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(I) 

 

ค ำน ำ 
 
  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอก มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ และการขยายผลด้านต่างๆ ของโครงการสร้างจิตส านึก
และการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้ทราบสถานภาพปัจจุบัน วิเคราะห์กลไกและกระบวนการจัดตั้งและด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
เพ่ือให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วม 
ในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน และเสนอบทเรียนและแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสม
ในการพัฒนาการท างานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างการเรียนรู้ของประชาชนในพ้ืนที่
และกลุ่มเป้าหมายในโครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 
 
 ในการศึกษา คณะที่ปรึกษาด าเนินการจัดประชุมชี้แจงและให้ข้อคิดเห็นโครงการ จัดประชุมกลุ่มย่อย
ระดมความคิดเห็น (Focus group) ผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 
จ านวน ๒๘ แห่ง สอบถามผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จ านวน ๓๐ แห่ง 
เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ จ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง ลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลเชิงลึก 
เพ่ือสอบถามผู้น าชุมชน ผู้น าเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ในพ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบและชุมชนต้นแบบปลอดการเผาใน ๙ แห่ง รวม ๙ จังหวัด และจัดประชุม
น าเสนอ (ร่าง) ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผา 
ในที่โล่งและลดหมอกควัน 
 
  คณะที่ปรึกษา ขอขอบคุณกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้มอบหมายให้ส านักงานศูนย์วิจัย
และให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ด าเนินการศึกษา ขอบคุณผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน
ต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ที่สละเวลาต้อนรับและให้ข้อมูล คณะที่ปรึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษานี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผา 
ในที่โล่งและลดหมอกควัน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ ๙ จังหวัด
ภาคเหนือต่อไปในอนาคต 
 
 

คณะที่ปรึกษา 
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(II) 

 

  

สารบัญ 

ค าน า (I) 
สารบัญ (II) 
สารบัญตาราง ((II) 
สารบัญภาพ (II) 
บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑ ที่มาและความส าคัญ  ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ ๒ 
 ๑.๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๒ 
 ๑.๔ ขอบเขตการด าเนินงาน ๒ 
  ๑.๕ ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง ๓ 
  ๑.๖ ขอบเขตด้านระยะเวลา ๔ 
  ๑.๗ ค าถามการศึกษา  ๔ 
 ๑.๘ กรอบแนวคิด ๔ 
          ๑.๙ ระยะเวลาการด าเนินงาน    ๗ 
บทที่ ๒ การทบทวนข้อมูลของกิจกรรมที่ด าเนินงานในปีงบประมาณ  
 พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

๙ 

 ๒.๑ กิจกรรมการสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชน 
       ในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน 

๑๐ 

 ๒.๒ กิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่ง 
       และหมอกควัน 

๑๑ 

 ๒.๓ กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม ๑๕ 
 ๒.๔ กิจกรรมพัฒนากลไกเครื่องมือความร่วมมือที่เอื้อกับการท างาน 
       กับภาคีต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่ 

๑๙ 

บทที่ ๓ แนวคิดทฤษฎี ยุทธศาสตร์ แผน นโยบาย มาตรการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๒๒ 
 ๓.๑ แนวคิดในการติดตามประเมินผล ๒๓ 
 ๓.๒ แนวคิดทฤษฎีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร ๒๔ 
 ๓.๓ แนวคิดและทฤษฎีการวัดระดับความพึงพอใจ  ๒๕ 
 ๓.๔ แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม ๒๖ 
 ๓.๕ แนวคิดการวัดจิตส านึกสิ่งแวดล้อม ๒๖ 
 ๓.๖ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ๒๗ 
 ๓.๗ ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี  
       (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 

๒๙ 

 ๓.๘ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ๓๐ 
 ๓.๙ แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๖๐     ๓๑ 

 



 
(III) 

 

สารบัญ (ต่อ) 

 ๓.๑๐ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ๓๓ 
 ๓.๑๑ แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
                 และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
         ปี ๒๕๕๗ 

๓๔ 

 ๓.๑๒ นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) ๓๖ 
 ๓.๑๓ นโยบายพลิกฟ้ืนผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ๓๗ 
 ๓.๑๔ นโยบายการบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
                 และสิ่งแวดล้อม 

๓๘ 

 ๓.๑๕ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ๔๐ 
 ๓.๑๖ สรุปยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และมาตรการที่เก่ียวข้องกับ 
          โครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่ง 
          และลดหมอกควัน 

๔๑ 

๓.๑๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๔๓ 
บทที่ ๔ วิธีการศึกษา ๔๕ 
 ๔.๑ แหล่งข้อมูล ๔๕ 
   ๔.๒ ประชากรที่ศึกษา ๔๕ 
 ๔.๓ กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา  ๔๖ 
 ๔.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๕๐ 
 ๔.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๕๐ 
 ๔.๖ การออกแบบแบบสอบถาม ๕๓ 
บทที่ ๕ การติดตามการด าเนินงานผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา 
           และชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 

๕๕ 

 ๕.๑ ข้อมูลผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา 
       และชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 

๕๕ 

 ๕.๒ ข้อมูลชุมชน ๕๘ 
 ๕.๓ การด าเนินกิจกรรมและการสนับสนุน ๖๐ 
 ๕.๔ ผลลัพธ์การด าเนินกิจกรรม ๖๘ 
 ๕.๕ ความพึงพอใจ ๗๕ 
 ๕.๖ การประชุมกลุ่มย่อยระดมความเห็นจากกลุ่มของศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบ
       ปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 

๗๘ 

 ๕.๗ สรุป ๘๑ 
บทที่ ๖ ผลการศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๘๔ 
 ๖.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๘๕ 
 ๖.๒ การเข้าร่วมกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ๙๒ 

 



 
(IV) 

 

สารบัญ (ต่อ) 

 ๖.๓ การรับข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม ๙๔ 
 ๖.๔ การรับรู้ และความเห็นด้านสิ่งแวดล้อม ๑๐๑ 
 ๖.๕ ผลการด าเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน ๑๐๓ 
 ๖.๖ ความพึงพอใจ ๑๐๖ 
 ๖.๗ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ๑๐๗ 
บทที่ ๗ การศึกษาเชิงลึกระดับพื้นที่ ๑๐๙ 
      ๗.๑ ชุมชนบ้านแม่เลียบ หมู่ที่ ๒ ต าบลโชคชัย อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ๑๑๐ 
 ๗.๒ ชุมชนบ้านต่อแพ หมู่ที่ ๑ ต าบลแม่เงา อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑๑๕ 
   ๗.๓ ชุมชนบ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑ ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา ๑๒๑ 
 ๗.๔. ชุมชนบ้านวังหงส์ หมู่ที่ ๑ ต าบลวังหงส์ อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๑๒๗ 
 ๗.๕ ชุมชนบ้านต้นต้อง หมู่ที่ ๕ ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ๑๓๑ 
 ๗.๖ ชุมชนบ้านม้ง-ดอยปุย หมู่ที่ ๑๑ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๑๓๘ 
 ๗.๗ ชุมชนบ้านใหม่กาดเหนือ หมู่ที่ ๒๐ ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ๑๔๒ 
 ๗.๘ ชุมชนบ้านน้ าเกี๋ยนเหนือ หมู่ที่ ๒ ต าบลน้ าเกี๋ยน อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ๑๔๖ 
 ๗.๙ ชุมชนบ้านแม่ก้ึดหลวง หมู่ที่ ๑ ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ๑๕๑ 
บทที่ ๘ วิเคราะห์ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะกิจกรรม ๑๕๕ 
 ๘.๑ ความเป็นมาของการวิเคราะห์ผลการศึกษา ๑๕๕ 
 ๘.๒ วิเคราะห์ผลการศึกษา ๑๕๖ 
 ๘.๓ วิเคราะห์ความสอดคล้องกับนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ ๑๗๗ 
 ๘.๔ การประชุมเพ่ือน าเสนอ (ร่าง) สรุปผลการศึกษา  
      “โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง 
       ของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน”  

๑๗๙ 

บทที่ ๙ สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนกิจกรรม ๑๘๐ 
 ๙.๑ ความเป็นมาของการสรุปผลการศึกษา ๑๘๐ 
 ๙.๒ สรุปผลการศึกษา ๑๘๑ 
 ๙.๓ ปัจจัยความส าเร็จและปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อกิจกรรม ๑๘๘ 
 ๙.๔ ความสอดคล้องกับนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์   ๑๘๙ 
 ๙.๕ ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนกิจกรรม ๑๙๐ 
           ๙.๖ ข้อเสนอแนะต่อชุมชน/เครือข่ายความร่วมมือ ๑๙๓ 
           ๙.๗ ข้อเสนอแนะต่อการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑๙๔ 
           ๙.๘ ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
    ในระดับนโยบาย 

๑๙๔ 

          ๙.๙ ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และลดหมอกควัน ๑๙๔ 
          ๙.๑๐ ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ๑๙๕ 

 



 
(V) 

 

สารบัญ (ต่อ) 

บรรณานุกรม ๑๙๖ 
ภาคผนวก ๑๙๙ 
 ภาคผนวก ก แบบสอบถาม ผู้น าศูนย์เรียนรู้ และผู้น าชุมชน ๒๐๐ 
 ภาคผนวก ข แบบสอบถามประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒๑๗ 
 ภาคผนวก ค ประเด็นสนทนากลุ่ม ๒๒๖ 
 ภาคผนวก ง การประชุมชี้แจงและให้ข้อคิดเห็นโครงการติดตามประเมินผลการ 
       ด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและ 
       ป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน  
                วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเวียงพนา  
           ชั้น ๑ โรงแรมล าปางเวียงทอง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

๒๓๐ 

 ภาคผนวก จ ประชุมเพ่ือน าเสนอ (ร่าง) สรุปผลการศึกษา “โครงการติดตาม 
                 ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
        เฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน”  
        วันศุกร์ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ อาคารส านักงาน ชั้น ๒  
                  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
                  ศูนย์รังสิต ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

๒๕๘ 

 ภาคผนวก ฉ การวิเคราะห์สมการถดถอย ๒๖๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
(VI) 

 

สารบัญตาราง 

ตารางที่ ๑.๑ ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง ๓ 
ตารางที่ ๒.๑ เส้นทางสู่ผลกระทบของกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
       เฝ้าระวังและป้องกัน การเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 

๑๐ 

ตารางที่ ๒.๒ เส้นทางสู่ผลกระทบของกิจกรรมการสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือ 
       กับภาคประชาชน ในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน 

๑๑ 

ตารางที่ ๒.๓ เส้นทางสู่ผลกระทบของกิจกรรมการรณรงค์ สร้างจิตส านึก  
       ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน 

๑๒ 

ตารางที่ ๒.๔ เส้นทางสู่ผลกระทบของกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพ่ือฟ้าใส ปลอดไฟป่า  
       ลดปัญหาหมอกควัน 

๑๓ 

ตารางที่ ๒.๕ เส้นทางสู่ผลกระทบของกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอด 
       การเผาโดยการมีส่วนร่วม 

๑๕ 

ตารางที่ ๒.๖ ข้อมูลพ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา  
        และชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 

๑๗ 

ตารางที่ ๒.๗ เส้นทางสู่ผลกระทบของกิจกรรมพัฒนากลไกเครื่องมือความร่วมมือ 
       ที่เอ้ือกับการท างานกับภาคีต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ 

๒๐ 

ตารางที่ ๔.๑ พ้ืนที่เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ๔๖ 
ตารางที่ ๔.๒ พ้ืนที่ที่คาดว่าจะเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ๔๗ 
ตารางที่ ๔.๓ พ้ืนที่ที่คาดว่าจะเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ๔๘ 
ตารางที่ ๕.๑ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 
       ที่ตอบแบบสอบถาม 

๕๕ 

ตารางที่ ๕.๒ เพศและอายุเฉลี่ยของผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา 
       และชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 

๕๖ 

ตารางที่ ๕.๓ ระดับการศึกษาของผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา 
       และชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 

๕๖ 

ตารางที่ ๕.๔ อาชีพหลักของผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา 
       และชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 

๕๖ 

ตารางที่ ๕.๕ สถานการณ์เป็นสมาชิกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้น าศูนย์เรียนรู้ 
       หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 

๕๗ 

ตารางที่ ๕.๖ สถานภาพกลุ่มชาติพันธุ์ ๕๘ 
ตารางที่ ๕.๗ พ้ืนที่ใกล้เขตหมู่บ้าน ๕๙ 
ตารางที่ ๕.๘ ป่าชุมชน พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน และการเปิดเข้าเยี่ยมชมชุมชน ๕๙ 
ตารางที่ ๕.๙ การท าการเกษตร ๕๙ 

 

 



 
(VII) 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที่ ๕.๑๐ กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ๖๐ 
ตารางที่ ๕.๑๑ งบประมาณและเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีได้รับการสนับสนุน ๖๑ 
ตารางที่ ๕.๑๒ ได้เอกสารประชาสัมพันธ์/หนังสือ/โปสเตอร์/สื่อ CD ๖๒ 
ตารางที่ ๕.๑๓ ได้รับเชิญไปเข้ารับการประชุม ๖๒ 
ตารางที่ ๕.๑๔ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงไปในพ้ืนที่ ๖๓ 
ตารางที่ ๕.๑๕ การด าเนินกิจกรรม ๖๓ 
ตารางที่ ๕.๑๖ กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในชุมชน ๖๕ 
ตารางที่ ๕.๑๗ กิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผามีกิจกรรม ๖๗ 
ตารางที่ ๕.๑๘ หน่วยงานที่เข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้าน ๖๘ 
ตารางที่ ๕.๑๙ สถานการณ์ความรุนแรงของไฟป่าหมอกควันระหว่าง 
         เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  

๖๙ 

ตารางที่ ๕.๒๐ ล าดับสถานการณ์ความรุนแรงของไฟป่าหมอกควัน 
         ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  

๗๐ 

ตารางที่ ๕.๒๑ สถานการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา
          และชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 

๗๐ 

ตารางที่ ๕.๒๒ ความส าเร็จของกิจกรรมต่อการลดปัญหาความรุนแรง 
         ของปัญหาหมอกควัน 

๗๓ 

ตารางที่ ๕.๒๓ อันดับกิจกรรมต่อการลดปัญหาความรุนแรงของปัญหาหมอกควัน ๗๕ 
ตารางที่ ๕.๒๔ ความพึงพอใจของผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา 
          และชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 

๗๖ 

ตารางที่ ๕.๒๕ อันดับความพึงพอใจของผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา 
          และชุมชนต้นแบบปลอดการเผาต่อกิจกรรม 

๗๘ 

ตารางที่ ๖.๑ ตัวอย่างในการเก็บผลการศึกษา ๘๔ 
ตารางที่ ๖.๒ เพศกลุ่มตัวอย่าง ๘๕ 
ตารางที่ ๖.๓ อายุกลุ่มตัวอย่าง ๘๖ 
ตารางที่ ๖.๔ ระดับการศึกษา ๘๗ 
ตารางที่ ๖.๕ อาชีพ ๘๗ 
ตารางที่ ๖.๖ กรรมสิทธิ์ที่ดิน ๘๘ 
ตารางที่ ๖.๗ ประเภทเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน ๘๘ 
ตารางที่ ๖.๘ ประเภทเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากินอ่ืน ๆ ๘๙ 
ตารางที่ ๖.๙ การเพาะปลูก ๘๙ 
ตารางที่ ๖.๑๐ การเป็นสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๙๑ 
ตารางที่ ๖.๑๑ รายได้และหนี้สิน ๙๒ 
ตารางที่ ๖.๑๒ การเข้าร่วมกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ๙๓ 

 



 
(VIII) 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที่ ๖.๑๓ ช่องทางการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหมอกควันไฟป่า ๙๔ 
ตารางที่ ๖.๑๔ อันดับช่องทางการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหมอกควันไฟป่า ๙๕ 
ตารางที่ ๖.๑๕ ช่องโทรทัศน์ที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหมอกควันไฟป่า ๙๕ 
ตารางที่ ๖.๑๖ ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สารคดี ป้าย โปสเตอร์ และแผ่นพับ  
         ที่เชิญชวน รณรงค์ ให้ประชาชนหยุดการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 

๙๖ 

ตารางที่ ๖.๑๗ การรับรู้สารคดี สปอตโฆษณา ที่มีข้อความเชิญชวนหยุดการเผาในที่โล่ง ๙๗ 
ตารางที่ ๖.๑๘ ด้านการใช้อุปกรณ์สื่อสาร ๙๘ 
ตารางที่ ๖.๑๙ การใช้แอพพลิเคชัน Arsa4thai ๙๙ 
ตารางที่ ๖.๒๐ สาเหตุที่ไม่ใช้งานแอพพลิเคชัน Arsa4thai ๙๙ 
ตารางที่ ๖.๒๑ การใช้งานแอพพลิเคชัน Arsa4thai ๙๙ 
ตารางที่ ๖.๒๒ สัดส่วนผู้ที่เคยใช้แอพพลิเคชัน Arsa4thai ใหม่ตามความสามารถในการ 
                   เข้าถึงแอพพลิเคชัน 

๑๐๐ 

ตารางที่ ๖.๒๓ ระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชัน Arsa4thai ๑๐๐ 
ตารางที่ ๖.๒๔ การเลือกใช้งานแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือในการท างานป้องกันการ 
                   เผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 

๑๐๑ 

ตารางที่ ๖.๒๕ การรับรู้ และความเห็นด้านสิ่งแวดล้อม ๑๐๒ 
ตารางที่ ๖.๒๖ ผลการด าเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน ๑๐๓ 
ตารางที่ ๖.๒๗ จัดล าดับความรุนแรงต่อปัญหาด้านพฤติกรรมการเผาในที่โล่ง ๑๐๕ 
ตารางที่ ๖.๒๘ ความพึงพอใจ ๑๐๖ 
ตารางที่ ๗.๑ รายละเอียดข้อมูลเชิงพ้ืนที่ของการศึกษาเชิงลึก ๙ จังหวัดภาคเหนือ ๑๐๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
(IX) 

 

สารบัญภาพ 

ภาพที่ ๑.๑ กรอบแนวความคิดงานวิจัย ๖ 
ภาพที่ ๒.๑ ระบบสารสนเทศบนโทรศัพท์มือถือ “อาสาโฟร์ไทย (Arsa4Thai)” ๒๑ 
ภาพที่ ๓.๑ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ๒๘ 
ภาพที่ ๓.๒ แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ 
              และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
     ปี ๒๕๕๗ 

๓๕ 

ภาพที่ ๓.๓ ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับ 
     โครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่ง 
     และลดหมอกควัน 

๔๒ 

ภาพที่ ๖.๑ แผนภูมิล าดับความรุนแรงต่อปัญหาด้านพฤติกรรมการเผาในที่โล่ง ๑๐๕ 
ภาพที่ ๗.๑ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
       และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย  
       (ทสจ.เชียงราย) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา 
        บ้านแม่เลียบ ต าบลโชคชัย อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย  
       เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑๑๔ 

ภาพที่ ๗.๒ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
       และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
       (ทสจ.แม่ฮ่องสอน) ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอด 
       การเผาบ้านต่อแพ ต าบลแม่เงา อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
       เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑๒๐ 

ภาพที่ ๗.๓ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
       ลงพื้นที่เก็บข้อมูลศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาบ้านดอนเงิน  
       ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๑๒๖ 

ภาพที่ ๗.๔ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
           และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ (ทสจ.แพร่)  
           ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและเดินส ารวจพื้นที่ป่าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอด 
          การเผาบ้านวังหงส์ ต าบลวังหงส์ อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
          เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๑๓๐ 

ภาพที่ ๗.๕ ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
       และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าปาง  
       (ทสจ.ล าปาง) ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา 
       บ้านต้นต้อง ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง   
       เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑๓๗ 

 



 
(X) 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที่ ๗.๖ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล     
         ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาบ้านม้ง-ดอยปุย ต าบลสุเทพ  
         อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑๔๑ 

ภาพที่ ๗.๗ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
     และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าพูน (ทสจ.ล าพูน) 
     ลงพื้นที่เก็บข้อมูลศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาบ้านใหม่กาดเหนือ 
     ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑๔๕ 

ภาพที่ ๗.๘ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
       และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน (ทสจ.น่าน)  
       ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนต้นแบบปลอดการเผาบ้านน้ าเกี๋ยนเหนือ  
       ต าบลน้ าเกี๋ยน อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๑๕๐ 

ภาพที่ ๗.๙ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
     และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก (ทสจ.ตาก) 
      ลงพื้นที่เก็บข้อมูลศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาบ้านแม่ก๊ึดหลวง  
     ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑๕๔ 
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 บทที่ ๑  
บทน ำ 

 
๑.๑ ที่มำและควำมส ำคัญ  
 วิกฤติปัญหาหมอกควัน ไฟป่า กลายเป็นปัญหารุนแรงอย่างต่อเนื่อง มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
ของประชาชนในพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง ด้วยปริมาณฝุ่นควันขนาดเล็กที่มีปริมาณเกินค่ามาตรฐาน 
ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น รวมทั้งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ปัญหาหมอกควัน  
ยังมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนในเมืองกับคนชนบท 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 
 

ดังนั้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนิน
โครงการสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 
(กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน)  
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงสร้างความร่วมมือให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนและส่งเสริมการท างานของเครือข่าย
ภาคประชาชนในการเข้ามาเป็นกลไกในการเฝ้าระวัง ประสานความร่วมมือจากคนในชุมชนท้องถิ่น 
เพ่ือร่วมกันหาทางออกในการแก้ไขปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายสนับสนุน
ให้ภาคประชาชน และท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างบูรณาการ 
รวมทั้งได้มีการรณรงค์ สร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน อีกทั้งมีการ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาดูงานในการมี
ส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมลดปัญหาการเผาในที่โล่งและหมอกควัน เพ่ือพัฒนากลไกเครื่องมือความ
ร่วมมือที่เอ้ือกับการท างานกับภาคีต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของโครงการสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกัน

การเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผา
ในที่โล่งและลดหมอกควัน) เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
ทราบถึงสถานะความก้าวหน้าของแผนงาน ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และข้อเสนอแนะอัน
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงเพื่อด าเนินโครงการในครั้งต่อไป 
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๑.๒ 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 เพ่ือสร้างการเรียนรู้ของประชาชนในพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมายในโครงการสร้าง
จิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 
 
๑.๓ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑. ทราบผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ จากการด าเนินโครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน  
 ๒. ทราบปัญหา อุปสรรค ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จ รวมถึงกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือปรับปรุง
การท างานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๓. ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการต่อยอดและยกระดับการด าเนินกิจกรรมของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในอนาคต  
 
๑.๔ ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

๑. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
    ส าหรับขอบเขตด้านเนื้อหาของการวิจัยในครั้งนี้ คือ การติดตามและประเมินผลโครงการสร้าง

จิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน ที่ด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ ๙ 
จังหวัดภาคเหนือ รวมถึงผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งโครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่วน
ร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน เป็นโครงการที่ด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อม มีการด าเนินการใน ๔ กิจกรรม ดังนี้ 

    กิจกรรมที่ ๑ การสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและ
หมอกควัน ได้แก่ 
  ๑) กิจกรรมสร้างแนวร่วมภาคประชาชน ในการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและ
หมอกควัน 
  ๒) กิจกรรมพัฒนากลไกการเฝ้าระวังไฟป่า และลดหมอกควัน 
  ๓) กิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการเฝ้าระวังและป้องกันการ
เผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 

    กิจกรรมที่ ๒ รณรงค์ สร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน ได้แก่ 
  ๑) กิจกรรมการรณรงค์ สร้างจิตส านึก ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน 
  ๒) กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพ่ือฟ้าใส ปลอดไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน 

    กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม 
         กิจกรรมที่ ๔ พัฒนากลไกเครื่องมือความร่วมมือที่เอ้ือกับการท างานกับภาคีต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที ่
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 ๒. ขอบเขตด้ำนพื้นที่ศึกษำ 
              (๑) พ้ืนที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน 
จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก 
              (๒) พ้ืนที่บูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ของจังหวัดเชียงใหม่ 
จังหวัดล าปาง และจังหวัดล าพูน 

๓. ขอบเขตโครงกำร 
              ในการศึกษาครั้งนี้จะติดตามและประเมินผลกิจกรรมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
              (๑) การสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและหมอก
ควัน ได้แก่ ๑) กิจกรรมสร้างแนวร่วมภาคประชาชน ในการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและหมอก
ควัน ๒) กิจกรรมพัฒนากลไกการเฝ้าระวังไฟป่า และลดหมอกควัน และ ๓) กิจกรรมสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 
              (๒) การรณรงค์ สร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน  ได้แก่  
๑) กิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตส านึก ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน และ ๒) กิจกรรมประชาสัมพันธ์  
เพ่ือฟ้าใส ปลอดไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน 
              (๓) การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม    
                (๔) พัฒนากลไกเครื่องมือความร่วมมือที่เอ้ือกับการท างานกับภาคีต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่/กลไกอ่ืน ๆ  
ได้แก่ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม โดยใช้แอพพลิเคชันอาสาโฟร์ไทย (Arsa4Thai) 
              (๕) โครงการ/กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 
 
๑.๕ ขอบเขตด้ำนกลุ่มตัวอย่ำง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แบ่งประเด็นการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย จ านวนตัวอย่ าง และวิธีการเก็บ
ข้อมูลออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังตารางที ่๑.๑  
 
ตำรำงท่ี ๑.๑ ขอบเขตด้ำนกลุ่มตัวอย่ำง 
 

ขอบเขตด้ำนกลุ่มตัวอย่ำง ประเด็นกำรศึกษำที่ ๑ ขอบเขตด้ำนกลุ่มตัวอย่ำง ประเด็นกำรศึกษำที่ ๒ 
ประเด็นกำรศึกษำที่ ๑ 
ผลการด าเนินงานของโครงการสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่ง
และลดหมอกควัน รวมถึงผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ประเด็นกำรศึกษำที่ ๒ 
๑. ศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จ รวมถึง
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นของโครงการฯ 
๒. เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
ปรับปรุง ต่อยอดการด าเนินงานโครงการฯ 

กลุ่มเป้ำหมำย 
๑. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม. 
๒. เครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน 
๓. ชุมชนในพ้ืนที่ด าเนินการ 

กลุ่มเป้ำหมำย 
๑. ประธานเครือข่าย ทสม. 
๒ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า 
ลดหมอกควัน 
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ขอบเขตด้ำนกลุ่มตัวอย่ำง ประเด็นกำรศึกษำที่ ๑ ขอบเขตด้ำนกลุ่มตัวอย่ำง ประเด็นกำรศึกษำที่ ๒ 
 ๓. ประธานศูนย์เรียนรู้/ผู้น าชุมชนของพ้ืนที่

โครงการ 
๔. ตัวแทนศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา 
และชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 
๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖. เจ้าหน้าทีอุ่ทยานแห่งชาติ  
๗. เจ้าหน้าทีส่ถานีควบคุมไฟป่า 

จ ำนวนตัวอย่ำง 
๕๒๗ ตัวอย่าง  

จ ำนวนตัวอย่ำง 
๓๐ ตัวอย่าง กรณีเก็บข้อมูลประธานศูนย์เรียนรู้/
ผู้น าชุมชน และการสัมภาษณ์เชิงลึกใน ๙ พ้ืนที่
ชุมชนละ ๕ – ๘ ตัวอย่าง 

วิธีกำรเก็บข้อมูล 
แบบสอบถามคนในชุมชน 

วิธีกำรเก็บข้อมูล 
แบบสอบถามผู้น ากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก 
การประชุมกลุ่มย่อย 

 
๑.๖ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (รวมระยะเวลา ๘ เดือน) 
 
๑.๗ ค ำถำมกำรศึกษำ  
 ๑. ความเป็นมาและกระบวนการด าเนินโครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
การเผาในที่โล่งและลดหมอกควันเป็นอย่างไร  
 ๒. ช่วงเวลาที่ผ่านมามีการบริหารจัดการอย่างไร ในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

     (๑) ระบบและกลไกการด าเนินการ 
     (๒) ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหาร 
     (๓) กระบวนการด าเนินงาน และผลผลิต (output) ที่เกิดขึ้น 
 ๓. ผลลัพธ์ของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายหรือไม่ 
 ๔. เงื่อนไขในเชิงปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จและล้มเหลวของโครงการคืออะไร 
 ๕. แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานในระยะเวลาต่อไปทั้งข้อเสนอเชิงนโยบาย และการปฏิบัติ 

มีอะไรบ้าง และด าเนินการอย่างไร 
 

๑.๘ กรอบแนวคิด 
 โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและ
ป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน มีเป้าหมายส าคัญ คือ ติดตาม และประเมินผลความส าเร็จ 
ของโครงการ วิเคราะห์กลไกและกระบวนการจัดตั้งและด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และ เสนอบทเรียน
และแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสมในการพัฒนาการท างานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จึงใช้เครื่องมือ การประเมินผลตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, ๑๙๗๑) 
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ที่รู้จักกันดีภายใต้ค าย่อ “CIPP Model” ดังภาพที่ ๑.๑ กรอบแนวความคิดการวิจัย ซึ่งอธิบายวิธีการศึกษา 
ตามส่วนประกอบ ดังนี้ 
 
 ส่วนที่ (๑) ศึกษำปัจจัยป้อนเข้ำ และกิจกรรมกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม : เป็นการศึกษา
ปัจจัยป้อนเข้า และกิจกรรมการด าเนินโครงการของ กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของ เครือข่ายเฝ้าระวัง
และป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน ตามแผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะสิ่งแวดล้อม 
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 การวิเคราะห์กิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม โดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากรายงาน
โครงการ/กิจกรรมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (เจ้าหน้าที่โครงการ) และจากการเก็บข้อมูลกิจกรรมในพ้ืนที่ภาคสนาม เพ่ือชี้ให้เห็นว่าทาง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปในแนวทางใดบ้าง สอดคล้องกับความ
ตั้งใจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือไม่ เช่น ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณด าเนินงาน เป็นต้น เพ่ือที่จะน าไปใช้ในการศึกษาในส่วนที่ (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต่อไป 
 ส่วนที่ (๒) กำรประเมินประสิทธิภำพของโครงกำร : ขั้นตอนนี้อาศัยข้อมูลทุติยภูมิจาก
รายงานของโครงการ/กิจกรรมที่สังเคราะห์และวิเคราะห์จาก ส่วนที่ ๑ เพ่ือการประเมินประสิทธิภาพ 
ของโครงการ/กิจกรรม โดยตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ความเหมาะสม 
ของทรัพยากรที่ใช้เพ่ือด าเนินโครงการ/กิจกรรม เช่น เวลา ค่าใช้จ่าย การด าเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จ
ตามก าหนดเวลา และคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ/กิจกรรม เป็นต้น 
 ส่วนที่ (๓) กำรประเมินประสิทธิผลของโครงกำร : ในส่วนนี้เป็นการสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากโครงการ/กิจกรรม ในที่นี้ คือ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
หรือ ทสม. เครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา
และชุมชนต้นแบบปลอดการเผา และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ โดยใช้วิธีการสอบถามอ้างอิงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม คือ การด าเนินกิจกรรมสามารถส่งผลให้ประชาชนใน พ้ืนที่ 
มีจิตส านึก มีความตระหนักในการลดการเผาในที่โล่ง และการเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน 
 ส่วนที่  (๔) กำรประเมินพฤติกรรมกำรปลอดกำรเผำ/วัดจิตส ำนึก/ควำมพึงพอใจ/ 
กำรมีส่วนร่วม และข้อเสนอแนะ : ส าหรับประเด็นด้านความพึงพอใจนั้นจะสอบถามกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พร้อมกับ ส่วนที่ (๓) ในกำรวัดจิตส ำนึก มีควำมตระหนัก ในกำรลดกำรเผำในที่โล่ง และกำรเฝ้ำระวัง
ไฟป่ำลดหมอกควัน ถึงความพึงพอใจต่อสิ่ งแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป ระดับการมีส่วนร่วม 
ของเครือข่าย ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค 
 ส่วนที่ (๕) ถอดบทเรียนและแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่เหมำะสมในกำรพัฒนำกำรท ำงำน
ของกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม : กระบวนการนี้จะน า ส่วนที่ (๑) (๒) (๓) และ (๔) มาสังเคราะห์
ถอดบทเรียน วิเคราะห์กลไกและกระบวนการจัดตั้งและด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค เพ่ือให้ทราบปัจจัย  
ที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผา
ในที่โล่งและลดหมอกควัน โดยอาศัยแผนยุทธศาสตร์ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นต้น 
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ภำพที่ ๑.๑  กรอบแนวควำมคิดกำรวิจัย

