเชียงใหม่-ลาํพูน ซ่ึงมีภูเขาสูงลอ้มรอบ
ทุกดา้น และสภาพอากาศในฤดูร้อนท่ีแห้งแลง้ ความช้ืนสัมพทัธ์ในอากาศตํ่า เม่ือมีความกดอากาศ
สูงหรือมวลอากาศเยน็จากประเทศจีนเคล่ือนผา่นทาํใหอ้ากาศจมตวัลง สภาพอากาศน่ิงส่งผลใหฝุ้่ น
ละอองสามารถลอยอยูใ่นบรรยากาศไดน้านกวา่ปกติ 

5.1.1.2 ผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาหมอกและการเผาในท่ีโล่งของจงัหวดัลาํปางนั้น
ไดแ้ก่ 1) ผลกระทบทางดา้นสุขภาพ 2) ผลกระทบทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม      
3) ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ และ 4) ผลกระทบทางการคมนาคม โดยมีรายละเอียดผลการศึกษา
แต่ละประเดน็ดงัน้ี 
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1) ผลกระทบทางดา้นสุขภาพ พบวา่ผลกระทบทางดา้นสุขภาพท่ีประชาชน
ในพื้นท่ีจงัหวดัลาํปางไดรั้บจากการเกิดปัญหาหมอกควนั ไดแ้ก่ ประชาชนเกิดอาการอึดอดัแน่ง
หนา้อก และแสบตาเวลาขบัรถยนต ์และยงัส่งผลกระทบให้เกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะ โรคทางเดิน
หายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตาอกัเสบและผิวหนังอกัเสบ เป็นตน้ สอดคลอ้งกับกรม
ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (2550) ท่ีกล่าวว่า ปัญหาหมอกควนัในภาคเหนือตอนบนของประเทศ
ไทยเป็นปัญหาสําคญัเน่ืองจากส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ไดแ้ก่ ผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะผูท่ี้มีภูมิตา้นทานตํ่า เช่น ผูสู้งอายุ เด็กเล็กและผูป่้วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจ สอดคลอ้งกบั วิจารย ์สิมาฉายา (ม.ป.ป.) ท่ีกล่าวว่า ปัญหาหมอกควนัทาํใหค้นท่ีอยู่
ในท่ีโล่งนาน ๆ มีอาการแสบตา ตาแดง นํ้าตาไหล คอแหง้ ระคายคอ หายใจติดขดั เหน่ือยง่าย และ
แน่นหน้าอก ผลการศึกษาขอ้มูลผูป่้วยนอกในกลุ่มเส่ียง เป็นโรคภูมิแพท้างเดินหายใจ โรคหัวใจ 
และหอบหืดท่ีเขา้รับการรักษาตวัท่ีโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ในปี 2550 จากคณะแพทย์
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ ระดบัค่าฝุ่ นละอองขนาดเลก็ท่ีมีปริมาณเกิน 50 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตรข้ึนไป จะส่งผลผลให้ผูป่้วยกลุ่มเส่ียงท่ีป่วยเป็นโรคหอบหืดและโรคถุงลมโป่งพอง
สูงข้ึนถึง 3.5 เท่าขณะท่ีประชาชนทัว่ไปจะมีอตัราเส่ียงต่อการเสียชีวิตเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 0.25 เม่ือค่า
ค่าฝุ่ นละอองขนาดเลก็เพิ่มข้ึนในทุก ๆ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

2) ผลกระทบทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจากการศึกษาพบว่า
ปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งโดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีป่าของจงัหวดัลาํปางนั้น ไดส่้งผล
กระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมของป่าซ่ึงเป็นแหล่งกาํเนิดตน้นํ้ า ทาํให้เกิดความแห้งแลง้ในพื้นท่ี
สัตวป่์าลดนอ้ยลง และเม่ือความชุมช้ืนหายไปก็จะส่งผลให้เห็ดราหรือพืชผกัในป่าท่ีเคยมีหมดไป
สอดคลอ้งกบั มนสั ปานมนท่ีพบวา่จากสถิติของกรมป่าไมจึ้งพบวา่ในแต่ละปีพื้นท่ีป่าไมน้บัลา้นไร่
ถูกไฟไหม ้ไฟป่าทาํลายลูกไม ้กลา้ไมเ้ล็ก ๆ จาํนวนมากอีกทั้งยงัทาํให้ดิน นํ้ า สัตวป่์า และ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ ไดรั้บผลกระทบจนยากท่ีจะฟ้ืนฟูใหก้ลบัคืนมาสู่สภาพเดิม สอดคลอ้งกบัศูนยว์ิจยั
และจดัการคุณภาพอากาศมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2554) ท่ีพบว่า ผลเสียของไฟป่า หากมีไฟป่า
เกิดข้ึนจะทาํให้เกิดความเสียหายมากมายทั้งในขณะท่ีไฟกาํลงัเกิดและภายหลงัจากท่ีเกิดไปแลว้ 
ผลเสียดงักล่าวไดแ้ก่ ผลเสียต่อสังคมพืช คือ ทาํใหพ้ืชลดอตัราการเจริญเติบโต ตน้กลา้หมดโอกาส
เจริญเติบโตเป็นไมใ้หญ่ ผลเสียต่อสภาพดินในป่า เน่ืองจากไฟป่าไดท้าํลายส่ิงปกคลุมหนา้ดินทาํให้
ความสามารถในการดูดซบันํ้านอ้ยลง เป็นสาเหตุใหห้นา้ดินถูกชะลา้งความสมบูรณ์ของหนา้ดิน อีก
ทั้งยงัเป็นสาเหตุสาํคญัของปัญหานํ้ าป่าไหลหลากส่งผลให้ทอ้งนํ้ าเกิดความต้ืนเขิน นาํมาซ่ึงปัญหา
ความแหง้แลง้ 
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3) ผลกระทบต่อการคมนาคม จากการศึกษาพบว่า ผลจากการสะสมของ
ปัญหาหมอกควนัในพื้นทาํใหท้ศันะวิสัยในการมองเห็นลดลงซ่ึงส่งผลให้เกิดอนัตรายในการใชร้ถ
ใชถ้นนและเป็นสาเหตุหน่ึงของการยกเลิกเท่ียวบินจาํนวนหลายเท่ียวบิน สอดคลอ้งกบักรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (2550) ท่ีกล่าวว่า ปัญหาหมอกควนัในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเป็น
ปัญหาสาํคญันอกจากจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชนแลว้ ยงัก่อใหเ้กิดความเสียหาย
ต่ออาควรบา้นเรือน เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชนบดบงัทศันะวิสัยเป็นอุปสรรคในการ
คมนาคมและขนส่ง ซ่ึงจะผลกระทบต่อระบบการท่องเท่ียวท่ีเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของพื้นท่ี
ภาคเหนือ 

4) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ จากการศึกษาพบว่า จังหวดัลาํปางนั้น
อาจจะไม่ไดรั้บผลกระทบทางเศรษฐกิจมาก แต่การเกิดปัญหาหมอกควนัในจงัหวดัลาํปางนั้น
อาจจะส่งผลกระทบธุรกิจการท่องเท่ียวในจงัหวดัอ่ืน ๆ เช่นเชียงใหม่ และเชียงราย เพราะการ
เดินทางโดยรถยนตน์ั้นจาํเป็นตอ้งผา่นจงัหวดัลาํปางสอดคลอ้งกบั ณัฐชยา อุ่นทองดี และ จุฑารัตน์ 
ชมพนัธ์ (2556) ท่ีพบว่าจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไม่ไดรั้บผลกระทบดา้นการท่องเท่ียวจากปัญหาหมอก
ควนัเน่ืองจากจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเหมาะแก่การท่องเท่ียวในช่วงฤดูหนาวแต่ในช่วงท่ีเกิดปัญหา
หมอกควนัเป็นช่วงฤดูแลง้ท่ีนกัท่องเท่ียวไม่นิยมมาเท่ียว 

5.1.1.3 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
แกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งในจงัหวดัลาํปาง 

แนวทางการบริหารจดัการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งจงัหวดัลาํปาง มีประเด็นพิจารณาประกอบดว้ย 1) การ
เร่ิมตน้ก่อนการตดัสินใจ 2) ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 3) ความจริงใจ 4) ความยดึหยุน่เหมาะสมกบั
สถานการณ์ ซ่ึงสามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

1) การเร่ิมตน้เร็วก่อนการตดัสินใจ พบว่า หน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ิน
และภาคประชาชนมีกระบวนการเร่ิมตน้โครงการท่ีเหมาะสม โดยมีการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวของ
กบัปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่ง ในประเดน็ต่าง ๆ เช่น สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งซ่ึงมีความเหมาะสมกบัพื้นท่ี เปิดโอกาสให้ประชาชน
ตดัสินใจเลือกทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมกบัชุมชนก่อนท่ีจะมีการดาํเนินกิจกรรม  ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลและหลกัการดาํเนินการสาํคญัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจเขา้มา
มีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งอีกทั้งการท่ีประชาชนไดรั้บขอ้มูล
สาํคญัเพียงพอและเป็นไปในทิศทางเดียวกบัยงัเป็นการลดความขดัแยง้ท่ีจะเกิดข้ึนในกระบวนการ
มีส่วนร่วมได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภคัจารีย ์เช้ือยงั (2553) แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ข
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ปัญหาหมอกควนัอยา่งย ัง่ยนืนั้นตอ้งเร่ิมท่ีมนุษยซ่ึ์งเป็นสาเหตุสาํคญัของการก่อใหเ้กิดปัญหาหมอก
ควนัก่อน เช่น การปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึกท่ีดีพร้อมทั้งใหค้วามรู้ท่ีถูกตอ้งแก่เยาวชน โดยอาจจะ
มีการเพิ่มลงในบทเรียนพร้อมทั้งมีกิจกรรมเพื่อใหเ้ยาวชนเหล่านั้นไดมี้ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง
เก่ียวกบัปัญหาหมอกควนั แลว้จึงสามารถถ่ายทอดความรู้ต่างๆ เหล่านั้นไปให้แก่ผูป้กครองและ
ชุมชน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ประยรูศกัด ์บวัเทศ และคณะ (2553) ท่ีพบว่า ความไม่เขา้ใจใน
ยะระตน้ของการดาํเนินงาน งานวิจยัเพื่อทอ้งถ่ินเป็นรูปแบบใหม่ของการสร้างกระบวนการเรียนรู้
ชุมชนเพื่อพฒันาทาํให้เกิดความไม่เขา้ใจลกัษณะโครงการ เป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน ทาํ
ใหเ้กิดความเขา้ใจผดิว่าโครงการน้ีจะทาํใหชุ้มชนเสียผลประโยชน์หรือขอ้จาํกดัในการทาํมาหากิน
จากป่าชุมชน ทาํให้ชาวบา้นในชุมชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ และต่อตา้นการดาํเนินงาน แต่
หลงัจากท่ีมีการผลการดาํเนินงานเป็นรูปธรรม ประกอบกบัมีการอธิบายและสร้างความเขา้ใจใหแ้ก่
ชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ ทาํให้เกิดความเขา้ใจต่อโครงการและมีการให้ความร่วมมือและสนับสนุน
กิจกรรมการดาํเนินงานมากข้ึนและ 

