
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร  
(Executive Summary Report) 

โครงการติดตามประเมินผลการด าเนนิกิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง 
ของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกนัการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 

รองศาสตราจารย์ ดร.สามชาย ศรีสันต์ และคณะ 
ส านักศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

เสนอ  

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 
๑ 

 

รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร  
(Executive Summary Report) 

โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง 
ของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 

 
ที่มาและความส าคัญ 

 วิกฤติปัญหาไฟป่า หมอกควัน กลายเป็นปัญหารุนแรงอย่างต่อเนื่อง มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
ของประชาชนในพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง ด้วยปริมาณฝุ่นควันขนาดเล็กที่มีปริมาณเกินค่ามาตรฐาน  
ที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน รวมทั้งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ปัญหาหมอกควันยังมี
แนวโน้มที่จะกลายเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนในเมืองกับคนชนบท หรือเกษตรมากขึ้น  
ทั้งนี้  แหล่งก าเนิดของวิกฤติปัญหาหมอกควัน มาจากไฟป่า การเผาในพ้ืนที่ป่า การใช้ไฟในพ้ืนที่
เกษตรกรรม ฝุ่นละอองจากพ้ืนที่เมืองและอุตสาหกรรม รวมถึงหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
ประกอบกับข้อจ ากัดของภูมิประเทศที่เป็นหุบเขา หรือแอ่งกระทะ ความกดอากาศสูงจากประเทศจีน  
เมื่อแผ่มากดทับพ้ืนที่บริเวณนี้ ท าให้หมอกควันไม่สามารถระบายออกจากพ้ืนที่ได้ จึงท าให้ปริมาณฝุ่น
ละอองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในช่วงฤดูแล้ง ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวยังไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จในการแก้ไข 

 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินโครงการ

สร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน (กิจกรรมสร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน) เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงสร้างความร่วมมือให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนและส่งเสริมการท างานของเครือข่ายภาคประชาชน
ในการเข้ามาเป็นกลไกในการเฝ้าระวัง ประสานความร่วมมือจากคนในชุมชนท้องถิ่นเพ่ือร่วมกันหาทาง
ออกในการแก้ไขปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายสนับสนุนให้ภาคประชาชน 
และท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างบูรณาการ รวมทั้งได้มีการ
รณรงค์ สร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน และมีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาดูงานในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน
กิจกรรมลดปัญหาการเผาในที่โล่งและหมอกควัน เพ่ือพัฒนากลไกเครื่องมือความร่วมมือที่เอ้ือกับการ
ท างานกับภาคีต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของโครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผา

ในที่โล่งและลดหมอกควัน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงจ าเป็นต้องมี  
การติดตามและประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงสถานะความก้าวหน้าของแผนงาน 
ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงเพ่ือด าเนิน
โครงการในครั้งต่อไป 

 

 



 
๒ 

 

วัตถุประสงค์ 
๑. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ และการขยายผลด้านต่าง  ๆ  

ของโครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน เพ่ือให้
ทราบสถานภาพปัจจุบัน 

๒. วิเคราะห์กลไกและกระบวนการจัดตั้งและด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค เพ่ือให้ทราบปัจจัย 
ที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผา
ในที่โล่งและลดหมอกควัน 

๓. เสนอบทเรียนและแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสมในการพัฒนาการท างานของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างการเรียนรู้ของประชาชนในพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมายในโครงการสร้าง
จิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 

ขอบเขตการด าเนินงาน 
การศึกษาครั้งนี้ ได้ติดตามและประเมินผลโครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน ที่ด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ รวมถึงผลผลิต 
ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น เป็นโครงการที่ด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม มีการด าเนินการใน ๔ กิจกรรม ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม

• การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อ
การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยใช้แอพพลิเคชันอาสาโฟร์ไทย (Arsa4Thai)

กิจกรรมที่ ๔ พัฒนากลไกเคร่ืองมือความร่วมมือที่เอื้อกับการท างานกับภาคีต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่

• กิจกรรมสร้างแนวร่วมภาคประชาชน ในการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในท่ีโล่งและหมอกควัน
• กิจกรรมพัฒนากลไกการเฝา้ระวังไฟป่า และลดหมอกควัน
• กิจกรรมสนับสนุนการมีสว่นร่วมของเครอืข่าย ทสม. ในการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในท่ีโล่งและลด

หมอกควัน

กิจกรรมที่ ๑ การสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน

• กิจกรรมการรณรงค์ สร้างจิตส านึก ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน
• กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อฟ้าใส ปลอดไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน

กิจกรรมที่ ๒ รณรงค์ สร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน 



 
๓ 

 

ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 
 

ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง ประเด็นการศึกษาที่ ๑ ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง ประเด็นการศึกษาที่ ๒ 
ประเด็นการศึกษาที่ ๑ 
ผลการด าเนินงานของโครงการสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลด
หมอกควัน รวมถึงผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น 

ประเด็นการศึกษาที่ ๒ 
๑. ศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จ รวมถึงปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดข้ึนของโครงการฯ 
๒. เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรบัปรุง 
ต่อยอดการด าเนินงานโครงการฯ 

กลุ่มเป้าหมาย 
๑. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม. 
๒. เครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวงัไฟปา่ลดหมอกควัน 
๓. ชุมชนในพืน้ที่ด าเนินการ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
๑. ประธานเครือข่าย ทสม. 
๒. ประธานเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่ า 
ลดหมอกควัน 
๓. ประธานศนูย์เรียนรู้/ผูน้ าชุมชนของพื้นทีโ่ครงการ 
๔. ตัวแทนศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา 
และชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 
๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖. เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ  
๗. เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟปา่ 

จ านวนตัวอย่าง 
๕๒๗ ตัวอย่าง  

จ านวนตัวอย่าง 
๓๐ ตัวอย่าง กรณี เก็บข้อมูลประธานศูนย์เรียนรู้/ 
ผู้น าชุมชน และการสัมภาษณ์เชิงลึกใน ๙ พื้นที่ชุมชนละ 
๕ – ๘ ตัวอย่าง 

วิธีการเก็บข้อมูล 
แบบสอบถามคนในชุมชน 

วิธีการเก็บข้อมูล 
แบบสอบถามผู้น ากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึกการประชุม 
กลุ่มย่อย 

 
วิธีการด าเนินโครงการ 
  การศึกษาครั้งนี้ ได้ด าเนินการสัมภาษณ์เจ้าของโครงการ/กิจกรรมของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยได้ออกแบบแผนภาพเส้นทางสู่ผลกระทบจากการด าเนิน โครงการสร้างจิตส านึกและ 
การมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน ซึ่งโครงการนี้มุ่งหวังผลผลิต (Output) คือ 
๑) ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร  
เพ่ือเฝ้าระวังและลดพ้ืนที่ วิกฤติ/พ้ืนที่ เสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒) ประชาชนเกิดจิตส านึก  
ปรับพฤติกรรม และมีส่วนร่วมในการลดปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และการเผาในที่โล่ง ๓) มีเครือข่ายแนว
ร่วมภาคประชาชน โดยกลไกประชารัฐ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ลดไฟป่า หมอกควันในระดับพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น  
และ ๔) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน และถูกน าไปใช้ประโยชน์ตาม
ภารกิจของหน่วยงาน โดยกิจกรรมคาดหวังผลลัพธ์ (Outcome) จากการด าเนินกิจกรรม คือ ประชาชน
ในพ้ืนที่มีจิตส านึก มีความตระหนัก ในการลดการเผาในที่โล่ง และการเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน  
และมุ่งหวังผลกระทบ (impact) เพ่ือคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นเป็นคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้ 
 



 
๔ 

 

 
 

 

กิจกรรม (Activities) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

๑. สร้างเครือข่าย/ความร่วมมือ
กับภาคประชาชนในการลด 
การเผาในที่โล่งและหมอกควัน 
๒. สร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์
ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน 
๓ . พัฒ นาศูนย์ เรียนรู้ ชุ มชน
ต้นแบบปลอดการเผาโดยการ 
มีส่วนร่วม 
๔. พัฒนากลไกเครื่องมือความ
ร่วมมือที่ เอ้ือกับการท างานกับ
ภาคีต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที ่

๑. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้าน
สิ่งแวดล้อม และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
ในการสื่อสารเพ่ือเฝ้าระวังและลดพ้ืนที่
วิกฤติ/พื้นท่ีเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ประชาชนเกิดจิตส านึก ปรับพฤติกรรม 
และมีส่วนร่วมในการลดปัญหาหมอกควัน 
ไฟป่า และการเผาในที่โล่ง 
๓. มี เครือข่ายแนวร่วมภาคประชาชน  
โดยกลไกประชารัฐ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ลดไฟป่า หมอกควันในระดับพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
๔. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มีการ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน และถูกน าไปใช้
ประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงาน 

ประชาชนในพ้ืนที่มีจิตส านึก 
มีความตระหนัก ในการลด
การเผาในที่ โล่ง และการ
เฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกระทบ (impact) 

ปัจจัยป้อนเข้า (Input) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นเป็นคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

บุคลากร และงบประมาณจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 



 
๕ 

 

พื้นที่ในการเก็บข้อมูล 

 
 