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

โครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมใน

การป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 

ประชาชนในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ 

ความพึงพอใจ/การมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย

ในพ้ืนที่/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ถ่ายทอดโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ 
แผนบูรณาการ: แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ขยะสิ่งแวดล้อม และแผนพื้นฐาน 

 

จัดสรรงบประมาณและมอบหมาย

โครงการ/กิจกรรม 

ลดการเผา, ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก, สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

Context 

(บริบท) 

Monitoring 
การติดตามผลการปฏิบัติงาน 

Process/Activity 

(กิจกรรมการด าเนินโครงการ) 

๑ 

Process/Efficiency Evaluation 
การประเมินประสิทธภิาพของโครงการ 

๒ 

Output 

(ผลผลิตที่ได้จากโครงการ) 

Project/Effectiveness Evaluation 

การประเมินประสิทธิผล 

๓ 

Outcome 

(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

การประเมินพฤติกรรม/จิตส านกึ/  

ความพึงพอใจ/การมีส่วนร่วม 

๔ 

Feedback of Organization 

(ความพึงพอใจ ที่ผู้ใช้บริการมีต่อหน่วยงาน) 

  

  

  

  

ประเมินความพึงพอใจของชุมชน 

ประเมนิจากผลส าเร็จของโครงการการมีส่วนร่วม และความพึงพอใจ 

๕ 

๑. สร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่

โล่งและหมอกควัน                                               

๒. สร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน                  

๓. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม                 

๔. พัฒนากลไก เครื่องมือความร่วมมือที่เอื้อกับการท างานกับภาคีต่าง ๆ 

ในระดับพื้นที่ 

๑. บทเรียนและแนวทางการด าเนินงาน 

ที่เหมาะสมในการพัฒนาการท างาน ของกรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๒. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑. ยุทธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

๒. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

๓. ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตฉิบบัที่ ๑๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

๔. แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๕. แผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

 



 

 

 
 
 

๑.๙ ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน    
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (รวมระยะเวลา ๘ เดือน) 
 

กิจกรรม 
เดือน 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 
๑. ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
    (๑) แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการประเมินผลส าเร็จ 
    (๒) ข้อมูลทั่วไปของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
    (๓) ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
    (๔) แนวทางการวิจัย 
    (๕) ประชุมร่วมระหว่างผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนด
ขอบเขตการด าเนินการ รวมถึงก าหนดตัวชี้วัดและกรอบการรายงานผล 
    (๖) ออกแบบ”แบบสอบถาม” ส าหรับใช้เก็บข้อมูลในพ้ืนที่ พร้อมทั้งเสนอให้ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมก่อนลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 

        

๒. ส่งรายงานฉบับแรก (Inception report) (วันที่ ๒๕ เมษำยน ๒๕๖๒)          
๓. ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ         
๔. ประสานพื้นที่ เพ่ือจัดประชุมชี้แจงโครงการ ณ จังหวัดล าปาง         
๕. จัดประชุมชี้แจงโครงการเพ่ือระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ณ จังหวัดล าปาง         
๖. เก็บข้อมูลแบบสอบถาม          
๗. ส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) (วันที่ ๒๔ กรกฎำคม 2562)         
๘. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่โครงการทั้ง ๙ จังหวัดเป้าหมาย         
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กิจกรรม 
เดือน 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 
๙. สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ประธานเครือข่าย ทสม. 
    (๒) ประธานเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน 
    (๓) ประธานศูนย์เรียนรู้/ผู้น าชุมชนของพ้ืนที่โครงการ 
    (๔) ตัวแทนศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 
    (๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (๖) เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ  
    (๗) เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่า 

        

๑๐. ประมวลผลข้อมูลเชิงคุณภาพ และข้อมูลทางสถิติ ที่ได้จากการสัมภาษณ์         
๑๑. วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นของโครงการฯ         
๑๒. จัดท า (ร่าง) ผลการศึกษา พร้อมจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุง ต่อยอดการด าเนินงาน
โครงการฯ 

        

๑๓. จัดประชุมน าเสนอ (ร่าง) ผลการศึกษา มีผู้เข้าร่วม ๕๐ คน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์          
๑๕. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)          
๑๕. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) (ภำยใน วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒)         
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บทที่ ๒ 
การทบทวนข้อมูลของกิจกรรม 

ที่ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีแผนด าเนินกิจกรรม
สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่ง อยู่ภายใต้ โครงการที่ ๑ โครงการ
สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน เป็นโครงการที่ปรากฏ  
ในแผนงานขั้นพ้ืนฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์ ได้แก ่ 
๑) เพ่ือสร้างจิตส านึก กระตุ้นให้เกิดความตระหนัก ในการลดการเผาในที่โล่ง และการเฝ้าระวังไฟป่าลด
หมอกควัน ๒) เพ่ือเสริมสร้างให้เครือข่ายและภาคีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าหมอกควัน อย่างบูรณาการ และ ๓) เพ่ือพัฒนากลไกและสนับสนุนให้เกิดการลดปัญหา  
การเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เครือข่าย ทสม. องค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชน 
เยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ใน ๙ จังหวัดภาคเหนือ  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ๑) ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม และสามารถ
เลือกใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพ่ือเฝ้าระวังและลดพ้ืนที่วิกฤติ/พ้ืนที่เสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๒) ประชาชนเกิดจิตส านึก ปรับพฤติกรรม และมีส่วนร่วมในการลดปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และการเผา
ในที่โล่ง ๓) มีเครือข่ายแนวร่วมภาคประชาชน โดยกลไกประชารัฐ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ลดไฟป่า  
หมอกควันในระดับพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น ๔) มีงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ลดปัญหา
หมอกควัน และการเผาในที่ โล่ ง และสามารถน า ไปใช้ประโยชน์ ใน พ้ืนที่ ได้ อย่างเป็นรูปธรรม  
และ ๕) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน และถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน จึงได้ด าเนินการสัมภาษณ์เจ้าของโครงการ/กิจกรรมของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และด าเนินการสรุปสังเคราะห์เพ่ือออกมาเป็นภาพเส้นทางสู่ผลกระทบ (Impact 
Pathways) ของโครงการ ดังตารางที่ ๒.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๐ 

 

ตารางที่ ๒.๑ เส้นทางสู่ผลกระทบของกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกัน  
                 การเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 

 
 

 
 

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

๑. สร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับ
ภาคประชาชนในการลดการเผาใน
ที่โล่งและหมอกควัน 
๒. สร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์
ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน 
๓. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ
ปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม 
๔. พัฒนากลไก เครื่องมือความ
ร่วมมือที่เอื้อกับการท างานกับภาคี
ต่าง ๆ ในระดับพื้นท่ี 

๑. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ด้านสิ่งแวดล้อม และสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสารเพื่อเฝ้าระวัง
และลดพื้ นที่ วิกฤติ /พื้ นที่ เสี่ ยงได้อย่ าง  
มีประสิทธิภาพ 
๒. ประชาชนเกิดจิตส านึกปรับพฤติกรรม 
และมีส่วนร่วมในการลดปัญหาหมอกควัน 
ไฟป่า และการเผาในที่โล่ง 
๓. มีเครือข่ายแนวร่วมภาคประชาชน  
โดยกลไกประชารัฐ ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ลดไฟป่า หมอกควันในระดับ
พื้นที่เพ่ิมขึ้น 
๔. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมีการเช่ือม 
โยงระหว่างหน่วยงาน และถูกน าไปใช้
ประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงาน 

ประชาชนในพื้นที่มีจิตส านึก มีความ
ตระหนัก ในการลดการเผาในที่โล่ง 
และการเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน 

 
 

 
 
 

โดยการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและ
ลดหมอกควัน สามารถแบ่งออกเป็น ๔ กิจกรรม ดังนี้ 
 
๒.๑ กิจกรรมการสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน 
 กิจกรรมการสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและหมอก
ควันเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานของกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรม คือ ๑) เพ่ือสร้างจิตส านึกกระตุ้น 
ให้เกิดความตระหนัก ในการลดการเผาในที่โล่ง และการเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน ๒) เพ่ือเสริมสร้าง 
ให้เครือข่ายและภาคีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน  
อย่างบูรณาการ และ ๓) เพ่ือพัฒนากลไกและสนับสนุนให้เกิดการลดปัญหาการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 
จึงด าเนินการสรุปสังเคราะห์ เพ่ือออกมาเป็นภาพเส้นทางสู่ผลกระทบ (Impact Pathways) ของโครงการ  
ดังตารางที่ ๒.๒  

ปัจจัยป้อนเข้า (Input) บุคลากร และงบประมาณจากกรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบ (Impact) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นเป็นคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 



 
๑๑ 

 

ตารางที่ ๒.๒ เส้นทางสู่ผลกระทบของกิจกรรมการสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชน 
                 ในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน 
 

 
 
 

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

๑. สร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับ 
ภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่ง
และหมอกควัน 

๑.๑. สร้างแนวร่วมภาคประชาชน  
ในการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่
โล่งและลดหมอกควัน 

๑.๒ การพัฒนากลไกการเฝ้าระวังป่า 
และลดหมอกควัน 
 

๑ . มี เค รื อ ข่ า ย แ น ว ร่ ว ม ภ า ค
ประชาชน โดยกลไกประชารัฐ ใน
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ลดไฟป่า 
หมอกควันในระดับพื้นท่ีเพิ่มขึ้น 
๒ . มี ก ล ไก ค วาม ร่ วม มื อ แ บ บ 
“ประชารัฐ” ในการลดการเผาในที่
โล่งและหมอกควัน 
๓. อาสาสมัครสามารถต่อยอดองค์
ความรู้ ประสบการณ์ และถ่ายทอด
การเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
๔. ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารด้านสิ่งแวดลอ้ม เกิดจิตส านึก
ปรับพฤติกรรม และมีส่วนร่วมใน
การลดปัญหาหมอกควัน ไฟป่า 
และการเผาในที่โล่ง 

ประชาชนในพื้นที่มี จิตส านึก  
มีความตระหนัก ในการลดการ
เผาในที่โล่ง และการเฝ้าระวัง
ไฟป่าลดหมอกควัน 

 
 
 
 
 
๒.๒ กิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน 
  กิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน เป็นกิจกรรมที่มี
การด าเนินการออกเป็น ๒ กิจกรรมย่อย คือ ๑) กิจกรรมการรณรงค์ สร้างจิตส านึก ลดการเผาในที่โล่ง
และหมอกควัน และ ๒) กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพ่ือฟ้าใส ปลอดไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน 

๒.๒.๑ กิจกรรมการรณรงค์ สร้างจิตส านึก ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน 
   กิจกรรมการรณรงค์ สร้างจิตส านึก ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน เป็นกิจกรรมที่อยู่
ภายใต้การด าเนินงานของกองส่งเสริมและเผยแพร่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างให้ภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องมีความรู้และความเข้าใจ และลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าและการเผาในที่โล่งและส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิงรุกผ่านสื่อต่าง ๆ เพ่ือรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าและการเผาในที่โล่งสู่กลุ่มเป้าหมาย มีกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ ๑) ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาที่ด าเนินการ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ๒) เครือข่ายองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน สถานศึกษา วัด สถานประกอบการ ๓) เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ๔) สื่อมวลชน และ ๕) ประชาชนทั่วไป 

ผลกระทบ (Impact) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นเป็นคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 

ปัจจัยป้อนเข้า (Input) บุคลากร และงบประมาณจากกรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม 



 
๑๒ 

 

 จากกิจกรรมดังกล่าว จึงได้ด าเนินการสรุปสังเคราะห์เพ่ือออกมาเป็นภาพเส้นทางสู่
ผลกระทบ (Impact Pathways) ของโครงการ ดังตารางที่ ๒.๓ 
 
ตารางท่ี ๒.๓ เส้นทางสู่ผลกระทบของกิจกรรมการรณรงค์ สร้างจิตส านึก ลดการเผาในที่โล่ง 
                และหมอกควัน 

 
 

 
 

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

๑. กิจกรรมการพัฒนาเสริมศักยภาพ 
องค์ความรู้ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านปลอด 
การเผา 
๒. การจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตส านึก 
และการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันลด
ไฟป่า ลดหมอกควัน ในพื้นที่วิกฤติ 
๓. การประกวดหมู่บ้านต้นแบบปลอด  
การเผาประจ าปี ๒๕๖๑ 
๔. สนับสนุนการด าเนินงานการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ลดไฟป่า ลดหมอกควัน  
ปลอดการเผาระดับจังหวัด ในพื้นที่
ภาคเหนือ 
๕. การรณรงค์ สร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์ 
ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน 

๑. ประชาชนในพื้นที่เกิดจิตส านึก
เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วม
ด า เนินกิจกรรม เพื่ อการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบตามบทบาทของตน 
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาหมอกควันและไฟ
ป่าและการเผาในที่โล่ง  
๒ . เกิ ด เครื อ ข่ าย ใน การด า เนิ น
กิจกรรมที่มีบทบาทในการเฝ้าระวัง
ในการป้องกันหมอกควัน ไฟป่าและ
การเผาในที่ โล่ง ทั้งเครือข่ายภาค
ประชาชน และเครือข่ายภาครัฐ เช่น 
เครือข่ายอาสาเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทั กษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และหน่วยงาน
การจัดการไฟป่า 
๓. เกิดเครือข่ายหมู่บ้านต้นแบบ
ปลอดการเผาเพื่อเป็นแหล่งต้นแบบ
ให้กับชุมชนอื่น ๆ ในการมีส่วนร่วม
ด าเนินกิจกรรมลดปัญหาหมอกควัน
และไฟป่าและการเผาในที่โล่ง  
๔. พัฒนาชุมชนต้นแบบปลอด การ
เผา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน
ในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน
หมอกควัน ไฟป่าและการเผาในที่โล่ง 
ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดจิตส านึกเกิด
ความตระหนั กและมี ส่ วนร่ วม 
ด าเนินกิจกรรม เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างเป็นระบบตามบทบาทของตน 
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาหมอกควัน
และไฟป่าและการเผาในที่โล่ง  
 

ปัจจัยป้อนเข้า (Input) บุคลากร และงบประมาณจากกรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม 



 
๑๓ 

 

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

๕. เกิดความร่วมมือการแลกเปลี่ยน
เรี ยน รู้ ระห ว่ าง ชุมชน ในพื้ น ที่ ที่
ประสบผลส าเร็จก่อให้ เกิดแหล่ง
เรียนรู้ ร่วมกันในการป้องกันและ
แก้ ไขปัญหาการเผาในที่ โล่ งและ
หมอกควัน 

 
 
 

 
๒.๒.๒ กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อฟ้าใส ปลอดไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน 

          กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพ่ือฟ้าใส ปลอดไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน เป็นกิจกรรมที่อยู่
ภายใต้การด าเนินงานของกองส่งเสริมและเผยแพร่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนทั่ วไปได้รับทราบเกี่ยวกับการป้องกันการเผาในที่ โล่ ง และลดหมอกควัน  
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไปโดยคาดหวังว่าประชาชนจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกิดจิตส านึก
และมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 
          จากกิจกรรมดังกล่าว จึงได้ด าเนินการสรุปสังเคราะห์เพ่ือออกมาเป็นภาพเส้นทางสู่ผลกระทบ 
(Impact Pathways) ของโครงการ ดังตารางที่ ๒.๔ 
 
ตารางที ่๒.๔ เส้นทางสู่ผลกระทบของกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อฟ้าใส ปลอดไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน 
 

 
 
 

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

๑. ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่ง
และหมอกควันทางสื่อวิทยุในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน สปอตวิทยุ ๑,๒๐๐ ครั้ง 
สปอตโทรทัศน์ ๑๕ ครั้ง ผลิตและ
เผยแพร่ข่าวทางโทรทัศน์ ๒๐ ครั้ง 
๒. ผลิตและเผยแพร่สารคดีและส
ปอตวิทยุประชาสัมพันธ์เพื่อฟ้าใส 
ปลอดไฟป่ า ลดปัญหาหมอกควัน  
ผ่านหอกระจายเสียง ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ครั้ง 
๓. ผลิตคลิปวีดีโอให้ความรู้เพื่อลด
การ เผ าในที่ โล่ งและหมอกควัน 
ความยาว ๕ นาที จ านวน ๑ เรื่อง 
๔. ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่ง

ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ประชาชนเกิดจิตส านึกและมีส่วน
ร่วมในการป้องกันการเผาในที่โลง่
และลดหมอกควัน 
 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นเป็นคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 

ผลกระทบ (Impact) 

ปัจจัยป้อนเข้า (Input) บุคลากร และงบประมาณจากกรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม 



 
๑๔ 

 

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

และหมอกควันทางสื่ อ โทรทั ศน์
ท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 
ผลิตและเผยแพร่ จ านวนไม่น้อยกว่า 
๑๐ ตอน 
๕. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ลดการเผา
ในที่ โล่ งและหมอกควัน ในพื้ นที่
ภาคเหนือตอนบน ผลิตสื่อพื้นบ้าน
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ช้ิน 
๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลดการเผา
ใน ที่ โล่ งและห มอกควันผ่ านสื่ อ
พื้นบ้านในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 
เผยแพร่ผ่านมาวิทยุชุมชนไม่น้อยกว่า 
๑๐ สถาน ี
๗. ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่ง
และหมอกควันผ่านชุดคู่มือจ านวน 
๕,๐๐๐ เล่ม 
๘. ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่ง
และหมอกควันผ่านชุดสิ่งพิมพ์ แผ่น
พับ ภาพพิมพ์ไวนิล โปสเตอร์ 
๙. ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่ง
และหมอกควันผ่านชุดนิทรรศการ
จ านวน ๑ ชุด 
๑๐. ประชาสัมพันธ์เพื่อฟ้าใส ปลอด
ไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกระทบ (Impact) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นเป็นคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 



 
๑๕ 

 

๒.๓ กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม 
กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม เป็นกิจกรรมที่อยู่

ภายใต้การด าเนินงานของกองส่งเสริมและเผยแพร่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างให้ภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องมีความรู้และความเข้าใจ และลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าและการเผาในที่โล่งและส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิงรุกผ่านสื่อต่าง ๆ เพ่ือรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าและการเผาในที่โล่งสู่กลุ่มเป้าหมาย จึงได้ด าเนินการ
สรุปสังเคราะห์เพ่ือออกมาเป็นภาพเส้นทางสู่ผลกระทบ (Impact Pathways) ของโครงการ ดังตารางที่ ๒.๕  
 
ตารางท่ี ๒.๕ เส้นทางสู่ผลกระทบของกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผา        
                 โดยการมีส่วนร่วม 

 

 
 
 
 

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

๑. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์ เรียนรู้
หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา 
๒. ติดตามประเมินผล 
๓. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ
ปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม 

๑. เกิดเครือข่ายในการด าเนินกิจกรรม
ที่ มีบทบาทในการเฝ้ าระวังในการ
ป้องกันหมอกควัน ไฟป่าและการเผาใน
ที่โล่ง ทั้งเครือข่ายภาคประชาชน และ
เค รื อ ข่ ายภ าค รั ฐ  เช่ น  เค รื อ ข่ า ย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และหน่วยงาน
การจัดการไฟป่า 
๒. เกิดเครือข่ายหมู่บ้านต้นแบบปลอด
การเผาเพื่อเป็นแหล่งต้นแบบให้กับ
ชุมชนอื่น ๆ ในการมีส่วน ร่วมด าเนิน
กิจกรรมลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า
และการเผาในที่โล่ง  
๓. พัฒนาชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานในการมี
ส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันหมอกควัน 
ไฟป่ าและการเผาในที่ โล่ งในพื้ นที่
จังหวัดภาคเหนือตอนบน  
๔. เกิดความร่วมมือการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างชุมชนในพื้นที่ที่ประสบ
ผลส าเร็จก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผา
ในที่โล่งและหมอกควัน 

ประชาชนในพื้ นที่ มี จิตส านึ ก 
มีความตระหนัก ในการลดการ
เผาในที่โล่ง และการเฝ้าระวังไฟ
ป่าลดหมอกควัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           

คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นเป็นคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 

ผลกระทบ (Impact) 

ปัจจัยป้อนเข้า (Input) บุคลากร และงบประมาณจากกรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม 



 
๑๖ 

 

 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม เป็นการยกระดับหมู่บ้าน 
ที่ประสบความส าเร็จในการลดการเผาในที่โล่งและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ต้นแบบปลอดการเผา เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาดูงานด้านการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ  
จนถึงปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา ในพ้ืนที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ รวม ๒๙ แห่ง 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้คัดเลือกชุมชนต้นแบบปลอดการเผา
อีกจ านวน ๙ แห่ง ท าให้ปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา
จ านวนทั้งสิ้น ๓๘ แห่ง และมีพ้ืนที่เครือข่ายความร่วมมือจ านวน ๔ พ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 
ดอยสุเทพ – ปุย จังหวัดเชียงใหม่ พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ พ้ืนที่ดอยพระบาท – 
ม่อนพระยาแช่ จังหวัดล าปาง และพ้ืนที่ลุ่มน้ าลี้ตอนบน จังหวัดล าพูน จากข้อมูลระบบสถิติการทะเบียน
ของกระทรวงมหาดไทย เว็บไซต์  http://stat.bora.dopa.go.th จึงได้สืบค้นข้อมูลจ านวนครัวเรือน  
และจ านวนประชากรในพ้ืนที่ ๓๘ แห่ง ๙ จังหวัดภาคเหนือ จากการสืบค้นทะเบียนราชประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
พบว่า มีปริมาณครัวเรือนจ านวนทั้งสิ้น ๑๐,๑๙๖ ครัวเรือน มีจ านวนประชากรอยู่อาศัยทั้งสิ้น ๒๖,๔๓๑ คน 

ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ ๒.๖ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ตารางท่ี ๒.๖ ข้อมูลพื้นที่ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา และชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 
 

จังหวัด ล าดับ ชื่อชมุชน ประเภท ปีก่อตั้ง 
จ านวนครัวเรือน

๒๕๖๑ 

จ านวน
ประชากร ปี 

๒๕๖๑ 

แม่ฮ่องสอน  

๑ ชุมชนบ้านหัวน้ าแม่สะกดึ หมู่ที่ ๑๐ ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์เรียนรู ้ ๒๕๕๗ ๔๓๘ ๖๔๗ 
๒ ชุมชนบ้านต่อแพ หมู่ที่ ๑ ต าบลแม่เงา อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์เรียนรู ้ ๒๕๕๘ ๔๑๓ ๗๖๔ 
๓ ชุมชนบ้านดง-บ้านห้วยห้อม หมู่ที ่๕ และ หมู่ที่ ๑ ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย ศูนย์เรียนรู ้ ๒๕๖๐ ๓๔๑ ๑๓๐๓ 
๔ ชุมชนบ้านม่วงสร้อย หมู่ที่ ๓ ต าบลแม่นางเติง อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุมชนต้นแบบ ๒๕๖๑ ๔๕๓ ๑๒๕๕ 

ตาก  
๕ ชุมชนบ้านแม่กึ้ดหลวง หมู่ที่ ๑ ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ศูนย์เรียนรู ้ ๒๕๕๘ ๔๗๐ ๙๒๑ 
๖ ชุมชนบ้านท่าไผ่ ๑๖๒/๓ หมู่ที่ ๓ ต าบลยกกระบตัร อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ศูนย์เรียนรู ้ ๒๕๖๐ ๓๓๘ ๑๐๘๓ 
๗ ชุมชนบ้านท่าปุยตก หมู่ที่ ๕ ต าบลย่านรี อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ชุมชนต้นแบบ ๒๕๖๑ ๑๔๓ ๔๑๗ 

ล าปาง 

๘ ชุมชนบ้านสามขา หมู่ที่ ๖ ต าบลหัวเสือ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง  ศูนย์เรียนรู ้ ๒๕๕๗ ๒๓๐ ๖๗๔ 
๙ ชุมชนบ้านต้นต้อง หมู่ที่ ๕ ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ศูนย์เรียนรู ้ ๒๕๕๘ ๓๘๕ ๙๔๗ 

๑๐ ชุมชนบ้านขอใต้ หมู่ที่ ๔ ต าบลบ้านขอ อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ศูนย์เรียนรู ้ ๒๕๖๐ ๑๙๓ ๖๔๕ 
๑๑ ชุมชนบ้านร่องเคาะ หมู่ที่ ๙ ต าบลร่องเคาะ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง ชุมชนต้นแบบ ๒๕๖๑ ๓๘๙ ๙๑๓ 
  พ้ืนที่ดอยพระบาท – ม่อนพระยาแช่ จังหวัดล าปาง เครือข่าย ๒๕๖๐      

เชียงใหม่  

๑๒ ชุมชนบ้านหัวทุ่ง หมู่ ๑๔ ต าบลเชยีงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์เรียนรู ้ ๒๕๕๗ ๑๗๓ ๔๕๓ 
๑๓ ชุมชนบ้านม้ง-ดอยปุย หมู่ที่ ๑๑ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์เรียนรู ้ ๒๕๕๘ ๒๙๓ ๑๔๖๑ 
๑๔ ชุมชนบ้านแม่กลางหลวง หมู่ที่ ๑๗ ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ศูนย์เรียนรู ้ ๒๕๕๙ ๒๐๖ ๗๖๐ 
๑๕ ชุมชนบ้านแม่แมะ หมู่ที่ ๑๑ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  ศูนย์เรียนรู ้ ๒๕๖๐ ๑๘๙ ๕๙๒ 
๑๖ ชุมชนบ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ ๙ ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม ่ ชุมชนต้นแบบ ๒๕๖๑ ๒๕๙ ๖๔๗ 
  พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย เครือข่าย ๒๕๕๘      

 พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  เครือข่าย ๒๕๕๙    

น่าน  
๑๗ ชุมชนบ้านผาขวาง หมู่ที่ ๔ ต าบลบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน ศูนย์เรียนรู ้ ๒๕๕๗ ๑๘๔ ๕๓๖ 
๑๘ ชุมชนบ้านส้อ หมู่ท่ี ๙ ต าบลเปือ อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ศูนย์เรียนรู ้ ๒๕๕๘ ๑๗๐ ๕๓๓ 

๑๗ 



 
 

 

จังหวัด ล าดับ ชื่อชมุชน ประเภท ปีก่อตั้ง 
จ านวนครัวเรือน

๒๕๖๑ 

จ านวน
ประชากร ปี 

๒๕๖๑ 
๑๙ ชุมชนบ้านน้ าพาง หมู่ที่ ๔ ต าบลน้ าพาง อ าเภอแม่จริม จังหวดัน่าน ศูนย์เรียนรู ้ ๒๕๕๙ ๑๑๔ ๔๒๑ 
๒๐ ชุมชนบ้านป่าเป้า ๔๑/๑ หมู่ที่ ๖ ต าบลบ่อแก้ว อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ศูนย์เรียนรู ้ ๒๕๖๐ ๑๕๕ ๔๒๘ 
๒๑ ชุมชนบ้านน้ าเกี๋ยนเหนือ หมู่ที่ ๒ ต าบลน้ าเกี๊ยน อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ชุมชนต้นแบบ ๒๕๖๑ ๑๔๑ ๔๔๖ 

ล าพูน 

๒๒ ชุมชนบ้านดอนมูล หมู่ที่ ๘  ต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน  ศูนย์เรียนรู ้ ๒๕๕๗ ๓๒๒ ๖๙๗ 
๒๓ ชุมชนบ้านป่าบุก หมู่ที่ ๑๐ ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพนู ศูนย์เรียนรู ้ ๒๕๕๘ ๑๐๔ ๓๐๘ 
๒๔ ชุมชนบ้านใหม่กาดเหนือ หมู่ที่ ๒๐ ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ศูนย์เรียนรู ้ ๒๕๖๐ ๙๖ ๓๒๐ 
๒๕ ชุมชนบ้านดงห้วยเย็น หมู่ท่ี ๑๔ ต าบลบ้านโฮ่ง อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ชุมชนต้นแบบ ๒๕๖๑ ๓๓๑ ๙๒๒ 
  พ้ืนที่ลุ่มน้ าลี้ตอนบน จังหวัดล าพูน  เครือข่าย  ๒๕๖๑     

แพร่  

๒๖ ชุมชนบ้านทุ่งศรี หมู่ ๓ ต าบลทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร ่ ศูนย์เรียนรู ้ ๒๕๕๗ ๑๒๗ ๓๓๘ 
๒๗ ชุมชนบ้านลองลือบุญ หมู่ที่ ๓,๖,๘ ต าบลบ้านหนุน อ าเภอสอง จังหวัดแพร ่ ศูนย์เรียนรู ้ ๒๕๕๘ ๔๖๔ ๘๘๗ 
๒๘ ชุมชนบ้านวังหงส์ หมู่ที่ ๑ ต าบลวงัหงส์ อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ศูนย์เรียนรู ้ ๒๕๖๐ ๒๐๖ ๕๐๓ 
๒๙ ชุมชนบ้านน้ าพร้าว หมู่ที่ ๖ ต าบลไทรย้อย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ชุมชนต้นแบบ ๒๕๖๑ ๒๐๔ ๔๖๔ 

พะเยา  

๓๐ ชุมชนบ้านร่องปอ หมู่ที่ ๗ ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ศูนย์เรียนรู ้ ๒๕๕๗ ๒๒๗ ๕๖๘ 
๓๑ ชุมชนบ้านปี้ หมู่ที่ ๑ ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ศูนย์เรียนรู ้ ๒๕๕๘ ๑๘๔ ๕๒๒ 
๓๒ ชุมชนบ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑  ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา ศูนย์เรียนรู ้ ๒๕๖๐ ๒๙๔ ๘๒๓ 
๓๓ ชุมชนบ้านค่าไพบูลย์ หมู่ที่ ๒ ต าบลปง อ าเภอปง จังหวัดพะเยา ชุมชนต้นแบบ ๒๕๖๑ ๑๐๙ ๓๕๘ 

เชียงราย 

๓๔ ชุมชนบ้านแม่ยางมิ้น หมู่ ๔ ต าบลศรีถ้อย อ าเภอแมส่รวย จังหวดัเชียงราย  ศูนย์เรียนรู ้ ๒๕๕๗ ๑๘๔ ๓๓๔ 
๓๕ ชุมชนบ้านแม่ห่างใต้ หมู่ท่ี ๖ ต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ศูนย์เรียนรู ้ ๒๕๕๘ ๒๗๗ ๕๙๒ 
๓๖ ชุมชนบ้านแม่เลียบ หมู่ที่ ๒ ต าบลโชคชัย อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย  ศูนย์เรียนรู ้ ๒๕๕๙ ๔๐๐ ๘๑๒ 
๓๗ ชุมชนบ้านทุ่งห้าเหนือ หมู่ที่ ๑๒ ต าบลสันสลี อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวัดเชียงราย ศูนย์เรียนรู ้ ๒๕๖๐ ๑๘๔ ๕๔๕ 
๓๘ ชุมชนบ้านห้วยขมนอก หมู่ที่ ๑๐ ต าบลแมย่าว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ชุมชนต้นแบบ ๒๕๖๑ ๘๐๖ ๑,๕๙๒ 

รวม ๑๐,๑๙๖ ๒๖,๔๓๑ 
 

๑๘ 



 

๑๙ 

๒.๔ กิจกรรมพัฒนากลไกเครื่องมือความร่วมมือที่เอื้อกับการท างานกับภาคีต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ 
กิจกรรมการพัฒนากลไกเครื่องมือความร่วมมือที่เอ้ือกับการท างานกับภาคีต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่

เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานของศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม เป็นการด าเนินการจัดท า
ฐานข้อมูลการด าเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชน เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่ งแวดล้อม  
ภายใต้โครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดการเผาในพ้ืนที่และหมอกควัน  
มีพ้ืนที่ในการด าเนินการ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง 
จังหวัดตาก จังหวัดแม่ ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน แล ะจังหวัดแพร่ 
ประกอบด้วยข้อมูลจ านวนมากจากหลากหลายหน่วยงาน และหลายแหล่งข้อมูล หลากหลายรูปแบบ  
(Big Data) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
เครือข่ายภาคประชาชน เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ในระดับการบรรยายสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
(Descriptive Analytics) ๒) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของเครือข่าย
ภาคประชาชน เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ในระดับการประเมิน ตัวชี้วัด และ ผลลัพธ์ 
(Predictive Analytics) และ ๓) เพ่ือสังเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ เกี่ยวข้องกับการด า เนินงานของ
เครือข่ายภาคประชาชน เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ในระดับการวิเคราะห์แนวโน้มและเสนอ
ทางเลือกในการตัดสินใจที่ เหมาะสมกับการคาดการณ์บนฐานของข้อมูล (Prescriptive Analytics)  
โดยผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของเครือข่ายภาค
ประชาชน เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในระดับการบรรยายสถานการณ์ การประเมิน ตัวชี้วัด 
และผลลัพธ์ การวิเคราะห์แนวโน้ม และเสนอทางเลือกในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับการคาดการณ์บน
ฐานข้อมูล จึ งได้ด าเนินการสรุปสังเคราะห์ เพ่ือออกมาเป็นภาพเส้นทางสู่ผลกระทบ (Impact Pathways)  
ของโครงการ ดังตารางที่ ๒.๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๐ 