2) ผูมี้ส่วนไดเ้สีย พบวา่ การดาํเนินงานของภาครัฐนั้นมีการดาํเนินงานโดย
การขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการ
เผาในท่ีโล่งรวมทั้งมีการระบุแนวทางการดาํเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ไวอ้ยา่งชดัเจนครบถว้น 
หากแต่ยงัขาดการขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในพ้ืนท่ีใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการแกไ้ข
ปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่ง ซ่ึงในส่วนของการดาํเนินงานภาคประชาชนนั้นมีการเชิญผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ้ายเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัโดยมีการพิจารณากลุ่มผูมี้ส่วนได้
เสียตามความเหมาะสมของกิจกรรมและเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียจากการดาํเนินกิจกรรมการ
ป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งของชุมชนไดเ้ขา้มาเป็นแกนนาํในการดาํเนิน
กิจกรรมดงักล่าวซ่ึงเป็นการลดความขดัแยง้ของผูมี้ส่วนไดเ้สียจากการดาํเนินกิจกรรมทางออ้ม ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิเชฐ โสภณแพทย ์และจุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ (2556) ท่ีกล่าวว่า เพื่อใหเ้กิด
ความครอบคลุมผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ อยา่งครบถว้นดาํเนินโครงการ ตอ้งสนบัสนุนใหผู้มี้ส่วน
ไดเ้สียต่างๆ สามารถเขา้ร่วมกระบวนการในการแสดงความคิดเห็นและนาํเสนอขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อ
นาํไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย 

3) ความจริงใจ พบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแกไ้ข
ปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งจงัหวดัลาํปาง มีกระบวนการท่ีมีความจริงใจและโปร่งใสใน
การดาํเนินกิจกรรม ดงัจะเห็นไดจ้ากการเลือกวิธีการทาํประชาคมโดยยดึหลกัเหตุผลมากกว่าการใช้
เสียงขา้งมาก การดาํเนินงานโดยความเสียสระและคาํนึงถึงผลลพัธ์ของกิจกรรมโดยไม่ทาํเพื่อ
คาดหวงัผลตอบแทนอ่ืน ๆ และการบริหารทรัพยากรของโครงการดว้ยความโปร่งใสและยติุธรรม 
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สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิริพฒัน์ ลาภจิตร (2550) ท่ีพบว่าความโปร่งใสขององคก์รบริหารส่วน
ตาํบล (อบต.) การปฏิบติัตามกฎระเบียบของ อบต. ความรับผดิชอบกระตือรือร้นท่ีจะแกไขปัญหา
อยา่งจริงจงั การดูแลเอาใจใส่ต่อทุกขสุ์ขของประชาชนเป็นสาเหตุสาํคญัมีอิทธิพลทั้ง ทางตรงและ
ทางออ้มต่อการตดัสินใจเขา้มีส่วนร่วมของประชาชนสอดคลอ้งกบั ชูเกียรติ ศิวเวทกุล (2544) ท่ี
พบว่า กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสามารถแกไ้ขความขดัแยง้ในส่วนขอ้มูลท่ีมีความแตกต่าง
กนัอยา่งมากของกลุ่มสนบัสนุนโครงการและคดัคา้นโครงการ ดว้ยการเปิดช่องทางส่ือสารระหว่าง
คู่ขดัแยง้ ทาํให้เกิดการตอบโตใ้นประเด็นและสภาพปัญหาท่ีกลุ่มคดัคา้นโครงการสงสัย ทั้งน้ีส่ิงท่ี
สําคญัท่ีสุดของกระบวนการคือการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีแทจ้ริงแก่ประชาชน เช่น ขอ้มูลทั้ง
ทางบวกและทางลบท่ีเป็นขอ้เท็จจริง การนํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมฉบับ
สมบูรณ์ท่ีจดัทาํข้ึนมาเปิดเผยต่อประชาชน เป็นตน้และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุริกร ช่าง
จตุัรัส (2547) ท่ีพบวา่ การใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมกบัสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตั้งแต่
การวางแผนการดาํเนินงาน ออกกฎระเบียบ การควบคุมตรวจสอบและเฝ้าระวงัป้องกนั จะทาํให้
การปฏิบติังานดา้นอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4) ความยึดหยุน่เหมาะสมกบัสถานการณ์ พบว่าในดา้นงบประมาณในการ
ดาํเนินกิจกรรมแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งในภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินนั้นเป็นการนาํงบ
ปกติซ่ึงได้รับจัดสรรมาเพื่อการบริหารจัดการสํานักงานและดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของ
หน่วยงานมาใชซ่ึ้งสามารถดาํเนินกิจกรรมแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งไดต้ามกรอบ
ภารกิจหลกัของหน่วยงานซ่ึงไม่เพียงท่ีจะสนบัสนุนกิจกรรมดา้นต่าง ๆ ของชุมชนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี
เช่นเด่ียวกบัการดาํเนินกิจกรรมของชุมชนท่ีอาศยังบสนบัสนุนจากภาครัฐ การสนบัสนุนจากภาค
ประชาชนในพ้ืนท่ีและการไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคเอกชนในพ้ืนท่ีร่วมดว้ยจึงจะเพียงพอต่อการ
ดาํเนินกิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งระดบัชุมชน ในส่วนของ
บุคลากรพบว่าหน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและเขา้ใจปัญหา
และแนวทางการแกไ้ขท่ีเหมาะสมแต่ไม่เพียงพอต่อการดาํเนินกิจกรรมร่วมกบัชุมชน ในส่วนของ
ภาคประชาชนพบว่ามีความรู้ความสามารถและบุคลากรท่ีเพียงพอในการดาํเนินกิจกรรมป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งระดบัชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุดารัตน์ 
แผลวมจัฉะ (2554) ท่ีพบว่า งบประมาณและบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมเพียงพอเป็นปัจจยัหน่ึงท่ี
ช่วยส่งเสริมให้การดาํเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มให้
ประสบความสาํเร็จ 

5.1.1.4 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งจงัหวดัลาํปาง 
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กระบวนมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาใน
ท่ีโล่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 1) การมีส่วนร่วมในการระบุสาเหตุของปัญหา 2) การมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 3) การมีส่วนร่วมในการวางแผน และ 4) การมีส่วนร่วมในการ
ลงมือปฏิบติั และ 5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ซ่ึงสามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาได้
ดงัน้ี 

1) กระบวนการมีส่วนร่วมในการระบุสาเหตุของปัญหา พบว่า การร่วม
ระบุสาเหตุของปัญหาของหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถ่ินจะดาํเนินการในรูปแบบของการส่ง
เจา้หน้าท่ีหรือผูเ้ช่ียวชาญเขา้ไปให้ขอ้มูลสําคญัเก่ียวกบัสาเหตุของการเกิดปัญหาหมอกควนัและ
ผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาหมอกควนัเพื่อกระตุน้ใหป้ระชาชนเกิดความตระหนกัถึงปัญหาเป็นหลกั 
ทั้งน้ีในส่วนของรูปแบบการดาํเนินการของภาคประชาชนนั้นพบว่าในกลุ่มผูน้าํชุมชนและแกนนาํ
จะเป็นผูด้าํเนินการหลกัในการประชุมหารือเพื่อระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายใน
ชุมชนรวมถึงเร่ิมตน้ลงมือแกไ้ขปัญหาในเบ้ืองตน้เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความเปล่ียนแปลงของ
ชุมชนหลกัจากมีการดาํเนินกิจกรรมซ่ึงส่งผลให้ประชาชนเกิดความคาดหวงัในผลประโยชน์ของ
การดาํเนินกิจกรรมและเขา้มามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนมากข้ึนสอดคล้องกับ
งานวิจยัของมุทิตา แพทยป์ระทุม (2549) ท่ีพบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพ่ือพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืนท่ีมีความเช่ือมโยงและมีความสัมพนัธ์กนัในการ
พฒันาด้านส่ิงแวดลอ้มในชุมชนของการมีส่วนร่วมรูปแบบหน่ึงได้แก่ การมีส่วนร่วมในการ
วางแผนระดมความคิดเป็นการร่วมคิดคน้และวิเคราะห์ปัญหาและสร้างความสัมพนัธ์กบัผูน้าํชุมชน
กาํหนดการวางแผนงานร่วมกนั 

2) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น พบว่า หน่วยงานภาครัฐมีการ
เชิญตวัแทนชุมชนเขา้ไปร่วมในการให้ความเห็นเก่ียวกบัแนวทางการดาํเนินนโยบายแกไ้ขปัญหา
หมอกควนัในระดบัจงัหวดัซ่ึงมีการกาํหนดกรอบแนวทางการดาํเนินนโยบายไวล่้วงหน้าทาํให้
ความเห็นท่ีตวัแทนชุมชนเสนอไม่ไดรั้บการพิจารณาดาํเนินการจากหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ พชัรินทร์ รัตนวิภา (2547) ท่ีพบวา่ ผูท่ี้เขา้ไปมีส่วนร่วมในบริหารจดัการมลพิษทาง
อากาศร่วมกบัหน่วยงานราชการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศในจงัหวดัชียง
ใหม่เป็นเพียงระดับตวัแทนท่ีเขา้ไปมีส่วนร่วมในการปฏิบติัตามแนวทางท่ีหน่วยงานราชการ
กาํหนดไวเ้ท่านั้น ผลท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมจึงเป็นแค่การเสริมความรู้ความเขา้ใจให้กบัองคก์ร
ชุมชนและเป็นเพียงการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้หนา้ท่ีกบัตวัแทนชุมชนเท่านั้น ในส่วนของ
การดาํเนินการภาคประชาชนนั้น พบวา่การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีการร่วมแสดงความคิดเห็นทั้ง
ในรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการโดยทุกความเห็นจะถูกรวบรวมและนาํเสนอในการประชุม
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ของชุมชน ทาํให้ประชาชนมีความสะดวกในการเขา้ร่วมซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการเขา้ร่วมของ
ประชาชน 