การวิเคราะห์ผลการศึกษา 
  การศึกษานี้ ได้ประยุกต์ใช้แผนภาพเส้นทางสู่ผลกระทบของโครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่วน
ร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน เป็นกรอบในการติดตามประเมินผล โดยใช้รูปแบบ
การประเมินผลตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1971) หรือ “CIPP Model” เนื่องจากในการ
ติดตามประเมินผลครั้งนี้ เป็นการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน (Post-evaluation) ที่มีการ
ด าเนินกิจกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงมุ่งเน้นวัดผลลัพธ์ (Outcome) ของการด าเนินโครงการสร้าง
จิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควันสามารถส่งเสริมให้ประชาชน
ในพ้ืนที่มีจิตส านึก มีความตระหนัก ในการลดการเผาในที่โล่ง และการเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควันได้
หรือไม่ มีผลผลิต (Output) และ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม (Process) อย่างไร และมีประสิทธิภาพ 
อย่างไร โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎี ดังนี้ 
  ๑. แนวคิดทฤษฎีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 
  ๒. แนวคิดและทฤษฎีการวัดระดับความพึงพอใจ 
  ๓. แนวคิดการวัดจิตส านึกสิ่งแวดล้อม 
  ๔. นโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

• เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากประชาชนในพื้นท่ีศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบ
ปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จ านวน ๒๕ แห่ง จ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง

• เก็บข้อมูลจากผู้น าศูนย์เรียนรูห้มู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชมุชนต้นแบบปลอดการเผา 
จ านวน ๓๐ แห่ง 

การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 

• สัมภาษณ์ผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus group) จ านวน ๒๘ แห่ง

• ลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณ์เชิงลึกในพ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา
และชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จ านวน ๙ แห่ง

การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ



 
๖ 

 

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
๕๒๗ ตัวอย่าง 

สอบถามทัศนคติ พฤติกรรม เพ่ือวัดระดับ
จิตส านึกและพฤติกรรมต่อการปลอดการเผา

และลดการเผาในที่โล่ง ผ่านข้อค าถาม
จ านวน ๑๗ ค าถาม 

มีระดับจิตส านึก
เฉลี่ยในภาพรวมที่ 

๒.๙๖ คะแนน 

กลุ่มตัวอย่างมีจิตส านึกและพฤติกรรมต่อ
การปลอดการเผาและลดการเผาในที่โล่ง 

“ที่สูง” สะท้อนให้เห็นถึง 
“ความส าเร็จ” ของผลลัพธ์

สรุปผลการศึกษา 
ผลการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง โดยการสอบถามด้านการรับรู้และความเห็น

ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการสอบถามทัศนคติ พฤติกรรม เพ่ือวัดระดับจิตส านึกและพฤติกรรมต่อการปลอด
การเผาและลดการเผาในที่โล่ง ผ่านข้อค าถามจ านวน ๑๗ ค าถาม พบว่า ตัวอย่างจ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง 
 มีระดับจิตส านึกเฉลี่ยในภาพรวมที่ ๒.๙๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๔ คะแนน เมื่อแปรค่าระดับพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีจิตส านึกและพฤติกรรมต่อการปลอดการเผาและลดการเผาในที่โล่ง “ที่สูง” สะท้อนให้เห็น
ถึง “ความส าเร็จ” ของผลลัพธ์ในการด าเนินกิจกรรมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในด้านปัญหาความรุนแรงสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และการเผาในที่โล่ง ของพ้ืนที่ชุมชน

ต้นแบบปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ เปรียบเทียบกับสถานการณ์
ปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๒) จากการสอบถามประชาชน 
ในพ้ืนที่พบว่า มีสถานการณ์ปัญหาความรุนแรง 
ในภาพรวม “ลดลง” มากกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับปัญหาความรุนแรงที่ยังพบในพ้ืนที่ ๓ 
อันดับแรก คือ ๑) การเผาตอซังข้าว และตอ
ซังข้าวโพด ๒) การเผาขยะ และ ๓) การเกิดไฟป่า 

 
 
 

 
 
 
 

อันดับ ๑ การเผาตอซังข้าว และตอซังข้าวโพด 

อันดับ ๒ การเผาขยะ 

อันดับ ๓ การเกิดไฟป่า



 
๗ 

 

  เมื่อพิจารณาเป้าหมายผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
เฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควันของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่า  
พ้ืนที่ เป้าหมายของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการด าเนินกิจกรรม มีสถานการณ์ปัญหา  
ความรุนแรงของปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และการเผาในที่โล่ง “น้อย” ซึ่งตรงข้ามกับข้อมูลจากส านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ที่แสดงข้อมูลจุดความร้อนสะสม ๙ จังหวัด
ภาคเหนือ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ช่วงประกาศ ๖๐ วันห้ามเผา พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสถานการณ์
ความรุนแรงมากกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะที่ปรึกษาได้พิจารณาข้อมูลจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง  
และจากการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพในระดับพ้ืนที่ พบว่า สถานการณ์ความรุนแรงไฟป่าภาพรวมระดับ
จังหวัด ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สูงกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พ้ืนที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนส่วนใหญ่ประสบปัญหาภัยแล้งยาวนานกว่าปกติ ส่งผลให้สถานการณ์ไฟป่ามีความรุนแรง  
แต่ปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดขึ้นนอกพ้ืนที่ชุมชนเป้าหมายการด าเนินกิจกรรมของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม แม้บางชุมชนจะได้รับผลกระทบจากไฟป่าที่ลุกลามมาจากชุมชนข้างเคียงแต่มีความสามารถ
ในการรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเข้มแข็ง จึงส่งผลในเชิงจิตวิทยาต่อคนในพ้ืนที่ให้เกิดความรู้สึก 
ถึงสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในภาพรวมลดลงมากกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จ
ของการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 

เพ่ือให้ทราบถึงผลลัพธ์ในระดับกิจกรรมของโครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน คณะที่ปรึกษาได้วิเคราะห์ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ 
(Outcome) ในระดับกิจกรรม ดังนี้ 
   ๑. กิจกรรมสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่ง
และหมอกควัน 

        มีการด าเนินกิจกรรม ๓ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมสร้างแนวร่วมภาคประชาชน ใน
การเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน ๒) กิจกรรมการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังไฟป่า  
และลดหมอกควัน และ ๓) กิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน โดยเน้นการท ากิจกรรมในพ้ืนที่บูรณาการความร่วมมือ ๔ พ้ืนที่  
คือ พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย จังหวัดเชียงใหม่และพ้ืนที่โดยรอบ พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่และพ้ืนที่โดยรอบ พ้ืนที่ดอยพระบาท – ม่อนพระยาแช่ จังหวัดล าปาง 
และพ้ืนที่ลุ่มน้ าลี้ตอนบน จังหวัดล าพูน มีรายละเอียดดังนี้ 
        ๑.๑) กิจกรรมการสร้างแนวร่วมภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันการเผา
ในที่โล่งและลดหมอกควัน และกิจกรรมการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังไฟป่า และลดหมอกควัน 

               จากการติดตาม พบว่า กิจกรรมการสร้างแนวร่วมภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง
และป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน และกิจกรรมการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังไฟป่า และลดหมอกควัน 
มีความส าคัญต่อการสร้างจิตส านึก ความตระหนัก ในการลดการเผาในที่โล่งลดหมอกควัน และเกิดการบูรณาการ
เฝ้าระวังไฟป่าในระดับเครือข่ายพื้นท่ี สร้างผลกระทบ (Impact) ในระดับพ้ืนที่ ดังนี้ 

 
 
 
 



 
๘ 

 

              (๑) ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างชุมชน : ในกรณีศึกษาพ้ืนที่ดอยสุเทพ - ปุย 
ก่อนที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้ามาด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ดังกล่าว การบริหารจัดการป้องกันไฟ
ป่าและการท ากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ยังเป็นการจัดการแบบแยกส่วน บางครั้งน ามาซึ่งความ
ขัดแย้งจากการกระทบกระทั่งในการบริหารจัดการ เช่น ความขัดแย้งจากการใช้น้ า การจัดท าแนวกันไฟที่
ไม่เป็นเอกภาพ หลังจากที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้ามาด าเนินกิจกรรมโดยเป็นหน่วยงานกลาง  
ในการประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 
เจ้าหน้าที่ อบต. จ านวน ๓ ต าบล โดยใช้กลไกด าเนินกิจกรรม เช่น กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ชุมชน กิจกรรมท าแผนการบริหารจัดการไฟป่าแบบบูรณาการ กิจกรรมขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม ท าให้
เกิดความเข้าใจของชุมชนที่มีอาณาเขตติดกัน ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีกันระหว่างคนพ้ืนที่สูง
และคนพื้นราบที่อดีตเคยมีปัญหาขัดแย้งกัน 

               (๒) ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ : ในกรณีศึกษาพ้ืนที่
ดอยสุเทพ-ปุย พ้ืนที่ส่วนใหญ่ ครอบคลุมพ้ืนที่การปกครองมากกว่า ๔ ต าบล ๑๒ หมู่บ้าน มีพ้ืนที่รวม 
๒๑๒,๐๘๑ ไร่ ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การดูแลของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ -ปุย ในอดีตเกิด 
ความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับหน่วยงานของรัฐเนื่องจากความไม่เข้าใจเชิงข้อกฎหมาย ภายหลังจาก  
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้ามาจัดกิจกรรม โดยมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานเชิญหน่วยงานรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องร่วมท ากิจกรรมเครือข่ายกับชุมชน ส่งผลให้ชุมชนกับรัฐมีความเข้าใจกันมากขึ้น เกิดแผนงาน
บูรณาการความร่วมมือระหว่างรัฐกับชุมชนส่งผลให้ปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวหมดไป ส าหรับบริบท
พ้ืนที่บูรณาการความร่วมมืออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีปัญหาและผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกัน  