ตารางท่ี ๒.๗ เส้นทางสู่ผลกระทบของกิจกรรมพัฒนากลไกเครื่องมือความร่วมมือที่เอื้อกับการท างาน 
                 กับภาคีต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ 
 
 
 
 

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

๑. จัดท าฐานข้อมูลเพื่ อสร้างกลไก
ความร่วมมือในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. พัฒนาระบบรายงานและคลังข้อมูลเชิง
ประเด็น ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนภารกิจ
การปรับลดพฤติกรรม การเผาในที่โล่ง
และหมอกควัน 
๓. การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้อง 
กับการด าเนินงานของเครือข่ายภาค
ประชาชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม ด้วยการวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ  
๔. วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้อง 
กั บการด าเนิ นงานของเครือข่ ายภาค
ประชาชน เพื่ อการอนุ รักษ์  และฟื้ นฟู
สิ่งแวดล้อม ในระดับการบรรยายสถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้น (Descriptive Analytics) 
๕. วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานของเครือข่ายภาค
ประชาชน เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
สิ่ งแวดล้อม  ในระดับการประเมิ น 
ตัวช้ีวัดและผลลัพธ์ (Predictive Analytics) 
๖ . สั งเคราะห์ ข้ อมู ลขนาด ใหญ่ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ก ารด า เนิ น งาน ขอ ง
เครือข่ ายภาคประชาชน เพื่ อการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ในระดับ
การวิ เค ราะห์ แนว โน้ ม และ เสน อ
ทางเลือกในการตัดสินใจท่ีเหมาะสมกับ
การคาดการณ์ บนฐานของข้ อมู ล 
(Prescriptive Analytics) 

๑. จ านวนชุดฐานข้อมูลตามหลักการ
พัฒ นาที่ ยั่ งยื นของพื้ นที่ ด า เนิ น งาน  
(๔ ชุด) 
๒. จ านวนชุดข้อมูลเพื่อการสร้างกลไก
ความร่ วมมื อในการจั ดการทรั พยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๔ ชุด) 
๓. จ านวนระบบรายงานและคลังข้อมูล เชิง
ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑ ระบบ) 
 

ประชาชนเกิดจิตส านึกและมี
ส่วนร่วมในการป้องกันการเผา
ในที่โล่งและลดหมอกควัน 
 

 
 
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นเป็นคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 

ผลกระทบ (Impact) 

ปัจจัยป้อนเข้า (Input) บุคลากร และงบประมาณจากกรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม 



 

๒๑ 

 โดยเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับกิจกรรมพัฒนากลไกเครื่องมือความร่วมมือที่เอ้ือกับการท างานกับ
ภาคตี่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่ ในจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือสร้างกลไกความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้พัฒนาระบบสารสนเทศบนโทรศัพท์มือถือชื่อว่า 
“อาสาโฟร์ไทย (Arsa4Thai)” ซึ่งเป็นระบบรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม เป็นระบบหนึ่งของโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเฝ้าระวังฟ้ืนฟูด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้ส าหรับส่งข้อมูลที่เป็น บทความ รูปภาพ 
คลิปเสียงและคลิปวีดีโอของสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งหมวดหมู่ในการรายงาน 
ดังนี้  ๑) หมอกควัน/ไฟป่า ๒) ปัญหาน้ า ๓) ปัญหาขยะ ๔) กิจกรรมที่ท า ๕) มลพิษสิ่งแวดล้อม  
และ ๖) เรื่องอ่ืน ๆ ผู้ใช้งานสามารถเลือกหัวเรื่องในการรายงานสถานการณ์ เลือกต าแหน่งของแผนที่ที่
เกิดเหตุการณ์ และเลือกไฟล์ที่จะแนบส่ง (บทความ รูปภาพ คลิปเสียงหรือวีดีโอ) ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ ๒.๑ 
ระบบสารสนเทศบนโทรศัพท์มือถือ “อาสาโฟร์ไทย (Arsa4Thai)” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒.๑ ระบบสารสนเทศบนโทรศัพท์มือถือ “อาสาโฟร์ไทย (Arsa4Thai)” 



 บทที่ ๓  
แนวคิดทฤษฎี ยุทธศาสตร์ แผน  

นโยบาย มาตรการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและ
ป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงฟานทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ วิเคราะห์
กลไกและกระบวนการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ เพ่ือเสนอ
บทเรียนและแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสมในการพัฒนาการท างานของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม จ าเป็นต้องอาศัยแนวคิดทฤษฎี ยุทธศาสตร์ แผน นโยบาย มาตรการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

ในการศึกษาแนวคิดทฤษฎี ยุทธศาสตร์ แผน นโยบาย มาตรการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กับโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกัน
การเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ที่ปรึกษาได้ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ ดังนี้ 
  (๑) แนวคิดในการติดตามประเมินผล 
  (๒) แนวคิดทฤษฎีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 
  (๓) แนวคิดและทฤษฎีการวัดระดับความพึงพอใจ 
  (๔) แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
  (๕) แนวคิดการวัดจิตส านึกสิ่งแวดล้อม 
  (๖) ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
  (๗)  ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
  (๘) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  (๙) แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๖๐ 
  (๑๐) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  (๑๑) แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการ
บริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๗ 
  (๑๒) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) 
  (๑๓) นโยบายพลิกฟ้ืนผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
  (๑๔) นโยบายการบูรณาการเครือข่ายอาสา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (๑๕) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
  (๑๖) สรุป ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวข้อง กับโครงการสร้าง
จิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 
  (๑๗) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 



 
๒๓ 

 

๓.๑ แนวคิดในการติดตามประเมินผล 
แนวคิดในการติดตามประเมินผล การติดตามและประเมินผลครั้งนี้ มีเป้าหมายส าคัญเพ่ือทราบ

ผลของการด าเนินงานทั้งผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ทั้งรวมถึงการประเมินผล 
ในกระบวนการท างาน และปัจจัยสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินโครงการฯ ซึ่งจะท าให้ทราบ
แนวทางการปรับปรุง การด าเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้น แนวทางการ
ติดตามประเมินผลครั้งนี้ จึงได้ประยุกต์ใช้รูปแบบจ าลอง (model) ของการประเมินผลตามแนวคิด
ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1983) ที่รู้จักกันดีภายใต้ค าย่อ “CIPP Model” ซึ่งเป็นแนวคิดที่ให้
ความส าคัญ ทั้งสภาพแวดล้อมของการด าเนินการ ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินการ กระบวนการด าเนินการ 
และผลของการด าเนินการ นอกจากนี้ในกระบวนการติดตามประเมินผลจะยึดหลักการมีส่วนร่วม 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามโครงการ รวมทั้งมุ่งเน้น
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากการสรุปบทเรียนในระหว่างการด าเนินการ เป็นการถอดบทเรียนและเรียนรู้
ร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ประโยชน์ของโครงการ  
และแนวทางการน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในระยะต่อไปโดยมีระยะเวลาศึกษา
แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน ดังนี้ 

  ๑. การติดตามงาน (monitoring) เป็นกระบวนการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 
โดยจะเริ่มตั้งแต่การด าเนินโครงการจนสิ้นสุดโครงการ เพ่ือร่วมกันพิจารณาการใช้ทรัพยากรในการ
ด าเนินการ ทบทวนการด าเนินกิจกรรม และร่วมกันสรุปบทเรียน ในระหว่างการด าเนินงาน ว่าเป็นไปตาม
ความคาดหวังหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคใด และจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร จึงท าให้การด าเนินการ
ของโครงการสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ กระบวนการติดตามงาน  
เป็นการทบทวนกระบวนการท างาน วิธีการท างาน ที่ส่งผลถึง ความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของการ
ด าเนินการในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งจะส่งผลถึงการเรียนรู้ของผู้ท างาน ที่จะน าบทเรียนนั้นมาปรับปรุงแก้ไข
การด าเนินงานในขั้นต่อไป เพ่ือจะน าไปสู่ความส าเร็จของโครงการในช่วงการด าเนินงานต่อไป 

  ๒. การประเมินผล (evaluation) เป็นการศึกษาผลของการด าเนินการในสภาพปัจจุบันทั้ง
ด้านผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) เพ่ือวิเคราะห์ผลการด าเนินการของโครงการว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่ มีเงื่อนไขใดที่สนับสนุนหรือเป็นปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการของโครงการ  
และหากจะด าเนินการต่อไปเพ่ือให้เกิดผลตามความคาดหวัง จะต้องปรับปรุงแนวทางการด าเนินการ
อย่างไร เป็นการให้ผู้ท างานได้เกิดการเรียนรู้ เ พ่ือการพัฒนาปรับปรุงการท างานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยการประเมินผลในรูปแบบการติดตามการประเมินผลโครงการ White & 
Raitzer, 2017 ไดเ้ขียนหนังสือเรื่อง Impact Evaluation of Development Interventions A Practical 
Guide หรือ คู่มือปฏิบัติในการประเมินผลกระทบโครงการพัฒนา ได้ก าหนดกรอบการติดตามประเมินผล
โดยอาศัยทฤษฎีการสร้างความเปลี่ยนแปลง (Theory of Change: ToC) การเริ่มต้นการติดตาม
ประเมินผลเริ่มต้นจากการก าหนดกรอบการติดตามโดยอาศัยการสร้างเส้นทางผลกระทบ ( impact 
pathway) เพ่ือทราบรูปแบบการด าเนินกิจกรรม ผลผลิตของกิจกรรม ผลลัพธ์ของกิจกรรม และ
ผลกระทบของกิจกรรมส่งผลให้การประเมินผลตามขั้นตอนของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1983)  
เกิดความชัดเจน ในกระบวนการประเมินผลส าเร็จของโครงการต้องอาศัยแนวคิดทฤษฎีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กรร่วมด้วย 
 



 
๒๔ 

 

๓.๒ แนวคิดทฤษฎีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 
 ๓.๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 

  ความหมายของค าว่า ประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้มีผู้ให้ค านิยามความหมายไว้  
๒ ลักษณะ ได้แก่ความหมายเชิงเศรษฐศาสตร์และความหมายเชิงสังคมศาสตร์ เช่น ในเชิงเศรษฐศาสตร์  
John D. Millet (๑๙๕๔ : ๔) ได้ให้ทัศนะที่ เกี่ยวกับประสิทธิภาพไว้ว่า  ประสิทธิภาพ หมายถึง  
ผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพอใจแก่มวลมนุษย์และให้ผลก าไรจากการปฏิบัติงานนั้น 

Ryan and Smith (๑๙๕๔) ได้กล่าวถึง ประสิทธิภาพของบุคคลไว้ว่า เป็นความสัมพันธ์
ในแง่บวกกับสิ่งที่ทุ่มเทให้กับงาน ซึ่งประสิทธิภาพในการท างานนั้น นอกจากแง่มุมของการท างานของแต่
ละบุคคลโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ให้กับงาน 

เอลมอร์ ปีเตอร์สันและเอดเวิร์ด กลอสวีนอร์ พลอแมน (Petersen and Plowman, 
1953) กล่าวว่า ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานทางธุรกิจ หมายถึง ความสามารถในการผลิตสินค้า
หรือบริการในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมและต้นทุนน้อยที่สุดโดยค านึงถึงองค์ประกอบ ๕ ประการ 
คือ ต้นทุน (Cost) คุณภาพ (Quality) ปริมาณ (Quantity) เวลา (Time) และวิธีการ (Method)  
ในการผลิต 

ด้านแนวคิดเรื่องประสิทธิภาพในเชิงสังคมศาสตร์ อุทัย หิรัญโต (๒๕๒๕) กล่าวไว้ว่า 
ประสิทธิภาพในทางราชการ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์แก่มวล
มนุษย์ (human satisfaction and benefit produced) และยังต้องพิจารณาถึงคุณค่าทางสังคมด้วย 
โดยการน าเวลาเข้ามาพิจารณา 

ธงชัย สันติวงษ์ (๒๕๒๖) ให้ค านิยามว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง กิจกรรมทางด้านการ
บริหารบุคคลที่ได้เกี่ยวข้องกับวิธีการ ซึ่งหน่วยงานพยายามที่จะก าหนดให้ทราบแน่ชัดว่า พนักงานของตน
สามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ 
รวมถึงความพึงพอใจที่เกิดแก่ผู้รับบริการ โดยใช้ทรัพยากรทางการบริหาร (องค์ประกอบ ๕ อย่าง คือ 
ต้นทุน คุณภาพ ปริมาณ เวลา และวิธีการ) อย่างคุ้มค่าและน้อยที่สุด และสามารถเป็นเครื่องชี้วัดความ
เจริญก้าวหน้าหรือความล้มเหลวขององค์กรได้  

 ๓.๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 
ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า คือ ตัวการส าคัญที่จะเป็น

เครื่องตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าการบริหารและองค์การประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ซึ่งความหมาย
ของประสิทธิผลนั้นได้มีผู้ให้ความหมายต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

อุทัย หิรัญโต (๒๕๓๖ อ้างถึงใน พรชัย เชื้อชูชาติ, ๒๕๔๖) และเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ 
(๒๕๓๖) ให้ความหมายของค าว่า ประสิทธิผล หมายถึง การท างานที่ได้ผลโดยสามารถบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

Arnold and Feldman (1986:6) กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์การ (organizational 
effectiveness) หมายถึง ระดับของการปฏิบัติงานที่องค์การคาดหวัง หรือ วางแผนไว้ สามารถบรรลุหรือ
ส าเร็จลุล่วงไปได ้นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบขององค์การที่มีประสิทธิผล ได้แก่ 
   ๑. การเจริญเติบโตขององค์การ (growth) เช่น จ านวนของผลิตภัณฑ์หรือการ
ให้บริการที่เพ่ิมข้ึน 



 
๒๕ 

 

   ๒. การได้มาซึ่งทรัพยากรทางการจัดการ (resource acquisition) เป็นความสามารถ 
ขององค์การ ในการสรรหาปัจจัยน าเข้าตามกรอบการพิจารณาองค์การ ได้แก่ ทุน คน วัตถุดิบ และ
แนวความคิดใหม ่ๆ เป็นต้น 
   ๓. ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) ขององค์การภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ  
ที่เปลี่ยนแปลงไปในส่วนของผู้รับบริการ คู่แข่งขัน พนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
   ๔. นวัตกรรม (innovation) คือ ความสามารถขององค์การในการคิดสิ่งใหม ่ๆ 
เช่น การให้บริการรูปแบบใหม่ การใช้เทคโนโลยีใหม่ หรือระบบการจัดการที่ทันสมัย เป็นต้น 
   ๕. ผลิตภาพการให้บริการ (productivity) คือ การจัดหาบริการที่มีคุณค่าใน
ระดับสูง โดยใช้ต้นทุนต่ าที่สุด หรือความมีประสิทธิภาพในการจัดการ 
   ๖. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (customer/client satisfaction) และความ
พึงพอใจ ความผูกพันของพนักงาน หรือสมาชิกท่ีมีต่อองค์การ 
  จากแนวคิดข้างต้น ประสิทธิผลขององค์กรจะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ว่า องค์กร
สามารถสร้างประโยชน์จากสภาพแวดล้อม จนบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ แต่สิ่งที่
ส าคัญที่สุดอยู่เบื้องหลังควบคู่กับประสิทธิผล คือ ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึง การที่
สมรรถนะสูงสามารถมีระบบการท างานที่ก่อให้เกิดผลได้สูง โดยได้ผลผลิตที่มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าของ
ทรัพยากรที่ใช้ไป ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของธงชัย สันติวงษ์ (๒๕๓๓ อ้างถึงใน พรชัย เชื้อชูชาติ, ๒๕๔๖)  
 
๓.๓ แนวคิดและทฤษฎีการวัดระดับความพึงพอใจ  

ความหมายของความพึงพอใจนั้น อุทัยวรรณ สุดใจ (๒๕๔๙) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ความรู้สึก
หรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดเป็นทางบวกหรือทางลบ” ซึ่งกล่าวได้ว่า ความพึงพอใจเป็นทัศนคติอย่างหนึ่งที่มีลักษณะเป็น
นามธรรม เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่เป็นสุขเมื่อได้รับสิ่งตอบสนองที่เคยขาดหายไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ก าหนด
พฤติกรรมในการแสดงออกต่อการเลือกปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ (วิชัย เหลืองธรรมชาติ, ๒๕๓๑) 

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (๒๕๔๑) ได้อธิบายเกี่ยวกับตัวก าหนดคุณภาพของความพึงพอใจ 
ต่อบริการไว้ดังนี้ (๑) ความพ่ึงพาได้ หมายถึง การปฏิบัติงานสามารถเชื่อถือได้ มีความถูกต้อง สม่ าเสมอ  
(๒) มีความพร้อมในการตอบสนอง หมายความว่า มีการตอบสนองต่อผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว  
(๓) มีความสามารถในการแข่งขัน หมายถึง มีทักษะความรู้ในการให้บริการ (๔) เข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก
ต่อการติดต่อ (๕) มีมารยาทที่ดีในการตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ (๖) มีการติดต่อสื่อสารที่ดี (๗) มีความ
น่าเชื่อถือ (๘) มีความปลอดภัยในบริการ และ (๙) มีสิ่งสัมผัสได้ คือ อุปกรณ์อ านวยความสะดวก และ
บุคลิกภาพที่ดีของพนักงาน 

โดยการวัดระดับความพึงพอใจนั้น Stromborg (1984) กล่าวว่า ในการวัดระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้น มีความแตกต่างไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัด โดยวิธีที่นิยมใช้
มีด้วยกัน ๒ วิธี คือ 
  ๑. การสัมภาษณ์ วิธีการนี้ผู้ศึกษาต้องอาศัยแบบสัมภาษณ์ที่มีค าถาม ซึ่งผ่านการทดสอบ
ความเที่ยงตรงและเชื่อมั่นแล้ว ท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ข้อดีของวิธีนี้ คือ ผู้สัมภาษณ์อธิบายค าถาม
ให้ผู้ตอบเข้าใจได้ สามารถใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่อ่านเขียนหนังสือไม่ได้ แต่มีข้อเสีย  คือ ต้องใช้เวลาในการ
สัมภาษณ์มาก อาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อความหมาย 



 
๒๖ 

 

  ๒. การใช้แบบสอบถาม เป็นชุดค าถามที่มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงแล้ว โดยให้กลุ่ม
ตัวอย่างตอบหรือเติมค าได้ด้วยตัวเอง โดยมีข้อดี คือ ค าตอบที่ได้มีความหมายที่แน่นอน มีความสะดวก 
รวดเร็ว สามารถใช้กับกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ได้ แต่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องสามารถอ่านออกเขียนได้  
มีความสามารถในการวิเคราะห์ ซึ่งความพึงพอใจเป็นสภาวะที่มีความต่อเนื่อง ไม่สามารถบอกจุดเริ่มต้น
หรือสิ้นสุดความพึงพอใจได้ แบบสอบถามจึงนิยมสร้างเป็นมาตรอันดับ 

 
๓.๔ แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
 ความหมายของการมีส่วนร่วมได้มีผู้ให้ค านิยามความหมายไว้ ดังนี้  

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (๒๕๓๘) การมีส่วนร่วมเน้นการส่งเสริม ชักน า สนับสนุน และสร้างโอกาส
ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือ หลายกิจกรรม โดยจะต้องเป็นไปด้วยความ
สมัครใจ 

อรพินทร์ สพโชคชัย (๒๕๓๘) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการพัฒนาของรัฐ  
ซึ่งเป็นการร่วมรับประโยชน์และร่วมลงทุนลงแรง  

ตะติยา กาฬสุวรรณี (๒๕๔๖) บุคคลหรือกลุ่มคนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมในขั้นตอนต่าง ๆ ของการด าเนินกิจกรรม โดยมีกลุ่มหรือองค์กรรองรับเพราะประชาชน
ที่เข้าร่วมมีการพัฒนาภูมิปัญญาและการรับรู้ สามารถคิดวิเคราะห์และตัดสินใจเพ่ือก าหนดการด าเนินชีวิต
ได้ด้วยตนเอง 

ทัศนีย์ ไทยาภิรมย์ (๒๕๒๖) ได้แบ่งข้ันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
  ๑. ร่วมคิดปรึกษาหารือ : สภาพปัญหาที่มีอยู่ และสาเหตุปัญหา 
  ๒. ร่วมวางแผน : วิเคราะห์สาเหตุ จัดล าดับความส าคัญของปัญหาพิจารณาทางเลือก 
  ๓. ร่วมด าเนินการ : ด าเนินงานตามโครงการและแผนก าหนดโครงการและแผนงาน 
  ๔. ร่วมติดตามประเมินผล : ประเมินผลความส าเร็จหรือล้มเหลวเป็นระยะ ๆ และแก้ไข 
 

๓.๕ แนวคิดการวัดจิตส านึกสิ่งแวดล้อม 
 ความหมายของจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีผู้ให้ค านิยามหลากหลาย ดังนี้  
 อรุณี แสงเพ็ญ (๒๕๓๗:๗) กล่าวว่า จิตส านึก หมายถึง ความรู้สึกตระหนัก รัก หวงแหน  
เห็นความส าคัญ และความจ าเป็นในการอนุรักษ์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 วราพร ศรีสุพรรณ (๒๕๓๙) กล่าวว่า จิตส านึก หมายถึง ลักษณะของจิตที่มี ทั้งความตระหนัก 
และความรับผิดชอบ 
 อรวรรณ บุญส่ง (๒๕๕๑) กล่าวว่า จิตส านึก หมายถึงจิตส านึกหมายถึงความรู้สึกรักและห่วงใย 
เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 ดังนั้น ความหมายของจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสรุปได้ว่า จิตส านึกหมายถึงความรู้สึก
ตระหนัก รัก ห่วงแหน เห็นความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และร่วมรับผิดชอบ ปฏิบัติใน
การอนุรักษ์โดยไม่ท าลาย    

การวัดจิตส านึก (อรวรรณ บุญส่ง, ๒๕๕๑) ได้ให้วิธีการวัดจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้
ว่าในการวัดความตระหนักและจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อมควรวัดใน ๓ ด้าน ดังนี้      

 



 
๒๗ 

 

    ๑. ด้านความรู้  
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ลักษณะของสิ่งแวดล้อม คุณค่าสิ่งแวดล้อม 

ความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ความรุนแรงของปัญหา อันตรายอันเกิดจาก สิ่งแวดล้อมที่ถูก
ท าลาย ความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา ความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการแก้ไขปัญหา ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

๒. ความรู้สึก (ความตระหนัก) 
ค่านิยมที่ถูกต้องต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อม ค่านิยมที่ถูกต้องต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ค่านิยมที่ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรแก่การรักษา การท าลาย
สิ่งแวดล้อมเหมือนกับท าลายชีวิต เป็นต้น  

ทัศนคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น เห็นว่าการทิ้งขยะมูลฝอย 
ลงสู่ถังขยะเป็นสิ่งที่ดี การอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นสิ่งที่ควรกระท า เป็นต้น ความต้องการและความคาดหวังต่อ
สิ่งแวดล้อมได้แก่ การที่บุคคลก าหนดไว้ในใจหรือ ตั้งปณิธานไว้ว่าอยากจะเห็นสิ่งแวดล้อมในอนาคตเป็น
อย่างไร  

การตระหนักในความส าคัญ และเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการแก้ปัญหา 
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งชักจูงผู้อื่นมาให้ความสนใจและร่วมมือในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

๓. การประพฤติปฏิบัติ  
การพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความเข้าใจ 

ที่ถูกต้องทั้งในตัวปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา 
การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่เป็น

ประจ าจนกลายเป็นนิสัยท าให้สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้ 
การแก้ไขการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่น าไปสู่การท าลาย 

สิ่งแวดล้อมจะท าให้สามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ 
การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน การให้

ค าแนะน าตักเตือนผู้อ่ืน ตลอดจนการเป็นผู้เฝ้าระวังเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นการกระท าเพ่ือที่จะช่วย
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ในการศึกษาครั้งนี้จะวัดจิตส านึก มีความตระหนัก การมีส่วนร่วม ในการลดการเผา
ในที่โล่ง และการเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน ลดหมอกควันกับประชาชนในพ้ืนที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน โดยในการวัดจิตส านึกจะวัดใน ๓ ด้าน คือ ความรู้ ความรู้สึก (ความตระหนัก) และการประพฤติ
ปฏิบัติ โดยอาศัยแนวคิดการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
๓.๖ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการ
พัฒนาประเทศให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการพัฒนาประเทศในช่วงยุทธศาสตร์ชาติจะ
มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและการ



 
๒๘ 

 

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์
ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ดังแสดงในภาพที่ ๓.๑ กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
 

 
ภาพที่ ๓.๑ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

 
เมื่อพิจารณาความสอดคล้องในการด าเนินงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่า

เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง  
ซึ่งมีเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 
  ๑. การอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นหลัง
ต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล  
  ๒. ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
  ๓. ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  
  ๔. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

  โดยมีตัวชี้วัด ๔ ด้าน คือ ๑) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๒) สภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู ๓) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ๔) ปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบ่ง
ออกเป็นประเด็น ๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  



 
๒๙ 

 

๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น เมืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ๕) พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ๖) ยกระดับ
กระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
 วิเคราะห์แล้วหากพิจารณาความสอดคล้องกับบทบาทของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
จะพบว่า ประเด็นด้านการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศจะมี
ความสัมพันธ์โดยตรง ซึ่งประเด็นดังกล่าวมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างสังคม
คาร์บอนต่ า ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบและการสร้างขีดความสามารถของประชาชน  
ในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ และการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีข้อก าหนดเกี่ยวกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ตามศักยภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และลดการปล่อยมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้  
  ๑. เรื่องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองสู่เมืองคาร์บอนต่ า และพ้ืนที่สีเขียวใน
ทุกรูปแบบ สนับสนุนการท าการเกษตรในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเร่งฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม 
ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าเพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก  
  ๒. มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ 
ที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  ๓. มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ของทั้งภาครัฐและเอกชน  
  ๔. พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยการพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกันทั้งระบบ 

 
๓.๗ ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
 ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
ได้ก าหนดขึ้นโดยมีกรอบแนวคิดมาจากยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) โดยมี
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง คือยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซ
เรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) มี
วิสัยทัศน์ คือ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนา
อย่างสมดุล โดยมีพันธกิจหลัก คือ การขับเคลื่อน ผลักดันยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง ฟ้ืนฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม บูรณาการและสร้างการมีส่วน
ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร พัฒนาระบบกลไก และฐานข้อมูลในการ
บริหารจัดการ รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม 



 
๓๐ 

 

 ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  
มีทั้งหมด ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้อยู่ใน ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ คือ “ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม” ซึ่งมีเป้าหมายส าคัญประการหนึ่งว่า
ด้วยเรื่องของจ านวนฝุ่นละอองในพ้ืนที่วิกฤติอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเพ่ือให้คุณภาพอากาศในพ้ืนที่
วิกฤตดีขึ้น โดยมีแผนงานจัดการคุณภาพอากาศและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง เช่น 
โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง โครงการจัดการคุณภาพอากาศ โครงการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า และโครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน โดยแผนงานต่าง ๆ โดยมอบหมายให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมป่าไม้  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ขับเคลื่อน 
ตามยุทธศาสตร์ 
 
๓.๘ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นหลักการพัฒนาประเทศ โดยในระยะแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๑๒ นี้ได้ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ” คนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑ โดยในแผนนี้ได้ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ 
ของแผนพัฒนาฯ โดยยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปี โดยที่เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นอยู่หลายส่วน ดังต่อไปนี้ 

ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ข้อที่ ๑.๓.๑๒ การสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลด
มลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒ ข้อที่ ๓.๒.๔ ทุนทาง
ธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเจริญเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓  
เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ โดยมีการรักษาคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤติให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ข้อที่ ๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืน โดยการพัฒนาที่มุ่งเน้นการรักษาและเร่งฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ  
การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
โดยแนวทางการพัฒนาคือการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 



 
๓๑ 

 

เมื่อวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
จะพบว่าการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลด
หมอกควัน ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่สนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษหมอกควันที่เกิดจากการเผาใน  
๙ จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนอันจะน าไปสู่ปัญหาสภาวะโลกร้อน 

 
๓.๙ แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๖๐  

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้มีหนังสือสั่งการให้ ๖๕ จังหวัดที่เป็น
พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 
โดยให้จังหวัดจัดประชุมกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร่วมกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง และน าผลการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปีที่ผ่านมามาทบทวนและ
ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุของจังหวัด และขอให้ ๖๕ จังหวัดด าเนินการ ดังนี้   

 ๑. น้อมน าโครงการพระราชด าริในการสร้างป่า สร้างรายได้ มาใช้ในพ้ืนที่ป่าที่มีการบุก
รุกท าการเกษตร และสร้างจิตส านึกของประชาชนในการอนุรักษ์ดิน น้ า และป่าไม้  

 ๒. จัดประชุมกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ร่วมกับสถานี
อุตุนิยมวิทยาส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หน่วยงานสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคมในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศ กระแสลม
ในการก าหนดช่วงเวลาจัดระเบียบการเผาของเกษตรกร การพิจารณาออกประกาศก าหนดพ้ืนที่ห้ามเผา
เด็ดขาดการจัดท าแนวกันไฟ การรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สารหมักชีวภาพย่อยสลายตอซัง และการ
น าเศษวัสดุทางการเกษตรมาท าอาหารสัตว์ เพ่ือวางแผนและซักซ้อมแนวทางในการด าเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของพ้ืนที่ โดยก าหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของจังหวัดประกอบด้วย 
(๑) พื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ลดลง และ (๒) จ านวนวันที่คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานลดลง  

 ๓. จัดท าแผนเผชิญเหตุไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันโดยให้ระบุห้วงเวลาการปฏิบัติการพ้ืนที่การปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงต่อการ
เกิดไฟป่าข้อมูลพ้ืนที่การเกษตรที่มีการเผา โดยให้วางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ การ
แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบ ก าหนดตัวบุคคลและหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม  

 ๔. แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตามมาตรการ “ 
๔ พื้นที่ ๔ มาตรการบริหารจัดการ” ดังนี้  

       ๑) มาตรการเชิงพื้นที่ ให้แบ่งพ้ืนที่เป็น ๔ พ้ืนที่ ได้แก่  
         ๑.๑) พ้ืนที่ป่าสงวน/ป่าอนุรักษ์ ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เป็นหน่วยรับผิดชอบในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการควบคุม
ไฟป่า โดยจัดท าแนวป้องกันไฟการจัดก าลังลาดตระเวนให้สนธิก าลังเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานและ
อาสาสมัครภาคประชาชน การประกาศเขตพ้ืนที่ห้ามเผา พร้อมทั้งบูรณาการประสานการปฏิบัติกับหน่วย
ทหาร และกองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย ในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิดเพ่ือร่วมปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาไฟป่า
ตลอดจนให้ผู้น าท้องที่ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านสร้างกฎกติกาการห้ามเผาป่าขึ้นมาบังคับใช้กันเองในชุมชน และ
จัดท าบัญชีผู้มีพฤติกรรมการเข้าป่าเพ่ือหาของป่าและล่าสัตว์  



 
๓๒ 

 

          ๑.๒) พ้ืนที่เกษตรกรรม ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนที่
เป็นหน่วยรับผิดชอบในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการควบคุมการเผาในพ้ืนที่
การเกษตรการห้ามเผาเด็ดขาด และการรณรงค์ให้มีการใช้สารย่อยสลาย หรือไถกลบตอซังข้าว/ข้าวโพด/
ซากวัชพืชฤดูแล้ง และการแปรวัสดุการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า เช่น การท าสารชีวมวล การท าปุ๋ยหมัก การ
ท าอาหารสัตว์ ตลอดจนให้ผู้น าท้องที่ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน จัดอาสาสมัครเฝ้าระวังไม่ให้เกษตรกรลักลอบเผา 