3) การมีส่วนร่วมในการวางแผน พบว่า ประชาชนไม่ไดเ้ขา้ไม่มีส่วนร่วม
ในการกาํหนดแผนงานเชิงนโยบายระดบัจงัหวดั ซ่ึงในส่วนของภาคประชาชนพบว่า มีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนการดาํเนินกิจกรรมป้องกันแกไ้ข
ปัญหาหมอกควนัเพื่อให้ไดแ้นวทางการปฏิบติัท่ีมีความเหมาะสมกบัชุมชนมากท่ีสุดและตรงต่อ
ความตอ้งการในการแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างแทจ้ริงอีกทั้ งยงัเป็นการสร้างการยอมรับใน
แผนการดาํเนินการอีกดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐชยา อุ่นทองดี และจุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ 
(2556) ท่ีพบว่า การมีส่วนร่วมในการวางแผนของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษ
ทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนนั้น ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ดาํเนินงานตามมาตรการของหน่วยงานภาครัฐในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง มีเพียงผูน้าํชุมชนท่ีเขา้ไปร่วมรับ
มาตรการจากหน่วยงานภาครัฐแลว้นาํมาวางแผนการดาํเนินงานร่วมกบัคณะกรรม และสมาชิกใน
ชุมชนทั้งน้ีการร่วมวางแผนดาํเนินงานทาํให้ประชาชนอย่างท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมเพราะเป็นการ
ดาํเนินงานท่ีมาจากการแสดงความคิดเห็นและการกระจายบทบาทหนา้ท่ีให้ประชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วม 

4) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั  พบว่าหน่วยงานภาครัฐมีการดาํเนินงาน
ดา้นป้องกนัปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งในระดบัพื้นท่ีผา่นทางอาสาสมคัรของหน่วยงาน
เป็นหลกัโดยในส่วนของเจา้หน้าท่ีภาครัฐนั้นจะมีการลงไปทาํกิจกรรมร่วมกบัประชาชนในบาง
กิจกรรมตามท่ีมีการขอความร่วมมือจากชุมชนเท่านั้น ซ่ึงในส่วนของภาคประชาชนในพ้ืนไดมี้การ
เขา้ร่วมในการปฏิบติั โดยการดาํเนินการในกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีไดมี้การวางมีการขอความร่วมมือ
ทั้ งจากประชาชนในชุมชนและจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายทั้ งในชุมชนและรอบชุมชน
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐชยา อุ่นทองดี และจุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ (2556) ท่ีพบว่า ประชาชนมี
ส่วนร่วมดาํเนินการ/ปฏิบติั ในการแกไ้ขปัญหามลพิษจากหมอกควนัของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนโดย
การเขา้ร่วมกบัหน่วยงานรัฐส่วนทอ้งถ่ินในการเป็นเครือข่ายอาสาสมคัร และร่วมกิจกรรมต่างๆ กบั
หน่วยงานภาครัฐและประชาชนในการทาํแนวกนัไฟ ปลูกป่า และทาํฝาย เป็นตน้ 

5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล จากการศึกษา พบว่า การประเมินผล
ของโครงการสามารถดําเนินการได้ด้วยการจัดทาํตัวช้ีว ัดตามกิจกรรมของโครงการ ซ่ึงใน
กระบวนการจัดทาํตวัช้ีวดัในการประเมินความสําเร็จของโครงการนั้นหน่วยงานภาครัฐส่วน
ทอ้งถ่ินมีการจดัทาํร่วมกบัภาคประชาชน ซ่ึงทาํให้การดาํเนินกิจกรรมและตวัช้ีวดัท่ีกาํหนดเป็นท่ี
ยอมรับของประชาชนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
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5.1.2 ปัจจัยความสําเร็จ ปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในทีโ่ล่งของจังหวดัลาํปาง 
5.1.2.1 ปัจจัยความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา

หมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งจงัหวดัลาํปาง ประกอบไปดว้ย 2 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ปัจจยัส่วนบุคคล 
และปัจจยัดา้นการจดัการ ซ่ึงมีรายละเอียดผลการศึกษาดงัน้ี 

1) ปัจจยัดา้นบุคคลท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของกระบวนการมีส่วนร่วมนั้น
ประกอบดว้ย 1) ความตระหนักถึงปัญหาและเห็นความสาํคญัของการแกไ้ข 2) การคาดหวงัใน
ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากโครงการ และ 3) การไดรั้บผลกระทบจากปัญหา ซ่ึงสามารถสรุปผล
การศึกษาแต่ละประเดน็ไดด้งัน้ี 

(1) ความตระหนักถึงปัญหาและเห็นความสําคญัของการแก้ไข จาก
การศึกษา พบว่า เหตุผลท่ีทาํให้การดาํเนินกิจกรรมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจาก
การเผาในท่ีโล่งในจงัหวดัลาํปางประสบความสําเร็จ มาจากการท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดความ
ตระหนักถึงความสําคญัของปัญหา อนัเป็นผลมากจากการไดรั้บความรู้และการกระตุน้เตือนถึง
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนและไดรั้บประสบการณ์ทางตรงในการประสบกบัปัญหาสอดคลอ้งกบั 
สุทธิชยั สุขสีเสน (2550) ท่ีพบว่า ความรู้ความเขา้ใจเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในโครงการวางแผนพลงังานชุมชนในจงัหวดัสงขลา นอกจากน้ีการปลูกฝังความคิดและ
ความรู้สึกในการรักถ่ินฐานเป็นส่ิงหน่ึงท่ีจะทาํใหป้ระชาชนและผูน้าํชุมชนเกิดความกระตือรือร้นท่ี
จะเขา้ร่วมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อนําไปสู่การปกป้องและรักษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีของตน 
โดยเฉพาะผูน้าํชุมชนท่ีเป็นผูมี้ความสาํคญัในการประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนในพ้ืนท่ี
และผูด้าํเนินโครงการในด้านการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารและสนับสนุนชักชวนให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของ และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ชุติมา ตุน๊าราง  (2553) ท่ีพบว่า ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะมูลฝอยเป็นปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ 

(2) การคาดหวงัในผลประโยชน์ร่วมกัน จากการศึกษาพบว่า การท่ี
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งในจงัหวดัลาํปางนั้น
ส่วนหน่ึงเป็นเพราะมีความหวงัในผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากโครงการ เช่น นํ้าจากการทาํฝายเพื่อ
นาํมาใชเ้ป็นประปาหมู่บา้น การไดม้ากซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเป็นวตัถุดิบพื้นฐานในการสร้าง
รายไดเ้สริม ซ่ึงความคาดหวงัดงักล่าวเป็นการคาดหวงัผลประโยชน์ในส่วนร่วมท่ีประชาชนพ่ึง
ได้รับจากการเขา้ร่วมสอดคลอ้งกับระวี อินจินดา (2542) ท่ีพบว่าการได้รับประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นโป่งใน
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เชิงบวก เน่ืองจากชาวบา้นโป่งมีท่ีอยู่อาศยัติดกบัเขตป่าอนุรักษท่ี์มีความอุดมสมบูรณ์ ซ่ึงชาวบา้น
สามารถอาศยัการเก็บหาของป่าเพิ่มบริโภคและขายเป็นการเพ่ิมรายไดซ่ึ้งเห็นการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตชาวบา้งโป่งใหดี้ข้ึน สอดคลอ้งกบัเขม็ชาติ บุญรวม 2554 ท่ีพบว่า ตวัแปรท่ีส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมในการ ป้องกนัและควบคุมไฟป่าของประชาชนรอบเขตรักษา พนัธ์ุสัตวป่์าภูเม่ียงและภูทอง 
ตาํบลชาติตระการ อาํเภอชาติตระการ จงัหวดัพิษณุโลก ไดแ้ก่ ประชาชนเพศชาย ซ่ึงอาศยัอยูใ่น
หมู่บา้นมานานเกิดความรักและหวง แหนป่าไมท่ี้อยูใ่นเขตชุมชนของตนเอง อาจ เน่ืองมาจากป่าผนื
นั้นเป็นแหล่งท่ีสามารถสร้างรายได ้ ส่วนหน่ึงให้กบัครอบครัว จากการเขา้ไปของป่ามาเพื่อ จ่า
หน่ายและบริโภคภายในครอบครัว ส่วนความรู้ เก่ียวกบัการป้องกนัและควบคุมไฟป่า 

(3) การได้รับผลกระทบจากปัญหา ผลจากการศึกษาพบว่า การเคย
ไดรั้บผลกระทบจากปัญหา ทั้งทางดา้นสภาพแวดลอ้ม การเกษตรรวมไปถึงสุขภาพ ส่งผลทาํให้
ประชาชนมีความตระหนักถึงปัญหามากข้ึนและเป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหน่ึงทาํให้ประชาชน
ตดัสินใจเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งของจงัหวดัลาํปาง 
สอดคลอ้งกบัพรเพิ่ม พรมมาส (2540) พบว่า ประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากมลพิษทางอากาศใน
พื้นท่ีตาํบลสบป้าด อาํเภอแม่เมาะ จงัหวดัลาํปาง มีพฤติกรรมในการป้องกนัผลกระทบต่อสุขภาพ
จากมลพิษทางอากาศของโรงไฟฟ้าแม่เมาะอยูใ่นเกณฑดี์ เน่ืองจากประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจ
ในการป้องกนัอนัตรายจากมลภาวะในระดบัดีและสอดคลอ้งกบั ณัฐชยา อุ่นทองดี และจุฑารัตน์ 
ชมพนัธ์ุ (2556) ท่ีพบว่า การไดรั้บผลกระทบทางหมอกควนัของประชาชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน
ทาํให้ประชาชนในพื้นท่ีเปล่ียนพฤติกรรมการเผาในท่ีโล่งลงเพ่ือลดผลกระทบท่ีตนเองและชุมชน
ไดรั้บและเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวมากข้ึน 

2) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการท่ีมีผลต่อความความสําเร็จของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งจังหวดัลาํปาง 
ประกอบดว้ย 1) ศกัยภาพของผูน้าํชุมชน 2) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีความสะดวกในการเขา้
ร่วม และ 3) การสนบัสนุนจากหน่วยงานรัฐซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาแต่ละประเดน็ไดด้งัน้ี 