               (๓) การป้องกันปัญหาไฟป่ามีเอกภาพขจัดปัญหาการกลั่นแกล้งเผา : จากการที่
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้ามาด าเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายบูรณาการพ้ืนที่ในการเฝ้าระวังไฟป่า
ลดหมอกควัน ท าให้เกิดแผนการท างานร่วมกันระหว่างชุมชน หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานเอกชน เกิด
กองทุนการขับเคลื่อนการท างานด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมในเชิงป้องกันมีเอกภาพไปใน
ทิศทางเดียวกันส่งผลให้การกลั่นแกล้งเผาในพื้นที่อันเกิดจากความขัดแย้งลดลงมาก 
                             (๔) ปัญหาไฟป่าลดลง: จากการท างานในลักษณะเครือข่าย ส่งผลให้ปัญหาไฟป่า
ในพ้ืนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
                             (๕) คุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่ดีขึ้น : ผลจากความส าเร็จของ
การสร้างเครือข่ายบูรณาการพ้ืนที่ในการเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควันส่งผลให้คุณภาพอากาศในพ้ืนที่ดีขึ้น 
นอกจากนี้ยังขยายผลในการบูรณาการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การจัดการดิน การจัดการน้ า การ
จัดการป่า และการจัดการขยะ ท าให้สิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่ดีขึ้น ปริมาณขยะจากนักท่องเที่ยวลดลง
อย่างมาก     
                               จากการติดตาม พบว่า กิจกรรมการสร้างแนวร่วมภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง
และป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน และกิจกรรมการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังไฟป่า และลด
หมอกควัน “เป็นหัวใจส าคัญ” ต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า หากไม่มีการด าเนินกิจกรรมสร้าง
เครือข่ายของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะไม่มีตัวกลางในการเชื่อมประสานความร่วมมือระหว่าง
ชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน การแก้ไขปัญหาด้านหมอกควันไฟป่าจะเป็นลักษณะแยกส่วน และไม่มี
ประสิทธิภาพ และเมื่อสอบถามถึงความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือ
กับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควันของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่า 
ผู้น าเครือข่ายในพ้ืนที่ให้คะแนนความพึงพอใจที่ ๙ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน อยู่ในระดับ 
“พึงพอใจมาก” 



 
๙ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ๑.๒) กิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 

              มุ่งเน้นวัดผลลัพธ์ถึงการเป็นเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนในการลดการ
เผาในที่โล่งและลดหมอกควัน ผ่านการสอบถามการเป็นสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเข้าร่วม
กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ความพึงพอใจของกิจกรรมประกวดหมู่บ้านปลอด
การเผา และกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเครือข่าย ทสม. พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง เป็นเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จ านวน ๑๔๙ ตัวอย่าง คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ ๒๘.๓ เป็นอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จ านวน ๑๔๐ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๖.๖ 
เป็นสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน จ านวน ๑๓๖ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๕.๘ เป็นจิตอาสาประชารัฐ 
มีเพียงจ านวน ๑๗ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓.๒ ที่เป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน 

             ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จากการ
เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมเฝ้าระวัง
ป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยเฉลี่ยปีละ ๒-๔ ครั้ง/ปี โดยส่วนใหญ่ท ากิจกรรมปลูกป่า ท าฝ่าย
กั้นน้ า/ฝายชะลอน้ า ท าแนวกันไฟ  ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับปัญหาไฟป่า หมอกควันการ
เผาในที่โล่ง ร่วมกิจกรรมประกวดหมู่บ้านปลอดการเผา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ปลอดการเผาให้กับคน
ในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม แต่พบว่า มีจ านวน ๕ 
กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างเข้าไปมีส่วนร่วมน้อย ได้แก่ การประชุมจัดท าบัญชีรายชื่ อชาวบ้านที่มีอาชีพเก็บ
ของป่า ล่าสัตว์ การเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าหรือการเผา การแจ้งเบาะแสการลักลอบเผา  
การรายงานสถานการณ์ไฟป่า/หมอกควันต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการร่วมจับกุมผู้ลักลอบเผา 

ช่วยลดความ
ขัดแย้ง
ระหว่าง
ชุมชน

ช่วยลดความ
ขัดแย้ง
ระหว่าง
ชุมชนกับ
หน่วยงาน
ภาครัฐ

การป้องกัน
ปัญหาไฟป่า
มีเอกภาพ
ขจัดปัญหา
การกลั่น
แกล้งเผา

ปัญหาไฟป่า
ลดลง

คุณภาพ
อากาศและ
สิ่งแวดล้อม
ในบริเวณ
พื้นที่ดีขึ้น

กิจกรรมการสร้างแนวร่วมภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลด
หมอกควัน และกิจกรรมการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังไฟป่า และลดหมอกควัน 

 

ผู้น าเครือข่ายในพ้ืนที่ให้คะแนนความพึงพอใจที่ ๙ คะแนน 
จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน อยู่ในระดับ “พึงพอใจมาก” 

 



 
๑๐ 

 

             ด้านความพึงพอใจของกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเครือข่าย ทสม. พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจของกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเครือข่าย ทสม. ในระดับ “พึงพอใจมาก” 
(๓.๘๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)  

             จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาไฟป่า และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การเผาในที่โล่ง โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ Statistics Package for the Social Sciences (SPSS) 
เพ่ือวิเคราะห์ค่าสถิติสมการถดถอยเชิงพหุชนิดหลายตัวแปร (multiple regression)  โดยก าหนดค่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ พบว่า การมีสมาชิก ทสม. ในพ้ืนที่ส่งผลต่อการ “ลดความรุนแรงของ
ปัญหาไฟป่า” อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ที่ ๐.๐๕ 

             ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. 
ในการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน โดยเน้นกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) นั้น ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการ
สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตส านึก มีความตระหนัก ในการลดการเผาในที่โล่ง และการเฝ้าระวังไฟป่า
ลดหมอกควัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือข่าย ทสม. 

กิจกรรมสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. 
ในการเฝ้าระวังและป้องกัน

การเผาในที่โล่งและ
ลดหมอกควัน

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
จิตส านึก มีความ

ตระหนัก 

“ลดความ
รุนแรงของ

ปัญหาไฟป่า”

กิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการเฝ้าระวังและป้องกันการเผา 
ในที่โล่งและลดหมอกควัน 



 
๑๑ 

 

  ๒. กิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน 
         มีการด าเนินกิจกรรม ๒ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมการรณรงค์ สร้างจิตส านึก ลดการ

เผาในที่โล่งและหมอกควัน และ ๒) กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพ่ือฟ้าใส ปลอดไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน  
จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง เกี่ยวกับการรณรงค์ สร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์
ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน ผ่านการสอบถาม การรับข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม การพบเห็นข่าว 
สารคดี ป้าย โปสเตอร์ และแผ่นพับ ที่เชิญชวนหยุดการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน การได้ยินสารคดี  
สปอตโฆษณา ที่มีข้อความเชิญชวนหยุดการเผาในที่โล่ง การรับรู้และความเห็นด้านสิ่งแวดล้อม ความพึง
พอใจต่อการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเผาของทางราชการ กิจกรรมประกวดหมู่บ้านปลอดการเผา 
พบว่า  

      กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  
จ านวน ๔๑๗ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ ๗๙.๑ รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหมอกควันไฟ
ป่าผ่านหอกระจายข่าว รองลงมา จ านวน 
๓๙๘ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗๕.๕ 
รับ รู้ ข้ อมู ลผ่ าน โท รทั ศน์  และจ าน วน  
๒๖๒ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔๙.๗ 
รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหมอกควันไฟป่าผ่านแผ่น
พับ โปสเตอร์ ใบปลิว ส าหรับช่องทางการ
รับ รู้ ที่ ก ลุ่ ม ตั วอย่ า ง ไม่ ให้ ค ว าม สน ใจ  
๕ อันดับ ได้แก่  เว็บไซต์   หนังสือ/คู่มือ 
หนังสือพิมพ์ เฟสบุ๊ค และวิทยุ ตามล าดับ 
ส าหรับสถานีโทรทัศน์ที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับหมอกควันไฟป่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ ๔๕.๙๓ รับรู้ข้อมูลผ่านช่อง ๓ รองลงมาร้อยละ ๓๑.๔๐ 
รับรู้ข้อมูลผ่านช่อง ๗ และร้อยละ ๘.๗๒ รับรู้ข้อมูลผ่านช่อง ๕   

      ด้านการรับรู้ข่าว สารคดี ป้าย โปสเตอร์ และแผ่นพับ ที่ เชิญชวน รณรงค์ให้
ประชาชนหยุดการเผาในที่โล่ง และลดหมอกควัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จ านวน ๔๘๒ ตัวอย่าง 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๙๑.๕ เคยพบเห็นข่าวสารคดี ป้าย โปสเตอร์ และแผ่นพับท่ีเชิญชวนหยุดการเผาใน
ที่โล่งและลดหมอกควันของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

      เมื่อเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างถึงการเคยรับรู้ สารคดี สปอต ที่มีข้อความเชิญชวนหยุด
การเผาในที่โล่ง และลงท้ายว่า“...ด้วยความปรารถนาดีจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” หรือไม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จ านวน ๔๒๑ ตัวอย่าง คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ ๗๙.๙ เคยได้ยินสารคดี สปอต โฆษณา ดังกล่าว 