          ๑.๓) พ้ืนที่ชุมชน/เมือง ให้จังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก าหนดกฎกติการ่วมกันของชุมชน โดยใช้กลไกประชารัฐในการเฝ้าระวังป้องกันการเผาในพ้ืนที่ชุมชน/
เมืองและให้จัดชุดปฏิบัติการประจ าต าบล/หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการหมู่บ้านและ
ประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือให้ทราบมาตรการและแนวทางการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันของจังหวัด  

          ๑.๔) พ้ืนที่ริมทาง ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมในพ้ืนที่เป็นหน่วย
รับผิดชอบในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการจัดก าลังอาสาสมัครภาคประชาชน  
จิตอาสาท าการลาดตระเวนเฝ้าระวังและก าจัดเศษวัสดุ ขยะ ใบไม้แห้งที่ เป็นเชื้อเพลิงในพ้ืนที่ริมทางเพ่ือ
ไม่ให้มีเชื้อไฟและใช้เป็นแนวกันไฟ 

         ๒) มาตรการบริหารจัดการ ๔ มาตรการ  
          ๒.๑) ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด/

อ าเภอ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ เพ่ืออ านวยการ สั่งการป้องกัน
แก้ไขปัญหา ระดมสรรพก าลัง ทรัพยากร และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งจัด
ประชุมติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์ข้อมูล พ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบ และก าหนดแนวทางการ
แก้ไขในแต่ละพ้ืนที ่

          ๒.๒) การสร้างความตระหนัก ประชาสัมพันธ์ชี้แจงห้ามการเผาป่า เผาเศษวัสดุ
การเกษตรเพ่ือให้ประชาชนรู้ถึงอันตรายและผลกระทบ และให้ชุดปฏิบัติการประจ าต าบล/หมู่บ้านร่วม
ประชุมชี้แจงสร้างจิตส านึก ให้ความรู้แก่ประชาชน นักเรียน และเยาวชน ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งจัดกิจกรรมอนุรักษ์ป่าไม้ การสนับสนุนการปลูกป่าชุมชนเพ่ือเป็น
การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนราคา  

          ๒.๓) การลดปริมาณเชื้อเพลิง ให้ควบคุมการเผาการจัดท าแนวกันไฟการส่งเสริม
การใช้สารหมักชีวภาพเพ่ือย่อยสลายตอซังและส่งเสริมการน าเศษวัสดุทางการเกษตรมาผลิตเป็นอาหาร
สัตว์รวมทั้งพิจารณาตั้งกองทุนสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  

          ๒.๔) จิตอาสาประชารัฐ ให้จังหวัดบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ส่วน
ราชการหน่วยทหาร และภาคเอกชน ให้มีส่วนร่วมสนับสนุนและก าหนดแนวทางมาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่  

การด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลด
หมอกควัน ถือเป็นโครงการที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ  
ของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากแผนการ
ปฏิบัติงานตอบสนองต่อมาตรการบริหารจัดการ ๔ มาตรการ เช่น การสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับ
ภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน การสร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่
โล่งและหมอกควัน การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม และการพัฒนากลไก 
เครื่องมือความร่วมมือที่เอ้ือกับการท างานกับภาคีต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่ 

 



 
๓๓ 

 

๓.๑๐ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
        แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระดับประเทศ โดยในการจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้มีการศึกษา 
รวบรวมข้อมูล และน าผลการศึกษาต่าง ๆ มาวิเคราะห์ประเมินผล โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และได้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพ่ือพิจารณาน าประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม  
ไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพ่ือให้แผน
ระดับชาติทั้ง ๒ ฉบับ มีการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน มีความสอดคล้อง เกื้อหนุนกัน และส่งเสริม 
ให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม มีทิศทางและเป้าหมาย 
ที่ชัดเจน มีการพัฒนาอย่างสมดุล และเป็นธรรมที่จะน าประเทศไปสู่การพัฒนายั่งยืนได้ในที่สุด โดยแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ได้มีการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กร
ระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษา และประชาชนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 
 โดยการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ที่สอดคล้องกับ
การศึกษาครั้งนี้ อยู่ในส่วนของข้อที่ ๙.๒ ประเด็นที่มีความส าคัญในระดับพ้ืนที่ ซึ่งควรด าเนินการเร่งด่วน
และผลักดันในระดับนโยบาย (Flagship Projects) เป็นการเสนอโครงการเร่งด่วนในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้
ได้รับการแก้ไขและผลักดันในระดับนโยบายให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมใน ๔ ภูมิภาค เช่น ภาคเหนือ 
ปัญหาหมอกควัน และการบุกรุกพ้ืนที่ป่า เป็นต้น  
 สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการด าเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรดิน และการใช้
ประโยชน์จากที่ดิน โดยเฉพาะการเปิดหน้าดิน การไถพรวน และการเผาวัชพืชเพ่ือเตรียมการเพาะปลูก  
ที่เป็นการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างไม่เหมาะสม ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติต่าง ๆ  
 สถานการณ์สิ่งแวดล้อม และการด าเนินงานบริหารจัดการคุณภาพอากาศ โดยสถานการณ์ปัญหา
ส าคัญได้แก่ ปัญหาฝุ่นละออง โดยเฉพาะในช่วงต้นปี ๒๕๕๘ (เดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม) ตรวจพบ
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 10 ลดลง แต่พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพ่ิมขึ้น และก๊าซ
โอโซน (O3) ยังคงเป็นปัญหามลพิษทางอากาศ ที่มาจากการปล่อยอากาศเสียของยานพาหนะ โดยเฉพาะ
กรุงเทพมหานคร และเมืองใหญ่ในหลายจังหวัดที่มีการจราจรหนาแน่น รวมถึงจากภาคอุตสาหกรรม และ
ปัญหาหมอกควัน จากการเผาในที่โล่งยังคงเป็นปัญหาส าคัญในพ้ืนที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

โดยการด าเนินงานบริหารจัดการคุณภาพอากาศในส่วนของภาคอุตสาหกรรมนั้น ได้มีการจัดท า
ฐานข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศตามประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และมาตรฐานการระบาย
มลพิษทางอากาศ การตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องจากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่วิกฤติ และมีการอบรมเจ้าหน้าที่ด้านมลพิษทางอากาศเพ่ือวิเคราะห์มลพิษ
จากโรงงาน ในส่วนของการจัดการคุณภาพอากาศจากยานพาหนะ และสถานประกอบการบางประเภทใน
พ้ืนที่ อุตสาหกรรม โดยมีมาตรการให้ใช้น้ ามันเบนซิน หรือแก๊สโซฮอล์ตามมาตรฐาน EURO4 
การตรวจสอบและบ ารุงรักษารถขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถร่วม ขสมก. ให้มีการระบายมลพิษ
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนออกให้บริการ ในส่วนของการป้องกันและแก้ไขมลพิษจากหมอกควัน ได้มีการ
จัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และการท่องเที่ยวของจังหวัดในพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนบนแบบบูรณาการ มีการจัดตั้งศูนย์เพ่ือแก้ไขปัญหาหมอกควันจากไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง มีการเผยแพร่ 
รณรงค์ และประชาสัมพันธ์เพ่ือขอความร่วมมือจากประชาชนให้ปลอดการเผา และบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจัง 



 
๓๔ 

 

แผนการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมนี้  มีการก าหนด ยุทธศาสตร์  เ พ่ือเป็นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม และมีกลยุทธ์ แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ และการ
ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ เช่น การส่งเสริมบทบาทเครือข่ายประชาชน ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน 
และกลุ่มอาสาสมัคร เพ่ือให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการไม่เผาป่า
หรือเผาเศษวัสดุทางการเกษตร การติดตามเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า และเฝ้าระวังการบุกรุก
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ โดยมีการก าหนดให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักใน
การปฏิบัติงาน ร่วมกับ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นท่ีมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  

โดยโครงการเร่งด่วน (Flagship Projects) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันไฟ
ป่าและควบคุมหมอกควัน มีกิจกรรม คือ การสร้างและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการป้องกันไฟ
ป่าและควบคุมหมอกควันอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการบูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ ให้ความรู้และรณรงค์ควบคุมการเผาป่าในพ้ืนที่ชุมชนและเกษตรกรรม 
และการจัดท าระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) จากภาพดาวเทียม โดยระบุถึงจุดที่มีการเกิดไฟป่า และ
พ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า เพ่ือการวางแผนการป้องกันไฟป่า โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการป้องกันไฟป่า และเสริมสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
โดยมีระยะด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ กรมป่าไม้  
กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   

ส าหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือตอบโครงการเร่งด่วน ภายใต้การ
ด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน  

 
๓.๑๑ แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ปี ๒๕๕๗ 

แผนแม่บทฉบับนี้ ได้ก าหนดในระดับยุทธศาสตร์ของการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  
และกลยุทธ์ในการปฏิบัติเพ่ือให้หน่วยงานปฏิบัติใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการและการ
ประสานงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยแบ่งออกเป็น ๔ 
ประเด็นยุทธศาสตร์และก าหนดกลยุทธ์ในแต่ยุทธศาสตร์ คือ 
  ๑. ผนึกก าลังป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
  ๒. ปลูกจิตส านึกรักผืนป่าของแผ่นดิน 
  ๓. ปฏิรูประบบการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
  ๔. ฟ้ืนฟูและดูแลรักษาป่าอย่างยั่งยืน 
      ดังแสดงในภาพที่ ๓.๒ แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุก
ที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๗ 
 
 



 
๓๕ 

 

 
ภาพที่ ๓.๒ แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ปี ๒๕๕๗ 
 

เป้าประสงค์ หรือผลลัพธ์สุดท้ายที่แผนแม่บทต้องการ ด้วยความตั้งใจของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ มีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ได้ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนให้มีการ
รณรงค์อย่างจริงจังด้วยการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน ด าเนินการทุกพ้ืนที่ทั้งประเทศโดยแบ่ง
การด าเนินการออกเป็น ๓ ส่วน คือ 

  ส่วนที่ ๑ เพ่ือหยุดยั้งการตัดไม้ท าลายป่าและทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกครอบครองให้ได้
ตามท่ีเป้าหมายก าหนดไว้ภายใน ๑ ปี  

  ส่วนที่ ๒ เพ่ือให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และยั่งยืน ภายใน ๒ ปี  

  ส่วนที่ ๓ เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าในพ้ืนที่ป่าเป้าหมายทั่วทั้งประเทศให้มีสภาพที่สมบูรณ์ 
ภายใน ๒-๑๐ ปี 

โดยกลไกการขับเคลื่อน ได้ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักในการด าเนินการวางแผนโดยจัดท าแผนปฏิบัติการให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของแผนแม่บท โดยประสานงานกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่าแห่งชาติ 
(คปป.) และคณะกรรมการแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) รวมถึงให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าแผน
โครงการตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละกระทรวงให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฉบับนี้ และเสนอต่อคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเร่งด่วน และให้เกิดการปฏิบัติที่สอดคล้องกัน
และไม่เกิดความซ้ าซ้อน  

 
 
 



 
๓๖ 

 

ส าหรับบทบาทของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ถือว่ามีบทบาทส าคัญต่อเป้าประสงค์   
แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๗ โดยบทบาทของกรม คือ สร้างจิตส านึกภาค
ประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ป้องกันการท าลายป่าอันเกิดจากการเผาท าลาย ปลูกจิตส านึก
รักผืนป่า ฟ้ืนฟูสภาพป่าทั่วประเทศ ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยเฉพาะพ้ืนที่ป่าใน ๙ จังหวัด
ภาคเหนือ ที่ประสบปัญหาไฟป่าหมอกควัน  

 
๓.๑๒ นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) 

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติเป็นนโยบายระดับชาติ ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการด้าน
ความมั่นคงของภาครัฐในระยะ ๗ ปี โดยได้ประเมินสภาวะแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ สถานการณ์และความ
เปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคง น าไปสู่การก าหนดทิศทางหลักในการด าเนินการเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติได้ก าหนดล าดับความส าคัญ 
โดยพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบต่อความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ ซึ่งส่งผลต่อความอยู่รอด
ปลอดภัยของชาติและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในด้านต่าง ๆ และภูมิคุ้มกันของชาติในภาพรวมเป็น 
“เกณฑ์ส าคัญ” โดยก าหนดความส าคัญเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ ๑ นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงที่เป็น
แก่นหลักของชาติ และ ส่วนที่  ๒ นโยบายความม่ันคงแห่งชาติทั่วไป ซึ่ งก าหนดวิสัยทัศน์   
“ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียนและ
ด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ” 

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ ที่เก่ียวข้องกับโครงการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คือ นโยบายที่ ๑๑ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

๑. พัฒนาระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ระหว่างการอนุรักษ์  
และการพัฒนา โดยยึดหลักการสร้างสมดุลในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและ
สอดคล้อง กับความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศและการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและ
การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการ
พัฒนาท้องถิน่ 

๒. เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และท้องถิ่นในการบริหารจัดการ 
การตรวจสอบ และการเฝ้าระวังการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ รวมถึง เสริมสร้าง
ให้ทุกภาคส่วนมีจิตส านึกและตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืน และสนับสนุนให้มีชุมชนต้นแบบการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการควบคุม
ตรวจสอบกิจกรรมที่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓. เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม ในการส่งเสริมให้มีการใช้กระบวนการ 
ยุติธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ปกป้องสิทธิชุมชน 
และแก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับประชาชน และสนับสนุนให้มีการใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการ



 
๓๗ 

 

ทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการทางสังคม เพ่ือลดการท าลายและสร้างแรงจูงใจในการร่วมดูแลรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกตรวจสอบและ เฝ้าระวังภัยคุกคาม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์การลักลอบ 
น าเข้าวัตถุมีพิษ สารเคมีอันตราย และกากของเสียต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมของต่างชาติเข้ามาทิ้ง 
ในอาณาเขตของประเทศไทย 

๔. ส่งเสริมการรวมตัวในระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือเป็นภาคีด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่างใกล้ชิด รวมทั้งส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ข้ามพรมแดน 

 
๓.๑๓ นโยบายพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) 
ได้มอบนโยบาย เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์สัตว์
ป่า "อนาคตสัตว์ป่าอยู่ในมือเรา" ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี โดยมีผู้ร่วมประชุมเป็น
หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานด้านสัตว์ป่า ในสังกัดส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช จ านวน ๒๑๗ คน  

 โดยนโยบาย “พลิกฟ้ืนผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” มาตรการหลัก ๕ มาตรการ คือ  
๑. การสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ให้เกิดการมีส่วน

ร่วม โดยอาศัยแนวทางประชารัฐ ที่ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยจะเดินไปด้วยกันไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลัง และภาครัฐเปลี่ยนจากการเป็นผู้สั่งการมาเป็นผู้ให้ค าแนะน าและสนับสนุน 

๒. การแก้ไขปัญหาแนวเขตพ้ืนที่ทับซ้อนต่าง ๆ โดยใช้แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบ 
บูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One map) 

๓. การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อผู้มีอิทธิพล ที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
๔. การผ่อนผันกับชุมชนและประชาชนผู้ยากไร้ โดยจัดหาที่ดินท ากิน ให้แก่ชุมชนรอบ 

พ้ืนที่ป่า ๘๒ พ้ืนที่ใน ๔๗ จังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการ 
๕. การเพ่ิมพ้ืนที่ป่า และพ้ืนที่สีเขียว โดยในพ้ืนที่สูงต้องไม่ให้ใครบุกรุกซ้ าเพ่ือให้ป่าได้ 

ฟ้ืนคืนสภาพด้วยตัวเอง โดยน้อมน าแนวทางตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) 

ส าหรับบทบาทของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการตอบสนองต่อนโยบายพลิกฟ้ืนผืนป่า  
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จะพบว่าสามารถตอบสนองใน ๒ มาตรการหลัก ได้แก่ ๑) มาตรการการสร้างความรู้
ความเข้าใจกับประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยอาศัยแนวทางประชารัฐ  
ที่ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยจะเดินไปด้วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และภาครัฐเปลี่ยนจาก
การเป็นผู้สั่งการมาเป็นผู้ให้ค าแนะน าและสนับสนุน และ ๒) การเพ่ิมพ้ืนที่ป่า และพ้ืนที่สี เขียว  
โดยในพ้ืนที่สูงต้องไม่ให้ใครบุกรุกซ้ าเพ่ือให้ป่าได้ฟ้ืนคืนสภาพด้วยตัวเอง โดยน้อมน าแนวทางตาม
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ผ่านโครงการสร้าง
จิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่ง และลดหมอกควัน 

 
 



 
๓๘ 

 

๓.๑๔ นโยบายการบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน” หรือ “เครือข่าย ทสม.” 

และเรียกชื่อตัวอาสาสมัครว่า “ทสม.” เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๒ หลังจากการเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติครั้งใหญ่ ในพ้ืนที่ภาคใต้ ท าให้เกิดความตื่นตัวด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนัก
ให้แก่ประชาชนและสร้างกลุ่มอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นที่มาของ “อาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม” หรือ “อสว.”  

ในปี ๒๕๔๕ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เท่าทันกับกระแสโลกที่เปลี่ยนไป เกิดแนวคิดการ
รวมกลุ่มพลังทางสังคมที่ท างานด้านสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ “เครือข่าย” โดยได้ริเริ่มด าเนินกิจกรรมใน
รูปแบบ “เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” ในพ้ืนที่น าร่อง ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน  
จังหวัดล าปาง จังหวัดสุโขทัย จังหวัดนครพนม จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ ควบคู่ไปกับการบริหารและสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายในพ้ืนที่ 
หลังจากนั้นได้มีการขยายเครือข่ายและพ้ืนที่ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง  

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙ ได้มีการปรับรูปแบบแนวทางการด าเนินงานและบทบาทหน้าที่
เครือข่ายอาสาสมัครให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนชื่อ “เครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม” เป็น “เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน”  
หรือ “เครือข่าย ทสม.” และเรียกชื่อตัวอาสาสมัครว่า “ทสม.” และ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีนโยบายส าคัญในการบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัคร ภายใต้การ
ก ากับของหน่วยงานกระทรวงฯ ให้เป็นหนึ่งเดียวและเข้าร่วมเป็น ทสม.รวมถึงการสนับสนุนภารกิจ
กระทรวงที่หลากหลายมากขึ้น ภายใต้แนวคิด “การบูรณาการเครือข่าย ทสม.และภาคีสร้างสิ่งแวดล้อม
ดีให้คนไทย” จึงได้มีการปรับปรุงระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้มีความสอดคล้องและเพ่ือเป็นการพัฒนาการ
ด าเนินงานเครือข่าย ทสม.ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีประกาศใช้ “ระเบียบว่าด้วย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๘” ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
โดยมสีาระส าคัญ คือ 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
อย่างสมดุลและยั่งยืนและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนท้องถิ่นตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ จึงเห็นสมควรให้มีอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านขึ้น โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงออกระเบียบไว้ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

“อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน” หมายความว่า บุคคลที่มีความ
สนใจมีความเสียสละ และอุทิศตนในการท างานด้านการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่นของตนเอง ใช้ชื่อย่อว่า “ทสม.” มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า “Natural Resources 
and Environmental Protection Volunteer” และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “NEV” 

“เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน” หมายความว่าการ
เชื่อมโยงกันของ ทสม. เพ่ือการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข่าวสาร หรือท ากิจกรรมร่วมกันในการอนุรักษ์ และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยความเป็นอิสระและเท่าเทียมกันของบุคคล ภายใต้พ้ืนฐาน
ของการเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทร ซึ่งกันและกัน และใช้หลักธรรมาภิบาลในการท างานร่วมกัน  



 
๓๙ 

 

โดยใช้ชื่อย่อว่า “เครือข่าย ทสม.” และเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า “Natural Resources and Environmental 
Protection Volunteer Network” ใช้ชื่อย่อว่า “NEV-Net” 

“กรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน” หมายความว่า 
ผู้แทนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ที่ได้รับคัดเลือกจากอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เพ่ือให้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการเครือข่ายในระดับต่าง ๆ 

วัตถุประสงค์ของการสร้าง ทสม. และเครือข่าย ทสม. มีดังนี้ 
  ๑. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง กระบวนการเรียนรู้และพ่ึงตนเองของชุมชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  ๒. เพ่ือประสานงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างระดับ
นโยบาย และระดับชุมชน 
  ๓. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการด าเนินงานในพ้ืนที่บูรณาการทั้ง ๓ พ้ืนที่ เกิดเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวัง  
ไฟป่า ลดหมอกควัน ระดับหมู่บ้าน รอบพ้ืนที่บูรณาการความร่วมมือทั้ง ๓ พ้ืนที่ จ านวน ๑๐๐ หมู่บ้าน 
รวมถึงเกิดความร่วมมือระดับเครือข่าย จ านวน ๑๐ เครือข่าย มีเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อน  
การเฝ้าระวังไฟป่า หมอกควัน ที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ เช่น เกิดแผนงานในระดับพ้ืนที่ที่เกิด
จากการมีส่วนร่วม นอกจากนี้ได้มีการจัดกิจกรรมหนุนเสริมศักยภาพเครือข่าย ได้แก่ การจัดสัมมนา
เครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน (เครือข่ายชุมชนบนพ้ืนที่สูง) การเสริมสร้าง  เครือข่าย
อาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันไฟป่าพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และพ้ืนที่โดยรอบ 
(เครือข่ายอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมม้ง ๑๒ หมู่บ้าน) เกิดการเชื่อมโยงและรวมพลังเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในรูปแบบกลไก เครือข่าย ทสม. ล้านนา  
๙ จังหวัด ภาคเหนือ เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมเฝ้าระวัง  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับพ้ืนที่ ระดับภูมินิเวศ และระดับนโยบาย และมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน
ต้นแบบปลอดการเผา จ านวนทั้งสิ้น ๙ แห่ง ได้แก่ 

 ๑. บ้านดอนเงิน ม.๑ ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
 ๒. บ้านทุ่งห้าเหนือ ม.๑๒ ต าบลสันสลี อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
 ๓. บ้านดง-บ้านห้วยห้อม ม.๑ และ ม.๕ ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย  

จงัหวัดแม่ฮ่องสอน 
 ๔. บ้านแม่แมะ ม.๑๑ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๕. บ้านท่าไผ่ ม.๓ ต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 ๖. บ้านวังหงส์ ม.๑ ต าบลวังหงส์ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
 ๗. บ้านป่าเป้า ม.๖ ต าบลบ่อแก้ว อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 
 ๘. บ้านขอใต้ ม.๔ ต าบลบ้านขอ อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 

   ๙. บ้านใหม่กาดเหนือ ม.๒๐ ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
 โดยระเบียบว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็น
ผู้รับผิดชอบผ่านโครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่ง และลดหมอกควัน 



 
๔๐ 

 

๓.๑๕ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) กรมป้องกันและบรรเทา  

สาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ๖๕ จังหวัดเสี่ยงไฟป่า
เตรียมพร้อมป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันเชิงรุกและครอบคลุมทุกมิติ  โดยก าหนดแนวทางป้องกัน
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตรวจสอบพ้ืนที่เสี่ยงไฟป่าและพ้ืนที่การเกษตรที่มีการเผา รวมทั้งถอด
บทเรียน การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พร้อมปรับปรุงแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภัย ก าหนดภารกิจ และหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน ส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควันอย่างยั่งยืน ได้น้อมน าโครงการพระราชด าริสร้างป่า สร้างรายได้ มาใช้ในการป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่
ป่าเพ่ือท าการเกษตร พร้อมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ดิน น้ า และป่าไม้ ภายใต้แนวทางการปฏิบัติ“ 
๔ มาตรการ เชิงพ้ืนที่๔มาตรการบริหารจัดการ และการบังคับใช้กฎหมาย” ประกอบด้วย ๔ มาตรการ 
เชิงพ้ืนที่ โดยแบ่งพ้ืนที่ด าเนินการ ได้แก่ 
  ๑. พ้ืนที่ป่าสงวน/ป่าอนุรักษ์ มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
หน่วยงานหลัก โดยจัดท าแนวกันไฟ สนธิก าลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครภาคประชาชนเพ่ิมความถี่ในการ
ลาดตระเวนและเฝ้าระวังไฟป่า รวมถึงก าหนดกติกาชุมชนห้ามเผาป่า  

 ๒. พ้ืนที่เกษตรกรรมมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก โดยก าหนด
ช่วงเวลาและจัดระเบียบการเผา ประกาศเขตห้ามเผา รวมถึงรณรงค์การไถกลบ การใช้สารย่อยสลายแทน
การเผาวัชพืช อีกท้ังจัดอาสาสมัครเฝ้าระวังการลักลอบเผาในพ้ืนที่การเกษตร   

 ๓. พ้ืนที่ชุมชน/เมือง ให้จังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดกติกา
ชุมชน โดยใช้กลไกประชารัฐในการป้องกันและเฝ้าระวังการเผา พร้อมจัดชุดปฏิบัติการประจ าต าบล/
ชุมชน ชี้แจงมาตรการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน  

 ๔. พ้ืนที่ริมทาง มีกระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานหลักในการเฝ้าระวังและควบคุมการ
เผา พร้อมก าจัดเศษวัสดุและใบไม้แห้งบริเวณพ้ืนที่ริมทาง ส่วน ๔ มาตรการบริหารจัดการ ได้แก่ 

     ๔.๑ การวางระบบบัญชาการเหตุการณ์ โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด 
และอ าเภอ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอเป็นผู้บัญชาการ ท าหน้าที่อ านวยการ  สั่งการ  
ระดมสรรพก าลังและทรัพยากรในการควบคุมและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างมีเอกภาพ  

     ๔.๒ การสร้างความตระหนักเน้นการประชาสัมพันธ์ผลกระทบของไฟป่าและหมอก
ควัน บทลงโทษจากการลักลอบจุดไฟในพ้ืนที่ พร้อมปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ป่าไม้และสร้างการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  

     ๔.๓ การลดปริมาณเชื้อเพลิง โดยจัดท าแนวกันไฟและควบคุมการเผา พร้อมส่งเสริม
การใช้สารหมักชีวภาพ เพ่ือย่อยสลายตอซัง และรณรงค์การฝังกลบขยะและการไถกลบแทนการเผา 
รวมถึงผลักดันการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

     ๔.๔ การมีส่วนร่วมของจิตอาสาประชารัฐ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
หน่วยทหาร ฝ่ายปกครอง ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมร่วมป้องกันปัญหาไฟป่าและแก้ไขปัญหา
หมอกควันในพื้นท่ี นอกจากนี้ ได้ก าหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมาย โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นกับ
ผู้ที่ลักลอบเผาในพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่ชุมชน และพ้ืนที่ริมทาง อีกทั้งก าหนดมาตรการลด
ผลกระทบต่อการสัญจรทางอากาศ โดยให้จังหวัดที่มีท่าอากาศยานประสานงานกับศูนย์ควบคุมการบิน 
เพ่ือรายงานสภาพอากาศ และสถานการณ์หมอกควัน รวมถึงวางแผนรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีหมอกควัน
ส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยในการบิน 



 
๔๑ 

 

 จากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ได้บูรณาการท างานร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าว 
 
๓.๑๖ สรุปยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับโครงการสร้างจิตส านึกและการมี 
ส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 
 ปัญหาหมอกควันภาคเหนือเกิดขึ้นเป็นประจ าในช่วงเดือน มกราคม-เมษายน ของทุกปี โดยในปี ๒๕๖๑ 
สถานการณ์คุณภาพอากาศใน ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีสถานการณ์ฝุ่นละอองเพ่ิมขึ้นเกือบทุกพ้ืนที่ 
สาเหตุหลักของการเกิดปัญหาหมอกควันเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือเป็นแอ่งกระทะ ท าให้
หมอกควันไม่กระจายออกไป ประกอบกับการมีการเผาบุกรุกพ้ืนที่ป่า  เพ่ือท าการเกษตร การเผาป่าหา 
ของป่าและล่าสัตว์ และอีกประการหนึ่ง คือ ปัญหาหมอกควันข้ามแดนของประเทศเพ่ือนบ้าน โดยจาก
ภาพถ่ายดาวเทียมพบจุดความร้อนและหมอกควันหนาแน่นบริเวณแนวลุ่มน้ าโขง มลพิษที่เกิดขึ้นส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน สภาวะทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว รวมถึงบดบังทัศนวิสัยการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศ  
ทั้งท่ีผ่านมาหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมรณรงค์แก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง  

จากการทบทวนยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับโครงการสร้างจิตส านึก
และการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน พบว่า เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ แผนนโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ ทิศทาง
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ดังแสดงรายละเอียดความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน  
และมาตรการที่เกี่ยวข้อง ดังภาพที่ ๓.๓ ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กับโครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกัน
การเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน ในพ้ืนที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ 
ล าปาง ล าพูน เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก รวมถึงพ้ืนที่บูรณาการความ
ร่วมมือในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ของจังหวัดเชียงใหม่ ล าปาง และจังหวัดล าพูน  
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ภาพที่ ๓.๓ ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับโครงการสร้าง
จิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 

  

ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสรมิคณุภาพสิ่งแวดล้อม  
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

แผนปฏิบัตริาชการ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

วิสัยทัศน์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๘๐) ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพฒันา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตทีเ่ป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ๔ เป้าหมายได้แก่ การรักษาและฟื้นฟู 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสรา้งความมัน่คงและบรหิารจดัการน า้ 
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ การพัฒนา 

ขีดความสามารถในการลดกา๊ซเรอืนกระจกและการปรับตัวต่อ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 

กรมส่งเสรมิ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

โครงการสร้างจติส้านึกและการมีสว่นร่วมในการป้องกันการเผา 

ในที่โล่งและลดหมอกควัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๔๓ 

 

๓.๑๗ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ณภัทร พงษ์เทอดศักดิ์ (๒๕๕๘) ได้ศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมในการป้องกัน

ตนเองในภาวะหมอกควันของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลจันหว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย โดยผลการศึกษาจากการวิจัยเชิงส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันอยู่ในระดับสูงทุกด้านเนื่องจากมีสื่อทั้งวิทยุกระจายเสียงชุมชน โทรทัศน์ 
เสียงตามสายในชุมชนประชาสัมพันธ์ แต่มีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองในภาวะหมอกควันที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอยู่ในระดับพอใช้ เนื่องจากความซับซ้อนของกระบวนการน าน้ ามาสเปรย์ผ่านพัดลมเพ่ือ
ดักฝุ่นละอองภายในบ้านซึ่ งเป็นการปฏิบัติที่ยากและไม่คุ้นเคยของคนในพ้ืนที่ที่ เดิมคนในพ้ืน  
ที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ผลจากการเปรียบเทียบเชิงสถิติพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศ อายุ รายได้ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกัน มีระดับความรู้ความเข้าใจในปัญหา
หมอกควันแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ผู้ที่มีระดับการศึกษาอาชีพแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการเผาในที่โล่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพต่างกัน
จะมีพฤติกรรมป้องกันตนเองในภาวะหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่ต่างกัน และยังพบว่าระดับ
ความรู้ความเข้าใจกับปัญหาหมอกควันและพฤติกรรมการเผาในที่โล่งมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ แต่ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันและพฤติกรรมในการป้องกันตนเองใน
ภาวะหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ท่ีระดับ ๐.๐๕) 