(1) ศกัยภาพของผูน้าํชุมชน จากการศึกษาพบว่า ด้วยวฒันธรรมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีภาคเหนือจะให้ความเคารพต่อผูน้าํชุมชน ดงันั้นการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ใน
ชุมชนผูน้าํชุมชนถือไดว้่าเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม ทั้งน้ีผูน้าํชุมชนท่ีดี
นั้นจะตอ้งเป็นผูน้าํชุมชนท่ีมีความเสียสระอย่างสูง และจะตอ้งเป็นตวัอย่างท่ีดีให้กบัประชาชนใน
ชุมชนได ้ซ่ึงเป็นการเพิ่มความศรัทราในกบัประชาชนในพ้ืนท่ีอนันาํมาซ่ึงความประสบความสาํเร็จ
ดาํเนินกิจกรรมการป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่ง เน่ืองจากการแกไ้ขปัญหานั้น
ไม่อาจดาํเนินการใหป้ระสบผลสาํเร็จไดห้ากขาดการสนบัสนุนจากประชาชนในพ้ืนท่ี สอดคลอ้งกบั 
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สิริพฒัน์ ลาภจิตร (2550) ท่ีพบว่าปัจจยัหรือสาเหตุท่ีทาํ ให้ประชาชนตดัสินใจเขา้มามีส่วนร่วมงาน
กบั อบต. ในส่วนของปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ การเป็นหน้าท่ีของประชาชน อาสาสมคัรดว้ยใจ มี
ความรู้ความสามารถ กลา้พดูกลา้แสดงความคิดเห็นเป็นท่ีเคารพนบัถือของคนในชุมชน มีทกัษะและ
ประสบการณ์ เป็นประโยชน์กบัตวัเองและชุมชน และสอดคลอ้งกบัธวชัชยั สุขลอย (2547) ท่ีพบว่า 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมบ้า้นคลองทราย ตาํบลวงันํ้ า
เขียว อาํเภอวงันํ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา ปัจจยัหน่ึงคือทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อผูน้าํชุมชน
ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบเกิดจากประชาชนไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมอนุรักษป่์าไมไ้ดอ้ย่างเต็มท่ี 
เพราะจาํเป็นตอ้งประกอบอาชีพเพื่อความอยู่รอด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุดารัตน์ แผลวมจัฉะ 
(2554) ท่ีพบว่า ผูน้าํชุมชนเป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับ เคารพนบัถือจากคนในชุมชนเป็นอยา่งมาก จึง
มีอิทธิพลในการชกัจูง คดัคา้น ในการกระทาํหรือดาํเนินการต่าง ๆ ของสมาชิกในชุมชนเป็นอยา่งดี 

(2) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีความสะดวกในการเขา้ร่วม จาก
การศึกษา พบวา่ การมีส่วนร่วมนั้นเป็นกิจกรรมเชิงอาสาดงันั้นการท่ีจะใหกิ้จกรรมการแกไ้ขปัญหา
ของส่วนรวมมีความต่อเน่ืองไม่จาํเป็นตอ้งของความร่วมมือประชาชนทุกคนในชุมชนในการ
ดาํเนินการเสมอไป หากแต่ตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมไดอ้ยา่งเตม็ใจและไม่รู้สึก
ว่าส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนซ่ึงสามารถทาํไดโ้ดยการจดัการกระบวนการเขา้ร่วมให้มี
ประสิทธิภาพโดยการทาํใหโ้ครงการมีความต่อเน่ือง และประชาชนตอ้งไม่รู้สึกเป็นภาระการดาํเนิน
กิจกรรมถึงจะมีความยัง่ยนืสอดคลอ้งกบัวิษณุ สถานนทช์ยั (2550) ท่ีพบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการคดัแยกประเภทขยะมูลฝอยปัจจยัหน่ึงคือประชาชนไดรั้บความอาํนวย
ความสะดวกในการเขา้ร่วม และสอดคลอ้งกบังานวิจยั สุชาวลี ชูเอน (2555) พบว่า ปัจจยัหน่ึงท่ีทาํ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการป่าชุมชนในระดบัตํ่า เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีเวลา
ในการเขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการป่าชุมชนเน่ืองจากมีภาระหน้าท่ีในการประกอบอาชีพ 
และสอดคลอ้งกบั นเรศ ชมบุญ (2546) ปัญหาและอุปสรรคของชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกนัไฟป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติผาแตม้จงัหวดัอุบลราชธานีไดแ้ก่มีภาระในการประกอบอาชีพ
และสุขภาพไม่แขง็แรงและสอดคลอ้งกบัสุธาทิพย ์ ประสพสุข (2546) ปัญหาและอุปสรรคต่อการมี
ส่วนร่วมในการจดัการป่าชุมชนคือชาวบา้นมีภารกิจส่วนตวัมากทาํใหไ้ม่มีเวลามาร่วมกิจกรรม 

(3) การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ พบว่า การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 
เก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งโดยประชาชนนั้นแมว้่าอาจจะมีค่าใชจ่้าย
ไม่สู่มาก แต่ก็ตอ้งถือว่ามีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินกิจกรรมซ่ึงในการดาํเนินการนั้นส่วนใหญ่จะเป็น
การร่วมลงทุนกนัของประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงหากใหมี้การลงทุนโดยประชาชนแต่เพียงฝ่ายเดียวนั้น
อาจจะทาํให้เกิดความท่อแทใ้นการดาํเนินกิจกรรมได้ และถา้หากตอ้งการพฒันาเพื่อยกระดับ
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โครงการให้เกิดประโยชน์อย่างแทจ้ริงกบัชุมชนนั้นจะตอ้งใชง้บประมาณท่ีสูงหากไม่ไดรั้บการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐจนเป็นเหตุให้ตอ้งมีการยกเลิกการดาํเนินงานประชาชนจะเกิด
ความรู้สึกไม่อยากเขา้ร่วมในโครงการต่อ ๆ ไปท่ีชุมชนจดัข้ึน ดงันั้นหน่วยงานรัฐจึงควรเขา้มาให้
การสนบัสนุนการดาํเนินโครงการของประชาชนอยา่งเหมาะสมเพ่ือใหโ้ครงการมีความสาํเร็จอยา่ง
ย ัง่ยนื สอดคลอ้งกบัรวิกานต ์แสนไชย (2544) ท่ีพบว่าปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม:้ ศึกษาเฉพาะกรณีป่าชุมชนบา้นหว้ยสะพาน ตาํบลหนอง
โรง อาํเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี คือการไดรั้บการสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมจากภาครัฐ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริพร พรรณพฒัน์กุล (2555) ท่ีพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในโครงการป้องกนัปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยฝ่ังตะวนัตกในพื้นท่ีตาํบล
แหลมใหญ่ อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม ประการหน่ึง คือ. ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ
และองคค์วามรู้จะองคก์รภายนอก  

5.1.2.2 ปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งจงัหวดัลาํปาง ผูศึ้กษาแยกประเด็นการพิจารณาออกเป็น 2 
ส่วนไดแ้ก่ ส่วนของปัญหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินงานของภาคประชาชน และ ส่วนของปัญหา
หรืออุปสรรคในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาดงัน้ี 

1) ปัญหา/อุปสรรคในการดาํเนินงานของภาคประชาชน ไดแ้ก่ 1) การ
จดัการผูมี้ส่วนไดเ้สียนอกพื้นท่ี และ 2) การขาดงบประมาณในการสนบัสนุนเพื่อพฒันาการใช้
ประโยชน์จากกิจกรรม โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาดงัน้ี 

(1) การจดัการผูมี้ส่วนไดเ้สียนอกพื้นท่ีในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนั
และการเผาในท่ีโล่งนั้นผูมี้ส่วนไดเ้สียนอกพื้นท่ีเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีตอ้งมีการจดัการท่ีดีเน่ืองจาก อยู่
นอกเหนืออาํนาจของกฎระเบียบของชุมชน ซ่ึงส่วนมากจะเป็นผูท่ี้อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียง ท่ีเขา้
มาหาผลประโยชน์ในพื้นท่ีซ่ึงจดักิจกรรมการป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควนั เช่น ล่าสัตว ์หาของ
ป่า หรือตดัไมมี้ค่าในเขตป่าชุมชนเพื่อนาํไปขาย ซ่ึงยากต่อการแกไ้ขหากประชาชนทุกคนในพ้ืนท่ี
ไม่มีความสามคัคีและร่วมมือร่วมใจกันสอดส่องดูแลและปกป้องทรัพยากรร่วมกันสอดคลอ้ง
งานวิจยัของกบั ณัฐชยา อุ่นทองดี และจุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ (2556) ท่ีพบว่าสาเหตุของการเกิดมลพิษ
ทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน คือ คนต่างถ่ินท่ีเขา้ไปหาของป่าและมีการเผาเพ่ือ
กลัน่แกลง้เจา้หนา้ท่ีหรือคนในพ้ืนท่ี และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ประยรูศกัด์ิ บวัเทศ และคณะ 
(2553) ท่ีพบว่า ขอ้จาํกดัในการดาํเนินกิจกรรมโครงการรูปแบบการจดัการป่าชุมชนอย่างมีส่วน
ร่วมของชุมชนตาํบลเมืองปาน อาํเภอเมืองปาน จงัหวดัลาํปาง ประการหน่ึงคือ ชานบา้นบางคนไม่
เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการป่าชุมชน กลวัวา่หากมีการจดัตั้งป่าชุมชนแลว้จะไม่สารถใชป้ระโยชน์จาก
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ป่าชุมชนได ้ประกอบกบัการรับรู้เก่ียวกบัป่าชุมชนยงัไม่ครอบคลุมของคนในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ทาํใหย้งัมี
คนต่างถ่ินมีรู้วา่เป็นป่าชุมชนส่งผลทาํใหเ้กิดการขโมยและลกัลอบตดัไมแ้ละหาของป่า 

(2) การขาดงบประมาณในการสนบัสนุนเพื่อต่อยอดจากกิจกรรมการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่ง เช่น กิจกรรมการทาํฝายของประชาชนซ่ึง
หากไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากภารัฐในการทาํอ่างเก็บนํ้ า เพื่อใชเ้ป็นประปาหมู่บา้นประชาชนจะ
ไม่เห็นถึงประโยชน์ของการดาํเนินกิจกรรมดงักล่าว และเป็นเหตุให้ลม้เลิกหรือไม่เขา้ร่วมการ
ดาํเนินกิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับ โสภารัตน์ จารุสมบัติ (2553) ท่ีพบว่า จาํนวนสัดส่วน
งบประมาณประจาํปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีร้อย
ละ 10 ของงบประมาณท่ีไดรั้บทั้งหมดนั้นไม่เพียงพอท่ีจะใชใ้นการดาํเนินการจดัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ พบว่าการจดัสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นการ
บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มจะมีกแ็ต่เงิน อุดหนุนในลกัษณะของการแกไ้ขปัญหาแต่ไม่ไดมุ่้งไปท่ีการ
ป้องกนัและมีแต่ท่ีเป็นลกัษณะกิจกรรมหรือ โครงการซ่ึงล่าชา้และไม่ทนัต่อสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ทั้งยงัไม่สามารถสะทอ้นความตอ้งการหรือการ ตดัสินใจจากประชาชนในทอ้งถ่ินหรือหากมีการ
ลงทุนก็จะเป็นในลกัษณะของการก่อสร้างขนาดใหญ่ เม่ือ ก่อสร้างเสร็จแลว้ถ่ายโอนให้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับไปดูแลต่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็ไม่สามารถบริหารจดัการได้
เน่ืองจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่มีเงินงบประมาณในการดาํเนินการอยา่งเพียงพอ 