      ด้านความพึงพอใจการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเผาของทางราชการ  
และกิจกรรมประกวดหมู่บ้านปลอดการเผา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจ 
ของกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเผาของทางราชการ ในระดับพึงพอใจมาก (๓.๘๘ คะแนน 
จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน) และมีความพึงพอใจในกิจกรรมประกวดหมู่บ้านปลอดการเผา ในระดับพึง
พอใจมาก (๓.๗๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)   

อันดับ ๑ รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหมอกควัน
ไฟป่า ผ่านหอกระจายข่าว

อันดับ ๒ รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหมอกควัน
ไฟป่า ผ่านโทรทัศน์ 

อันดับ ๓ รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหมอกควัน
ไฟป่า ผ่านแผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว 



 
๑๒ 

 

      จากผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่า การด าเนินกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตส านึก 
ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่ โล่งและหมอกควัน “สามารถเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ” และสามารถ“ช่วยเสริมสร้างจิตส านึก ความตระหนัก ในการลดการเผาในที่โล่ง  
และการเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน” ของประชาชนใน ๙ จังหวัดภาคเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ๓. กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม 
         กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีความรู้และความ

เข้าใจ และลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าและการเผาในที่โล่งและส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย และเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิงรุกผ่านสื่อต่าง ๆ เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน
ปัญหาหมอกควันและไฟป่าและการเผาในที่โล่ง สู่กลุ่มเป้าหมาย จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ๒ กลุ่ม 
คือ ๑) กลุ่มผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จ านวน ๓๐ ตัวอย่าง 
๒) กลุ่มประชาชนในพ้ืนที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ จ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง และจากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก
ผู้น าชุมชน พบว่า ศูนย์ เรียนรู้หมู่บ้ านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 
มีการจัดกิจกรรมประชุมและอบรม รวบรวมคนในชุมชนท ากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และเปิดให้คน
ภายนอกเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน “อยู่ในระดับมาก” แต่มีการด าเนินกิจกรรมกับชุมชนอ่ืน ๆ อยู่ใน 
“ระดับปานกลาง”  

         การท ากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน พบว่า ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบ
ปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา ส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรม เช่น ท าแนวกันไฟ ลาดตระเวน
ป้องกันไฟลาดตระเวนป่า ท าฝายกั้นน้ า ฝายชะลอน้ า ดับไฟป่า ปลูกป่า เป็นต้น แต่พบว่า กิจกรรมการ
แจ้งเบาะแสการลักลอบเผา มีจ านวนเพียง ๑๒ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๔๐ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อย 

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
๕๒๗ ตัวอย่าง 

ด้านความพึงพอใจการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการเผาของ

ทางราชการ และกิจกรรมประกวดหมู่บ้าน
ปลอดการเผา 

มีระดับความพึง
พอใจมาก

กิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์
ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน “สามารถเข้าถึง

ประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

กิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน 



 
๑๓ 

 

         จากการสอบถามผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอด
การเผา ถึงการได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม สัมมนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า มีศูนย์เรียนรู้
หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผาได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมจ านวน ๑๗ แห่ง 
จาก ๓๐ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๕๖.๖๗ 

         จากการสอบถามถึงการที่มีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงไปใน
พ้ืนที่เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน า และมาให้ความรู้ในชุมชน พบว่า มีศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา
และชุมชนต้นแบบปลอดการเผาที่มีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าไปให้ค าปรึกษา 
แนะน า และมาให้ความรู้ในชุมชน จ านวน ๑๖ แห่ง จาก ๓๐ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๕๓.๓๓ 

         จากการสอบถามถึงด้านการสนับสนุนประเภทงบประมาณและเครื่องมืออุปกรณ์ 
พบว่า มีศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผาที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุน จ านวน ๑๙ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๖๓.๓๓ ศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือ
อุปกรณ์ จ านวน ๑๔ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๔๖.๖๗ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการไฟ
ป่า เมื่อพิจารณาแยกประเภทศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับงบประมาณกับอุปกรณ์ พบว่า ศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับทั้ง
งบประมาณและสิ่งของอุปกรณ์ มีจ านวน ๑๑ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๓๖.๖๗ ศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับแต่
งบประมาณ จ านวน ๘ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๒๖.๖๗ ศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับแต่สิ่งของอุปกรณ์
สนับสนุน จ านวน ๓ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๑๐ และศูนย์เรียนรู้ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนทั้ง
งบประมาณ และอุปกรณ์ จ านวน ๘ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๖.๖๗  

         ส าหรับด้านการสนับสนุนประเภทเอกสารประชาสัมพันธ์/หนังสือ/โปสเตอร์/สื่อ CD 
พบว่า ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้ านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา ได้รับเอกสาร
ประชาสัมพันธ์/หนังสือ/โปสเตอร์/สื่อ CD จ านวน ๑๕ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๕๐  

         ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชน
ต้นแบบปลอดการเผา จ านวน ๑๔ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๔๖.๖๗ ที่มีหน่วยงานเข้าเยี่ยมชม ศึกษา
ดูงาน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ เป็นต้น 

         จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชาชนในพ้ืนที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ จ านวน ๕๒๗ 
ตัวอย่าง โดยสอบถามถึง การเข้าร่วมกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ความพึงพอใจ
กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยศูนย์เรียนรู้ พบว่า การเข้าร่วมกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  
ใน ๑๖ กิจกรรม กลุ่มตัวอย่างมีระดับการมีส่วนร่วมในระดับปานกลางจ านวน ๑๑ กิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ย
ในการเข้าร่วมทั้ง ๑๖ กิจกรรมประมาณ  ๒ -๔ ครั้ง/ปี  ซึ่ งมีจ านวน ๕ กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่าง 
เข้าไปมีส่วนร่วมน้อย ได้แก่ การประชุมจัดท าบัญชีรายชื่อชาวบ้านที่มีอาชีพเก็บของป่า ล่าสัตว์ การเป็น
วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าหรือการเผา การแจ้งเบาะแสการลักลอบเผา การรายงานสถานการณ์ไฟ
ป่า/หมอกควันต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการร่วมจับกุมผู้ลักลอบเผา ส าหรับกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับบทบาท
ของการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา เช่น  
การร่วมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ปลอดการเผาให้กับคนในหมู่บ้าน/ชุมชน และให้การต้อนรับคณะผู้เข้ามา
เยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลี่ย ๒-๔ ครั้ง/ปี 

 
 
 



 
๑๔ 

 

                 ด้านความพึงพอใจกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยศูนย์เรียนรู้ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๕๒๗ 
ตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยศูนย์เรียนรู้ อยู่ในระดับ “น้อย” โดยมีระดับคะแนน
ที่ ๒.๕๔ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นโดยศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ต้นแบบปลอดการเผา  อาจไม่ตอบสนองต่อความต้องการของคนในชุมชน เนื่องจากบทบาทของศูนย์
เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา มักออกแบบกิจกรรมให้ตอบสนอง
ต่อบุคคลภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ดังนั้น จึงควรออกแบบรูปแบบกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้
หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผาโดยให้ชุมชนได้รับอรรถประโยชน์ด้วย 
จ าเป็นต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงรูปแบบกิจกรรมที่ เหมาะสมทั้งในบริบทของแหล่งศึกษาดูงาน  
จากภายนอก และเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในอนาคต 

         จากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้วิธีการจัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความเห็น  (Focus 
group) จากกลุ่มของศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จ านวน 
๒๘ แห่ง และจากการเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 
จ านวน ๙ แห่ง ใน ๙ จังหวัดภาคเหนือ พบว่า บทบาทและความส าคัญของศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบ
ปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าไปส่งเสริม ดังนี้ 

         (๑) ศูนย์เรียนรู้มีบทบาทเป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ของชุมชน เป็นศูนย์รวม 
ในการวางแผน ด าเนินกิจกรรม ด้านป้องกันปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 

         (๒) ศูนย์ เรียนรู้มีบทบาทในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างชุมชน  
เป็นสถานที่ศึกษาดูงานในเรื่องการจัดการป้องกันปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่งและลดหมอกควันส่งเสริม
ให้ชุมชนบริเวณข้างเคียงปฏิบัติตาม 

         (๓) ศูนย์เรียนรู้มีบทบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน กล่าวคือ การเข้ามาเยี่ยมชม
ศูนย์เรียนรู้จากบุคคลภายนอกมีผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชน กล่าวคือ ช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าของ
ชุมชนนั้น ๆ มากข้ึน 

         (๔) ศูนย์เรียนรู้มีบทบาทในการส่งเสริมการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายของชุมชน  
จากการสัมภาษณ์และลงพ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 
จ านวน ๙ แห่ง พบว่า ศูนย์เรียนรู้ที่เข้มแข็งสามารถช่วยสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถลดต้นทุนในการ
ท าการเกษตรได้ กล่าวคือการมีศูนย์เรียนรู้ท าให้คนในชุมชนมีองค์ความรู้ในการน าเศษวัชพืชมาท าปุ๋ยหมัก
แทนการเผาในที่โล่ง การท าปุ๋ยหมักสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างน้อยร้อยละ ๔๐ และยังพบว่า การมี
ศูนย์เรียนรู้ยังส่งเสริมให้เกิดการจัดการขยะท่ีดี ซึ่งบางครั้งน ามาซึ่งรายได้จากการคัดแยกขยะ  