สมศักดิ์ บุญแจ้ง และคณะ (๒๕๕๘) ได้ศึกษาเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
จัดการมลพิษทางอากาศบนฐานรากเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย
ผลการศึกษาพบว่า มลภาวะทางอากาศในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นปัญหาที่เกิดจากควัน
ไฟเป็นส่วนใหญ่ โดยสาเหตุหลักมาจากการเผาพ้ืนที่การเกษตรซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ป่า และทัศนคติของ
ประชาชนคิดว่าปัญหามลภาวะทางอากาศเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐต้องเข้ามาจัดการไม่ใช่หน้าที่ของ
ตนเอง รวมทั้งเกิดจากการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานรัฐ ซึ่งเมื่อเกิดไฟป่าขึ้นหน่วยงานของรัฐได้ส่งคนเข้า
มาควบคุมไฟป่าในพ้ืนที่ แต่เนื่องจากกลุ่มควบคุมไฟป่าดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นคนอาศัยอยู่นอกพ้ืนที่ไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่ท าให้การควบคุมไฟป่าในพ้ืนที่เป็นไปด้วยความล าบากและล่าช้า
จึงลุกลามมากขึ้น และในส่วนของรูปแบบการจัดการมลพิษทางอากาศบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ที่เริ่มต้น
ด้วยการสร้างความรู้และความตระหนักให้กับชาวบ้าน และนักเรียน การใช้ประโยชน์จากชีวมวลโดยการ
น ามาท าปุ๋ย การลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่น ามาท าเป็นปุ๋ยหมักซึ่งชาวบ้านสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ในฤดูกาลเพาะปลูกถัดไป การท าแผนที่ชุมชน และวางแผนการเผาเพ่ือความ
เหมาะสมเพ่ือก าหนดอาณาเขตที่จะท าการควบคุมการเกิดไฟป่าและบริเวณทั้งหมดที่จะดูแลและท าเป็น
ป่าชุมชน ชาวบ้านได้ร่วมกันวาดแผนที่ของชุมชน การท าแนวกันไฟโดยร่วมกันท าในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด
ไฟและลุกลาม การเดินป่าเฝ้าระวังไฟเพ่ือเฝ้าระวังไฟภายในพื้นที่รอบ ๆ หมู่บ้านที่มักจะเกิดไฟป่าขึ้นจาก
การหาของป่าและการจุดไฟเฝ้าพ้ืนที่ทางการเกษตรของพ้ืนที่ใกล้เคียง และก าหนดผู้ที่จะดูแลแต่ละโซนมี
หน้าที่ดูแลรับผิดชอบการเกิดไฟป่าในชุมชน รวมถึงการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นได้ใช้โปรแกรม
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางอากาศ ได้น าไปบรรจุอยู่ในการเรียนการสอนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หน่วยการเรียนรู้ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบนิเวศและความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกัน โดยการด าเนินกิจกรรมนี้สามารถได้กลุ่มเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ  
จ านวน ๔ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง โรงเรียนบ้านคาหาญ โรงเรียนบ้านนาปลาจาด และโรงเรียน
บ้านห้วยผา ซึ่งจะน าความร่วมมือไปสร้างเป็นเครือข่ายในการจัดการมลพิษทางอากาศบนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อไป 



 
๔๔ 

 

ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (๒๕๕๕) ได้ศึกษาเรื่อง โครงการขยายผลการวิจัยเพื่อติดตามผล
แนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลการศึกษา พบว่า ได้มีการ
ด าเนินมาตรการต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ๑๘ อ าเภอ เพ่ือการแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน ซึ่งประกอบไปด้วย  
การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหาหมอกควัน การจัดการไฟป่า โดยการป้องกันและควบคุมไฟป่า 
รวมทั้งการดับไฟป่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ การประกาศเขตควบคุมไฟป่าการจัดการกิ่งไม้ใบไม้และวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการเผา และปัญหาหมอกควัน การตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา และการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือควบคุมและแก้ไขปัญหา เช่น 
การออกข้อบัญญัติเพ่ือควบคุมและแก้ไขปัญหาการเผาและปัญหาหมอกควันอย่างกว้างขวาง และพ้ืนที่ 
๑๑ อ าเภอ มีแนวโน้มปัญหาการเผาและวิกฤตหมอกควันที่ลดลง เช่น อ าเภอสารภี อ าเภอแม่แตง อ าเภอ
ไชยปราการ ส่วนอีก ๗ อ าเภอยังคงมีปัญหาเรื่องการเผาซึ่งสาเหตุหลักส าคัญของปัญหาวิกฤตหมอกควัน 
เช่น อ าเภอเชียงดาว อ าเภอแม่แจ่ม และอ าเภออมก๋อย เป็นต้น ส าหรับกองทุนแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
พบว่า มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลกองทุน และได้น าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  เช่น การท าปุ๋ยหมัก 
การท ากิจกรรมเพ่ือการป้องกันไฟป่าและการแก้ไขปัญหาหมอกควัน การรับซื้อขยะ แต่ยังมี ๒ แห่ง  
ที่ยังไม่ได้มีการน ากองทุนไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ กองทุนฯ อบต.โหล่งขอด อ าเภอพร้าว และกองทุนฯ  
อบต.ดอนแก้ว และการใช้เครื่องบดกิ่งไม้ใบไม้ พบว่า ๑๒ อ าเภอ ได้น าเครื่องบดกิ่งไม้ใบไม้ พบว่าใน  
๑๒ อ าเภอ ได้น าเครื่องบดกิ่งไม้ใบไม้ไปใช้ในการบดย่อยเศษกิ่งไม้ใบไม้ และเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร เพ่ือน าไปท าปุ๋ยหมัก แต่มีข้อจ ากัดในการใช้  เช่น ท างานช้า ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงจ านวนมาก  
การใช้งานไม่สะดวกต้องใช้แรงงาน ๒-๓ คน ในการเดินเครื่องและการเคลื่อนย้ายเครื่องท าให้ท าได้ยาก 
และการน าไปใช้บริการประชาชนนอกสถานที่ท าได้ยาก  



บทที่ ๔ 
วิธีการศึกษา 

 
ในการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกัน

การเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานทั้งผลผลิตและ
ผลลัพธ์ และการขยายผลด้านต่าง ๆ ของโครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผา 
ในที่โล่งและลดหมอกควัน เพ่ือให้ทราบสถานภาพปัจจุบัน วิเคราะห์กลไกและกระบวนการจัดตั้งและ
ด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการฯ และเสนอ
บทเรียนและแนวทางการด าเนินงานที่ เหมาะสมในการพัฒนาการท างานของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างการเรียนรู้ของประชาชนในพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมายในโครงการสร้างจิตส านึกและการ
มีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน โดยใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed 
Methods Research หรือ MMR) โดยมีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
๔.๑ แหล่งข้อมูล 
 ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาเอกสาร (Documentary 
Study) ซึ่งจะได้จากเอกสารรายงานการด าเนินงานโครงการและแผนการด าเนินงาน เล่มรายงานประจ าปี
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ข้อมูลสถิติจากกรมควบคุมมลพิษ และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เป็นต้น   
 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลศึกษาจากภาคสนาม (Field Study) โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ เชิ งลึก ( In-depth Interview) การเก็บข้อมูลโดยวิธีการสั งเกตการณ์  (Observation)  
และใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่คณะที่ปรึกษาสร้างขึ้นเพ่ือสอบถามหรือสัมภาษณ์ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องของโครงการ 
 
๔.๒ ประชากรที่ศึกษา 
 ประชากรที่ศึกษา คือ ประชากรที่อยู่ในพ้ืนที่ โครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใน ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน  
จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก และพ้ืนที่บูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวังไฟป่า 
ลดหมอกควัน ของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าปาง และจังหวัดล าพูน ที่เป็นเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม. และ/หรือ เครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าลด
หมอกควัน และ/หรือ เป็นประชาชนในเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
รวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินการ 

โดยในการศึกษานี้ได้ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ชุมชนที่อยู่ในโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ
ปลอดการเผา และชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จ านวน ๓๘ ชุมชน เนื่องจากเป็นชุมชนที่กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมปฏิบัติงานชัดเจน 

 
 



 
๔๖ 

 

๔.๓ กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา แยกตามลักษณะการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได้ดังนี ้
 การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) การเก็บข้อมูลโดยวิธีการ
สังเกตการณ์ (Observation) โดยสัมภาษณ์ผู้น าเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม. และ ผู้น าเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน และ  
ผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา ใน ๙ จังหวัดภาคเหนือ 
จังหวัดละ ๑ ศูนย ์โดยกระจายในพ้ืนทีมี่กิจกรรม คือ  

 ๑. กิจกรรมการสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่ง
และหมอกควัน  

 ๒. กิจกรรมการรณรงค์ สร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน 
 ๓. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม 
 ๔. กิจกรรมพัฒนากลไกเครื่องมือความร่วมมือที่ เอ้ือกับการท างานกับภาคีต่าง ๆ  

ในระดับพ้ืนที่/กลไกอ่ืน ๆ 
 ๕. โครงการ/กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมใน

การป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 
  โดยเน้นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา  
หรอืพ้ืนทีเ่ครือข่ายความร่วมมือจ านวน ๙ จังหวัด ดังตารางที ่๔.๑ 
 
ตารางท่ี ๔.๑ พื้นที่เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 

ภาค จังหวัด ประเด็นโครงการติดตาม 
จ านวนสถานที่

ติดตาม 
กลุ่มเป้าหมายสมัภาษณ์ 

ภาค 
เหนือ 

เชียงราย ๑. การสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับ
ภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่ง
และหมอกควัน 
๒. การรณรงค์ สร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์ 
ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน    
๓. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ
ปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม   
๔. พัฒนากลไกเครื่องมือความร่วมมือที่
เอื้อกับการท างานกับภาคีต่าง ๆ ในระดับ
พื้นที่/กลไกอื่น ๆ 
๕. โครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมใน
การ ป้ องกั นการเผาในที่ โล่ งและลด  
หมอกควัน 

๑ ศูนย ์ ๑. ประธานเครือข่าย ทสม. 
๒. ประธานเครือข่ายอาสาสมัคร 
เฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน 
๓. ประธานศูนย์ เรียนรู้ /ผู้น า
ชุมชนของพื้นที่โครงการ 
๔. ตัวแทนศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน
ต้นแบบปลอดการเผาและชุมชน
ต้นแบบปลอดการเผา 
๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖. เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ  
๗. เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่า 

เชียงใหม ่ ๑ ศูนย ์
ล าพูน ๑ ศูนย ์
พะเยา ๑ ศูนย ์
แพร่ ๑ ศูนย ์

แม่ฮ่องสอน ๑ ศูนย ์
ล าปาง ๑ ศูนย ์
น่าน ๑ ศูนย ์
ตาก ๑ ศูนย ์

  

 รวมตัวอย่าง  ๑๓๕ คน 
 

 หมายเหตุ : จ านวนกลุ่มเป้าหมายสัมภาษณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในพื้นที่  
 



 
๔๗ 

 

 จากการที่คณะที่ปรึกษาได้เข้าประชุมร่วมกับผู้ปฏิบัติงานโครงการ เมื่อวันที่  ๒ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ออกมาจ านวน ๑๗ แห่ง จาก ๓๘ 
แห่ง โดยคณะที่ปรึกษาได้เลือกพ้ืนที่ที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการเลือกซ้ ากันมากที่สุดออกมาเป็น ๙ แห่ง  
ดังตารางที่ ๔.๒ 
 
ตารางท่ี ๔.๒ พื้นที่ที่คาดว่าจะเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 

จังหวัด พื้นที่ที่คัดเลือก ประเภทพื้นที่  
เชียงราย ชุมชนบ้านแม่ห่างใต้ หมู่ที่ ๖ ต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า ศูนย์เรียนรู้ 
เชียงใหม่ ชุมชนบ้านม้ง-ดอยปุย หมู่ที่ ๑๑ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง ศูนย์ฯ/เครือข่าย 
ล าพูน ชุมชนบ้านใหม่กาดเหนือ หมู่ที่ ๒๐ ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ ศูนย์เรียนรู้ 
พะเยา ชุมชนบ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑ ต าบลออย อ าเภอปง ศูนย์เรียนรู้ 
แพร่ ชุมชนบ้านวังหงส์ หมู่ที่ ๑ ต าบลวังหงส์ อ.เมืองแพร่ ศูนย์เรียนรู้ 

แม่ฮ่องสอน ชุมชนบ้านต่อแพ หมู่ที่ ๑ ต าบลแม่เงา อ าเภอขุนยวม  ศูนย์เรียนรู้ 
ล าปาง ชุมชนบ้านต้นต้อง หมู่ที่ ๕ ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง  ศูนย์เรียนรู้ 
น่าน ชุมชนบ้านน้ าเกี๋ยนเหนือ หมู่ที่ ๒ ต าบลน้ าเกีย๋น อ าเภอภูเพียง ชุมชนต้นแบบ 
ตาก ชุมชนบ้านแม่ก้ึดหลวง หมู่ที่ ๑ ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด  ศูนย์เรียนรู้ 

  

 หมายเหตุ : พ้ืนที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง 
 
 การศึกษาเชิงปริมาณ ในการศึกษาครั้งนี้ จะสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยอิง
ฐานประชากรในพ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จ านวน 
๓๘ แห่ง ใน ๙ จังหวัด รู้จ านวนประชากรชัดเจน โดยค านวณหาขนาดตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างเป็น
ระบบ(Systematic Sampling) โดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, ๑๙๗๓) 
 

n = N/(๑ + Ne2) 
    เมื่อ n หมายถึง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
        N หมายถึง ขนาดของประชากร 
        e หมายถึง ความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นจากการสุ่ม 
 ในการศึกษานี้คณะที่ปรึกษาทราบจ านวนประชากรที่แท้จริงในพ้ืนที่  ๓๘ แห่ง ๙ จังหวัด
ภาคเหนือมีจ านวนทั้งสิ้น ๒๖,๔๓๑ คน ดังนี้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีจ านวน n = ๓๙๔ 
ตัวอย่าง e = ความคลาดเคลื่อนร้อยละ ๐.๐๕ เมื่อแจกแจงการเก็บตัวอย่างตามล าดับชั้นประชากร  
ได้ดังตารางที่ ๔.๓ 
 
 
 
 
 
 



 
๔๘ 

 

ตารางท่ี ๔.๓ พื้นที่ที่คาดว่าจะเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
 

ล าดับ ชื่อชมุชน ประเภท จ านวนครัวเรือน 
๒๕๖๑ 

จ านวนประชากร 
ปี ๒๕๖๑ 

จ านวน
ตัวอย่าง (คน) 

๑ ชุมชนบ้านหัวน้ าแม่สะกึด หมู่ที่ ๑๐  
ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์เรียนรู ้ ๔๓๘ ๖๔๗ ๑๐ 

๒ ชุมชนบ้านต่อแพ หมู่ที่ ๑ ต าบลแม่เงา 
 อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์เรียนรู ้ ๔๑๓ ๗๖๔ ๑๑ 

๓ 
ชุมชนบ้านดง-บ้านห้วยห้อม หมู่ที่ ๕  
และ หมู่ที ่๑ ต าบลห้วยห้อม  
อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ศูนย์เรียนรู ้ ๓๔๑ ๑๓๐๓ ๑๙ 

๔ ชุมชนบ้านม่วงสร้อย หมู่ที่ ๓ ต าบลแม่นางเติง 
อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุมชนต้นแบบ ๔๕๓ ๑๒๕๕ ๑๙ 

๕ ชุมชนบ้านแม่กึ้ดหลวง หมู่ที่ ๑ ต าบลแม่กาษา
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ศูนย์เรียนรู ้ ๔๗๐ ๙๒๑ ๑๔ 

๖ ชุมชนบ้านท่าไผ่ ๑๖๒/๓ หมู่ที่ ๓   
ต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ศูนย์เรียนรู ้ ๓๓๘ ๑๐๘๓ ๑๖ 

๗ ชุมชนบ้านท่าปุยตก หมู่ที่ ๕ ต าบลย่านรี  
อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก ชุมชนต้นแบบ ๑๔๓ ๔๑๗ ๖ 

๘ ชุมชนบ้านสามขา หมู่ที่ ๖ ต าบลหัวเสือ  
อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ศูนย์เรียนรู ้ ๒๓๐ ๖๗๔ ๑๐ 

๙ ชุมชนบ้านต้นต้อง หมู่ที่ ๕ ต าบลพิชัย  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ศูนย์เรียนรู ้ ๓๘๕ ๙๔๗ ๑๔ 

๑๐ ชุมชนบ้านขอใต้ หมู่ที่ ๔ ต าบลบ้านขอ  
อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ศูนย์เรียนรู ้ ๑๙๓ ๖๔๕ ๑๐ 

๑๑ ชุมชนบ้านร่องเคาะ หมู่ที่ ๙ ต าบลร่องเคาะ 
อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง ชุมชนต้นแบบ ๓๘๙ ๙๑๓ ๑๔ 

๑๒ ชุมชนบ้านหัวทุ่ง หมู่ ๑๔ ต าบลเชยีงดาว  
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ่ ศูนย์เรียนรู ้ ๑๗๓ ๔๕๓ ๗ 

๑๓ ชุมชนบ้านม้ง-ดอยปุย หมู่ที่ ๑๑ ต าบลสุเทพ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่

ศูนย์เรียนรู้/
เครือข่าย ๒๙๓ ๑๔๖๑ ๒๒ 

๑๔ 
ชุมชนบ้านแม่กลางหลวง หมู่ที่ ๑๗  
ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง  
จังหวัดเชียงใหม ่

ศูนย์เรียนรู ้ ๒๐๖ ๗๖๐ ๑๑ 

๑๕ ชุมชนบ้านแม่แมะ หมู่ที่ ๑๑ ต าบลแม่นะ  
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ่ ศูนย์เรียนรู ้ ๑๘๙ ๕๙๒ ๙ 

๑๖ ชุมชนบ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ ๙ ต าบลแม่โป่ง                         
อ าเภอดอยสะเกด็ จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนต้นแบบ ๒๕๙ ๖๔๗ ๑๐ 

๑๗ ชุมชนบ้านผาขวาง หมู่ที่ ๔ ต าบลบ่อ  
อ าเภอเมือง  จังหวัดน่าน ศูนย์เรียนรู ้ ๑๘๔ ๕๓๖ ๘ 

๑๘ ชุมชนบ้านส้อ หมู่ท่ี ๙ ต าบลเปือ  
อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ศูนย์เรียนรู ้ ๑๗๐ ๕๓๓ ๘ 

๑๙ ชุมชนบ้านน้ าพาง หมู่ที่ ๔ ต าบลน้ าพาง  
อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ศูนย์เรียนรู ้ ๑๑๔ ๔๒๑ ๖ 



 
๔๙ 

 

ล าดับ ชื่อชมุชน ประเภท จ านวนครัวเรือน 
๒๕๖๑ 

จ านวนประชากร 
ปี ๒๕๖๑ 

จ านวน
ตัวอย่าง (คน) 

๒๐ ชุมชนบ้านป่าเป้า ๔๑/๑ หมู่ที่ ๖ ต าบลบ่อแก้ว                
อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ศูนย์เรียนรู ้ ๑๕๕ ๔๒๘ ๖ 

๒๑ 
ชุมชนบ้านน้ าเกี๋ยนเหนือ หมู่ที่ ๒  
ต าบลน้ าเกี๊ยน  อ าเภอภเูพียง จังหวัดน่าน 

ชุมชนต้นแบบ ๑๔๑ ๔๔๖ ๗ 

๒๒ 
ชุมชนบ้านดอนมูล หมู่ที่ ๘ ต าบลบ้านปวง                                   
อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน 

ศูนย์เรียนรู ้ ๓๒๒ ๖๙๗ ๑๐ 

๒๓ 
ชุมชนบ้านป่าบุก หมู่ที่ ๑๐ ต าบลแม่แรง  
อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

ศูนย์เรียนรู ้ ๑๐๔ ๓๐๘ ๕ 

๒๔ 
ชุมชนบ้านใหม่กาดเหนือ หมู่ที่ ๒๐  
ต าบลบ้านธิ  อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

ศูนย์เรียนรู ้ ๙๖ ๓๒๐ ๕ 

๒๕ 
ชุมชนบ้านดงห้วยเย็น หมู่ท่ี ๑๔ ต าบลบ้านโฮ่ง                  
อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 

ชุมชนต้นแบบ ๓๓๑ ๙๒๒ ๑๔ 

๒๖ 
ชุมชนบ้านทุ่งศรี หมู่ ๓ ต าบลทุ่งศรี  
อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร ่

ศูนย์เรียนรู ้ ๑๒๗ ๓๓๘ ๕ 

๒๗ 
ชุมชนบ้านลองลือบุญ หมู่ที่ ๓,๖,๘  
ต าบลบ้านหนุน อ าเภอสอง จังหวดัแพร ่

ศูนย์เรียนรู ้ ๔๖๔ ๘๘๗ ๑๓ 

๒๘ 
ชุมชนบ้านวังหงส ์หมู่ที่ ๑ ต าบลวงัหงส์  
อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร ่

ศูนย์เรียนรู ้ ๒๐๖ ๕๐๓ ๗ 

๒๙ 
ชุมชนบ้านน้ าพร้าว หมู่ที่ ๖ ต าบลไทรย้อย 
อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร ่

ชุมชนต้นแบบ ๒๐๔ ๔๖๔ ๗ 

๓๐ 
ชุมชนบ้านร่องปอ หมู่ที่ ๗ ต าบลดงเจน  
อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

ศูนย์เรียนรู ้ ๒๒๗ ๕๖๘ ๘ 

๓๑ 
ชุมชนบ้านปี้ หมู่ที่ ๑ ต าบลเวียง  
อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

ศูนย์เรียนรู ้ ๑๘๔ ๕๒๒ ๘ 

๓๒ ชุมชนบ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑  ต าบลออย  
อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา 

ศูนย์เรียนรู ้ ๒๙๔ ๘๒๓ ๑๒ 

๓๓ ชุมชนบ้านค่าไพบูลย์ หมู่ที่ ๒ ต าบลปง  
อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

ชุมชนต้นแบบ ๑๐๙ ๓๕๘ ๕ 

๓๔ ชุมชนบ้านแม่ยางมิ้น หมู่ ๔ ต าบลศรีถ้อย  
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

ศูนย์เรียนรู ้ ๑๘๔ ๓๓๔ ๕ 

๓๕ ชุมชนบ้านแม่ห่างใต้ หมู่ท่ี ๖ ต าบลเวียงกาหลง 
อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวดัเชียงราย 

ศูนย์เรียนรู ้ ๒๗๗ ๕๙๒ ๙ 

๓๖ ชุมชนบ้านแม่เลียบ หมู่ที่ ๒ ต าบลโชคชัย  
อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 

ศูนย์เรียนรู ้ ๔๐๐ ๘๑๒ ๑๒ 

๓๗ ชุมชนบ้านทุ่งห้าเหนือ หมู่ที่ ๑๒ ต าบลสันสลี              
อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวดัเชียงราย 

ศูนย์เรียนรู ้ ๑๘๔ ๕๔๕ ๘ 

๓๘ ชุมชนบ้านห้วยขมนอก หมู่ที่ ๑๐ ต าบลแมย่าว                      
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ชุมชนต้นแบบ ๘๐๖ ๑,๕๙๒ ๒๔ 

รวม ๑๐,๑๙๖ ๒๖,๔๓๑ ๓๙๔ 
 



 
๕๐ 

 

๔.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๑. แบบสัมภาษณ์เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโครงการสร้างจิตส านึกและการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบไป
ด้วยแบบสอบถามและแนวค าถาม จ านวน ๓ ชุด คือ 

(๑) แบบสอบถามผู้น าศูนย์เรียนรู้ และผู้น าชุมชน : จะเป็นการวัดความส าเร็จในการรณรงค์ 
การให้ความรู้ ปลุกจิตส านึกให้คนในพ้ืนที่ปลอดการเผา รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปัญหา อุปสรรค แนวทางการให้บริการต่อไป 

(๒) แบบสอบถามประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เป็นการสอบถามเพ่ือติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของโครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและ
ลดหมอกควัน โดยจะวัดประสิทธิผลของโครงการ คือ ประชาชนในพ้ืนที่มีจิตส านึก มีความตระหนัก  
ในการลดการเผาในที่โล่ง และการเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควันหรือไม่ โดยออกแบบสอบถามเพ่ือวัดใน  
๓ ด้าน คือ ความรู้ ความรู้สึก (ความตระหนัก) การประพฤติปฏิบัติ การมีส่วนร่วม ในการลดการเผาในที่
โล่ง และการเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควันกับประชาชนในพื้นท่ี ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน  

(๓) แนวค าถามประเด็นสนทนากลุ่ม : ในการการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือ In-depth Interview 
ในพ้ืนที ่

๒. การสัมภาษณ์เชิงลึกหรือ In-depth Interview เพ่ือเก็บข้อมูลเชิงลึก ๒ ด้าน ได้แก่  
(๑) กลไกและกระบวนการจัดตั้งและด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค เพ่ือให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อ

ความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการ 
(๒) เพ่ือสอบถามแนวทางของบทเรียนและแนวทางการด าเนินงานที่ เหมาะสมในการ

พัฒนาการท างานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างการเรียนรู้ของประชาชนในพ้ืนที่และ
กลุ่มเป้าหมายในโครงการ 

๓. กระบวนการจัดเวทีประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพ่ือร่วมถอดบทเรียนปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางแก้ไขปัญหา 

 
๔.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานทั้งผลผลิตและผลลัพธ์  
และการขยายผลด้านต่าง ๆ ของโครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่ง
และลดหมอกควันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ทราบสถานภาพปัจจุบัน 
 ในการศึกษาส่วนนี้จะใช้เครื่องมือ เช่น แบบสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย คือ เครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม. และ เครือข่ายอาสาสมัคร  
เฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน และ ผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอด
การเผา ใน ๙ จังหวัดภาคเหนือ และอาศัยกระบวนการจัดเวทีประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ในพ้ืนที่ 
เพ่ือประเมินผลในเชิงพรรณนา  

การประเมินผลลัพธ์ของโครงการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง 
โดยประเด็นการสอบถามเบื้องต้นสามารถจ าแนกออกได้  ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 
 



 
๕๑ 

 

 ๑. ข้อมูลเชิงเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มตัวอย่าง 
  ๒. ข้อมูลตัวชี้วัดความพึงพอใจของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการนี้ในพ้ืนที่ ๙ จังหวัด 
  ๓. ข้อมูลตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของสมาชิกท่ีเกิดข้ึนหลังจากมีโครงการ   
  ๔. ข้อมูลด้านจิตส านึก มีความตระหนัก ในการลดการเผาในที่โล่ง และการเฝ้าระวังไฟ  

ป่าลดหมอกควัน  
  ๕. ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
โดยมีแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  ๑. การตรวจสอบคุณภาพ แบบสอบถาม เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้มีระยะเวลาในการ

ด าเนินงานจ ากัด ที่ปรึกษาได้ดัดแปลงวิธีการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามจากการประเมินค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับลักษณะพฤติกรรม (IOC) ของ ล้วน สายยศ ; และอังคณา สายยศ, 
๒๕๔๓, ๒๔๘-๔๙ เป็นการอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการร่วมตกผลึกแบบสอบถามเพ่ือให้แบบสอบถามมีความ
สมบูรณ์และเที่ยงตรงที่สุด โดยคงรูปแบบวิธีการท าเสมือน IOC แต่ไม่อาศัยค่าในเชิงปริมาณแทน  
เป็นการท า Focus group เพ่ือให้ได้มาซึ่งแบบสอบถาม โดยจะเลือกผู้ เชี่ยวชาญในการพิจารณา 
ออกแบบสอบถามจ านวน ๕ ท่าน ที่แตกต่างกันได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ประชากรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชน ผู้เชี่ ยวชาญด้าน
สังคมวิทยา และผู้ปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  ๒. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ของข้อมูลปัจจัยส่วน
บุคคลของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน จ านวนครั้งในการรับบริการ 

  ๓. การวิเคราะห์ความพึงพอใจและระดับความมีส่วนร่วม โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของความคิดเห็นของสมาชิก 

การวัดระดับความพึงพอใจ : เกณฑ์การให้คะแนนวัดระดับความคิดเห็นของสมาชิกในด้านความ
พึงพอใจของผลลัพธ์จากโครงการที่เกิดขึ้น โดยเบื้องต้น สามารถแบ่งได้เป็น ๕ กลุ่ม คือ พึงพอใจมากท่ีสุด 
พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง ไม่พึงพอใจ และไม่พึงพอใจมาก  

โดยก าหนดคะแนนซึ่งอิงกลุ่มจากคะแนนเฉลี่ยของค าตอบทั้งหมด ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด - คะแนนเฉลี่ยต่ าสุด = ๕–๑/๕ = ๐.๘ 

 จ านวนกลุ่ม ๕ ช่วงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
    ๔.๒๐ – ๕.๐๐ = พึงพอใจมากท่ีสุด 
    ๓.๔๐ – ๔.๑๙ = พึงพอใจมาก 
    ๒.๖๐ – ๓.๓๙ = พึงพอใจปานกลาง 
    ๑.๘๐ – ๒.๕๙ = พึงพอใจน้อย 
    ๑.๐๐ – ๑.๗๙ = ควรปรับปรุง 

  ๔. การวัดระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินกิจกรรมของโครงการ  ในส่วนนี้
จะใช้แนวทางเดียวกับการวัดระดับความพึงพอใจ โดยแบ่งระดับความมีส่วนร่วม  ของสมาชิกออกเป็น  
๕ ระดับ คือ ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในระดับน้อย (๑ ครั้ง) มีส่วนร่วมในระดับปานกลาง (๒-๔ 
ครั้ง) มีส่วนร่วมในระดับมาก (มากกว่า ๕ ครั้ง) แต่อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาว่า สมาชิกมีส่วนร่วมใน
ระดับใด จ าเป็นต้องมีการสอบถามเบื้องต้น จากสมาชิกในด้านลักษณะการเข้าร่วมว่ามีระดับใดบ้าง  
เพ่ือที่จะสามารถน ามาก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนก่อนเกบ็ข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ 



 
๕๒ 

 

โดยก าหนด คะแนนซึ่งอิงกลุ่มจากคะแนนเฉลี่ยของค าตอบทั้งหมด ดังนี้ 
   คะแนนเฉลี่ยสูงสุด - คะแนนเฉลี่ยต่ าสุด = ๔–๑/๑ = ๑  
 จ านวนกลุ่ม ๕ ช่วงค่าเฉลี่ยระดับของการมีส่วนร่วม 
    ๓.๐๑ – ๔.๐๐ = มีส่วนร่วมมาก 
    ๒.๐๑ – ๓.๐๐ = มีส่วนร่วมปานกลาง 
    ๑.๐๑ – ๒.๐๐ = มีส่วนร่วมนอ้ย 
         ๐ - ๑.๐๐ = ไม่มีส่วนร่วม 

 ๕. การวิเคราะห์ความตระหนัก (awareness) ต่อการลดการเผา (ในที่โล่ง) ซึ่งเป็นทัศนคติ
ในเชิงบวกหรือลบต่อการเผา โดยสะท้อนให้เห็นผ่านพฤติกรรม ในส่วนนี้จะใช้แนวทางเดียวกับการวัด
ระดับความพึงพอใจและการมีส่วนร่วม แต่จะมีค าถามด้านพฤติกรรมในเชิงบวกและเชิงลบซึ่งจะให้ค่า
คะแนนต่างกัน ดังนี้ 
   พฤติกรรมเชิงบวก 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง        จะได้ ๔ คะแนน  
    เห็นด้วย        จะได้ ๓ คะแนน 
    ไม่เห็นด้วย       จะได้ ๒ คะแนน 
    ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง     จะได้ ๑ คะแนน 
   พฤติกรรมเชิงลบ 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง        จะได้ ๑ คะแนน  
    เห็นด้วย        จะได้ ๒ คะแนน 
    ไม่เห็นด้วย       จะได้ ๓ คะแนน 
    ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง     จะได้ ๔ คะแนน 

การวิเคราะห์โดยก าหนดคะแนน ซึ่งอิงกลุ่มจากคะแนนเฉลี่ยของค าตอบทั้งหมด ดังนี้ 
   คะแนนเฉลี่ยสูงสุด - คะแนนเฉลี่ยต่ าสุด = ๔–๑/๔ = ๑ 
 จ านวนกลุ่ม ๔ ช่วงค่าเฉลี่ยระดับของการมีส่วนร่วม 
    ๓.๐๑ – ๔.๐๐ = มีจิตส านึกและพฤติกรรมปลอดการเผาสูงมาก 
    ๒.๐๑ – ๓.๐๐ = มีจิตส านึกและพฤติกรรมปลอดการเผาสูง 
    ๑.๐๑ – ๒.๐๐ = มีจิตส านึกและพฤติกรรมปลอดการเผาน้อย 
         ๐ - ๑.๐๐ = ไม่จิตส านึกและพฤติกรรมปลอดการเผาน้อยมาก 

เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ และข้อที่ ๓ ในส่วนนี้จะใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือวิเคราะห์กลไก
และกระบวนการจัดตั้งและด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค เพ่ือให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงานของโครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 
จากผู้น าของแต่ละหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญ ได้แก่ 

  ๑. ประธานเครือข่าย ทสม. 
  ๒. ประธานเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน 
  ๓. ประธานศูนย์เรียนรู้/ผู้น าชุมชนของพ้ืนที่โครงการ 
  ๔. ตัวแทนศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 
  ๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
๕๓ 

 

  ๖. เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ  
  ๗. เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่า 
เมื่อรวบรวมข้อสรุปที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของหน่วยงานผู้มีบทบาทแล้ว จากนั้นจึงน ามา