2) ปัญหา/อุปสรรคในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ิน 
ไดแ้ก่  

(1) การขาดแคลนบุคลากรระดับปฏิบัติงาน พบว่า หน่วยงานรัฐมี
บุคลากรไม่เพียงพอกบัภาระงานท่ีไดรั้บ เน่ืองจากแผนการดาํเนินแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผา
ในท่ีโล่งนั้นเป็นการขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในให้ผนวกแผนการ
ดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งเขา้ไปในแผนงานของหน่วยงาน ซ่ึงถือเป็น
การเพิ่มภาระงานให้หน่วยงานนอกเหนือจากงานประจาํ ท่ีบุคลากรของหน่วยงานนั้นไดถู้กกาํหนด
ตามภาระงานหลกัของหน่วยงานทาํใหภ้าระงานดา้นการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่ง
ท่ีเพิ่มข้ึนมานั้นขาดเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังานอยา่งเตม็รูปแบบทาํให้ในระดบัปฏิบติังานไม่ประสบ
ผลสาํเร็จอย่างท่ีควรจะเป็น และสอดคลอ้งกบั สุภคัจารีย ์เช้ือยงั (2553) ท่ีพบว่า ปัญหาอุปสรรค
แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัคือประชาชนบางส่วนยงัไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม
เก่ียวกบัโครงการท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้จดัทาํไวโ้ดยเฉพาะประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ี
บา้นจดัสรร อีกทั้งยงัขาดแคลนบุคลากรในดา้นน้ีทาํให้การทาํงานยงัไม่ทัว่ถึงประชาชนทุกกลุ่มและ
บางโครงการก็ขาดการประสานงานอย่างต่อเน่ือง และสอดคลอ้งกบัโสภารัตน์ จารุสมบติั (2553) 
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สภาพการ บริหารโดยปกติขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีไม่มีหน่วยงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม
โดยตรง ไม่มีบุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้มการปรับโครงสร้างองคก์รให้มีหน่วยงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และเพิ่มบุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้มใหเ้พียงพอ จึงเป็นแนวทางท่ีควรดาํเนินการ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
บุคคลท่ีมีความรู้ในดา้นส่ิงแวดลอ้มเขา้มา ปฏิบติังานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(2) ความไม่พร้อมของวสัดุอุปกรณ์ พบว่า อุปกรณ์ในการดบัไฟและ
อุปกรณ์ในการดาํเนินกิจกรรมป้องกนัผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่ง
ของหน่วยงานภาครัฐของจงัหวดัลาํปางนั้นยงัไม่มีความทนัสมยัและไม่เพียงพอท่ีจะสามารถจดัการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาได ้

(3) การทาํงานท่ีขาดการบูรณาการอยา่งแทจ้ริง พบว่า หน่วยงานต่าง ๆ 
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งเขา้มาร่วมกนัดาํเนินกิจกรรม
การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งตามแผนงานท่ีได้ระบุไวใ้นแผน
ยทุธศาสตร์/มาตรการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัของจงัหวดัลาํปาง ซ่ึงลกัษณะการทาํงานจะ
เป็นการแยกส่วนกันทําตามแผนงานท่ีกําหนดไว้ โดยจะมีผู ้ว่าราชการจังหวัดลําปางเป็น
ผูอ้าํนวยการศูนยท์าํหนา้ท่ีกาํกบัและติดตามการดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผน ซ่ึงจะเห็นไดว้่าใน
การทาํงานยงัเป็นลักษณะของการแบ่งภารหน้าท่ีซ่ึงจะมีความสอดคล้องกับภารกิจหลักของ
หน่วยงาน ซ่ึงในการดาํเนินกิจกรรมไม่มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหา
ร่วมกนัอย่างจริงจงั สอดคลอ้งกบั และสอดคลอ้งกบัโสภารัตน์ จารุสมบติั (2553) ท่ีพบว่า แนว
ทางการบริหารหน่ึงท่ีจาํ เป็นสําหรับการเพิ่มความสามารถองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม คือการส่งเสริมการจดัตั้ งองค์กรความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอย่างเป็นรูปธรรมองค์กรความร่วมมือระหว่างทอ้งถ่ินจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จดัการปัญหา เพราะดงัท่ี ไดก้ล่าวมาแลว้วา่ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหาท่ีมีขอบเขตกวา้งขวาง
และส่งผลต่อเน่ืองไปยังหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนั้ นในการแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพจึงจาํเป็นตอ้งให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีส่วนไดเ้สียร่วมกนัรับผิดชอบ ท่ี
สาํคญัยงัจะมีส่วนช่วยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละ แห่งสามารถใชท้รัพยากรต่างๆ ร่วมกนั
ไดอ้นั จะช่วยใหเ้กิดความประหยดัและคุม้ค่าในการใชท้รัพยากรต่าง ๆ มากข้ึน 

(4) ข้อจํากัดในการใช้งบประมาณ พบว่า การดําเนินงานด้านการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งในหน่วยงานต่าง ๆ ในจงัหวดัลาํปางนั้น
ของภาครัฐ ดาํเนินการโดยการจัดตั้ งศูนย์บริหารจัดการปัญหาและแจ้งขอความร่วมมือไปยงั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาตามแผนงานท่ีจดัทาํข้ึน ซ่ึงในการดาํเนินงานนั้น
ไม่ไดมี้งบประมาณจากส่วนกลางในการสนบัสนุนการดาํเนินการตามแผนงานท่ีขอให้สนบัสนุน
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จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินกิจกรรมตามแผนงานท่ีไดรั้บการขอความร่วมมือ
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  ซ่ึงสอดคลอ้ง โสภารัตน์ จารุสมบติั (2553) ท่ีพบว่า ปัญหาทางดา้นงบประมาณจะ
พบมากในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดเล็กเป็นส่วนมากทาํให้ประเมินได้ว่า การบริหาร
จดัการดว้ยองคก์รท่ีมีขนาดเลก็เกินไป อาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรขณะเดียว องคก์รเหล่านั้นก็
ยงัไม่มีศกัยภาพเพียงพอในการดูแลปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งอาศยังบประมาณจาํนวนมาก ในการแก
ไขปั้ญหาบางอย่าง ในขณะท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ ท่ีมีศกัยภาพในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มมกัจะไม่ประสบปัญหาดา้นงบประมาณเท่าใดนกั แต่จะประสบปัญหาอ่ืน ๆ แทน เช่น 
การใหค้วามร่วมมือกบัภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
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ภาพที ่5.1 สรุปการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่ง

ของจงัหวดัลาํปาง  

ปัจจยัความสาํเร็จของการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ความ
ตระหนกัถึงปัญหาหมอกควนั ความ
คาดหวงัในผลประโยชน์จากกิจกรรม 
การไดรั้บผลกระทบจากปัญหา และ
ความเช่ือมัน่ในผูน้าํชุมชน 
2. ปัจจยัดา้นบริหารจดัการ ไดแ้ก่ 
ศกัยภาพในการบริหารจดัการของผูน้าํ
ชุมชน การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการเขา้ร่วม การไดรั้บ
การสนบัสนุนทางดา้นงบประมาณและ
องคค์วามรู้จากภาครัฐ และ
ความสัมพนัธ์ของประชาชนในชุมชน 

ปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

1. ปัญหาภาคประชาชน ไดแ้ก่ การ
จดัการผูมี้ส่วนไดเ้สียนอกพื้นท่ี และ
ขาดงบประมาณในการดาํเนินกิจกรร 
2. ปัญหาของภาครัฐส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 
การขาดบุคลากร การขาดอุปกรณ์ท่ี
เหมาะสมในการแกไ้ขปัญหา การขาด
การบูรณการในการดาํเนินกิจกรรม 
และขอ้จาํกดัในการบริหารดา้น
งบประมาณ 

1. การเร่ิมตน้เร็ว : การใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัปัญหาและผลกระทบจาก
หมอกควนัในเวลาท่ีเหมาะสม 
2. ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย : เปิดโอกาสใหผู้ ้
มีส่วนไดเ้สียในภาคส่วนต่าง ๆ ไดเ้ขา้มี
มีส่วนร่วมอยา่งเหมาะสม 
3. ความจริงใจ : ตอ้งมีความโปร่งใสใน
การดาํเนินการและรับฟังความคิดของ
ประชาชนอยา่งเหมาะสม  
4. ความยดืหยุน่เหมาะสมกบั
สถานการณ์ : ตอ้งไดรั้บกาสนบัสนุน
งบประมาณท่ีเพียงพอและตอ้งมี
บุคลากรท่ีมีความรู้ในการแกไ้ขปัญหา

รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน   
1. การมีส่วนร่วมในการระบุสาเหตุของ
ปัญหา : มีการคน้หาปัญหาในชุมชน
และหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาจาก
ผูน้าํชุมชนเป็นหลกั 
2. การมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น : ภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินมีการเปิด
โอกาสใหผู้น้าํชุมชนเขา้ไปมีบทบาท
ในการเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา
หมอกควนั 
3. การมีส่วนร่วมในการวางแผน : มี
การเปิดโอกาสใหป้ระชาชน ในพื้นท่ีมี
ส่วนในการกาํหนดแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ี 
4. การมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบติั : 
ภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินเขา้ร่วมกิจกรรม
ร่วมกบัชุมชนโดยผา่นทางกลุ่ม
อาสาสมคัรของหน่วยงาน  
5. การมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผล : หน่วยงานภาครัฐส่วน
ทอ้งถ่ินสนบัสนุนและจดัทาํตวัช้ีวดั
ร่วมกบัภาคประชาชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

สาเหตุของการเกิดปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งของจงัหวดัลาํปาง            
1. การเผาในท่ีโล่งในพ้ืนท่ีต่าง ๆ 2. ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ ผลกระทบของจากปัญหาหมอกควนั

จากการเผาในท่ีโล่งของจงัหวดัลาํปาง 

1. การส่งผลกระทบทางดา้นสุขภาพ 
2. ผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
3. ผลกระทบทางการคมนาคม                
4. ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ                         

มาตรการและแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่ง 

แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน     

กระบวนการมส่ีวนร่วมของ

ประชาชนในการแก้ไขปัญหาหมอก

ควนัและการเผาในทีโ่ล่ง              

ของจังหวดัลาํปาง 
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5.1.3 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควนัและการเผาในทีโ่ล่งทีเ่หมาะสมกบัจังหวดัลาํปาง 

แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอก
ควนัและการเผาในท่ีโล่งท่ีเหมาะสมกบัจงัหวดัลาํปางพบว่ามีแนวทางต่าง ๆ ประกอบดว้ย 1) แนว
ทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงนโยบาย 2) แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเชิงปฏิบติั ซ่ึงมีรายละเอียดแต่ละประเดน็ดงัน้ี 

1) แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงนโยบาย ไดแ้ก่ 
(1) นโยบายการส่งเสริมสิทธิชุมชนในการจดัการทรัพยากรของชุมชนเน่ืองจาก

แนวทางการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งในแต่ละพื้นท่ีนั้นมีความแตกต่างกนัซ่ึงจะ
ข้ึนอยูก่บับริบทของพื้นท่ีและชุมชนนั้น ๆ และเพ่ือให้การแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ี
โล่งมีความเหมาะสมกบับริบทของพื้นท่ีและชุมชนมากท่ีสุด ตวัอย่างการดาํเนินการ เช่น การเปิด
โอกาสให้ประชาชนในพ้ืนท่ีไดคิ้ดวิธีการจดัการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่ง โดย
การยอมรับในกฎหรือระเบียบชุมชนท่ีชุมชนตั้ งข้ึนหรือ การสนับสนุนการจัดตั้ งป่าชุมชน 
สอดคลอ้งกบั มูลนิธิเพื่อการพฒันาท่ีย ั้งยืนภาคเหนือ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (2556) ท่ี
พบว่าว่า หน่ึงในขอ้เสนอแนะในการจดัการวิกฤติไฟป่าและหมอควนันั้น คือ ควรปรับเปล่ียนทิศ
ทางการบริหารจดัการจดัการไฟป่า โดยมุ่งเนน้ให้ชุมชนมีสิทธิและอาํนาจในการบริหารจดัการ
ร่วมกบัรัฐให้มากข้ึน ทั้งน้ีโดยมีการพฒันากฎหมายการจดัการไฟป่าโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเขา้มาเป็นเง่ือนไขสําคญัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับเปล่ียนทิศทางการบริหาร
จดัการไฟป่าของชุมชน หรือเพื่อใหก้ารแกไ้ขปัญหาขอ้จาํกดัในดา้นต่างๆ ท่ีชุมชนทอ้งถ่ินเผชิญอยู่
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(2) นโยบายการส่งเสริมการจัดการปัญหาขยะและเศษวัสดุเหลือท้ิงทาง
การเกษตร เน่ืองจากการจดัการกบัขยะและเศษวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตรจาํเป็นตอ้งใชอ้งคค์วามรู้
และเคร่ืองจกัรท่ีมีความเหมาะสมภาครัฐจึงควรมีส่วนในการสนบัสนุนภาคประชาชน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั ธญัจนพร สุกสด (2554) ท่ีพบว่าหน่ึงในวิธีการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัท่ีปกคลุมในจงัหวดั
เชียงใหม่คือการส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา โดยการส่งเสริมประชาชน
ให้มีบทบาทในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและการปรับบทบาทของ
ภาครัฐใหเ้ป็นผูส้นบัสนุนทั้งในแง่ของความรู้และงบประมาณ 

(3) การปรับนโยบายการปฏิรูปท่ีดิน จากการศึกษาพบว่า สาเหตุสาํคญัของการ
เผาป่าส่วนหน่ึงเกิดจากความต้องการในพื้นท่ีดินทาํกินของเกษตรกรท่ีอยู่บริเวณรอบผืนป่า 
เน่ืองจากโยบายการปฏิรูปท่ีดินท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้เป็นเจา้ของท่ีดินป่า
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เส่ือมโทรมเพ่ือทาํการเกษตร ซ่ึงเป็นสาเหตุสําคญัท่ีทาํให้เกษตรกรท่ีมีความตอ้งการท่ีดินทาํกิน 
หรือผูท่ี้ตอ้งการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีนั้น ๆ ทาํการแผ่วถางและเผาทาํลายป่ากลายเป็นพื้นท่ี
เส่ือมโทรมและเขา้ครอบครองอย่างถูกตอ้งจากนโยบายการปฏิรูปท่ีดิน ซ่ึงหากภาครัฐตอ้งการ
แกไ้ขปัญหาในลกัษณะน้ีโดยส่งเสริมให้ชุมชนใกลเ้คียงไดมี้โอกาสเขา้มาใชป้ระโยชน์จากพ้ืนท่ี
เส่ือมโทรม โดยอาจจะมีการปรับให้เป็นป่าชุมชนท่ีสามารถเปิดโอกาสให้ชุมชนท่ีเขา้ไปฟ้ืนฟู
สภาพป่าและสามารถใชป้ระโยชน์จากป่าได ้

2) แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงปฏิบติั ไดแ้ก่  
(1) การส่งเสริมความเขม้แขง็ชุมชน เช่นการสร้างความรู้ความเขา้ใจและความ

ตระหนกัถึงปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งในประชาชนทุกกลุ่มอยา่งเหมาะสม การส่งเสริม
อาชีพในชุมชนและการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีของประชาชนในชุมชน สอดคลอ้งกบั จกัรพงษ ์พวง
งามและคณะ (2556) ท่ีพบว่า การพฒันารูปแบบ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการป่า
ชุมชนตาม หลกัการพฒันาการมีส่วนร่วม 5 สร้าง ไดแ้ก่ 1) สร้างจิตสาํ นึก เพื่อใหทุ้กคนเห็นคุณค่า
ของการอนุรักษท์รัพยากร ป่าไม ้2) สร้างพลงัร่วม ดว้ยการคน้หาผูมี้จิตอาสาจาก การสร้างจิตสาํ 
นึกและเห็นคุณค่าของป่าไม ้3) สร้างกา มีส่วนร่วม ดว้ยการช่วยกนัคิด ร่วมแกไ้ขจากปัญหาและ 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในอดีต 4) สร้างบทบาทและหน้าท่ี เพื่อให้ทุกคนรู้ว่ามีหน้าท่ีทาํอะไรใน
โครงการต่างๆ และ 5) สร้างแผนการดาํ เนินงาน เพื่อรองรับโครงการในอนาคตท่ี ทุกคนจะตอ้ง
ร่วมกนัทาํ 

(2) การสนบัสนุนดา้นงบประมาณในการพฒันาโครงการ เน่ืองจากการแกไ้ข
ปัญหาหมอกควันและการเผาในท่ีโล่งนั้ นจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้กิจกรรมทาํชุมชนทาํนั้ นมีการต่อยอดเพื่อให้ได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุดของโครงการ ทาํให้ประชาชนไดเ้ห็นผลประโยชน์ของกิจกรรมท่ีไดล้งมือทาํ
ชดัเจนมากยิง่ข้ึนซ่ึงจะส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชน  สอดคลอ้งกบั ระวี อิน
จินดา (2542) ท่ีพบว่าการไดรั้บประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์
กบัระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นโป่งในเชิงบวก เน่ืองจากชาวบา้นโป่งมีท่ีอยูอ่าศยัติดกบัเขต
ป่าอนุรักษท่ี์มีความอุดมสมบูรณ์ ซ่ึงชาวบา้นสามารถอาศยัการเก็บหาของป่าเพิ่มบริโภคและขาย
เป็นการเพิ่มรายไดซ่ึ้งเห็นการพฒันาคุณภาพชีวิตชาวบา้งโป่งใหดี้ข้ึน 

(3) การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกบัชุมชนขา้งเคียง เน่ืองจากปัญหาหมอก
ควนัและการเผาในท่ีโล่งนั้นก่อใหเ้กิดปัญหามกพิษทางอากาศเชิงพื้นท่ี เน่ืองจากปัญหาท่ีเกิดไม่ได้
จาํกดัอยูใ่นเฉพาะพ้ืนท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง แต่จะส่งผมกระทบไปยงัพื้นท่ีขา้งเคียงดว้ย ดงันั้นแมชุ้มชนจะ
มีการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน้ีเป็นอยา่งดีแลว้ กย็งัไดรั้บผลกระทบจากปัญหาเหล่าน้ีอยู ่ทางหน่ึงท่ี
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จะสามารถแกไ้ขปัญหาน้ีไดคื้อการสร้างเครือข่ายกบัชุมชนขา้งเคียงในการร่วมกนัแกไ้ขปัญหา
หมอกควนัและการเผาในท่ีโล่ง สอดคลอ้งกบั มูลนิธิเพื่อการพฒันาท่ีย ั้งยนืภาคเหนือ กรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (2556) ท่ีพบวา่วา่ หน่ึงในขอ้เสนอแนะในการจดัการวิกฤติไฟป่าและหมอควนั
นั้น คือ การขยายผลให้เกิดชุมชนปฏิบติัการในพ้ืนท่ีใหม่ โดยมุ่งเนน้ความเขา้ใจและร่วมเรียนรู้กบั
ชุมชนท่ีมีประสบการณ์ในการจดัการมาแลว้อย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดการต่อยอดกระบวนการ
จดัการวิกฤติไฟป่าและหมอควนั 

(4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่นการจดัทาํแผนพฒันาชุมชน การ
ตั้งคณะทาํงานร่วมกนัระหว่างภาครัฐและประชาชน การมีการทาํงานแบบบูรณาการหลายภาคส่วน
ร่วมกนัและมีการทาํงานแบบพหุภาคี สร้างเครือข่ายการดาํเนินงานร่วมกนั การส่งเสริมให้มีการตั้ง
กฎกติการ่วมกนั และการส่งเสริมการดาํเนินงานในรูปแบบอาสาสมคัรร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ 
สอดคลอ้งกบั พชัรินทร์ รัตนวิภา (2547) ท่ีเสนอวา่แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้องกนัแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศของสมาชิกองคก์รชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
แนวทางหน่ึงไดแ้ก่ ควรจดัตั้งคณะทาํงานร่วมรัฐราษฎร์เพื่อกาํหนดแนวทางการดาํเนินการจดัการ
สาเหตุของปัญหามลพิษทางอากาศ เช่น การออกกฎระเบียบปฏิบัติ การจัดตั้ งกองทุนเพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นตน้  
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ภาพที ่5.2 สรุปแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข

ปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งในจงัหวดัลาํปาง 
 

แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาหมอกควนั

จากการเผาในทีโ่ล่งในจังหวดัลาํปาง 

แนวทางการปฏิบัติ
หน่วยงานภาครัฐส่วน

ท้องถิ่น 

1.การสร้างองคค์วามรู้การ
จดัการปัญหาหมอกควนัและ
การเผาในท่ีโล่ง 
2. ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้
กบัประชาชนทุกระดบัอยา่ง
เหมาะสม 
3. เร่งสร้างเครือข่ายการ
แกไ้ขปัญหาหมอกควนัและ
การเผาในท่ีโล่งร่วมกบัภาค
ประชาชน 
4. พฒันาศกัยภาพผูน้าํชุมชน
ในดา้นการบริหารจดัการ 
5.สนบัสนุนงบประมาณ
บุคลากรและอุปกรณ์ในการ
ดาํเนินกิจกรรมของภาค
ประชาชน 
6. จดัใหมี้ลงพ้ืนท่ีทาํกิจกรรม
ร่วมกบัชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
7. เร่งพฒันาตวัช้ีวดัชุมชน
ตน้แบบหมู่บา้นมาตรฐาน
ปลอดการเผา 

แนวทางการปฏิบัติภาค
ประชาชน 

 
1. จดักิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์ของประชาชน
ในชุมชน 
2. ประชาสัมพนัธ์เพ่ือ
กระตุน้จิตสาํนึกเก่ียวกบั
ปัญหาหมอกควนัและการ
เผาในท่ีโล่งกบัประชาชน
ตลอดทั้งปี 
3. เร่งสร้างความร่วมมือใน
การป้องกนัแกไ้ขปัญหา
หมอกควนักบัชุมชน
ใกลเ้คียง 
4. การจดัใหมี้การทาํ
แผนพฒันาชุมชนและตั้ง
กติกาชุมชน 
5. จดัตั้งคณะทาํงานภายใน

ชุมชนเพ่ือกระจายอาํนาจ

การบริหารงานในชุมชน 

แนวทางการส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมของประชาชน

เชิงนโยบาย 

1. ส่งเสริมนโยบายการการ
กระจายอาํนาจการบริหาร
จดัการทรัพยากรในระดบั
ชุมชน 
2. ส่งเสริมนโยบายการจดัตั้ง
ป่าชุมชน 
3. ส่งเสริมนโยบายการ
จดัการปัญหาขยะและเศษ
วสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตร 
4. การปรับนโยบายการ
ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรให้
มีความเหมาะสม 

แนวทางการส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมของประชาชน

เชิงปฏิบัต ิ
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

5.2.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ ขอ้เสนอแนะสาํหรับภาครัฐและ

ขอ้เสนอแนะสาํหรับภาคประชาชน 
5.2.1.1 ขอ้เสนอแนะสําหรับภาครัฐ ขอ้เสนอแนะสําหรับภาครัฐแบ่งออกเป็น

แผนการดาํ เนินงานในระยะสั้น ระยะกลาง และแผนการดาํเนินงานในระยะยาว ดงัน้ี 
1) มาตรการระยะสั้นระยะกลาง 

(1) หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมให้ชุมชนมีความเขม้แข็ง ซ่ึงเป็น
พื้นฐานสาํคญัในการบริหารจดัการกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ดว้ยการสนบัสนุนองคค์วามรู้ในการ
บริหารจดัการชุมชน การพฒันาศกัยภาพผูน้าํชุมชน การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ การสร้างอาชีพ
ใหป้ระชาชนในชุมชน 

(2) หน่วงงานภาครัฐควรพิจารณานาํขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาหมอกควนัละการเผาในท่ีโล่งของภาคประชาชนไปใชใ้นการกาํหนดนโยบายและมาตรการ
ในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งระดบัจงัหวดั 

(3) หน่วยงานภาครัฐควรสร้างความร่วมมือกบัภาคเอกชนในพ้ืนท่ีให้
เขา้มามีส่วนร่วมในการสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมการป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการ
เผาในท่ีโล่ง ทั้งในส่วนของการลดปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศ และการสนับสนุนการ
ดาํเนินกิจกรรมของชุมชน ในรูปแบบของการดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม 

(4) ส่งเสริมเทคโนโลยีและความรู้ในการจดัการกบัวสัดุเหลือท้ิงทาง
การเกษตร เพื่อเป็นทางเลือกในการกาํจดัวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตรใหก้บัเกษตรกร เช่นเคร่ืองบด
ยอ่ยวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตรและความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดจากการเผาในพื้นท่ี
การเกษตร 

(5) หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถ่ินควรพิจารณาการจัดทาํตัวช้ีวดัท่ี
ชดัเจนในการดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งเพื่อเป็นแนวทางใน
การดาํเนินการของชุมชนท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการและจดัประกวดเพ่ือมอบรางวลัสาํหรับชุมชนท่ีมี
ผลการดาํเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งเพื่อสร้างการสร้าง
แรงจูงใจในการเขา้มามีส่วนร่วม 
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2) มาตรการระยะยาว 
(1) ภาครัฐควรสนบัสนุนให้มีการพฒันาองคค์วามรู้และเน้ือหาในการ

จดัการปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่ง ท่ีเหมาะสมกบัประชาชนกลุ่มต่าง ๆ 
(2) ภาครัฐควรสนับสนุนให้มีการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับ

ปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งในระดบัเยาวชน 
(3) การสนับสนุนการจัดตั้ งเครือข่ายชุมชนเพื่อประสานงานและ

แลกเปล่ียนองคค์วามรู้เก่ียวกบัการดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการเผาในท่ีโล่งอย่างเป็น
รูปธรรม 

(4) ภาครัฐควรพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อ
เป็นการเปิดโอกาสในการส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรใน
ทอ้งถ่ิน  

5.2.1.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรับภาคประชาชน 
1) ภาคประชาชนควรร่วมกนัจดัทาํแผนการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและ

การเผาในท่ีโล่งในระดบัชุมชน เน่ืองจากบริบทของสังคมและบริบทของพื้นท่ีแต่ละพื้นท่ีมีความ
แตกต่างกนัเพื่อให้การแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งมีความเหมาะสมกบับริบทของ
พื้นท่ีและชุมชนมากท่ีสุด 

2) ภาคประชาชนควรร่วมกนัจดัทาํแผนพฒันาชุมชน เพื่อพฒันาศกัยภาพ
และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้เป็นไปในแนวทางท่ีมีความเหมาะสมกับ
บริบทของชุมชนซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึงในการลดการใชป้ระโยชน์จากป่าเกินความจาํเป็น 

3) ภาคประชาชนควรมีการจดัตั้งเครือข่ายการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ
เผาในท่ีโล่งร่วมกนัระหวา่งชุมชนหรือพื้นท่ีใกลเ้คียง ซ่ึงนอกจากจะเป็นกรลดทรัพยากรท่ีใชใ้นการ
บริการจดัการแลว้ยงัเป็นลดพ้ืนท่ีเสียงต่อการเกิดปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งไดอี้กดว้ย 
 

5.2.2 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 
1) ควรศึกษาวิจยัเชิงปริมาณเพิ่มเติมเพื่อให้ไดป้ระเด็นท่ีน่าสนใจหรือประเด็นท่ีมี

ความสาํคญัต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ี
โล่ง ซ่ึงจะสามารถใชใ้นการพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีครอบคลุม 

2) ควรศึกษาการแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ี
โล่งของภาคประชาชนในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนอย่างครอบคลุมทุกจงัหวดั เพื่อนาํผลท่ีไดจ้าก
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การศึกษามาเป็นแนวทางในการกาํหนดมาตรการหรือวิธีการในการแกปั้ญหาดงักล่าวในภาพรวม
ของภูมิภาค 

3) ควรมีการศึกษาวิจยัชุมชนท่ีไม่ประสบผลสําเร็จในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนั
จากการเผาในท่ีโล่งเพื่อใหท้ราบถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรคใ์นการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจาก
การเผาในท่ีโล่งท่ีครอบคลุมมากข้ึนซ่ึงเป็นผลดีต่อการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวในอนาคต 
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ภาคผนวก ก 
 

 
คาํช้ีแจง 

แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจยัความสาํเร็จ
และปัญหาหรืออุปสรรคของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และเสนอแนวทางการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งท่ีเหมาะสมกบั
จงัหวดัลาํปาง ซ่ึงในแบบสมัภาษณ์น้ีประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นและประสบการณ์ท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งของจงัหวดัลาํปาง 
ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะต่องานวิจยั 
โดยคาํตอบทุกคาํตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบัไม่มีผลกระทบต่อ
ผูใ้หส้มัภาษณ์แต่อยา่งใด 
 จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์การสมัภาษณ์ในคร้ังน้ี 
            ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                        (นายศรีสมภพ กองสุข) 
    นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
   คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

แบบสัมภาษณ์เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาหมอก
ควนัจากการเผาในทีโ่ล่งในจังหวดัลาํปาง 
(สําหรับเจ้าหน้าทีภ่าครัฐส่วนท้องถ่ิน) 

เลขท่ีแบบสมัภาษณ์............... 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ …………………………………………………………………………………… 

ตําแหน่ง  …………………………………………………………………………………… 

หน่วยงาน  …………………………………………………………………………………… 

วนั/เดือน/ปี …………………………………เวลาทีสั่มภาษณ์ ………………………………... 

สถานทีสั่มภาษณ์……………………………………………………………………………………. 