         (๕) ศูนย์เรียนรู้น ามาซึ่งความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยให้
เกิดเครือข่ายระหว่างหมู่บ้าน เสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับจังหวัดได้ 

         จากการศึกษา พบว่า ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผามีบทบาทส าคัญต่อ
การปลุกจิตส านึกของประชาชนในพื้นที่ ให้ มีจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ช่วยเสริมสร้างจิตส านึก ความตระหนัก ในการลดการเผาในที่โล่ง และการเฝ้าระวังไฟป่า
ลดหมอกควัน ของประชาชนใน ๙ จังหวัดภาคเหนือ อย่างมีประสิทธิผล 

 
 
 
 



 
๑๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ๔. กิจกรรมพัฒนากลไกเครื่องมือความร่วมมือที่เอื้อกับการท างานกับภาคีต่าง ๆ ใน
ระดับพื้นที ่

       กิจกรรมนี้ มุ่งเน้นถึงการวัดผลของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในพ้ืนที่ในการ
ด าเนินงานของโครงการแอพพลิเคชัน Arsa4thai โดยการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง 
ถึงการใช้งานแอพพลิเคชัน Arsa4thai บนโทรศัพท์มือถือ พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๔๗๕ ตัวอย่าง  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๙๐.๑ ไม่เคยใช้งาน และเมื่อสอบถามถึงสาเหตุของการไม่ใช้แอพพลิเคชัน 
Arsa4thai พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จ านวน ๓๓๗ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๖๓.๙ ให้ข้อมูลว่า 
ไม่เคยทราบว่ามีแอพพลิเคชัน รองลงมา จ านวน ๑๐๔ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๙.๗  ให้ขอ้มูลว่า
ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และจ านวน ๕๙ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๑.๒  และให้ข้อมูลว่าแอพ
พลิเคชันใช้งานยากซับซ้อน  

       จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า จ านวนตัวอย่างที่ ไม่ เคยใช้แอพพลิ เคชัน  Arsa4thai  
ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน คิดเป็นจ านวน ๑๐๔ ตัวอย่าง ดังนั้นเมื่อพิจารณา
สัดส่วนผู้ที่สามารถเข้าถึงการใช้งานแอพพลิเคชัน  Arsa4thai ได้จะมีเพียง ๔๒๒ ตัวอย่างเท่านั้น  
เมื่อพิจารณาสัดส่วนผู้ที่เคยใช้แอพพลิเคชัน Arsa4thai ใหม่ตามความสามารถในการเข้าถึงแอพพลิเคชัน 
(มีอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้แอพพลิเคชัน Arsa4thai มีจ านวน ๕๒ 
ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๒.๓๒ และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้แอพพลิเคชัน Arsa4thai มีจ านวน 
๓๗๑ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๘๗.๙๑  ส าหรับผู้ที่เคยใช้งานแอพพลิเคชัน Arsa4thai จ านวน ๕๒ 
ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๙.๙ ให้ข้อมูลว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ ๔๕.๙๑ เข้าใช้เมนูติดตาม รองลงมา 
จ านวนตัวอย่างร้อยละ ๔๑.๘๓ ใช้รายงานพ้ืนที่สีเขียว และ จ านวนตัวอย่างร้อยละ ๑๒.๒๔ ใช้สร้างรายงาน  

       จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาแอพพลิเคชัน Arsa4thai ยังไม่ประสบความส าเร็จ 
และจากคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชัน Arsa4thai ที่อยู่ระดับ “น้อยที่สุด” สะท้อนให้
เห็นว่าแอพพลิเคชัน Arsa4thai ยังขาดประสิทธิภาพในการใช้งานที่เหมาะสมกับบริบทของคนในพ้ืนที่ ๙ 
จังหวัดภาคเหนือ  

ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน
ต้นแบบปลอดการเผา

ปลุกจิตส านึกของ
ประชาชนปลอด

การเผา

สามารถลดการเผาในที่โล่ง และการเฝ้าระวังไฟป่า
ลดหมอกควัน ของประชาชนใน ๙ จังหวัดภาคเหนือ 

อย่างมีประสิทธิผล

กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม 
 



 
๑๖ 

 

       จากการลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน แต่เมื่อทดสอบให้ประชาชนได้ทดลองติดตั้งแอพพลิเคชัน Arsa4thai ลงในอุปกรณ์ของ
ประชาชน พบปัญหาคือ ไม่สามารถลงได้เนื่องจากพ้ืนที่หน่วยความจ าบนอุปกรณ์ของชาวบ้านเต็ม   
เมื่อขออนุญาตชาวบ้านพิจารณาในอุปกรณ์กลับ พบว่า บนอุปกรณ์ติดตั้งแอพพลิเคชันของหน่วยงาน
ภาครัฐจ านวนมากแต่กลับไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควร จึงส่งผลให้ไม่สามารถติดตั้งแอพพลิเคชันเพิ่มเติมได้ 

       ปัญหานี้ สะท้อนให้เห็นถึงการที่หน่วยงานภาครัฐจัดท าแอพพลิเคชันเฉพาะงานของ
แต่ละหน่วยงาน ไม่เกิดการบูรณาการในการพัฒนาแอพพลิเคชัน แม้แต่ภายใต้กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังพบว่า มีจ านวนหลายแอพพลิเคชันเช่นกันจึงเป็นสาเหตุให้ หน่วยความจ า
อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของชาวบ้านเต็ม 

       อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ ไม่อาจสรุปถึ งประสิทธิภาพของแอพพลิ เคชัน 
Arsa4thai   ในภาพรวมได้ เนื่องจากเป็นเพียงข้อคิดเห็นของบริบทในพ้ืนที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือเท่านั้น 
อีกทั้งการท างานของแอพพลิเคชัน Arsa4thai ยังครอบคลุมการด าเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ 
ที่ไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจงถึงประเด็นไฟป่าและหมอกควัน  

 

 

  

 

 

  
 
 
 
 
 
ปัจจัยความส าเร็จและปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อกิจกรรม 

 การด าเนิน โครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่ วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่ โล่ ง 
และลดหมอกควัน พบปัจจัยความส าเร็จต่อกิจกรรม ดังนี้ 

๑. ปัจจัยภายในที่เกิดจากทุนของชุมชน  
(๑) ชุมชนที่มีทุนทางวัฒนธรรมความเชื่อร่วมกัน มีสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม และมีผู้น า 

ชุมชนที่มีใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
(๒) ผู้น าชุมชนมีภาวะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Social Change Leadership) ในระดับสูง 
(๓) มีคณะกรรมการชุมชนที่พร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างเข้มแข็ง และชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการด าเนินกิจกรรม 
 

แอพพลิเคชัน Arsa4thai
ระดับความพึงพอใจ

ของผู้ใช้งาน
“น้อยที่สุด”

ยังขาดประสิทธิภาพในการใช้งานที่เหมาะสมกับบริบท
ของคนในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ
โดยประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีใช้ 
Line ในการติดต่อประสานงาน 

กิจกรรมพัฒนากลไกเครื่องมือความร่วมมือที่เอื้อกับการท างานกับภาคีต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ 
 



 
๑๗ 

 

๒. ปัจจัยภายนอกท่ีเกิดจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๑) นโยบายกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก

ควันแบบบูรณาการในลักษณะเครือข่าย  
(๒) เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีความใกล้ชิดในพ้ืนที่สามารถสร้างความ

ไว้วางใจให้กับคนในชุมชนโดยมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
(๓) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชน

ต้นแบบปลอดการเผา ที่มีบทบาทหนุนเสริมความส าเร็จของการสร้างเครือข่าย ทสม.  
(๔) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่ตอบสนองต่อชุมชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกระตุ้นจิตส านึกในการลดการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 
         ๓. ปัจจัยท่ีพบเชิงสถิติจากการด าเนินโครงการ 
      จากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง และเก็บข้อมูล
แบบสอบถามประธานชุมชน/ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา จ านวน ๓๐ แห่ง น ามาวิเคราะห์
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาไฟป่า และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผาในที่โล่ง โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์
สถิติ SPSS เพ่ือวิเคราะห์ค่าสถิติสมการถดถอยเชิงพหุชนิดหลายตัวแปร (multiple regression)       
โดยก าหนดค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ พบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงไฟป่าในพ้ืนที่ 
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงของพฤติกรรมการเผาในที่โล่ง ดังนี้ 

(๑) การส่งเสริมให้มีสมาชิก ทสม. ในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นสมาชิก 
ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาเพ่ิมมากขึ้น และการสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้ความรุนแรงปัญหาความรุนแรงไฟป่าในพ้ืนที่ลดลง 

(๒) การสนับสนุนให้มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น การส่งเสริมให้ประชาชนเป็น
สมาชิกศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาเพ่ิมมากขึ้น และการสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ปัญหาความรุนแรงของพฤติกรรมการเผาในที่โล่งลดลง นอกจากนี้ยังพบว่า การ
ส่งเสริมให้พ้ืนที่  มีการปลูกข้าวโพดเพ่ิมขึ้น และการท ากินในพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จะส่งผลให้พ้ืนที่มี
ปัญหาความรุนแรงของพฤติกรรมการเผาในที่โล่งเพ่ิมข้ึน  
  ๔. ปัจจัยทีอ่าจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อกิจกรรม 