พิจารณาร่วมกับข้อมูลที่ได้จากวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ รวมถึงข้อมูลยุทธศาสตร์ แผน มาตรการ นโยบายที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม เพ่ือสังเคราะห์ออกมาเป็นบทเรียนและแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสมในการ
พัฒนาการท างานของกรม หลังจากท่ีได้สังเคราะห์บทเรียนและแนวทางการด าเนินงานแล้วเสร็จ ทางคณะ
ที่ปรึกษาต้องน าเสนอแก่ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง 

 
๔.๖ การออกแบบแบบสอบถาม 

การออกแบบแบบสอบถามที่ปรึกษาได้อาศัยเทคนิคการสร้างค าถามจากสร้างแผนภาพเส้นทาง
ผลกระทบ (Impact pathway) ตามแนวคิดการประเมินผลกระทบทางสั งคม (Social Impact 
Assessment-SIA) (endena, Bianca; Corsi, Stefano, ๒๐๑๕) ในกิจกรรมของโครงการกิจกรรมสร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน ซึ่งสามารถถอดเป็น
ค าถามหลักเพ่ือติดตามความส าเร็จของกิจกรรมโครงการ ดังนี้  

ค าถามหลัก 
๑. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการ

สื่อสารเพื่อเฝ้าระวังและลดพ้ืนที่วิกฤติ/พ้ืนที่เสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่ อย่างไร 
(๑) ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ตามท่ีกรมได้ผลิตสื่อหรือไม่ 
(๒) ประชาชนเมื่อเสพสื่อแล้วเกิดจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่ง 

และลดหมอกควัน หรือไม่ 
(๓) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อสื่อที่กรมผลิตขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
(๔) สื่ออะไรที่ประชาชนได้รับสารมากที่สุด 

๒. ประชาชนเกิดจิตส านึก ปรับพฤติกรรม และมีส่วนร่วมในการลดปัญหาหมอกควัน ไฟป่า  
และการเผาในที่โล่ง หรือไม่ อย่างไร 

(๑) ประชาชนในพื้นท่ีเกิดจิตส านึกเกิดความตระหนักถึงปัญหาหมอกควันหรือไม่  
(๒) ประชาชนมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรม เพ่ือลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าและการเผา 

ในที่โล่ง หรือไม่ อย่างไร 
(๓) เกิดเครือข่ายในการด าเนินกิจกรรมที่มีบทบาทในการเฝ้าระวังในการป้องกันหมอกควัน  

ไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ทั้งเครือข่ายภาคประชาชน และเครือข่ายภาครัฐ เช่น เครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และหน่วยงานการจัดการไฟป่า หรือไม่ อย่างไร 

(๔) ภาครัฐ เอกชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศูนย์เรียนรู้อย่างไร มีหน่วยงานอะไร 
(๕) เกิดเครือข่ายชุมชนต้นแบบปลอดการเผาเพ่ือเป็นแหล่งต้นแบบให้กับชุมชนอ่ืน ๆ ในการ 

มีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าและการเผาในที่โล่ง หรือไม่ อย่างไร 
(๖) สามารถพัฒนาชุมชนต้นแบบปลอดการเผา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานในการมีส่วน

ร่วมเฝ้าระวังป้องกันหมอกควันไฟป่าและการเผาในที่โล่งในพ้ืนที่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้หรือไม่อย่างไร 



 
๕๔ 

 

(๗) ชุมชนเกิดความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนในพ้ืนที่ที่ประสบผลส าเร็จ  
ในก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่ง และหมอกควัน หรือไม่ อย่างไร 

(๘) ศูนย์เรียนรู้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันหมอกควัน 
ไฟป่าและการเผาในที่โล่งในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน หรือไม่อย่างไร 

(๙) ศูนย์เรียนรู้สามารถก่อให้เกิดความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนในพ้ืนที่  
ที่ประสบผลส าเร็จในก่อให้เกิดแหล่ง เรียนรู้ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การเผาในที่โล่งและ
หมอกควัน หรือไม่ อย่างไร 

๓. มีเครือข่ายแนวร่วมภาคประชาชน โดยกลไกประชารัฐ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ลดไฟป่า 
หมอกควันในระดับพ้ืนที่เพ่ิมข้ึนหรือไม่  

   (๑) สถานการณ์เครือข่ายแนวร่วมภาคประชาชน โดยกลไกประชารัฐ ในการเฝ้าระวังป้องกัน 
ลดไฟป่าหมอกควันในระดับพ้ืนทีเ่ป็นอย่างไร ปัจจุบันมีแนวร่วมก่ีคน อย่างไร 

  (๒) กลไกความร่วมมือแบบ “ประชารัฐ” ในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน มีหรือไม่ 
และ เป็นอย่างไร 

  (๓) อาสาสมัครสามารถต่อยอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และถ่ายทอดการเฝ้าระวังไฟป่า 
ลดหมอกควัน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ได้หรือไม่ อย่างไร 

  (๔) ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่  สามารถสร้างจิตส านึก  
ปรับพฤติกรรม และมีส่วนร่วมในการลดปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และการเผาในที่โล่ง ได้หรือไม่ อย่างไร 

๔. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน และถูกน าไปใช้ประโยชน์ตาม
ภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร 

 (๑) ระบบสารสนเทศสามารถน ากลไกนี้ไปใช้ แก้ไขปัญหาด้านการเฝ้าระวัง และป้องกันการ
เผาในที่โล่ง และลดหมอกควันได้ ได้หรือไม่ อย่างไร 

  (๒) สามารถสนับสนุนการด าเนินงานแก่หน่วยงานได้อย่างครอบคลุมหรือไม่ อย่างไร 
  (๓) ในพ้ืนที่ได้น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ในรูปแบบใด 
  (๔) หน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ใช้ข้อมูลหรือไม่ หน่วยงานอะไร  
  (๕) มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน และถูกน าไปใช้ประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงาน 

หรือไม่ อย่างไร 
โดยค าถามดังกล่าวจะถูกพัฒนาเป็นแบบสอบถาม เพ่ือตอบประเด็นค าถามโดยอิงอาศัยทฤษฎีต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้อง จ านวน ๒ แบบสอบถาม และจ านวนแนวค าถาม ๑ แนวค าถาม ได้แก่ 
  ๑. แบบสอบถามประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ๒. แบบสอบถามผู้น าศูนย์เรียนรู้ และผู้น าชุมชน 
  ๓. แนวค าถามในการสัมภาษณ์ถามเชิงลึก 



 

บทที่ ๕ 
การติดตามการด าเนินงาน 

ผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 
 

 การติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกัน
การเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน คณะที่ปรึกษาได้ติดตามการด าเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ต้นแบบปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่ง และลดหมอกควัน โดยเก็บข้อมูลจากศูนย์เรียนรู้
หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผาใน ๙ จังหวัด ในภาคเหนือ มีผลการศึกษา ดังนี้ 
 
๕.๑ ข้อมูลผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 

ผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผาใน ๙ จังหวัด
ภาคเหนือ ตอบแบบสอบถามมาทั้งสิ้น ๓๐ แห่ง จากจ านวน ๓๘ แห่ง แบ่งเป็นชุมชนที่เป็นศูนย์เรียนรู้
หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา ๒๔ แห่ง และชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จ านวน ๖ แห่ง รายละเอียด
แสดงในตารางที่ ๕.๑ โดยผู้น าชุมชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๒๘ คน เป็นเพศหญิง จ านวน ๒ คน  
มีอายุเฉลี่ย ๕๑ ปี รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๕.๒ ส่วนใหญ่จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 
๑๑ คน คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๓๖.๖๗  รายละเอียดแสดงในตารางที่  ๕ .๓ และมีอาชีพหลัก 
เป็นเกษตรกร จ านวน ๑๗ คน คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๕๖.๖๗ รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๕.๔ 
 
ตารางท่ี ๕.๑ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 
       ที่ตอบแบบสอบถาม 
 

จังหวัด ศูนย์เรียนรู้ ชุมชนต้นแบบ รวม (แห่ง) 
เชียงราย ๓ ๑ ๔ 
เชียงใหม่ ๔ ๑ ๕ 
ตาก ๒ ๑ ๓ 
น่าน ๒ ๑ ๓ 
พะเยา ๓ ๑ ๔ 
แพร่ ๒ ๑ ๓ 
แม่ฮ่องสอน ๓ ๐ ๓ 
ล าปาง ๒ ๐ ๒ 
ล าพูน ๓ ๐ ๓ 
รวม ๒๔ ๖ ๓๐  

 
 
 
 



 

๕๖ 

 

ตารางท่ี ๕.๒ เพศและอายุเฉลี่ยของผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและ 
        ชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 
 

เพศ จ านวน (คน) 
ชาย ๒๘ คน 
หญิง ๒ คน 
อายุเฉลี่ย ๕๑ ปี 

 
ตารางท่ี ๕.๓ ระดับการศึกษาของผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบ 
        ปลอดการเผา 
 

สถานะการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา ๓ ๑๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาตอนต้น ๓ ๑๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ๑๐ ๓๓.๓๓ 
อนุปริญญา/ปวส. ๑ ๓.๓๓ 
ปริญญาตรี ๑๑ ๓๖.๖๗ 
สูงกว่า ปริญญาตรี ๒ ๖.๖๗ 
รวม ๓๐ ๑๐๐ 

 

ตารางที่ ๕.๔ อาชีพหลักของผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการ

เผา 
 

ด้านสถานการณ์เป็นสมาชิกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบ
ปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผาใน ๙ จังหวัดภาคเหนือ จ านวน ๓๐ แห่ง โดยทุกชุมชนเป็น
สมาชิกเครือข่ายมากกว่า ๑  เครือข่าย โดยส่วนใหญ่ เป็นสมาชิก เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) สมาชิกศูนย์เรียนรู้ปลอดการเผา เครือข่ายป่าชุมชน 
จิตอาสาประชารัฐ และ เครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๕.๕ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เกษตรกร ๑๗ ๕๖.๖๗ 
รับจ้าง ๕ ๑๖.๖๗ 
ค้าขาย ๑ ๓.๓๓ 
ธุรกิจส่วนตัว ๕ ๑๖.๖๗ 
รับราชการ/พนักของรัฐ ๑ ๓.๓๓ 
พนักงานเอกชน ๑ ๓.๓๓ 
รวม ๓๐ ๑๐๐ 



 

๕๗ 

 

ตารางท่ี ๕.๕ สถานการณ์เป็นสมาชิกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบ 
       ปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 

รายการ 
เป็น  

จ านวนคน 
(ร้อยละ) 

ไม่เป็น  
จ านวนคน 
(ร้อยละ) 

รวมจ านวน
คน 

เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 

๒๕ 
(๘๓.๓๓) 

๕ 
(๑๖.๖๗) 

๓๐ 
(๑๐๐.๐๐) 

สมาชิกชุมชนปลอดการเผา 
๒๒ 

(๗๓.๓๓) 
๘ 

(๒๖.๖๗) 
๓๐ 

(๑๐๐.๐๐) 

สมาชิกศูนย์เรียนรู้ปลอดการเผา 
๒๓ 

(๗๖.๖๗) 
๗ 

(๒๓.๓๓) 
๓๐ 

(๑๐๐.๐๐) 

ประธานศูนย์เรียนรู้ปลอดการเผา 
๒๐ 

(๖๖.๖๗) 
๑๐ 

(๓๓.๓๓) 
๓๐ 

(๑๐๐.๐๐) 

เครือข่ายป่าชุมชน 
๒๓ 

(๗๖.๖๗) 
๗ 

(๒๓.๓๓) 
๓๐ 

(๑๐๐.๐๐) 

จิตอาสาประชารัฐ 
๒๔ 
(๘๐) 

๖ 
(๒๐) 

๓๐ 
(๑๐๐.๐๐) 

อาสาสมัครป้องกันไฟป่า 
๑๓ 

(๔๓.๓๓) 
๑๗ 

(๕๖.๖๗) 
๓๐ 

(๑๐๐.๐๐) 

ประธานหมู่บ้านปลอดการเผา 
๑๔ 

(๔๖.๖๗) 
๑๖ 

(๕๓.๓๓) 
๓๐ 

(๑๐๐.๐๐) 

เครือข่ายลุ่มน้ า 
๑๕ 
(๕๐) 

๑๕ 
(๕๐) 

๓๐ 
(๑๐๐.๐๐) 

เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 
(รสทป.) 

๑๖ 
(๕๓.๓๓) 

๑๔ 
(๔๖.๖๗) 

๓๐ 
(๑๐๐.๐๐) 

เครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน  
๑๙ 

(๖๓.๓๓) 
๑๑ 

(๓๖.๖๗) 
๓๐ 

(๑๐๐.๐๐) 

สมาชิกหมู่บ้านปลอดการเผา 
๑๑ 

(๓๖.๖๗) 
๑๙ 

(๖๓.๓๓) 
๓๐ 

(๑๐๐.๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๘ 

 

๕.๒ ข้อมูลชุมชน 
จากการเก็บข้อมูลศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 

จ านวน ๓๐ แห่ง พบว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยล้านนาดั้งเดิม จ านวน ๑๙ แห่ง คิดเป็นสัดส่วน
ที่ร้อยละ ๖๓.๓๓ เป็นชาติพันธุ์ชาวลาหู่ ชาติพันธุ์ม้ง ชาติพันธุ์ละว้า ชาติพันธุ์ไทลื้อ และชาติพันธุ์ผสม 
อาข่า ลาหู่ กะเหรี่ยง ชาติพันธุ์ละ ๑ แห่ง รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๕.๖ 

พื้นที่ใกล้เขตหมู่บ้าน พบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนมีพ้ืนที่ใกล้เขตป่าสงวนแห่งชาติ มีจ านวน ๑๘ แห่ง 
คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๖๐ รองลงมาชุมชนอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จ านวน ๖ แห่ง 
และชุมชนใกล้เขตวนอุทยาน/เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จ านวน ๒ แห่ง รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๕.๗ 

ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา พบว่า ส่วนใหญ่ 
มีพ้ืนที่ป่าชุมชน จ านวน ๒๓ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๗๖.๖๗ โดยเกือบทุกชุมชนเป็นชุมชนที่มีคณะ
จากภายนอกเข้าเยี่ยมชมหมู่บ้าน จ านวน ๒๗ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๙๐ และเป็นชุมชนที่มีพ้ืนที่
ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน/หมู่บ้าน จ านวน ๒๒ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๗๓.๓๓ รายละเอียดแสดง 
ในตารางที่ ๕.๘ 

ด้านการท าการเกษตร พบว่า ชุมชนส่วนใหญ่ท านา จ านวน ๒๓ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 
๗๖.๖๗  ท าไร่ข้าวโพด จ านวน ๒๐ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๖๖.๖๗ ท าสวนผลไม้ จ านวน ๑๘ แห่ง
คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๖๐ และมีการปลูกถั่ว มันส าปะหลัง ใบยาสูบ ยางพารา ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๒๐ – ๓๐ รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๕.๙ 

 
ตารางท่ี ๕.๖ สถานภาพกลุ่มชาติพันธุ์ 
 

สถานภาพกลุ่มชาติพันธุ์ จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 

ไม่เป็นกลุ่มชาติพันธ์ (คนไทยล้านนาเดิม) ๑๙ ๖๓.๓๓ 
อาข่า ๐ ๐.๐๐ 
ลาหู่ ๑ ๓.๓๓ 
กะเหรี่ยง ๐ ๐.๐๐ 
ม้ง ๑ ๓.๓๓ 
ละว้า ๑ ๓.๓๓ 
ไทลื้อ ๑ ๓.๓๓ 
ผสม อาข่า ลาหู่ กะเหรี่ยง ๑ ๓.๓๓ 
ไม่ตอบ ๖ ๒๐ 
รวม ๓๐ ๑๐๐.๐๐ 

 
 
 
 
 



 

๕๙ 

 

ตารางท่ี ๕.๗ พื้นที่ใกล้เขตหมู่บ้าน 
 

พื้นที่ใกล้หมู่บ้านเป็นเขต จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 

ป่าสงวนแห่งชาติ ๑๘ ๖๐.๐๐ 
อุทยานแห่งชาติ  ๖ ๒๐.๐๐ 
พ้ืนที่สาธารณะ ๑ ๓.๓๓ 
วนอุทยาน/เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๒ ๖.๖๗ 
ไม่เป็น ๓ ๑๐.๐๐ 
รวม ๓๐ ๑๐๐.๐๐ 

 

 
ตารางท่ี ๕.๘ ป่าชุมชน พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน และการเปิดเข้าเยี่ยมชมชุมชน 
 

รายการ 
มี 

จ านวนแห่ง 
(ร้อยละ) 

ไม่มี 
จ านวนแห่ง 
(ร้อยละ) 

รวม 
จ านวนแห่ง 
(ร้อยละ) 

พ้ืนที่มีป่าชุมชน 
๒๓ 

(๗๖.๖๗) 
๗ 

(๒๓.๓๓) 
๓๐ 

(๑๐๐.๐๐) 

พ้ืนที่ (หมู่บ้าน) มีคณะเข้าเยี่ยมชม 
๒๗ 

(๙๐.๐๐) 
๓ 

(๑๐.๐๐) 
๓๐ 

(๑๐๐.๐๐) 

มีพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน/หมู่บ้าน 
๒๒ 

(๗๓.๓๓) 
๘ 

(๒๖.๖๖) 
๓๐ 

(๑๐๐.๐๐) 
 
ตารางท่ี ๕.๙ การท าการเกษตร 
 

รายการ 
ท า 

จ านวนแห่ง 
(ร้อยละ) 

ไม่ท า 
จ านวนแห่ง 
(ร้อยละ) 

รวม 
จ านวนแห่ง 
(ร้อยละ) 

ข้าวโพด 
๒๐ 

(๖๖.๖๗) 
๑๐ 

(๓๓.๓๓) 
๓๐ 

(๑๐๐.๐๐) 

ท านา ๒๓ 
(๗๖.๖๗) 

๗ 
(๒๓.๓๓) 

๓๐ 
(๑๐๐.๐๐) 

สวนผลไม ้
๑๘ 

(๖๐.๐๐) 
๑๒ 

(๔๐.๐๐) 
๓๐ 

(๑๐๐.๐๐) 

ถั่ว 
๑๔ 

(๔๖.๖๗) 
๑๖ 

(๕๓.๓๓) 
๓๐ 

(๑๐๐.๐๐) 

มันส าปะหลัง 
๙ 

(๓๐.๐๐) 
๒๑ 

(๗๐.๐๐) 
๓๐ 

(๑๐๐.๐๐) 



 

๖๐ 

 

รายการ 
ท า 

จ านวนแห่ง 
(ร้อยละ) 

ไม่ท า 
จ านวนแห่ง 
(ร้อยละ) 

รวม 
จ านวนแห่ง 
(ร้อยละ) 

ใบยาสูบ 
๖ 

(๒๐.๐๐) 
๒๔ 

(๘๐.๐๐) 
๓๐ 

(๑๐๐.๐๐) 

ยางพารา 
๙ 

(๓๐.๐๐) 
๒๑ 

(๗๐.๐๐) 
๓๐ 

(๑๐๐.๐๐) 
 

  
๕.๓ การด าเนินกิจกรรมและการสนับสนุน 

ด้านการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จ านวนของศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอด 
การเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จ านวน ๓๐ แห่ง พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทุกแห่ง 
มีอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๑๐๐ มีการ
รณรงค์ สร้างจิตส านึก ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควันในหมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๙๐  
มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผา คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๘๐ ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือฟ้าใส ปลอดไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 
๘๐ แต่มีข้อสังเกตว่า ชุมชนที่มีการใช้แอพพลิเคชันอาสาโฟร์ไทย “Arsa4thai” รายงานสถานการณ์
สิ่งแวดล้อม มีเพียง ๗ ชุมชน คิดเป็นสัดส่วนทีร่้อยละ ๒๓.๓๓ เท่านั้น รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๕.๑๐ 
 
ตารางท่ี ๕.๑๐ กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
 

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
มี  

จ านวนแห่ง 
(ร้อยละ) 

ไม่มี  
จ านวนแห่ง 
(ร้อยละ) 

รวม 
จ านวนแห่ง 
(ร้อยละ) 

มีอาสาสมั ครพิทั กษ์ ท รัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม (ทสม.) 

๓๐ 
(๑๐๐.๐๐) 

๐ 
(๐.๐๐) 

๓๐ 
(๑๐๐.๐๐) 

มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผา  
๒๔ 

(๘๐.๐๐) 
๖ 

(๒๐.๐๐) 
๓๐ 

(๑๐๐.๐๐) 
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ เพ่ือฟ้าใส 
ปลอดไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ 

๒๔ 
(๘๐.๐๐) 

๖ 
(๒๐.๐๐) 

๓๐ 
(๑๐๐.๐๐) 

มีการณรงค์ สร้างจิตส านึก ลดการเผาในที่โล่ง 
และหมอกควันในหมู่บ้าน/ชุมชน 

๒๗ 
(๙๐.๐๐) 

๓ 
(๑๐.๐๐) 

๓๐ 
(๑๐๐.๐๐) 

มีการใช้แอพพลิเคชันอาสาโฟร์ไทย “Arsa4thai”  
รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 

๗ 
(๒๓.๓๓) 

๒๓ 
(๗๖.๖๗) 

๓๐ 
(๑๐๐.๐๐) 

 
 
 



 

๖๑ 

 

ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชน
ต้นแบบปลอดการเผาประเภทงบประมาณและเครื่องมืออุปกรณ์  พบว่า มีชุมชนที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุน จ านวน ๑๙ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนทีร่้อยละ ๖๓.๓๓ ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ 
จ านวน ๑๔ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๔๖.๖๗ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการไฟป่า  
เมื่อพิจารณาแยกประเภทชุมชนที่ได้รับงบประมาณกับอุปกรณ์ พบว่า ชุมชนที่ได้รับทั้งงบประมาณและ
สิ่งของอุปกรณ์ มีจ านวน ๑๑ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๓๖.๖๗ ชุมชนที่ได้รับแต่งบประมาณ จ านวน 
๘ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๒๖.๖๗ ชุมชนที่ได้รับแต่สิ่งของอุปกรณ์สนับสนุน จ านวน ๓ แห่ง คิดเป็น
สัดส่วนที่ร้อยละ ๑๐ และชุมชนที่ไม่ได้รับการสนับสนุนทั้งงบประมาณ และอุปกรณ์ จ านวน ๘ แห่ง  
คิดเป็นสัดส่วนทีร่้อยละ ๒๖.๖๗ รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๕.๑๑  
 
ตารางท่ี ๕.๑๑ งบประมาณและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน 
 

งบประมาณได้รับสนับสนุน พื้นที่ (แห่ง) ร้อยละ 
น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ๖ ๓๑.๕๘ 
๑๐,๐๐๐- ๒๐,๐๐๐ ๓ ๑๕.๗๙ 
๒๐,๐๐๑ -๓๐,๐๐๐ ๓ ๑๕.๗๙ 
๓๐,๐๐๑ - ๔๐,๐๐๐ ๓ ๑๕.๗๙ 
๔๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕.๒๖ 
มากกว่า ๕๐,๐๐๐ ๓ ๑๕.๗๙ 

รวม ๓๐ ๑๐๐.๐๐ 
ได้รับงบประมาณ ๑๙ ๖๓.๓๓ 
ไม่ได้รับงบประมาณ ๑๑ ๓๖.๖๗ 

รวม ๓๐ ๑๐๐.๐๐ 
เครื่องมืออุปกรณ์ พื้นที่ (แห่ง) ร้อยละ 

ได้รับการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ ๑๔ ๔๖.๖๗ 
ไม่ได้รับการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ ๑๖ ๕๓.๓๓ 

รวม ๓๐ ๑๐๐.๐๐ 
งบประมาณและอุปกรณ์ พื้นที่ (แห่ง) ร้อยละ 

ได้แต่งบประมาณ  ๘ ๒๖.๖๗ 
ได้แต่สิ่งของอุปกรณ์สนับสนุน ๓ ๑๐.๐๐ 
ได้ทั้งงบประมาณ และสิ่งของอุปกรณ์ ๑๑ ๓๖.๖๗ 
ไม่ได้ทั้งงบประมาณ และอุปกรณ์ ๘ ๒๖.๖๗ 

รวม ๓๐ ๑๐๐.๐๐ 
 
 
 



 

๖๒ 

 

ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชน
ต้นแบบปลอดการเผา ประเภทเอกสารประชาสัมพันธ์/หนังสือ/โปสเตอร์/สื่อ CD พบว่า ศูนย์เรียนรู้
หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา ได้รับเอกสารประชาสัมพันธ์/หนังสือ/
โปสเตอร์/สื่อ CD จ านวน ๑๕ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนทีร่้อยละ ๕๐ รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๕.๑๒ 

 
ตารางท่ี ๕.๑๒ ได้เอกสารประชาสัมพันธ์/หนังสือ/โปสเตอร์/สื่อ CD 
 

รายการ 
ได้รับ 

จ านวนแห่ง 
(ร้อยละ) 

ไม่ได้รับ 
จ านวนแห่ง 
(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ได้รับ 
๑๕ 

(๕๐.๐๐) 
๑๕ 

(๕๐.๐๐) 
๓๐ 

(๑๐๐.๐๐) 

ไม่ได้รับ 
๑๕ 

(๕๐.๐๐) 
๑๕ 

(๕๐.๐๐) 
๓๐ 

(๑๐๐.๐๐) 
 

ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชน
ต้นแบบปลอดการเผา ประเภทได้รับเชิญไปเข้ารับการประชุม  พบว่า ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอด
การเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผาได้รับเชิญไปเข้ารับการประชุม จ านวน ๑๗ แห่ง คิดเป็นสัดส่วน 
ทีร่้อยละ ๕๖.๖๗ รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๕.๑๓ 

 
ตารางท่ี ๕.๑๓ ได้รับเชิญไปเข้ารับการประชุม 
 

รายการ 
ได้รับ 

จ านวนแห่ง 
(ร้อยละ) 

ไม่ได้รับ 
จ านวนแห่ง 
(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ได้รับเชิญ 
๑๗ 

(๕๖.๖๗) 
๑๓ 

(๔๓.๓๓) 
๓๐ 

(๑๐๐.๐๐) 

ไม่ได้รับเชิญ 
๑๓ 

(๔๓.๓๓) 
๑๗ 

(๕๖.๖๗) 
๓๐ 

(๑๐๐.๐๐) 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ชุมชนที่มีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงไปใน
พ้ืนที่ เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน า และมาให้ความรู้ จ านวน ๑๖ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๕๓.๓๓ 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๕.๑๔ 

 
 
 
 
 



 

๖๓ 

 

ตารางท่ี ๕.๑๔ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงไปในพื้นที่ 
 

รายการ จ านวน (แหง่) ร้อยละ 
มีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงไป ๑๖ ๕๓.๓๓ 
ไม่มี ๑๔ ๔๖.๖๖ 
รวม ๓๐ ๑๐๐.๐๐ 

 
ด้านการด าเนินกิจกรรม พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอด

การเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จ านวน ๓๐ แห่ง ส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรมครบทุกกิจกรรม  
แต่พบว่า กิจกรรมการแจ้งเบาะแสการลักลอบเผา มีจ านวนเพียง ๑๒ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๔๐ 
ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อย รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๕.๑๕ 

 
ตารางท่ี ๕.๑๕ การด าเนินกจิกรรม 
 

กิจกรรม 

ความถี่ในการท ากิจกรรมของ 
แต่ละศูนย์เรียนรู้ (แห่ง) จ านวนแห่ง 

ที่มีกิจกรรม 
(ร้อยละ) 

จ านวนที่
แห่งที่ไม่มี
กิจกรรม  
(ร้อยละ) 

ไม่
เคย 

๑ 
ครั้ง 

๒-๔ 
ครั้ง 

๕  
ครั้งขึ้น

ไป 

ท าแนวกันไฟ ๒ ๔ ๑๕ ๙ 
๒๘  

(๙๓.๓๓) 
๒  

(๖.๖๗) 

ลาดตระเวนป้องกันไฟ/ลาดตระเวนป่า ๒ ๑ ๓ ๒๔ 
๒๘  

(๙๓.๓๓) 
๒  

(๖.๖๗) 

ท าฝายกั้นน้ า/ฝายชะลอน้ า ๔ ๙ ๑๒ ๕ 
๒๖  

(๘๖.๖๗) 
๔  

(๑๓.๓๓) 

ดับไฟป่า ๔ ๓ ๑๐ ๑๓ 
๒๖  

(๘๖.๖๗) 
๔  

(๑๓.๓๓) 

ปลูกป่า ๕ ๑๓ ๑๑ ๑ 
๒๕  

(๘๓.๓๓) 
๕  

(๑๖.๖๗) 
ประชุมจัดท าบัญชีรายชื่อชาวบ้าน 
ที่มีอาชีพเก็บของป่า ล่าสัตว์ 

๖ ๑๔ ๘ ๒ 
๒๔  

(๘๐.๐๐) 
๖  

(๒๐.๐๐) 
ประชุมวางกฎกติกา การห้ ามเผา 
ของชุมชน 

๒ ๘ ๑๔ ๖ 
๒๘  

(๙๓.๓๓) 
๒  

(๖.๖๗) 
ร่วมกิจกรรมประกวดหมู่บ้านปลอด
การเผา 

๙ ๑๕ ๖ ๐ 
๒๑  

(๗๐.๐๐) 
๙  

(๓๐.๐๐) 
 
 



 

๖๔ 

 

กิจกรรม 

ความถี่ในการท ากิจกรรมของ 
แต่ละศูนย์เรียนรู้ (แห่ง) จ านวนแห่ง 

ที่มีกิจกรรม 
(ร้อยละ) 

จ านวนที่
แห่งทีไ่ม่มี
กิจกรรม  
(ร้อยละ) 

ไม่
เคย 

๑ 
ครั้ง 

๒-๔ 
ครั้ง 

๕  
ครั้งขึ้น

ไป 
ประชุมแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ 
เกี่ ย วกั บปั ญ ห าไฟป่ าห มอกควัน  
การเผาในที่โล่ง 

๑ ๖ ๑๖ ๗ 
๒๙  

(๙๖.๖๗) 
๑  

(๓.๓๓) 

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ปลอดการเผา ๒ ๓ ๘ ๑๗ 
๒๘  

(๙๓.๓๓) 
๒  

(๖.๖๗) 
เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า  
หรือการเผา 

๙ ๓ ๑๐ ๘ 
๒๑  

(๗๐.๐๐) 
๙  

(๓๐.๐๐) 

แจ้งเบาะแสการลักลอบเผา ๑๘ ๕ ๓ ๔ 
๑๒  

(๔๐.๐๐) 
๑๘  

(๖๐.๐๐) 
รายงานสถานการณ์ไฟป่า/หมอกควัน
ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๔ ๔ ๗ ๑๕ 
๒๖  

(๘๖.๖๗) 
๔  

(๑๓.๓๓) 
ประชุม เพ่ือประเมิน  และติดตาม
ความส าเร็จของกิจกรรมปลอดการเผา  
หรือปัญหาไฟป่า 

๒ ๗ ๑๔ ๗ 
๒๘  

(๙๓.๓๓) 
๒  

(๖.๖๗) 

ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ามาเยี่ยมชม  
ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม 

๒ ๖ ๑๑ ๑๑ 
๒๘  

(๙๓.๓๓) 
๒  

(๖.๖๗) 
 
กิจกรรมที่ชุมชนเคยเข้าร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า มีกิจกรรมร่วมกับหมู่บ้าน

ใกล้เคียงในเขตต าบล กิจกรรมในระดับอ าเภอ กิจกรรมที่เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้จัด  
และกิจกรรมที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นผู้จัด มีค่าเฉลี่ยในการจัดกิจกรรมอยู่ที่ ๒-๔ ครั้งต่อปี 
และส าหรับกิจกรรมที่มีชุมชนเข้าไปร่วมกิจกรรมน้อยที่สุด คือ กิจกรรมที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช เป็นผู้จัด รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๕.๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี ๕.๑๖ กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในชุมชน 
 

รายการ 

ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละแห่ง จ านวน
ความถี่เฉลี่ย
ที่เข้าร่วม 

(ครั้ง) 

แปล
ข้อมูล ไม่เคย  

(ร้อยละ) 
๑ ครั้ง 

(ร้อยละ) 
๒-๔ ครั้ง 
(ร้อยละ) 

๕ ครั้งขึ้น
ไป 

(ร้อยละ) 

รวมจ านวน
แห่ง 

(ร้อยละ) 

กิจกรรมสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นเองภายในหมู่บ้าน 
๐  
(๐) 