ผู้สัมภาษณ์  …………………………………………………………………………………… 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. เพศ 

  ชาย      หญิง  
2. อายุ 

  ตํ่ากวา่ 20 ปี     20 – 30 ปี  

  31 – 40 ปี     41 – 50 ปี  

  51 – 60 ปี     60 ปีข้ึนไป 
3. ระดับการศึกษา 

  ตํ่ากวา่ระดบัประถมศึกษา   ระดบัประถมศึกษา 
  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้   ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

  อนุปริญญา/ปวส./ปวท.    ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 

  สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 
 

ส่วนที ่ 2 ความคดิเห็นและประสบการณ์ทีมี่ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในทีโ่ล่งในจังหวดัลาํปาง 

ในส่วนน้ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนั
จากการเผาในท่ีโล่ง ปัจจัยความสําเร็จและปัญหา/อุปสรรคของกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนั และเสนอแนวทางการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งท่ีเหมาะสมกบั
จงัหวดัลาํปาง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1. ท่านคิดวา่อะไรคือสาเหตุของการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัของท่าน 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ความคิดเห็นของท่านต่อลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของจงัหวดัจงัหวดัลาํปาง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3. ความคิดเห็นของท่านต่อมลพิษทางอากาศจากประเทศเพื่อนบา้นหรือจงัหวดัใกลเ้คียง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ท่านคิดวา่ผลกระทบท่ีเกิดจากมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัมีอะไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

5. หน่วยงานของท่านเร่ิมดาํเนินการเก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนั

ในช่วงเวลาใด 

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

6. วิธีการของหน่วยงานท่านในการทาํกิจกรรมเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศจาก

หมอกควนั 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
7. หน่วยงานของท่านไดช้ี้แจงรายละเอียดของมาตรการหรือแนวทางการดาํเนินงานตามมาตรการ

ใหป้ระชาชนทราบหรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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8. ความชาํนาญและความเพียงพอของบุคลากรท่ีใชใ้นการดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

มลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในชุมชนของท่าน 

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

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

9. งบประมาณท่ีใชใ้นการดาํเนินการเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนั

ของชุมชน 

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

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

10. ช่องทางการประชาสัมพนัธ์และความถ่ีของการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและ

แกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในชุมชนของท่าน 

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

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

11. ผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในชุมชน

ของท่านมีใครบา้ง 

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

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

12. ท่านเคยไดเ้ขา้ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการดาํเนินงานตามมาตรการหรือ

กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐหรือไม่ อยา่งไร 

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

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

13. ท่านไดเ้ปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการดาํเนินงานตาม

มาตรการหรือการทาํกิจกรรมต่าง ๆ หรือไม่ อยา่งไร 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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14. ท่านไดน้าํขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นจากสมาชิกในชุมชนมาเป็นขอ้มูลร่วมในการตดัสินใจ

เก่ียวกบัการกาํหนดกิจกรรมหรือการดาํเนินงานหรือไม่ อยา่งไร 

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

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

15. ในชุมชนของท่านมีการวางแผนการดาํเนินงานตามมาตรการหรือกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งไร 

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

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

16. ความคิดเห็นของท่านต่อการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

มลพิษทางอากาศจากหมอกควนัเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

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

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

17. ท่านคิดวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีจะทาํใหก้ารมีส่วนร่วมของประชาชนประสบความสาํเร็จ 

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

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

18. ท่านคิดว่าปัจจยัใดท่ีเป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการประสบความสาํเร็จของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

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

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

19. ความคิดเห็นของท่านต่อแนวทางในการส่งเสริมหรือสนบัสนุนเพื่อให้ประชาชนเขา้มามีส่วน

ร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนั 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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20. ความคิดเห็นของท่านต่อวิธีการท่ีเหมาะสมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศจาก

หมอกควนัในจงัหวดัลาํปาง 

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

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

ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะทีเ่พิม่เติม 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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คาํช้ีแจง 
 แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจยัความสาํเร็จ
และปัญหาหรืออุปสรรคของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และเสนอแนวทางการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งท่ีเหมาะสมกบั
จงัหวดัลาํปาง ซ่ึงในแบบสมัภาษณ์น้ีประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
  

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นและประสบการณ์ท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งของจงัหวดัลาํปาง 
ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะต่องานวิจยั 

 โดยคาํตอบทุกคาํตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบัไม่มีผลกระทบต่อ
ผูใ้หส้มัภาษณ์แต่อยา่งใด 
 

 จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์การสมัภาษณ์ในคร้ังน้ี 
 
            ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                        (นายศรีสมภพ กองสุข) 
    นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
   คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
 

เลขท่ีแบบสมัภาษณ์............... 

แบบสัมภาษณ์เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาหมอกควนั
   จากการเผาในทีโ่ล่งในจังหวดัลาํปาง 
   (สําหรับผู้นําชุมชนและประชาชน) 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ …………………………………………………………………………………… 

ตําแหน่ง  …………………………………………………………………………………… 

หน่วยงาน  …………………………………………………………………………………… 

วนั/เดือน/ปี …………………………………เวลาทีสั่มภาษณ์ ………………………………... 

สถานทีสั่มภาษณ์……………………………………………………………………………………. 

ผู้สัมภาษณ์  …………………………………………………………………………………… 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. เพศ 

  ชาย      หญิง  
2. อายุ 

  ตํ่ากวา่ 20 ปี     20 – 30 ปี  

  31 – 40 ปี     41 – 50 ปี  

  51 – 60 ปี     60 ปีข้ึนไป 
3. ระดับการศึกษา 

  ตํ่ากวา่ระดบัประถมศึกษา   ระดบัประถมศึกษา 
  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้   ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

  อนุปริญญา/ปวส./ปวท.    ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 

  สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 
 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและประสบการณ์ที่มีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในทีโ่ล่งของจังหวดัลาํปาง 

ในส่วนน้ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนั
จากการเผาในท่ีโล่ง ปัจจัยความสําเร็จและปัญหา/อุปสรรคของกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนั และเสนอแนวทางการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งท่ีเหมาะสมกบั
จงัหวดัลาํปาง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1. ท่านคิดวา่อะไรคือสาเหตุของการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัของท่าน 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ความคิดเห็นของท่านต่อลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของจงัหวดัลาํปาง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ความคิดเห็นของท่านต่อการเผาในท่ีโล่งของจงัหวดัลาํปาง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ท่านคิดวา่ผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งมีอะไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. ท่านทราบเก่ียวกบันโยบายและมาตรการการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหอมกควนัจากการเผาในท่ี

โล่งของจงัหวดัลาํปางหรือไม่ 

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

6. แนวทางการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งของชุมชนท่านเป็นอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
7. ท่านมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมการป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งในชุมชน

หรือไม่อยา่งไร 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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8. ความชาํนาญและความเพียงพอของบุคลากรท่ีใชใ้นการดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

มลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในชุมชนของท่าน 

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

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

9. ชุมชนของท่านไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนดาํเนินการกิจกรรมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

หมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งหรือไม่ ถา้มีไดรั้บจากไหน 

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

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

10. การประชาสัมพนัธ์และความถ่ีของการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

หมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งในชุมชนของท่าน 

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

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

11. ผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งในชุมชน

ของท่านมีใครบา้ง 

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

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

12. ท่านเคยไดเ้ขา้ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการดาํเนินงานตามมาตรการหรือ

กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐหรือไม่ อยา่งไร 

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

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

13. ท่านไดเ้ปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการดาํเนินงานตาม

มาตรการหรือการทาํกิจกรรมต่าง ๆ หรือไม่ อยา่งไร 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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14. ท่านไดน้าํขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นจากสมาชิกในชุมชนมาเป็นขอ้มูลร่วมในการตดัสินใจ

เก่ียวกบัการกาํหนดกิจกรรมหรือการดาํเนินงานหรือไม่ อยา่งไร 

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

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

15. ในชุมชนของท่านมีการวางแผนการดาํเนินงานตามมาตรการหรือกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งไร 

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

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

16. ความคิดเห็นของท่านต่อการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

หมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่ง 

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

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

17. ท่านคิดวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีจะทาํใหก้ารมีส่วนร่วมของประชาชนประสบความสาํเร็จ 

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

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

18. ท่านคิดว่าปัจจยัใดท่ีเป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการประสบความสาํเร็จของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

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

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

19. ความคิดเห็นของท่านต่อแนวทางในการส่งเสริมหรือสนบัสนุนเพื่อให้ประชาชนเขา้มามีส่วน

ร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่ง 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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20. ความคิดเห็นของท่านต่อวิธีการท่ีเหมาะสมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากการ

เผาในท่ีโล่งของจงัหวดัลาํปาง 

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

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

ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะทีเ่พิม่เติม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 

 

ผู้ให้การสัมภาษณ์ 
 
ลาํดบั ช่ือ (นามสมมต)ิ วนัทีสั่มภาษณ์ 

1 เจา้หนา้ท่ีควบคุมไฟป่ากรมอุทยานสตัวป่์าและพนัธ์ุพืชจงัหวดัลาํปางท่านท่ี 1 29 พ.ค. 2556 
2 เจา้หนา้ท่ีควบคุมไฟป่ากรมอุทยานสตัวป่์าและพนัธ์ุพืชจงัหวดัลาํปางท่านท่ี 2 29 พ.ค. 2556 
3 เจา้หนา้ท่ีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลาํปาง 24 พ.ค. 2556 

4 เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานทางหลวงชนบทจงัหวดัลาํปาง 28 พ.ค. 2556 

5 เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานเทศบาลเมืองลาํปางท่านท่ี 1 24 พ.ค. 2556 

6 เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานเทศบาลเมืองลาํปางท่านท่ี 2 24 พ.ค. 2556 

7 เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัลาํปาง 28 พ.ค. 2556 

8 ประชาชนคนท่ี 1 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม 25 พ.ค. 2556 

9 ประชาชนคนท่ี 2 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม 25 พ.ค. 2556 

10 ประชาชนคนท่ี 3 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม 25 พ.ค. 2556 

11 ประชาชนคนท่ี 4 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม 25 พ.ค. 2556 

12 ประชาชนคนท่ี 5 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม 25 พ.ค. 2556 

13 ประชาชนคนท่ี 6 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง 26 พ.ค. 2556 

14 ประชาชนคนท่ี 7 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง 26 พ.ค. 2556 

15 ประชาชนคนท่ี 8 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง 26 พ.ค. 2556 

16 ประชาชนคนท่ี 9 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง 26 พ.ค. 2556 

17 ประชาชนคนท่ี 10 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง 26 พ.ค. 2556 

18 ประชาชนคนท่ี 11 ตาํบลหวัเสือ อาํเภอแม่ทะ 27 พ.ค. 2556 

19 ประชาชนคนท่ี 12 ตาํบลหวัเสือ อาํเภอแม่ทะ 27 พ.ค. 2556 

20 ประชาชนคนท่ี 13 ตาํบลหวัเสือ อาํเภอแม่ทะ 27 พ.ค. 2556 

21 ประชาชนคนท่ี 14 ตาํบลหวัเสือ อาํเภอแม่ทะ 27 พ.ค. 2556 

22 ประชาชนคนท่ี 15 ตาํบลหวัเสือ อาํเภอแม่ทะ 27 พ.ค. 2556 
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23 ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 ตาํบลบา้นสา อาํเภอแจห่้ม 25 พ.ค. 2556 

24 ผูน้าํชุมชนคนท่ี 2 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมืองลาํปาง 26 พ.ค. 2556 

25 ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3 ตาํบลหวัเสือ อาํเภอแม่ทะ 27 พ.ค. 2556 

 



ประวตัผู้ิเขียน 
 

ช่ือ ช่ือสกลุ นายศรีสมภพ กองสุข 

 
ประวตัิการศึกษา บริหารธุรกิจบณัฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร  
 ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา พ.ศ. 2552 
 
ประสบการณ์ทาํงาน พ.ศ. 2557-ปัจจุบนั 
 เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์ธุรกิจระบบสารสนเทศหลกั 
 สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
 พ.ศ. 2555-2557 
 ผูช่้วยนกัวจิยั 
 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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