 (๑) ปัจจัยด้านข้อจ ากัดเชิงกฎหมายที่ไม่เอ้ือต่อการด าเนินกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย ระเบียบพัสดุ และงบประมาณ 

 (๒) ข้อจ ากัดเชิงอ านาจหน้าที่ ที่ต้องอาศัยการอนุมัติจากหน่วยราชการกลางอาจก่อให้เกิด
ความล่าช้าในการด าเนินกิจกรรม 

 (๓) การปรับเปลี่ยนผู้บริหารทั้งในระดับหมู่บ้าน ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับกรม 
ระดับกระทรวง และระดับชาติ อาจท าให้การด าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง  

 (๔) ภาครัฐขาดการบูรณาการด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลยังมีลักษณะเฉพาะแต่ละหน่วยงาน ท าให้การด าเนินงานเกิดความซ้ าซ้อน 

 (๕) ประชาชนในพื้นท่ีไม่สามารถก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่มีบริบทซับซ้อนได้ 
 
 
 
 



 
๑๘ 

 

ความสอดคล้องกับนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์      

นโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ 

นโยบายการบูรณาการเครือข่าย
อาสาสมัครกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมตอบสนองต่อนโยบายการบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัคร  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมการสร้าง
เครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่ง
และหมอกควัน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อนโยบายของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรง 
 

นโยบายพลิกฟ้ืนผืนป่าสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

กิจกรรมมีส่ วนส าคัญต่อการพลิกฟ้ืนผืนป่ าสู่ การพัฒนาที่ ยั่ งยืน  
ผ่านกิจกรรม เช่น กิจกรรมการสร้างแนวร่วมภาคประชาชนในการเฝ้า
ระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน การพัฒนากลไกการ
เฝ้าระวังไฟป่า และลดหมอกควัน กิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วม 
ของเครือข่าย ทสม. ในการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและ 
ลดหมอกควัน เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อนโยบายพลิกฟ้ืนผืนป่า 
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยตรง ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาป่า และใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน ร่วมถึงกิจกรรมรณรงค์ 
สร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน กิจกรรม
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม 
และกิจกรรมการพัฒนากลไก เครื่องมือความร่วมมือที่เอ้ือกับการท างาน
กับภาคีต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่  สามารถส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ 
มีจิตส านึกปลอดการเผาป่าได้ 
 

นโยบายความมั่นคงแห่ งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) 
 
 
 

กิจกรรมตอบสนองต่อนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๔) ที่ช่วยรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินกิจกรรมการ
สร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่ง
และหมอกควัน การสร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่ง 
และหมอกควัน การพัฒนาศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาโดย
การมีส่วนร่วม และการพัฒนากลไก เครื่องมือความร่วมมือที่เอ้ือกับการ
ท างานกับภาคีต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่  
 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 
 
 

กิจกรรมตอบสนองต่อเป้าหมายในระดับพ้ืนที่ โดยมีกิจกรรมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน  
มีกิจกรรมสร้างและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการป้องกันไฟ
ป่าและควบคุมหมอกควันอย่างต่อเนื่อง มีส่วนช่วยส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมของภาคประชาชนและการบูรณาการความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนในพ้ืนที่ รวมถึงให้ความรู้และรณรงค์ควบคุมการเผาป่าใน
พ้ืนที่ชุมชนและเกษตรกรรม สอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 



 
๑๙ 

 

นโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ 

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญ หาหมอกควันภาค เหนื อ  
ปี ๒๕๖๐ 
 
 
 

กิจกรรมตอบสนองต่อแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
หมอกควันภาคเหนืออย่างชัด เจน ในการตอบสนองต่อมาตร 
การบริหารจัดการ ๔ มาตรการ อาทิเช่น การสร้างเครือข่าย/ความ
ร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน 
การสร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน 
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม 
และการพัฒนากลไก เครื่องมือความร่วมมือที่เอ้ือกับการท างานกับ
ภาคีต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่  ซึ่งส่งผลต่อการสร้างจิตส านึก ความ
ตระหนักให้ประชาชน ๙ จังหวัดภาคเหนือลดการเผาในที่โล่ง และ 
ลดหมอกควัน 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) 
 
 
 
 

กิจกรรมตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหา
วิกฤติสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษหมอกควันที่เกิดจากการเผาใน ๙ 
จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนอันจะน าไปสู่
ปัญหาสภาวะโลกร้อนได้ ถึงแม้ว่าการด าเนินกิจกรรมในปัจจุบันยังไม่
สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษหมอกควันได้
อย่างสมบูรณ์  แต่ถือเป็นส่วนหนึ่ งในกิจกรรมที่ช่วยขับเคลื่อน
ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
 

ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
 
 
 
 

กิจกรรมเกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ คือ “ป้องกัน รักษา 
และฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม” ที่มีเป้าหมายว่าด้วยเรื่องของจ านวน
ฝุ่นละอองในพ้ืนที่วิกฤติอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือให้คุณภาพอากาศ
ในพ้ืนที่วิกฤตดีขึ้น แม้การด าเนินกิจกรรมในปัจจุบันยังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ วิกฤตให้ดีขึ้นในระดับภาค  
แต่พบว่า กิจกรรมดังกล่าวสามารถป้องกัน และลดการก่อผลกระทบที่
จะน าไปสู่ปัญหาคุณภาพอากาศในเชิงพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และถือเป็นโครงการหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙) ให้บรรลุเป้าหมายในอนาคตได้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๘๐) 
 

กิจกรรม สามารถสร้างจิตส านึก ความตระหนัก ในการลดการเผา 
ในที่โล่ง และการเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งกิจกรรมนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งสร้าง
สังคมไทยเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สังคมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
น าไปสู่การพัฒนาเมืองสู่เมืองคาร์บอนต่ าในอนาคต 

 



 
๒๐ 

 

ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนกิจกรรม 
๑. กิจกรรมสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่ง 

และหมอกควัน 
 ๑.๑ กิจกรรมการสร้างแนวร่วมภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่ง

และลดหมอกควัน และ กิจกรรมการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังไฟป่า และลดหมอกควัน 
  (๑) การด าเนินกิจกรรมที่ผ่านมากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีบทบาทส าคัญในการ

ด าเนินกิจกรรมซึ่งมีผลต่อความคงอยู่ของเครือข่าย เช่น บทบาทการของบประมาณการเบิกจ่าย
งบประมาณในการด าเนินกิจกรรม ชุมชนไม่สามารถด าเนินการขอและเบิกจ่ายได้ด้วยตัวเองเนื่องจากไม่มี
บทบาทในเชิงนิติบุคคล ดังนั้นกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรค านึงถึงความยั่งยืนของพ้ืนที่ด้วยการ
ผลักดันให้เกิดการรับรองสถานะกลุ่มในเชิงนิติบุคคล เช่น การจดทะเบียนในลักษณะมูลนิธิ เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่ายสามารถด าเนินกิจกรรมได้หากแม้อนาคตกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
จะไม่สามารถเข้ามามีบทบาทอย่างเช่นในปัจจุบัน  
  (๒) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรด าเนินการถอดบทเรียนความส าเร็จ กิจกรรม
สร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานโครงการเพ่ือเป็นแบบแผนการด าเนินงานในอนาคต เนื่องจาก พบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความส าเร็จส่วนหนึ่งเกิดจากการปฏิบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีความใกล้ชิด
ในพ้ืนที่สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับคนในชุมชน เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและเกิดความต่อเนื่องของ
โครงการ และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากกรณีเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในอนาคต 
  (๓) ภายใต้พ้ืนที่บูรณาการความร่วมมือปัจจุบัน พบว่า กิจกรรมสร้างเครือข่ายและความ
ร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควันสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวก 
(Impact) ในระดับพ้ืนที่อย่างเป็นที่ประจักษ์ แต่ยังไม่ปรากฏถึงการขยายผลความร่วมมือครอบคลุมพ้ืนที่
ในระดับจังหวัดและระดับภาคได้อย่างเด่นชัด ดังนั้นกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้องอาศัย  
ผลการศึกษาเพ่ิมเติมถึงประเด็นการผลักดันให้เกิดพ้ืนที่บูรณาการความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลด
การเผาในที่โล่งและหมอกควันในระดับภูมิภาค โดยอาจอาศัยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยท้องถิ่น
ด าเนินการศึกษาวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
  (๔) ในการขยายพื้นที่บูรณาการความร่วมมือในอนาคต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ควรส ารวจพ้ืนที่ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากบริบทเชิงอ านาจเชิงพ้ืนที่เป็นหลัก เพ่ือลดปัญหาข้อจ ากัดเชิง
เขตอ านาจหน้าที่ กรมควรท าหน้าที่ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่มีเขตอ านาจมากที่สุด เช่น 
พ้ืนที่เป้าหมายดังกล่าวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ หรืออยู่ในเขตอ านาจขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 
(อปท.) หากหน่วยงานใดครอบคลุมอ านาจเชิงพ้ืนที่มากที่สุดควรประสานไปยังหน่วยงานดังกล่าวเพ่ือท า
ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่
โล่งและหมอกควันในอนาคต ส าหรับบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรวางบทบาท
เป็นผู้ประสานกิจกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนความส าเร็จไปยังหน่วยงานอื่น ๆ 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการและลดข้อจ ากัดด้านทรัพยากรของกรมที่อาจไม่เพียงพอได้ 

 
 
 



 
๒๑ 

 