๕  
(๑๖.๖๗) 

๑๕  
(๕๐) 

๑๐  
(๓๓.๓๓) 

๓๐  
(๑๐๐) 

๒.๑๗ ๒-๔ ครั้ง 

กิจกรรมร่วมกับหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตต าบล 
๓  

(๑๐) 
๙  

(๓๐) 
๑๔  

(๔๖.๖๗)  
๔  

(๑๓.๓๓) 
๓๐  

(๑๐๐) 
๑.๖๓ ๒-๔ ครั้ง 

กิจกรรมในระดับอ าเภอ 
๑  

(๓.๓๓) 
๙  

(๓๐) 
๑๖  

(๕๓.๓๓) 
๔  

(๑๓.๓๓) 
๓๐  

(๑๐๐) 
๑.๗๗ ๒-๔ ครั้ง 

กิจกรรมในระดับจังหวัด 
๘  

(๒๖.๖๗) 
๖  

(๒๐) 
๑๓  

(๔๓.๓๓) 
๓  

(๑๐) 
๓๐  

(๑๐๐) 
๑.๓๗ ๑ ครั้ง 

กิจกรรมที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด เป็นผู้จัด 

๓  
(๑๐) 

๑๒  
(๔๐) 

๑๒  
(๔๐) 

๓  
(๑๐) 

๓๐  
(๑๐๐) 

๑.๕๐ ๑ ครั้ง 

กิจกรรมที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้จัด 
๔  

(๑๓.๓๓) 
๕  

(๑๖.๖๗) 
๑๘  
(๖๐) 

๓  
(๑๐) 

๓๐  
(๑๐๐) 

๑.๖๗ ๒-๔ ครั้ง 

กิจกรรมที่เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้จัด 
๔  

(๑๓.๓๓) 
๗  

(๒๓.๓๓) 
๑๔  

(๔๖.๖๗) 
๕  

(๑๖.๖๗) 
๓๐  

(๑๐๐) 
๑.๖๗ ๒-๔ ครั้ง 

 
 
 
 ๖๕ 
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รายการ 

ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละแห่ง จ านวน
ความถี่เฉลี่ย
ที่เข้าร่วม 

(ครั้ง) 

แปล
ข้อมูล ไม่เคย  

(ร้อยละ) 
๑ ครั้ง 

(ร้อยละ) 
๒-๔ ครั้ง 
(ร้อยละ) 

๕ ครั้งขึ้น
ไป 

(ร้อยละ) 

รวมจ านวน
แห่ง 

(ร้อยละ) 

กิจกรรมที่กรมป่าไม้ เป็นผู้จัด 
๙  

(๓๐) 
๑๐  

(๓๓.๓๓) 
๙  

(๓๓.๓๓) 
๒  

(๓.๓๓) 
๓๐  

(๑๐๐) 
๑.๑๓ ๑ ครั้ง 

กิจกรรมที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้จัด 
๑๕  
(๕๐) 

๔  
(๑๓.๓๓) 

๑๐  
(๓๓.๓๓) 

๑  
(๓.๓๓) 

๓๐  
(๑๐๐) 

๐.๙๐ ๑ ครั้ง 

กิจกรรมที่กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้จัด 
๗  

(๒๓.๓๓) 
๑๐  

(๓๓.๓๓) 
๑๒  
(๔๐) 

๑  
(๓.๓๓) 

๓๐  
(๑๐๐) 

๑.๒๓ ๑ ครั้ง 

กิจกรรมที่ เกษตรอ าเภอ เป็นผู้จัด 
๑๒  
(๔๐) 

๗ 
(๒๓.๓๓) 

๙  
(๓๐) 

๒  
(๖.๖๗) 

๓๐  
(๑๐๐) 

๑.๐๓ ๑ ครั้ง 

กิจกรรมที่ โรงเรียน เป็นผู้จัด 
๑๐ 

(๓๓.๓๓) 
๑๒  
(๔๐) 

๖  
(๒๐) 

๒  
(๖.๖๗) 

๓๐  
(๑๐๐) 

๑.๐๐ ๑ ครั้ง 

๖๖ 
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จากการสอบถามระดับการด าเนินกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและ
ชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จ านวน ๓๐ แห่ง พบว่า มีการจัดกิจกรรมประชุม/อบรม รวบรวมคนในชุมชน
ท ากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และเปิดให้คนภายนอกเข้าเยี่ยมชม อยู่ในระดับมาก แต่มีการด าเนินกิจกรรม
กับชุมชนอ่ืน ๆ อยู่ในระดับปานกลาง รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๕.๑๗ 

ตารางท่ี ๕.๑๗ กิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผามีกิจกรรม 
  

  

 หมายเหต ุ: เก็บข้อมูลเฉพาะชุมชนที่มีการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 

ความถี่ในการท ากิจกรรมของแต่ละแห่ง 

รวม 
(ร้อย
ละ) 

จ านวน
ความถี่
เฉลี่ยที่
เข้า
ร่วม 
(คร้ัง) 

แปล
ข้อมูล 

ไม่มี 
(ร้อย
ละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

ปาน
กลาง 

(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

จัดกิจกรรมประชุม/อบรม 
๐  
(๐) 

๒ 
 (๘.๓๓) 

๑๐ 
(๔๑.๖๗) 

๑๑ 
(๔๕.๘๓) 

๑  
(๔.๑๗) 

๒๔ 
(๑๐๐) 

๒.๔๖ มาก 

รวมคนในชุมชนท ากิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม 

๐  
(๐) 

๐  
(๐) 

๖ 
 (๒๕) 

๑๔ 
(๕๘.๓๓) 

๔ 
(๑๖.๖๗) 

๒๔ 
(๑๐๐) 

๒.๙๒ มาก 

เปิดให้คนภายนอกเข้าเยีย่มชม 
๐ 

 (๐) 
๓ 

(๑๒.๕๐) 
๕ 

(๒๐.๘๓) 
๑๓ 

(๕๔.๑๗) 
๓ 

(๑๒.๕๐) 
๒๔ 

(๑๐๐) 
๒.๖๗ มาก 

จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนอื่น ๆ 
๑ 

(๔.๑๗) 
๐  
(๐) 

๑๓ 
(๕๔.๑๗) 

๙ 
(๓๗.๕๐) 

๑  
(๔.๑๗) 

๒๔ 
(๑๐๐) 

๒.๓๘ ปานกลาง 
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๕.๔ ผลลัพธ์การด าเนินกิจกรรม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอด

การเผา จ านวน ๓๐ แห่ง มีหน่วยงานเข้าเยี่ยมชม ดูงาน ในหมู่บ้านโดยส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย และโรงเรียน รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๕.๑๘ 

 
ตารางท่ี ๕.๑๘ หน่วยงานที่เข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้าน 

 

หน่วยงานที่เข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้าน 

มี
หน่วยงาน

เข้ามา
เยี่ยมชม 
(ร้อยละ) 

ไม่มี
หน่วยงาน

เข้ามา
เยี่ยมชม 
(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

องค์กรปกครอง 
๑๔ 

(๔๖.๖๗) 
๑๖ 

(๕๓.๓๓) 
๓๐ 

(๑๐๐.๐๐) 

โรงเรียน ๑๐ 
(๓๓.๓๓) 

๒๐ 
(๖๖.๖๗) 

๓๐ 
(๑๐๐.๐๐) 

หน่วยงานราชการ ๑๔ 
(๔๖.๖๗) 

๑๖ 
(๕๓.๓๓) 

๓๐ 
(๑๐๐.๐๐) 

มหาวิทยาลัย ๑๑ 
(๓๖.๖๗) 

๑๙ 
(๖๓.๓๓) 

๓๐ 
(๑๐๐.๐๐) 

องค์กรชาวบ้าน ๖ 
(๒๐.๐๐) 

๒๔ 
(๘๐.๐๐) 

๓๐ 
(๑๐๐.๐๐) 

องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ๓ 
(๑๐.๐๐) 

๒๗ 
(๙๐.๐๐) 

๓๐ 
(๑๐๐.๐๐) 

บริษัท ห้างร้าน ธุรกิจ ๒ 
(๖.๖๗) 

๒๘ 
(๙๓.๓๓) 

๓๐ 
(๑๐๐.๐๐) 

 
ด้านสถานการณ์ความรุนแรงของไฟป่าหมอกควันระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน  

พ.ศ. ๒๕๖๒ เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชน
ต้นแบบปลอดการเผา จ านวน ๓๐ แห่ง ให้ข้อมูลว่า  

มีชุมชนที่ประสบปัญหาด้านไฟป่ามีจ านวน ๒๔ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๘๐ เกิดปัญหา
ฝุ่นควันจากการเผารอบ ๆ หมู่บ้าน จ านวน ๒๓ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๗๖.๖๖ และการกลั่นแกล้ง
ให้เกิดไฟป่า จ านวน ๑๕ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๕๐ แต่เมื่อค านวณสถานการณ์ภาพรวมของทุก
ชุมชน พบว่า สถานการณ์ความรุนแรงในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ลดลงมากกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนประเด็นด้าน
การเผาเพ่ือเก็บของป่า ล่าสัตว์ การเผาขยะ การเผาวัชพืช การเผาซังข้าว หรือข้าวโพด การเผาพืชไร่อ่ืน 
และอุบัติเหตุไฟไหม้ป่าจากนักท่องเที่ยว มีแนวโน้มว่าอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวภายในศูนย์เรียนรู้
หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๕.๑๙  
และตารางที่ ๕.๒๐ ส าหรับสถานการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและ
ชุมชนต้นแบบปลอดการเผา สามารถดูรายละเอียดได้ในตารางที่ ๕.๒๑ 
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ตารางที่ ๕.๑๙ สถานการณ์ความรุนแรงของไฟป่าหมอกควันระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน  
                   พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

รายการ 

สถานการณ์ความรุนแรงของไฟป่าหมอกควันระหว่าง 
เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในชุมชน 

ไม่มี 
(ร้อยละ) 

ลดลงมาก 
(ร้อยละ) 

ลดลง 
(ร้อยละ) 

เพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ) 

เพ่ิมขึ้นมาก 
(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ระดับ
ความ
รุนแรง
เฉลี่ย 

เกิดไฟป่า 
๖ 

(๒๐) 
๖ 

(๒๐) 
๙ 

(๓๐) 
๗ 

(๒๓.๓๓) 
๒ 

(๖.๖๗) 
๓๐ 

(๑๐๐) 
๑.๗๖ 

การเผาซังข้าวหรือ
ข้าวโพด 

๑๘ 
(๖๐) 

๖ 
(๒๐) 

๖ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๓๐  
(๑๐๐) 

๐.๖๐ 

การเผาวัชพืช 
๑๔ 

(๔๖.๖๗) 
๑๑ 

(๓๖.๖๗) 
๕ 

(๑๖.๖๗) 
๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๓๐ 
 (๑๐๐) 

๐.๗๐ 

การเผาขยะ 
๑๙ 

(๖๓.๓๓) 
๕ 

(๑๖.๖๗) 
๖ 

(๒๐) 
๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๓๐  
(๑๐๐) 

๐.๕๖ 

การเผาพืชไร่ อื่น ๆ 
๑๗ 

(๕๖.๖๗) 
๖ 

(๒๐) 
๖ 

(๒๐) 
๑ 

(๓.๓๓) 
๐ 
(๐) 

๓๐ 
 (๑๐๐) 

๐.๗๐ 

การเผาเพื่อเก็บของป่า 
ล่าสตัว ์

๑๖ 
(๕๓.๓๓) 

๖ 
(๒๐) 

๖ 
(๒๐) 

๒ 
(๖.๖๗) 

๐ 
(๐) 

๓๐  
(๑๐๐) 

๐.๘๐ 

มีการกลั่นแกล้งให้เกิด
ไฟป่า 

๑๕ 
(๕๐) 

๕ 
(๑๖.๖๗) 

๓ 
(๑๐) 

๗ 
(๒๓.๓๓) 

๐ 
(๐) 

๓๐ 
 (๑๐๐) 

๑.๐๖ 
 

อุบัติเหตไุฟไหม้ป่าจาก
นักท่องเที่ยว 

๒๖ 
(๘๖.๖๗) 

๓ 
(๑๐) 

๑ 
๓.๓๓) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๓๐  
(๑๐๐) 

๐.๑๖ 

ฝุ่นควันจากการเผารอบ  ๆ
หมู่บ้าน 

๗ 
(๒๓.๓๓) 

๑๑ 
(๓๖.๖๗) 

๕ 
(๑๖.๖๗) 

๔ 
(๑๓.๓๓) 

๓ 
(๑๐.๐๐) 

๓๐ 
(๑๐๐) 

๑.๕๐ 

 
จากตารางที่ ๕.๑๙ เมื่อค านวณระดับความรุนแรงเฉลี่ยของการเกิดไฟป่าได้แล้ว สามารถ

สรุปผลและเรียงล าดับสถานการณ์ความรุนแรงของไฟป่าหมอกควันระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ -เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ดังตารางที่ ๕.๒๐ 
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ตารางที่ ๕.๒๐ ล าดับสถานการณ์ความรุนแรงของไฟป่าหมอกควันระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ –  
                     เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
ล าดับ รายการ เฉลี่ย แปลข้อมลู 

๑ เกิดไฟป่า ๑.๗๖ 
มีความรุนแรง 

แต่สถานการณ์ความรุนแรงลดลง 

๒ ฝุ่นควันจากการเผารอบ ๆ หมู่บ้าน ๑.๕๐ 
มีความรุนแรง 

แต่สถานการณ์ความรุนแรงลดลงมาก 

๓ มีการกลั่นแกล้งให้เกิดไฟป่า ๑.๐๖ 
มีความรุนแรง 

แต่สถานการณ์ความรุนแรงลดลงมาก 
๔ การเผาเพื่อเก็บของป่า ล่าสัตว ์ ๐.๘๐ ไม่รุนแรง 
๕ การเผาวัชพืช ๐.๗๐ ไม่รุนแรง 
๖ การเผาพืชไร่อื่น ๐.๗๐ ไม่รุนแรง 
๗ การเผาซังข้าว หรือข้าวโพด ๐.๖๐ ไม่รุนแรง 
๘ การเผาขยะ ๐.๕๖ ไม่รุนแรง 
๙ อุบัติเหตไุฟไหม้ป่าจากนักท่องเที่ยว ๐.๑๖ ไม่รุนแรง 

 
ตารางท่ี ๕.๒๑ สถานการณ์ความรุนแรงในพืน้ทีศู่นย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา 
                   และชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 

ล าดับ หมู่บ้าน จังหวัด 
คะแนนความรุนแรง 
 (คะแนนเต็ม ๓๖) 

อันดับ 
แปล
ข้อมูล 

๑ 
บ้านแม่แมะ หมู่ที่ ๑๑  
ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว 

เชียงใหม่ ๐ ๑ ไม่ม ี

๒ 
บ้านน้ าเกี๋ยนเหนือ หมู่ที่ ๒  
ต าบลน้ าเกี๊ยน อ าเภอภูเพียง  

น่าน ๐ ๑ ไม่ม ี

๓ บ้านปี้ หมู่ที่ ๑ ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า พะเยา ๑ ๒ แทบไม่ม ี

๔ 
บ้านป่าบุก หมู่ที่ ๑๐  
ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง 

ล าพูน ๑ ๒ แทบไม่ม ี

๕ บ้านทุ่งศรี หมู่ ๓ ต าบลทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง แพร่ ๑ ๒ แทบไม่ม ี

๖ 
บ้านป่าเป้า ๔๑/๑ หมู่ที่ ๖  
ต าบลบ่อแก้ว อ าเภอนาหมื่น 

น่าน ๒ ๓ แทบไม่ม ี

๗ 
บ้านหัวทุ่ง หมู่ ๑๔  
ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว 

เชียงใหม่ ๓ ๔ แทบไม่ม ี

๘ 
บ้านดง-บ้านห้วยห้อม หมู่ที่ ๕ และ หมู่ที่ ๑ 
ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย 

แม่ฮ่องสอน ๓ ๔ แทบไม่ม ี

๙ 
บ้านม้ง-ดอยปุย หมู่ที่ ๑๑  
ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง 

เชียงใหม่ ๔ ๕ แทบไม่ม ี

๑๐ 
บ้านแม่กึ้ดหลวง หมู่ที่ ๑  
ต าบลแม่กาษา อ าเภอแมส่อด 

ตาก ๕ ๖ แทบไม่ม ี

๑๑ 
บ้านใหม่กาดเหนือ หมู่ที่ ๒๐  
ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ 

ล าพูน ๖ ๗ แทบไม่ม ี
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ล าดับ หมู่บ้าน จังหวัด 
คะแนนความรุนแรง 
 (คะแนนเต็ม ๓๖) 

อันดับ 
แปล
ข้อมูล 

๑๒ บ้านผาขวาง หมู่ที่ ๔ ต าบลบ่อ อ าเภอเมือง น่าน ๗ ๘ แทบไม่ม ี

๑๓ 
บ้านท่าปุยตก หมู่ที่ ๕ ต าบลย่านรี  
อ าเภอสามเงา 

ตาก ๘ ๙ ลดลงมาก 

๑๔ 
บ้านทุ่งห้าเหนือ หมู่ที่ ๑๒  
ต าบลสันสลี อ าเภอเวยีงป่าเป้า 

เชียงราย ๘ ๙ ลดลงมาก 

๑๕ 
บ้านดอนมูล หมู่ที่ ๘  
ต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง 

ล าพูน ๘ ๙ ลดลงมาก 

๑๖ 
บ้านหัวน้ าแม่สะกึด หมู่ที่ ๑๐  
ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมือง 

แม่ฮ่องสอน ๘ ๙ ลดลงมาก 

๑๗ 
บ้านน้ าพร้าว หมู่ที่ ๖  
ต าบลไทรย้อย อ าเภอเด่นชัย  

แพร่ ๙ ๑๐ ลดลงมาก 

๑๘ 
บ้านขอใต้ หมู่ที่ ๔ ต าบลบ้านขอ  
อ าเภอเมืองปาน 

ล าปาง ๙ ๑๐ ลดลงมาก 

๑๙ 
บ้านห้วยขมนอก หมู่ที่ ๑๐  
ต าบลแมย่าว อ าเภอเมือง 

เชียงราย ๙ ๑๐ ลดลงมาก 

๒๐ บ้านค่าไพบูลย์ หมู่ที่ ๒ ต าบลปง อ าเภอปง  พะเยา ๙ ๑๐ ลดลงมาก 

๒๑ 
บ้านแม่กลางหลวง หมู่ที่ ๑๗  
ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง 

เชียงใหม่ ๙ ๑๐ ลดลงมาก 

๒๒ 
บ้านแม่ห่างใต้ หมู่ท่ี ๖  
ต าบลเวยีงกาหลง อ าเภอเวยีงป่าเป้า 

เชียงราย ๑๐ ๑๑ ลดลงมาก 

๒๓ บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑ ต าบลออย อ าเภอปง   พะเยา ๑๐ ๑๑ ลดลงมาก 

๒๔ 
บ้านวังหงส ์หมู่ที่ ๑  
ต าบลวังหงส์ อ าเภอเมืองแพร ่

แพร่ ๑๑ ๑๒ ลดลงมาก 

๒๔ 
บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ ๙  
ต าบลแมโ่ป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด  

เชียงใหม่ ๑๑ ๑๒ ลดลงมาก 

๒๕ บ้านต้นต้อง หมู่ที่ ๕ ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง ล าปาง ๑๒ ๑๓ ลดลงมาก 

๒๖ 
บ้านร่องปอ หมู่ที่ ๗  
ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว 

พะเยา ๑๔ ๑๕ ลดลงมาก 

๒๗ 
บ้านท่าไผ่ ๑๖๒/๓ หมู่ที่ ๓  
ต าบลยกกระบตัร อ าเภอสามเงา 

ตาก ๑๘ ๑๙ ลดลง 

๒๙ บ้านต่อแพ หมู่ที่ ๑ ต าบลแม่เงา อ าเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน ๒๐ ๒๑ ลดลง 

๓๐ 
บ้านแม่เลยีบ หมู่ที่ ๒  
ต าบลโชคชัย อ าเภอดอยหลวง 

เชียงราย ๒๐ ๒๑ ลดลง 
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ด้านความส าเร็จของกิจกรรมต่อการลดปัญหาความรุนแรงของปัญหาหมอกควัน  มีชุมชนให้
ข้อมูลจ านวน ๒๙ แห่ง และมีจ านวน ๑ แห่ง ไม่ตอบค าถามในส่วนนี้ คือ ชุมชนบ้านปี้ หมู่ที่ ๑ ต าบลเวียง 
อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา พบว่า กิจกรรมที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด าเนินการในศูนย์เรียนรู้
หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ เห็นว่า กิจกรรมส่วน
ใหญ่สามารถช่วยลดปัญหาความรุนแรงของหมอกควันได้ในระดับมาก เมื่อพิจารณาล าดับกิจกรรมที่
สามารถลดปัญหาความรุนแรงระดับมาก ๓ อันดับแรก พบว่า อันดับ ๑ คือ กิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มเฝ้า
ระวังไฟป่า อันดับ ๒ คือ การส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว และอันดับ ๓ คือ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
ผ่านหอกระจายข่าว 

ส่วนกิจกรรมที่ลดปัญหาความรุนแรงได้น้อยที่สุด คือ โปสเตอร์/แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์  
และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่เห็นว่า สามารถลดปัญหาได้ในระดับปานกลาง 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ ตารางที่ ๕.๒๒ และ ตารางที่ ๕.๒๓ 



 

ตารางท่ี ๕.๒๒ ความส าเร็จของกิจกรรมต่อการลดปัญหาความรุนแรงของปัญหาหมอกควัน 

 
 
 

รายการ 

ความส าเร็จของชุมชนต้นแบบปลอดการเผา  
ในการท ากิจกรรมต่อการลดปัญหาความรุนแรงของปัญหาหมอกควัน 

น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ระดับ
คะแนน

ความส าเร็จ
เฉลี่ย 

แปลงข้อมลู 

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ที่จัดขึ้นโดยศูนย์เรยีนรู้ของหมู่บ้าน  
๒  

(๖.๙๐) 
๒  

(๖.๙๐) 
๙  

(๓๑.๐๓) 
๑๒  

(๔๑.๓๘) 
๔  

(๑๓.๗๙) 
๒๙  

(๑๐๐) 
๓.๔๘ มาก 

กิจกรรมรณรงค์ลดไฟป่าหมอกควัน 
๑  

(๓.๔๕) 
๒  

(๖.๙๐) 
๕  

(๑๗.๒๔) 
๑๗  

(๕๘.๖๒) 
๔  

(๑๓.๗๙) 
๒๙  

(๑๐๐) 
๓.๗๒ มาก 

โปสเตอร์/แผ่นพับ ประชาสัมพันธ ์
๔  

(๑๓.๗๙) 
๒  

(๖.๙๐) 
๖  

(๒๐.๖๙) 
๑๕  

(๕๑.๗๒) 
๒  

(๖.๙๐) 
๒๙  

(๑๐๐) 
๓.๓๑ ปานกลาง 

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ 
๒  

(๖.๙๐) 
๕  

(๑๗.๒๔) 
๗  

(๒๔.๑๔) 
๑๓  

(๔๔.๘๓) 
๒  

(๖.๙๐) 
๒๙  

(๑๐๐) 
๓.๒๘ ปานกลาง 

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ 
๔  

(๑๓.๗๙) 
๓  

(๑๐.๓๔) 
๓  

(๑๐.๓๔) 
๑๔  

(๔๘.๒๘) 
๕  

(๑๗.๒๔) 
๒๙  

(๑๐๐) 
๓.๔๕ มาก 

การรณรงค์ประชาสัมพันธผ์่านหอกระจายข่าว 
๒  

(๖.๙๐) 
๓  

(๑๐.๓๔) 
๑  

(๓.๔๕) 
๘  

(๒๗.๕๙) 
๑๕  

(๕๑.๗๒) 
๒๙  

(๑๐๐) 
๔.๐๗ มาก 

การจัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังไฟป่า 
๐  

(๐.๐๐) 
๒  

(๖.๙๐) 
๗  

(๒๔.๑๔) 
๔  

(๑๓.๗๙) 
๑๖  

(๕๕.๑๗) 
๒๙  

(๑๐๐) 
๔.๑๗ มาก 

การประกวดหมู่บ้านปลอดการเผา 
๓  

(๑๐.๓๔) 
๑  

(๓.๔๕) 
๕  

(๑๗.๒๔) 
๑๔  

(๔๘.๒๘) 
๖  

(๒๐.๖๙) 
๒๙  

(๑๐๐) 
๓.๖๖ มาก 

๗๓ 
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รายการ 

ความส าเร็จของชุมชนตน้แบบปลอดการเผา  
ในการท ากิจกรรมต่อการลดปัญหาความรุนแรงของปัญหาหมอกควัน 

น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ระดับ
คะแนน

ความส าเร็จ
เฉลี่ย 

แปลงข้อมลู 

กิจกรรมที่จดัโดยเครือข่าย ทสม. 
๑  

(๓.๔๕) 
๒  

(๖.๙๐) 
๔  

(๑๓.๗๙) 
๑๖  

(๕๕.๑๗) 
๖  

(๒๐.๖๙) 
๒๙  

(๑๐๐) 
๓.๘๓ 

มาก 
 

การส่งเสริมใหเ้ป็นหมู่บ้านท่องเทีย่ว 
๐  

(๐.๐๐) 
๑  

(๓.๔๕) 
๕  

(๑๗.๒๔) 
๑๒  

(๔๑.๓๘) 
๑๑  

(๓๗.๙๓) 
๒๙  

(๑๐๐) 
๔.๑๔ มาก 

ระบบการแจ้งข่าวและรายงานสถานการณ ์
๑  

(๓.๔๕) 
๐  

(๐.๐๐) 
๑๑  

(๓๗.๙๓) 
๑๓  

(๔๔.๘๓) 
๔  

(๑๓.๗๙) 
๒๙  

(๑๐๐) 
๓.๖๖ มาก 

การไถกลบตอซัง ข้าว ข้าวโพด พืชไร ่
๒  

(๖.๙๐) 
๑  

(๓.๔๕) 
๔  

(๑๓.๗๙) 
๑๒  

(๔๑.๓๘) 
๑๐  

(๓๔.๔๘) 
๒๙  

(๑๐๐) 
๓.๙๓ มาก 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน/การประชุมแลกเปลีย่นไฟ
ป่าหมอกควัน 

๒  
(๖.๙๐) 

๐  
(๐.๐๐) 

๙  
(๓๑.๐๓) 

๑๒  
(๔๑.๓๘) 

๖  
(๒๐.๖๙) 

๒๙  
(๑๐๐) 

๓.๖๙ มาก 

๗๔
 



 

๗๕ 

 

ตารางท่ี ๕.๒๓ อันดับกิจกรรมต่อการลดปัญหาความรุนแรงของปัญหาหมอกควัน 

 
 ๕.๕ ความพึงพอใจ 

ด้านความพึงพอใจของผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอด 
การเผามีชุมชนให้ข้อมูล จ านวน ๒๙ แห่ง มีจ านวน ๑ แห่งที่ไม่ตอบค าถามในส่วนนี้ คือ ชุมชนบ้านปี้ หมู่ที่ ๑ 
ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา พบว่า กิจกรรมลาดตระเวน/ท าแนวกันไฟ และกฎกติกาหมู่บ้าน 
ที่ห้ามเผาในที่โล่ง ผู้น าชุมชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา เป็นกิจกรรมที่ผู้น าชุมชน  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ กิจกรรมห้ามไม่ให้เผาขยะ การห้ามเผาในเดือน มกราคม-เมษายน 
ของทุกปี กิจกรรมของกลุ่มจิตอาสา กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเครือข่าย ทสม. กิจกรรมประกวดหมู่บ้านปลอด
การเผา การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเผาของทางราชการ กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยศูนย์การเรียนรู้  
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้นในระดับจังหวัด และกิจกรรมการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมผ่าน 
แอพพลิเคชัน “อาสาโฟร์ไทย” (Arsa4thai) ตามล าดับ รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๕.๒๔ และ ตารางที่ ๕.๒๕ 
 

อันดับ รายการ เฉลี่ย แปลงข้อมลู 

๑ การจัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังไฟป่า ๔.๑๗ มาก 

๒ การส่งเสริมใหเ้ป็นหมู่บ้านท่องเทีย่ว ๔.๑๔ มาก 

๓ การรณรงค์ประชาสัมพันธผ์่านหอกระจายข่าว ๔.๐๗ มาก 

๔ การไถกลบตอซัง ข้าว ข้าวโพด พืชไร ่ ๓.๙๓ มาก 

๕ กิจกรรมที่จดัโดยเครือข่าย ทสม. ๓.๘๓ มาก 

๖ กิจกรรมรณรงค์ลดไฟป่าหมอกควัน ๓.๗๒ มาก 

๗ 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน/การประชุมแลกเปลีย่นไฟ
ป่าหมอกควัน 

๓.๖๙ มาก 

๘ การประกวดหมู่บ้านปลอดการเผา ๓.๖๖ มาก 

๙ ระบบการแจ้งข่าวและรายงานสถานการณ ์ ๓.๖๖ มาก 

๑๐ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ที่จัดขึ้นโดยศูนย์เรยีนรู้ของหมู่บ้าน  ๓.๔๘ มาก 

๑๑ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ ๓.๔๕ มาก 

๑๒ โปสเตอร์/แผ่นพับ ประชาสัมพันธ ์ ๓.๓๑ ปานกลาง 

๑๓ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ ๓.๒๘ ปานกลาง 



 

 

ตารางท่ี ๕.๒๔ ความพึงพอใจของผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 
 

รายการ 

ความพึงพอใจของผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 

ควรปรับปรุง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ
เฉลี่ย 

แปลง
ข้อมูล 

กิจกรรมที่จดัขึ้นโดยศูนย์การเรียนรู้ 
๓  

(๑๐.๓๔) 
๐  
(๐) 

๗  
(๒๔.๑๔) 

๑๓  
(๔๔.๘๓) 

๖  
(๒๐.๖๙) 

๒๙  
(๑๐๐) 

๓.๖๖ มาก 

กิจกรรมประกวดหมู่บ้านปลอดการเผา 
๒  

(๖.๙๐) 
๑  

(๓.๔๕) 
๓  

(๑๐.๓๔) 
๑๘  

(๖๒.๐๗) 
๕  

(๑๗.๒๔) 
๒๙  

(๑๐๐) 
๓.๗๙ มาก 

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเผาของทาง
ราชการ 

๒  
(๖.๙๐) 

๑  
(๓.๔๕) 

๖  
(๒๐.๖๙) 

๑๕  
(๕๑.๗๒) 

๕  
(๑๗.๒๔) 

๒๙  
(๑๐๐) 

๓.๖๙ มาก 

กิจกรรมที่จดัขึ้นโดยเครือข่าย ทสม. 
๑  

(๓.๔๕) 
๑ 

(๓.๔๕) 
๘  

(๒๗.๕๙) 
๑๑  

(๓๗.๙๓) 
๘  

(๒๗.๕๙) 
๒๙  

(๑๐๐) 
๓.๘๓ มาก 

การห้ามเผาในเดือน มกราคม-เมษายน ของทุกปี 
๐  
(๐) 

๒  
(๖.๙๐) 

๖  
(๒๐.๖๙) 

๘  
(๒๗.๕๙) 

๑๓  
(๔๔.๘๓) 

๒๙  
(๑๐๐) 

๔.๑ มาก 

กฎ กติกาหมู่บ้านที่ห้ามเผาในที่โลง่ 
๑  

(๓.๔๕) 
๐  
(๐) 

๒  
(๖.๙๐) 

๑๒  
(๔๑.๓๘) 

๑๔  
(๔๘.๒๘) 

๒๙  
(๑๐๐) 

๔.๓๑ มากที่สุด 

กิจกรรมลาดตระเวน/ ท าแนวกันไฟ 
๑  

(๓.๔๕) 
๐ 
(๐) 

๑  
(๓.๔๕) 

๑๓  
(๔๔.๘๓) 

๑๔  
(๔๘.๒๘) 

๒๙  
(๑๐๐) 

๔.๓๔ มากที่สุด 

กิจกรรมของกลุม่จิตอาสา 
๑  

(๓.๔๕) 
๐  
(๐) 

๖  
(๒๐.๖๙) 

๑๓  
(๔๔.๘๓) 

๙  
(๓๑.๐๓) 

๒๙  
(๑๐๐) 