  (๕) เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีเจตนารมณ์
เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดการ บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากป่า  
โดยชุมชนสามารถจัดการป่าชุมชนและได้ประโยชน์จากป่าชุมชนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้องก าลังเร่งพิจารณาออกกฎหมายลูกเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ พระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ดังนั้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรศึกษาและผลักดันให้ เกิดกฎหมายลูก เช่น 
กฎกระทรวงที่ว่าด้วยการบูรณาการจัดการเชิงพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับบริบทกิจกรรมสร้างเครือข่าย/ความ
ร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน โดยน าผลการศึกษานี้ไปใช้เพ่ือเป็น
ข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณาประกอบการออกกฎหมายที่เหมาะสมกับบริบท
พ้ืนที่ และลดปัญหาข้อจ ากัดได้ในอนาคต 

     ๑.๒ กิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการเฝ้าระวังและป้องกันการ
เผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 
   (๑) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรหามาตรการกระตุ้นบทบาท ทสม. หรือก าหนด
บทบาทหน้าที่ของ ทสม. ให้เกิดความชัดเจน ในการท างานระดับพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากผลการศึกษา 
พบว่า การด าเนินกิจกรรม ทสม. ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินกิจกรรมในรูปแบบเฉพาะกิจที่ไม่ได้ท างานอย่าง
ต่อเนื่อง มีเพียงร้อยละ ๔๐ เท่านั้นที่ยังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังขาด
ความเข้าใจในบทบาทของการเป็น ทสม. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรให้ความรู้ความเข้าใจใน
บทบาท หน้าที่ของการเป็น ทสม. ให้เกิดความชัดเจนและพัฒนาศักยภาพให้ ทสม. มีความพร้อมในการ
ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน และ
ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็น ทสม. มากขึ้น จะเป็นการหนุนเสริมความเข้มแข็ง
ของการสร้างเครือขา่ย 
   (๒) การจัดกิจกรรมประกวด ทสม. ดีเด่นควรด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะถือ
เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญ และก าลังใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทสม. เป็นการสนับสนุนให้เกิดของ
เครือข่าย ทสม. ในการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 
   (๓) การปฏิบัติหน้าที่ เป็น ทสม. บางครั้ง ต้องท างานในลักษณะเสี่ยงภัยในพ้ืนที่  
หากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถมอบหลักประกันความปลอดภัย เช่น ประกันภัยอุบัติเหตุ  
จะช่วยให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย ทสม. มากยิ่งขึ้น และช่วยเสริมความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงาน 
   (๔) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพ่ิม
สิทธิประโยชน์ให้กับ ทสม. อย่างทั่วถึง เช่น สิทธิการเข้าเขตอุทยานแห่งชาติ สวนสัตว์ของรัฐ และสถานที่
นันทนาการของราชการฟรี ปัจจุบันสิทธิประโยชน์ในการเข้าอุทยานแห่งชาติฟรีให้สิทธิเฉพาะ
คณะกรรมการ ทสม. ระดับจังหวัดเท่านั้น การเพ่ิมสิทธิประโยชน์อาจเป็นปัจจัยหนุนเสริมการเพ่ิมขยาย
ของเครือข่ายในอนาคต 

 
 
 
 
 
 



 
๒๒ 

 

๒. กิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน  
 (๑) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรลดปริมาณผลิตสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ โดยปรับเปลี่ยน

เป็นแผ่นภาพประเภทดิจิตอล เพ่ือสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย อาทิ ไลน์ และเฟสบุ๊ก แทน  
 (๒) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบการน าสื่อประเภทคลิปเสียง วีดีโอ    

ที่บรรจุข้อมูลลงในแผ่น CD โดยบรรจุข้อมูลในรูปแบบแฟลชไดร์ฟ (USB Flash Drive) หรือ อัพโหลดบน
สื่อดิจิตอลเพื่อให้ชุมชนเปิดผ่านในระบบอินเทอร์เน็ตบนมือถือได้สะดวก  

 (๓) ในด้านเนื้อหาสื่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรจัดท าเนื้อหาให้มีบริบทวัฒนธรรม
ภาษาท่ีหลากหลาย และเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่  

 (๔) ด้านการท าเนื้อหาประเภทแผ่นภาพโปสเตอร์ และแผ่นพับ กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมควรออกแบบเป็นภาพแทนตัวอักษร เพ่ือให้คนที่ไม่สามารถอ่านภาษาไทยออกได้เข้าใจใน
ความหมายที่ต้องการสื่อสาร 

๓. กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม 
 (๑) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อมควรส่งเจ้าหน้าที่ลงไปเยี่ยมเยือน ให้ค าแนะน า  

และให้ก าลังใจ การท างานศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา  
อย่างต่อเนื่องทุกปี จากการเก็บข้อมูลพบว่า ศูนย์เรียนรู้ที่มีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เข้าไปในศูนย์เรียนรู้มีเพียงร้อยละ ๕๓.๓๓ เท่านั้นการมีเจ้าหน้าที่ลงไปจะช่วยเสริมสร้างก าลังใจซึ่งจะมีผล
ต่อการท างานของชุมชน เช่น ศูนย์เรียนรู้ปลอดการเผาบ้านต้นต้อง จังหวัดล าปาง และพ้ืนที่บ้านม้ง-ดอย
ปุย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวตรงกันว่า การลงพ้ืนที่เพ่ือติดตาม เยี่ยมเยือน การด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ 
จะช่วยกระตุ้น และช่วยส่งเสริมการด าเนินงาน 

 (๒) อุปกรณ์ด้านการจัดการไฟป่าที่มอบให้ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชน
ต้นแบบปลอดการเผา นั้น พบว่าอุปกรณ์เครื่องเป่าลมเป็นสิ่งจ าเป็นที่สุดและตรงความต้องการในการ
แก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันมากที่สุด แต่ พบว่า บางชุมชนยังขาดแคลนอุปกรณ์ในส่วนนี้ ควรเร่งส ารวจ
ความต้องการของอุปกรณ์ให้เพ่ิมมากขึ้น ส่วนอุปกรณ์ประเภทไม้ตบดับไฟ เป็นอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมใน
การใช้งานได้จริง เนื่องจาก ไม้ตบมีน้ าหนักมาก เวลาตบดับไฟท าให้ลูกไฟ (เพลิง) แตกกระจายไปติด
บริเวณอ่ืน ท าให้เกิดไฟป่าลามไปยังบริเวณอ่ืน  

 (๓) ด้านงบประมาณในการสนับสนุนของกิจกรรมศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา
และชุมชนต้นแบบปลอดการเผา พบว่า มีเพียงบางศูนย์เรียนรู้เท่านั้นที่ได้งบประมาณสนับสนุน ซึ่งส่วน
ใหญ่จะได้รับงบประมาณเพียงครั้งเดียวในช่วงการก่อตั้ง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรจัดสรรใน
ด้านงบประมาณให้กับศูนย์เรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับงบประมาณในการก่อตั้งมาแล้ว ๒ 
ปีขึ้นไป เพ่ือคงความเข้มแข็งของการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 (๔) จากการลงพ้ืนที่ พบว่า ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอด
การเผา ส่วนใหญ่มีทุนของชุมชนเดิมที่เข้มแข็งก่อนการก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ ส่ งผลให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมส าเร็จได้โดยง่าย แต่ยังพบว่า 
ชุมชนบริเวณข้างเคียงพ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้ยังประสบปัญหาไฟป่าและการเผาในที่โล่งอย่างมาก ดังนั้นในการ
ขับเคลื่อนขยายกิจกรรมครั้งถัดไปควรมุ่งเน้นพ้ืนที่ชุมชนโดยรอบศูนย์เรียนรู้เดิมก่อน โดยอาศัยบทบาท
ศูนย์เรียนรู้เป็นศูนย์ประสานงาน (Node) สร้างกลไกขับเคลื่อนแนวร่วมภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน และการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังไฟป่า และลดหมอกควัน ซึ่ง
จะเป็นการขยายความร่วมมือโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนอย่างแท้จริง และเกิดความ
ยั่งยืนในอนาคต   



 
๒๓ 

 

 (๕) จากการลงพ้ืนที่ พบว่า พ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบ
ปลอดการเผา ส่วนใหญ่ใน ๙ จังหวัดภาคเหนือมีพ้ืนที่ชุมชนอาศัยอยู่ร่วมกับป่า บางพ้ืนที่ประสบปัญหาใน
การจัดการไฟป่า เช่น ไม่สามารถชิงเผาได้เนื่องจากขัดแย้งกับค าสั่งห้ามเผา หรือช่วงเวลาที่รัฐให้ชุมชนชิง
เผาได้แต่พ้ืนที่ยังไม่พร้อม ซึ่งเป็นปัญหาเชิงข้อกฎหมาย เนื่องด้วยรัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงาน
ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรมีบทบาทในการผลักดันกฎหมายลูก เช่น 
กฎกระทรวง โดยน าข้อมูลจากงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องไปใช้เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณาประกอบการออกกฎหมายหรือการก าหนดมาตรการโดยให้บทบาทชุมชนในการ
จัดการเชื่อเพลิงได้ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นผู้ก าหนดระยะเวลาได้เอง ซึ่งจะช่วยให้การจัดการไฟป่าและ
หมอกควันมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต 

๔. กิจกรรมการพัฒนากลไกเครื่องมือความร่วมมือที่เอ้ือกับการท างานกับภาคีต่าง ๆ ในระดับพื้นที ่
 (๑) ควรใช้โครงสร้างพ้ืนฐานของแอพพลิเคชันไลน์ (LINE) พัฒนาระบบสารสนเทศแทนการ

พัฒนาแอพพลิเคชัน  Arsa4thai โดยการออกแบบสามารถใช้พ้ืนฐานระบบ (Functions) ของแอพ 
พลิเคชัน Arsa4thai เชื่อมต่อกับแอพพลิเคชันไลน์ (LINE) ซึ่งจะช่วยให้การรับข้อมูลข่าวสารของพ้ืนที่
สะดวกมากขึน้ ตัวอย่างเช่น ระบบแอพพลิเคชันไลน์ (LINE) ของกลุ่มธนาคาร ห้างร้าน เป็นต้น   

 (๒) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จัดท า
ฐานข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จัดท าแผนการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารร่วมกันเพ่ือป้องกันปัญหาความซ้ าซ้อนด้านข้อมูล และลดความ
สับสนด้านการใช้บริการข้อมูลของประชาชน  

 
ข้อเสนอแนะต่อชุมชน/เครือข่ายความร่วมมือ 
           จากการลงพ้ืนที่ พบว่า ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอด
การเผา และพ้ืนที่เครือข่ายบูรณาการความร่วมมือ เป็นพ้ืนที่ที่มีหลายหน่วยงานให้การสนับสนุน เช่น 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพ่ือท้องถิ่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) หน่วยงานภาคเอกชนที่ด าเนินการท ากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เช่น 
ปูนซีเมนต์ไทย (SCG) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มีกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ชุมชนปลอดการเผา ดังนั้น  ชุมชน/เครือข่ายความร่วมมืออาจอาศัยประสบการณ์จากการ
ท างานร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ พัฒนากิจกรรมของชุมชนให้เกิด
การบูรณาการด้านงบประมาณจากหน่วยงานดังกล่าว เพ่ือลดปัญหาด้านงบประมาณที่มีอย่างจ ากัด  
โดยระยะเริ่มต้นชุมชนอาจประสานให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกลางในการประสาน
กิจกรรมดังกล่าว เช่น การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เกิดความยั่งยืนควบคู่กับการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน โดยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ไม่ต้องมี
การเผา เช่น กาแฟ ล าไย หรือไม้ผลยืนต้น อ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 



 
๒๔ 

 

ข้อเสนอแนะต่อการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรเป็นหน่วยงานกลางในการยกระดับความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน ด้วยการยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีบทบาท  
ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ เช่น  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพ่ือ
ท้องถิ่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หน่วยงานภาคเอกชนที่ด าเนินกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เช่น ปูนซีเมนต์ไทย (SCG) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสถานศึกษาในพ้ืนที่ โดยการจัดตั้ง
สถาบันในการขับเคลื่อนการบูรณาการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือร่วมกัน จะช่วยลดความ
ซ้ าซ้อนของการด าเนินกิจกรรม และช่วยหนุนเสริมการท างาน เช่น 
 SCG ล าปาง รับซื้อวัตถุดิบตอซังข้าวและตอซังข้าวโพด ตันละ ๕๐๐ บาท แต่ปัจจุบันประสบ
ปัญหาที่เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถขนวัตถุดิบมายังโรงงานได้เนื่องจากไม่มีรถบรรทุก หากมีสถาบันหรือ
องค์กรกลางเพ่ือให้เกิดการบูรณาการด้านงบประมาณและกิจกรรมร่วมกัน อาจช่วยแก้ไขปัญหาด้วยการ  
หาองค์กรที่สามารถเข้ามาขนย้ายตอซังเพ่ือไปส่ง SCG ล าปาง ได้  
 ดังนั้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาจเป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดตั้งสถาบันหรือ
องค์กรกลางเพ่ือให้เกิดการบูรณาการด้านงบประมาณและกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งอาจส่งผลให้การแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควันจากการเผาในที่โล่ง ลดลงอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต  
 
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับนโยบาย 
 ๑. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้า
ระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยน าข้อเสนอแนะในการศึกษานี้ไปใช้
ประโยชน์และเป็นแนวทางการด าเนินกิจกรรมในอนาคต 
 ๒. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลักดันให้เกิด
กฎหมายลูกของ พ.ร.บ. ป่าชุมชน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น กฎกระทรวงที่ว่าด้วยการบูรณาการจัดการเชิง
พ้ืนที่ให้สอดคล้องกับบริบทกิจกรรมสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่
โล่งและหมอกควันโดยน าผลการศึกษานี้ไปใช้เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไป
พิจารณาใช้ประกอบการออกกฎหมายที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ และลดปัญหาข้อจ ากัดได้ในอนาคต 
อย่างเร็วที่สุด 
 ๓. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรมีนโยบายในการสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งสถาบันหรือ 
องค์กรกลางเพ่ือให้เกิดการบูรณาการด้านงบประมาณและกิจกรรมร่วมกันในการแก้ไขปัญหาปัญหาไฟป่า
และหมอกควันจากการเผาในที่โล่ง 
 
ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และลดหมอกควัน 
   จากข้อมูลทางสถิติ พบว่า ปัจจัยการสนับสนุนให้มีผู้ เข้ามาเยี่ยมชมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น  
จะส่งผลให้ความรุนแรงของพฤติกรรมการเผาในที่โล่งลดลง และการสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน  
มีรายได้เพ่ิมขึ้น จะส่งเสริมให้ปัญหาความรุนแรงไฟป่าและความรุนแรงของพฤติกรรมการเผาในที่โล่ ง
ลดลง แต่การสนับสนุนให้มีพ้ืนที่การปลูกข้าวโพดเพ่ิมขึ้น และการมีพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์มากในพ้ืนที่  
จะส่งผลให้พื้นที่มีความรุนแรงของปัญหาความรุนแรงของพฤติกรรมการเผาในที่โล่งเพิ่มขึ้น มีข้อเสนอแนะ
ต่อการด าเนินนโยบายของรัฐบาล ดังนี้  



 
๒๕ 

 

    ๑. การมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนของรัฐบาล อาจเป็นการสนับสนุนให้คนเข้ามา
ท่องเที่ยวในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น และอาจช่วยให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น การด าเนินนโยบาย
ดังกล่าวจะสามารถลดปัญหาความรุนแรงไฟป่าในพ้ืนที่ และลดปัญหาความรุนแรงของพฤติกรรมการเผา
ในที่โล่งได้ ดังนั้นการด าเนินนโยบายของรัฐบาลควรส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยว และการสนับสนุน
เศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่อง 
    ๒. รัฐบาลควรมีมาตรการควบคุมการปลูกข้าวโพดบนพ้ืนที่สูง เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
ส่งเสริมความรุนแรงของปัญหาความรุนแรงของพฤติกรรมการเผาในที่โล่งเพ่ิมขึ้น ควรส่งเสริมสนับสนุน
การปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน และมีการให้ความรู้การท าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย 
ส าหรับการปลูกข้าวโพดบนพ้ืนที่ราบควรสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงความช่วยเหลือด้านปัจจัย
กระบวนการผลิตโดยให้ไถกลบตอซังแทนการเผา 
    ๓. ในการท าเกษตรกรรมบนพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิเกษตรกรจะไม่สามารถขอรับการสนับสนุน
จากรัฐบาลในการท าเกษตรกรรมแบบไถกลบได้ ดังนั้นรัฐบาลควรเร่งส ารวจพ้ืนที่เพ่ือหามาตรการในการ
ออกเอกสารสิทธิ์ เช่น เอกสารสิทธิ์ท ากิน (สทก.) และ เอกสาร สปก. รวมถึงเอกสารสิทธิ์ในรูปแบบอ่ืน ๆ 
ที่สามารถใช้เป็นหลักฐานการขอรับการสนับสนุนท าเกษตรกรรมแบบไถกลบได้ 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
      ๑. การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาในพื้นที่ภายใต้ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและ
ชุมชนต้นแบบปลอดการเผา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและลดหมอกควัน 
ชุมชนส่วนใหญ่มีทุนด้านการจัดการชุมชนที่เข้มแข็งส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควันประสบความส าเร็จ ดังนั้นในการศึกษา
ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ภายนอกกิจกรรม เพ่ือยืนยันความส าเร็จของกิจกรรม
ดังกล่าว 
   ๒. การวิเคราะห์ถึงระดับจิตส านึกและพฤติกรรมต่อการปลอดการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน
ออกแบบแบบสอบถามภายใต้แนวคิดปลอดการเผาเพ่ือลดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ ซึ่งยึดถือตาม
แนวคิดของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่รณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ
ปลอดการเผาเพ่ือลดปัญหาหมอกควัน แต่อาจขัดต่อหลักแนวการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ และหลัก  
ความเชื่อของชุมชน ดังนั้นไม่ควรใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ไปใช้วัดถึงระดับจิตส านึก
และพฤติกรรมต่อการปลอดการเผาในที่โล่งและลดหมอกควันในพ้ืนที่อ่ืน  

  ๓. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษาในพ้ืนที่ภายใต้ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอด
การเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา  ซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกเขตพ้ืนที่กิจกรรมสร้างเครือข่าย/ความ
ร่วมมือภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน ท าให้การศึกษาครั้งนี้ขาดข้อมูลในพ้ืนที่
บูรณาการความร่วมมือ จ านวน ๒ แห่งจาก ๔ แห่ง ดังนั้นการศึกษาในครั้งต่อไปควรแยกประเด็น
การศึกษาเฉพาะกิจกรรมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและ
หมอกควัน เท่านั้น 
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