๔ มาก 

กิจกรรมหา้มไม่ให้เผาขยะ 
๑  

(๓.๔๕) 
๑  

(๓.๔๕) 
๔  

(๑๓.๗๙) 
๑๐  

(๓๔.๔๘) 
๑๓  

(๔๔.๘๓) 
๒๙  

(๑๐๐) 
๔.๑๔ มาก 

๗๖ 
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รายการ 

ความพึงพอใจของผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 

ควรปรับปรุง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ
เฉลี่ย 

แปลง
ข้อมูล 

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมท่ีจัดขึ้นในระดับจังหวดั 
๐  
(๐) 

๖  
(๒๐.๖๙) 

๕  
(๑๗.๒๔) 

๑๓  
(๔๔.๘๓) 

๕  
(๑๗.๒๔) 

๒๙  
(๑๐๐) 

๓.๕๙ มาก 

การรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมผ่าน แอพพลิเคชัน 
“อาสาโฟร์ไทย” (Arsa4thai)  

๔  
(๑๓.๗๙) 

๔  
(๑๓.๗๙) 

๗  
(๒๔.๑๔) 

๙  
(๓๑.๐๓) 

๕  
(๑๗.๒๔) 

๒๙  
(๑๐๐) 

๓.๒๔ มาก 

๗๗ 



 

๗๘ 
 

ตารางท่ี ๕.๒๕ อันดับความพึงพอใจของผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา 
          และชุมชนต้นแบบปลอดการเผาต่อกิจกรรม 
 

 
๕.๖ การประชุมกลุ่มย่อยระดมความเห็นจากกลุ่มของศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและ
ชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเวียงพนา ชั้น ๑ โรงแรมล าปางเวียงทอง อ าเภอ
เมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความเห็น (Focus group) จากกลุ่มของศูนย์
เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา มีจ านวนทั้งหมด ๓๘ แห่ง แต่มี
ตัวแทนผู้มาเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นได้เพียง ๒๘ แห่ง เนื่องจากติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ จากการประชุมระดมความคิดเห็น พบว่า ปัญหาไฟป่าหมอกควันในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (กุมภาพันธ์ 
– เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒) มีสถานการณ์ ดังนี้ 
          ๑. สถานการณ์ปัญหา 

ปัญหาไฟป่าหมอกควันในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (กุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒) เกิดจาก
ปัญหาภัยแล้งที่ยาวนานกว่าปีก่อน ฤดูฝนมาช้าผิดปกติจึงเป็นสาเหตุหลักของปัญหาหมอกควันในปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ แต่ทั้งนี้ปัญหาหมอกควันไฟป่าส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นภายในชุมชนของศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบ
ปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผาเท่านั้น แต่ยังเป็นปัญหาจากชุมชนข้างเคียง และปัญหา
หมอกควันไฟจากประเทศเพ่ือนบ้านที่ส่งผลกระทบต่อภายในชุมชนด้วย 

ส าหรับการระดมความเห็น ด้านปัญหาไฟป่าหมอกควันใน ๙ จังหวัดภาคเหนือ ผู้น าชุมชนต่าง
ให้ความเห็นของสาเหตุที่ตรงกัน ดังนี้ 
  (๑) ปัญหาไฟป่าที่เกิดจากความเชื่อการเผาเพ่ือหาของป่า : ยังมีคนในพ้ืนที่มีความเชื่อว่า
การเผาป่าจะท าให้มีเห็ดถอบ มีการเผาเพ่ือล่าสัตว์ป่า  

อันดับ รายการ เฉลี่ย แปลค่า 

๑ กิจกรรมลาดตระเวน/ ท าแนวกันไฟ ๔.๓๔ มากที่สุด 

๒ กฎกติกาหมู่บา้นท่ีห้ามเผาในที่โล่ง ๔.๓๑ มากที่สุด 

๓ กิจกรรมหา้มไม่ให้เผาขยะ ๔.๑๔ มาก 

๔ การห้ามเผาในเดือน มกราคม-เมษายน ของทุกปี ๔.๑ มาก 

๕ กิจกรรมของกลุม่จิตอาสา ๔ มาก 

๖ กิจกรรมที่จดัขึ้นโดยเครือข่าย ทสม. ๓.๘๓ มาก 

๗ กิจกรรมประกวดหมู่บ้านปลอดการเผา ๓.๗๙ มาก 

๘ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกีย่วกบัการเผาของทางราชการ ๓.๖๙ มาก 

๙ กิจกรรมที่จดัขึ้นโดยศูนย์การเรียนรู้ ๓.๖๖ มาก 

๑๐ กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมท่ีจัดขึ้นในระดับจังหวดั ๓.๕๙ มาก 

๑๑ 
การรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมผ่าน แอพพลิเคชัน “อาสาโฟร์
ไทย” (Arsa4thai)  

๓.๒๔ มาก 



 

๗๙ 
 

   (๒) ปัญหาที่เกิดจากไฟการเมือง : เกิดการกลั่นแกล้งเผา ไฟป่าที่เกิดจากความขัดแย้ง
ทางการเมือง เช่น การกลั่นแกล้งผู้น าชุมชนไม่ให้ได้รับความดีความชอบ 
   (๓) ปัญหาที่เกิดจากนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการปลูกข้าวโพด : กรรมวิธีการเผา
ตอซังข้าวโพดมีต้นทุนที่ถูกมาก และประหยัดในการจัดการตอซัง การที่รัฐสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเป็น
การส่งเสริมให้ชาวบ้านเกิดการเผาขึ้น 
   (๔) ปัญหาการจัดการขยะในชุมชนที่ไม่มีประสิทธิภาพ : น ามาสู่การเผาท าลาย 
   (๕) ปัญหาเกิดจากกฎระเบียบห้ามเผาที่ไม่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่  : เนื่องจาก
ระยะเวลาในค าสั่งห้ามเผาในแต่ละปีมีระยะเวลาที่ไม่ตรงกัน ท าให้เกิดปัญหาการจัดการชิงเผาซาก
เชื้อเพลิงเป็นไปด้วยความยากล าบาก บางพ้ืนที่ไม่สามารถด าเนินการชิงเผาได้ทันจนเกิดปัญหาความ
รุนแรงของไฟป่าขึ้น 
   (๖) กฎหมายไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ : ไม่สามารถจับกุมคนเผาได้
อย่างจริงจัง 
   (๗) ปัญหาการได้รับงบประมาณอย่างไม่ทั่วถึง : งบประมาณในการจัดการไฟป่าหมอก
ควันที่ลงไปในพ้ืนที่ของชุมชนเกิดความไม่เท่าเทียมกัน จึงเกิดปัญหาการเผาเพ่ือของบประมาณในบางพ้ืนที่ 
   (๘) ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์จัดการไฟป่า : การจัดการไฟป่าของชุมชนที่ผ่านมา
ส่วนใหญ่อาศัยก าลังจากชาวบ้านในพ้ืนที่ แต่เนื่องจากบางพ้ืนที่ขาดแคลนอุปกรณ์เผชิญไฟป่า เช่น 
หน้ากากอนามัย เครื่องเป่าลมดับ ท าให้การจัดการไฟป่าของชุมชนอาจจะมีประสิทธิภาพที่ไม่เพียงพอ 
   (๙) ปัญหาด้านงบประมาณ : ชุมชนหลายชุมชนประสบปัญหาด้านงบประมาณ หรือ
ได้รับงบประมาณล่าช้า จึงท าให้ภาระตกไปอยู่ท่ีผู้น าชุมชนต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบาก 
   (๑๐) ปัญหาจากการขาดความช านาญของเจ้าหน้าที่จัดการไฟป่าในพ้ืนที่  : การน าคน
ภายนอกพ้ืนที่ที่ไม่มีความช านาญด้านพ้ืนที่มาจัดการไฟป่า เช่น การจ้างคนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มาด าเนินการดับไฟป่าในพ้ืนที่ ท าให้การจัดการไฟป่าอาจจะไม่มีประสิทธิภาพ 

๒. กิจกรรมที่ชุมชนร่วมกับภาครัฐ 
  กิจกรรมที่ชุมชนร่วมกับภาครัฐในการลดการเผาในที่โล่งและปัญหาหมอกควัน ทุกชุมชน
มีกิจกรรมที่คล้ายกัน คือ 
   (๑) กิจกรรมศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา : 
กิจกรรมนี้ ผู้น าชุมชนให้ความเห็นตรงกันว่า เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาได้ดี สามารถ
สร้างจิตส านึกให้คนในชุมชนลดพฤติกรรมการเผาในที่โล่ง 
   (๒) กิจกรรมประกวดหมู่บ้านปลอดการเผา : เป็นกิจกรรมที่ถือว่ามีประโยชน์ต่อการ
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมกันแข็งขัน แต่ที่ผ่านมาเงินรางวัลน้อยเกินไป บางครั้งอาจไม่จูงใจ 
   (๓) ร่วมกับภาครัฐท ากติกาหมู่บ้านในการห้ามเผา : โดยทุกชุมชนในกลุ่มมีกติกาหมู่บ้าน  
ในการห้ามเผา แต่หลายชุมชนสะท้อนว่ากติกาหมู่บ้านในการห้ามเผาบางพ้ืนที่ยังไม่ศักดิ์สิทธิ์อันเนื่องจาก
ไม่มีข้อบังคับทางกฎหมาย 
   (๔) การร่วมกับหน่วยงานภาครัฐท าแนวกันไฟ : การป้องกัน ลาดตระเวน จัดชุดเวรยาม
หมู่บ้าน ท าฝาย และร่วมดับไฟป่า ปัจจุบันชุมชนในกลุ่ม ท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องเมื่อมีหนังสือค าสั่งก็จะ
ปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือ แต่พบปัญหา คือ ชุมชนมีแต่แรงงาน ขาดอุปกรณ์ และเงินทุน บางครั้ง



 

๘๐ 
 

งบประมาณล่าช้า หากส่วนราชการสนับสนุงบประมาณลงตรงสู่ชุมชนได้จะช่วยเสริมศักยภาพของชุมชน
มากขึ้น 
   (๕) กิจกรรมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่าของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนที่
มีเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่าเห็นว่าเกิดประโยชน์ในการจัดการไฟป่ามาก เพราะเกิดการบูรณาการความ
ร่วมมือของหลายพื้นท่ีในการจัดการปัญหาไฟป่าหมอกควัน 
   (๖) ประชาสัมพันธ์ สื่อสารจากภาครัฐไปสู่พ่ีน้องในชุมชน : ที่ผ่านมาชุมชนได้รับสื่อเป็น
หนังสือ CD สิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ ป้ายรณรงค์ปลอดการเผาในที่โล่งและป้องกันไฟป่า จ านวนมากที่มาจาก
หลายหน่วยงาน เมื่อได้รับผู้น าชุมชนจะน าไปแจกจ่าย ติดประกาศ หรือหากเป็น CD จะเปิดภายในศูนย์
เรียนรู้ฯ ที่ท าการชุมชน หรือ เสียงตามสายหมู่บ้าน แต่เมื่อถามถึงผลกระทบที่ได้รับ  พบว่า สื่อ
ประชาสัมพันธ์ประเภท สิ่งพิมพ์ หนังสือ และป้ายโปสเตอร์ ไม่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของชุมชน 
เนื่องจากชาวบ้านไม่อ่านหนังสือ ชาวบ้านบางพ้ืนที่อ่านหนังสือไม่ได้ เมื่อได้รับไปแล้วสุดท้ายจะกลายเป็น
เชื้อเพลิงไว้ส าหรับท าการหุงหาอาหาร ซึ่งที่ผ่านมาชุมชนได้รับจ านวนมาก 
   (๗) ให้ความร่วมมือกับรัฐในการหยุดการเผา เมื่อมีค าสั่งห้ามเผา : ที่ผ่านมาทุกชุมชนให้
ความร่วมมือกับภาครัฐดีอันเนื่องจากมีผลผูกพันทางกฎหมายบางครั้งชุมชนได้รับผลกระทบต่อนโยบาย
ปลอดการเผาทีข่ัดต่อวิถีชีวิตของชุมชน กระทบต่ออาชีพ รายได้ โดยหลายชุมชนให้ความเห็นว่า มาตรการ
ห้ามเผารัฐควรก าหนดให้ตรงกัน 
   (๘) การอบรม สัมมนา ที่ภาครัฐจัดขึ้น : ในส่วนของการอบรม สัมมนา ที่ภาครัฐจัดขึ้น  
ชุมชนต้องการให้ท าอย่างต่อเนื่อง เห็นว่าเป็นประโยชน์ ได้องค์ความรู้มาจัดการในพื้นท่ี  
   (๙) การท างานร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  : ชุมชนมองว่าสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้แท้จริง เพราะงบประมาณส่วนใหญ่ลงสู่ชุมชน มีเจ้าหน้าที่จาก
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้การดูแลอย่างใกล้ชิด แต่ต้องการให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพ่ิมงบประมาณในกิจกรรมที่เคยท าร่วมกับชุมชนมากขึ้น  

๓. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
   (๑) รัฐต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง แต่อยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ 
   (๒) ก าหนดวันบังคับใช้มาตรการห้ามเผาให้ตรงกันทุกปี ให้มีมาตรฐานทุกพ้ืนที่ใช้ร่วมกัน 
   (๓) การคิดนโยบาย มาตรการค าสั่งต่าง ๆ ควรใช้ชุมชนเป็นฐาน ให้สอดคล้องกับบริบท 

ของชุมชน  
   (๔) ผลักดันให้ชุมชนสามารถจัดการตัวเอง ก าหนดระยะเวลาห้ามเผาด้วยตัวเอง  

โดยต้องการให้ภาครัฐรับรองสถานะของกฎระเบียบหมู่บ้าน  
  (๕) ค าสั่งในการด าเนินงานในพ้ืนที่ ควรลงมาพร้อมกับงบประมาณที่เพียงพอ ควรเพ่ิม

งบประมาณในการท ากิจกรรมให้มากขึ้น 
  (๖) งบประมาณควรลงสู่ชุมชนโดยตรง ไม่ผ่านหลายหน่วยงาน ชุมชนสามารถน าไป

ขับเคลื่อนป้องกันปัญหาได้ทันที และงบประมาณควรกระจายอย่างท่ัวถึง เท่าเทียมทุกชุมชน 
  (๗) รัฐควรคัดกรองเจ้าหน้าที่จัดการป้องกันไฟป่าที่ช านาญ เข้าใจพื้นที่ ควรจ้างคนในพ้ืนที่

ดูแล เนื่องจากคนในพื้นท่ีจะทราบถึงบริบท ภูมิศาสตร์ชุมชนดีกว่าคนภายนอก 
  (๘) ปรับปรุงการท าสื่อประเภท ป้ายประชาสัมพันธ์ หนังสือ สิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรมให้

ตรงกับความต้องการของชุมชน ให้ชุมชนเข้าใจโดยง่าย 



 

๘๑ 
 

  (๙) เพ่ิมศูนย์เรียนรู้และชุมชนต้นแบบปลอดการเผาให้มีทุกหมู่บ้าน 
  (๑๐) เปิดโอกาสให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากป่า (ไม่ควรปิดป่า) เพ่ือให้ชุมชนได้รู้สึกถึง 

การใช้ประโยชน์ เกิดความตระหนักถึงคุณค่า 
  (๑๑) รัฐต้องเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของที่ดิน นโยบายของรัฐควรเข้าใจ

ปัญหาของชาวบ้าน ให้สามารถเข้าถึงมาตรการนโยบายความช่วยเหลือจากรัฐได้ เช่น นโยบายสนับสนุน
การเกษตร ปัจจุบันบางพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จึงไม่สามารถเข้าถึงนโยบายของรัฐ 

  (๑๒) ขอความร่วมมือภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม ไม่สนับสนุนเมนูที่มีผล
พวงจากการเผาป่า เช่น เห็ดเผาะ ผักหวานป่า ไข่มดแดง เป็นต้น 

  (๑๓) สนับสนุนให้มีงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเรื่องลุ่มน้ า 
สภาพป่า และประเภทป่า การจัดการพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่เกษตร ผลกระทบของหมอกควันต่อสุขภาพ สังคม 
และเศรษฐกิจ รวมทั้งน าข้อมูลและผลการวิจัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และให้มีการพัฒนาระบบ
การบูรณาการข้อมูลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นต่อการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

ส าหรับข้อมูลการระดมความเห็นกลุ่มของผู้น าศูนย์เรียนรู้และชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 
สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ใน ภาคผนวก ง การประชุมชี้แจงและให้ข้อคิดเห็นโครงการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและ
ลดหมอกควัน 

 
๕.๗ สรุป 

จากการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามจากผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชน
ต้นแบบปลอดการเผาใน ๙ จังหวัดภาคเหนือ จ านวน ๓๐ แห่ง จากจ านวน ๓๘ แห่ง พบว่า ทุกชุมชน 
มีกิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๑๐๐  
มีการรณรงค์ สร้างจิตส านึก ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควันในหมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 
๙๐ มีศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 
๘๐ ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ เพ่ือฟ้าใส ปลอดไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน ผ่านสื่อช่องทาง
ต่าง ๆ คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๘๐ แต่มีข้อตั้งสังเกตว่า ชุมชนที่มีการใช้แอพพลิเคชันอาสาโฟร์ไทย 
“Arsa4thai” รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม มีเพียง ๗ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๓.๓๓ เท่านั้น 

ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบ
ปลอดการเผา ประเภทงบประมาณและเครื่องมืออุปกรณ์ พบว่า ชุมชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน  
มีจ านวน ๑๙ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๖๓.๓๓ ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์  
มีจ านวน ๑๔ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๔๖.๖๗ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการไฟป่า  
เมื่อพิจารณาแยกประเภทชุมชนที่ได้รับงบประมาณกับอุปกรณ์พบว่า ชุมชนที่ ได้รับทั้งงบประมาณและ
สิ่งของอุปกรณ์  มีจ านวน ๑๑ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๓๖.๖๗ มีชุมชนที่ได้รับแต่งบประมาณ จ านวน 
๘ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๒๖.๖๗ ชุมชน ที่ได้รับแต่สิ่งของอุปกรณ์สนับสนุน มีจ านวน ๓ แห่ง คิดเป็น
สัดส่วนที่ร้อยละ ๑๐ และมีชุมชนที่ไม่ได้รับการสนับสนุนทั้งงบประมาณและอุปกรณ์จ านวนถึง ๘ แห่ง  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๖.๖๗ 

 
 



 

๘๒ 
 

ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบ
ปลอดการเผา ประเภทเอกสารประชาสัมพันธ์/หนังสือ/โปสเตอร์/สื่อ CD พบว่า ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน
ต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผาได้รับเอกสารประชาสัมพันธ์/หนังสือ/โปสเตอร์/สื่อ 
CD จ านวน ๑๕ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนทีร่้อยละ ๕๐ 

ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบ
ปลอดการเผาต่อการมีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ชุมชนมีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงไปในพ้ืนที่ให้ค าปรึกษาแนะน า มาให้ความรู้ 
จ านวน ๑๖ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๓.๓๓ 

ด้านการด าเนินกิจกรรม พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและ
ชุมชนต้นแบบปลอดการเผา ส่วนใหญ่จะมีการจัดกิจกรรม ท าแนวกันไฟ ลาดตระเวนป้องกันไฟ/
ลาดตระเวนป่า ท าฝายกั้นน้ า/ฝายชะลอน้ า ดับไฟป่า ปลูกป่า ประชุมจัดท าบัญชีรายชื่อชาวบ้านที่มีอาชีพ
เก็บของป่า ล่าสัตว์ ประชุมวางกฎกติกา การห้ามเผาของหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมประกวดหมู่บ้านปลอดการ
เผาประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับปัญหาไฟป่าหมอกควัน กาเผาในที่ โล่ง เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ปลอดการเผา เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับไฟป่า หรือการเผา รายงานสถานการณ์ไฟ
ป่า/หมอกควันต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชุมเพ่ือประเมิน และติดตามความส าเร็จของกิจกรรมปลอดการเผา 
หรือปัญหาไฟป่า ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม แต่จากการเก็บข้อมูล
พบว่า การแจ้งเบาะแสการลักลอบเผา และร่วมจับกุมผู้ลักลอบเผา มีจ านวนที่น้อย กล่าวคือ มีกิจกรรม
แจ้งเบาะแสการลักลอบเผาจ านวน ๑๒ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๔๐ มีการร่วมจับกุมผู้ลักลอบเผา 
จ านวน ๗ ชุมชน คิดเป็นสัดส่วนทีร่้อยละ ๒๓.๓๓ 

ด้านสถานการณ์ความรุนแรงของไฟป่าหมอกควันระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา
และชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จ านวน ๓๐ แห่ง ชุมชนที่ประสบปัญหาด้านไฟป่า จ านวน ๒๔ แห่ง  
คิดเป็นสัดส่วนทีร่้อยละ ๘๐ 

เกิดปัญหาฝุ่นควันจากการเผารอบ ๆ หมู่บ้าน จ านวน ๒๓ ชุมชน คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 
๗๖.๖๖ และการกลั่นแกล้งให้เกิดไฟป่า จ านวน ๑๕ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๕๐ แต่เมื่อค านวณ
สถานการณ์ภาพรวมของทุกชุมชนพบว่า สถานการณ์ความรุนแรงลดลงมากกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
ส่วนประเด็นด้านการเผาเพ่ือเก็บของป่า ล่าสัตว์ การเผาขยะ การเผาวัชพืช การเผาซังข้าว หรือข้าวโพด 
การเผาพืชไร่อ่ืน และอุบัติเหตุไฟไหม้ป่าจากนักท่องเที่ยว มีแนวโน้มว่าอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
ภายในศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 

ด้านความส าเร็จของกิจกรรมต่อการลดปัญหาความรุนแรงของปัญหาหมอกควัน  พบว่า 
กิจกรรมที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด าเนินการในศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและ
ชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จ านวน ๓๐ แห่ง ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่เห็นว่า กิจกรรมส่วนใหญ่สามารถช่วย
ลดปัญหาความรุนแรงของหมอกควันได้ในระดับมาก เมื่อพิจารณาล าดับกิจกรรมที่สามารถลดปัญหาความ
รุนแรงระดับมาก ๓ อันดับแรกพบว่า อันดับ ๑ คือ กิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังไฟป่า อันดับ ๒  
คือ การส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว อันดับ ๓ คือ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว ส่วน
กิจกรรมที่ลดปัญหาความรุนแรงได้น้อยที่สุด คือ โปสเตอร์/แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่เห็นว่า สามารถลดปัญหาได้ในระดับปานกลาง 



 

๘๓ 
 

ด้านความพึงพอใจของผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอด
การเผา จ านวน ๓๐ แห่ง ต่อกิจกรรมที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด าเนินการหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง 
พบว่า กิจกรรมลาดตระเวน/ ท าแนวกันไฟ และ กฎกติกาหมู่บ้านที่ห้ามเผาในที่โล่ง ผู้น าชุมชนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา เป็นกิจกรรมที่ผู้น าชุมชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
กิจกรรมห้ามไม่ให้เผาขยะ การห้ามเผาในเดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปี กิจกรรมของกลุ่มจิตอาสา 
กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเครือข่าย ทสม. กิจกรรมประกวดหมู่บ้านปลอดการเผา การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการเผาของทางราชการ กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยศูนย์การเรียนรู้  กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้นใน
ระดับจังหวัด และกิจกรรมการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมผ่าน แอพพลิเคชัน “อาสาโฟร์ไทย”          
(Arsa4thai) ตามล าดับ 

 
 



บทที่ ๖ 
ผลการศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 การติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกัน  
การเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน ได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากตัวอย่างประชาชน  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จ านวน 
๒๕ ชุมชน ใน ๙ จังหวัดภาคเหนือ จ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง โดยมีจ านวนตัวอย่างดังแสดงในตารางที่ ๖.๑ 
 
ตารางท่ี ๖.๑ ตัวอย่างในการเก็บผลการศึกษา 
 

ล าดับ ชื่อชมุชน จังหวัด ประเภท 
จ านวน 
ตัวอย่าง 

รวม 
(ร้อยละ) 

๑ 
ชุมชนบ้านแม่ห่างใต้ หมู่ท่ี ๖ ต าบลเวียงกาหลง 
อ าเภอเวียงป่าเป้า  

เชียงราย 
ศูนย์เรียนรู ้ ๒๑ 

๓๙ 
(๗.๔) 

๒ 
ชุมชนบ้านห้วยขมนอก หมู่ที่ ๑๐ ต าบลแมย่าว 
อ าเภอเมือง  

ชุมชนต้นแบบ ๑๘ 

๓ 
ชุมชนบ้านหัวทุ่ง หมู่ ๑๔ ต าบลเชยีงดาว  
อ าเภอเชียงดาว  

เชียงใหม่ 
 

ศูนย์เรียนรู ้ ๒๑ 

๘๓ 
(๑๕.๗) 

๔ 
ชุมชนบ้านแม่กลางหลวง หมู่ที่ ๑๗  
ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง  

ศูนย์เรียนรู ้ ๒๑ 

๕ 
ชุมชนบ้านแม่แมะ หมู่ที่ ๑๑  
ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว  

ศูนย์เรียนรู ้ ๒๑ 

๖ 
ชุมชนบ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ ๙ ต าบลแม่โป่ง 
อ าเภอดอยสะเกด็  

ชุมชนต้นแบบ ๒๐ 

๗ 
ชุมชนบ้านท่าไผ่ ๑๖๒/๓ หมู่ที่ ๓  
ต าบลยกกระบตัร อ าเภอสามเงา  

ตาก ศูนย์เรียนรู ้ ๒๑ 
๒๑ 

(๔.๐) 

๘ 
ชุมชนบ้านผาขวาง หมู่ที่ ๔ ต าบลบ่อ  
อ าเภอเมือง  

น่าน 
 

ศูนย์เรียนรู ้ ๑๙ 

๖๐ 
(๑๑.๔) 

๙ 
ชุมชนบ้านน้ าพาง หมู่ที่ ๔ ต าบลน้ าพาง  
อ าเภอแม่จริม  

ศูนย์เรียนรู ้ ๒๑ 

๑๐ 
ชุมชนบ้านป่าเป้า ๔๑/๑ หมู่ที่ ๖ ต าบลบ่อแก้ว 
อ าเภอนาหมื่น  

ศูนย์เรียนรู ้ ๒๐ 

๑๑ ชุมชนบ้านปี้ หมู่ที่ ๑ ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า  

พะเยา 

ศูนย์เรียนรู ้ ๓๐ 
๗๒ 

(๑๓.๗) 
๑๒ ชุมชนบ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑ ต าบลออย อ าเภอปง   ศูนย์เรียนรู ้ ๒๑ 

๑๓ 
ชุมชนบ้านค่าไพบูลย์ หมู่ที่ ๒ ต าบลปง  
อ าเภอปง  

ชุมชนต้นแบบ ๒๑ 

๑๔ 
ชุมชนบ้านทุ่งศรี หมู่ ๓ ต าบลทุ่งศรี  
อ าเภอร้องกวาง  

แพร่ 
ศูนย์เรียนรู ้ ๒๑ 

๖๕ 
(๑๒.๓) 

๑๕ 
ชุมชนบ้านวังหงส์ หมู่ที่ ๑ ต าบลวงัหงส์  
อ าเภอเมืองแพร่  

ศูนย์เรียนรู ้ ๒๓ 



 

๘๕ 
 

ล าดับ ชื่อชมุชน จังหวัด ประเภท 
จ านวน 
ตัวอย่าง 

รวม 
(ร้อยละ) 

๑๖ 
ชุมชนบ้านน้ าพร้าว หมู่ที่ ๖ ต าบลไทรย้อย 
อ าเภอเด่นชัย  

ชุมชนต้นแบบ ๒๑ 

๑๗ 
ชุมชนบ้านหัวน้ าแม่สะกดึ หมู่ที่ ๑๐  
ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมือง  

แม่ฮ่องสอน 

ศูนย์เรียนรู ้ ๒๑ 

๖๒ 
(๑๑.๘) 

๑๘ 
ชุมชนบ้านต่อแพ หมู่ที่ ๑ ต าบลแม่เงา  
อ าเภอขุนยวม  

ศูนย์เรียนรู ้ ๒๐ 

๑๙ 
ชุมชนบ้านดง-บ้านห้วยห้อม หมู่ที ่๕ และ หมู่ที่ ๑ 
ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย  

ศูนย์เรียนรู ้ ๒๑ 

๒๐ 
ชุมชนบ้านสามขา หมู่ที่ ๖ ต าบลหัวเสือ  
อ าเภอแม่ทะ 

ล าปาง 

ศูนย์เรียนรู ้ ๒๑ 

๘๔ 
(๑๕.๙) 

๒๑ 
ชุมชนบ้านต้นต้อง หมู่ที่ ๕ ต าบลพิชัย  
อ าเภอเมือง  

ศูนย์เรียนรู ้ ๒๑ 

๒๒ 
ชุมชนบ้านขอใต้ หมู่ที่ ๔ ต าบลบ้านขอ  
อ าเภอเมืองปาน  

ศูนย์เรียนรู ้ ๒๑ 

๒๓ 
ชุมชนบ้านร่องเคาะ หมู่ที่ ๙ ต าบลร่องเคาะ 
อ าเภอวังเหนือ  

ชุมชนต้นแบบ ๒๑ 

๒๔ 
ชุมชนบ้านดอนมูล หมู่ที่ ๘ ต าบลบ้านปวง  
อ าเภอทุ่งหัวช้าง  

ล าพูน 
ศูนย์เรียนรู ้ ๒๐ 

๔๑ 
(๗.๘) 

๒๕ 
ชุมชนบ้านใหม่กาดเหนือ หมู่ที่ ๒๐ ต าบลบ้านธิ 
อ าเภอบ้านธิ  

ศูนย์เรียนรู ้ ๒๑ 

รวมจ านวน ๕๒๗ 
๕๒๗ 

(๑๐๐.๐) 
 
๖.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเป็น เพศชาย จ านวน ๓๓๒ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๖๓ 
และเป็นกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง จ านวน ๑๙๕ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓๗ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
มีอายุระหว่าง ๔๑-๖๐ ปี จ านวน ๓๒๗ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๖๒.๐ ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๖.๒ และ ๖.๓ 

 
ตารางท่ี ๖.๒ เพศกลุ่มตัวอย่าง 
 

จังหวัด 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

เชียงราย ๑๙ ๒๐ ๓๙ 
เชียงใหม่ ๔๘ ๓๕ ๘๓ 
ตาก ๑๐ ๑๑ ๒๑ 
น่าน ๔๖ ๑๔ ๖๐ 
พะเยา ๓๗ ๓๕ ๗๒ 



 

๘๖ 
 

จังหวัด 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

แพร่ ๓๔ ๓๑ ๖๕ 
แม่ฮ่องสอน ๔๕ ๑๗ ๖๒ 
ล าปาง ๖๕ ๑๙ ๘๔ 
ล าพูน ๒๘ ๑๓ ๔๑ 

รวมจ านวน 
(ร้อยละ) 

๓๓๒ 
(๖๓.๐) 

๑๙๕ 
(๓๗.๐) 

๕๒๗ 
(๑๐๐.๐) 

 
ตารางท่ี ๖.๓ อายุกลุ่มตัวอย่าง 
 

จังหวัด 
อายุ รวม 

(ร้อยละ) ต่ ากว่า ๒๐ ปี ๒๑-๔๐ ปี ๔๑-๖๐ ปี มากกว่า ๖๐ ปี 
เชียงราย ๒ ๒๑ ๑๔ ๒ ๓๙ 
เชียงใหม่ ๐ ๓๔ ๓๗ ๑๒ ๘๓ 
ตาก ๐ ๐ ๑๘ ๓ ๒๑ 
น่าน ๐ ๑๓ ๓๗ ๑๐ ๖๐ 
พะเยา ๖ ๔ ๔๖ ๑๖ ๗๒ 
แพร่ ๑ ๑๔ ๔๐ ๑๐ ๖๕ 
แม่ฮ่องสอน ๑ ๒๐ ๓๔ ๗ ๖๒ 
ล าปาง ๐ ๗ ๗๐ ๗ ๘๔ 
ล าพูน ๐ ๒ ๓๑ ๘ ๔๑ 

รวมจ านวน 
(ร้อยละ) 

๑๐ 
(๑.๙) 

๑๑๕ 
(๒๑.๘) 

๓๒๗ 
(๖๒.๐) 

๗๕ 
(๑๔.๒) 

๕๒๗ 
(๑๐๐.๐) 

 
ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จ านวน ๒๑๐ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘  

จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา รองลงมา จ านวน ๑๓๑ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๔.๙  
จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รายละเอียด
แสดงในตารางที่ ๖.๔ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จ านวน ๓๓๒ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๖๓.๐ 
ประกอบอาชีพเกษตรกร รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๖.๕ 

 
 
 
 
 
 
 



 

๘๗ 
 

ตารางท่ี ๖.๔ ระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้เรียน ๓๒ ๖.๑ 
ประถมศึกษา ๒๑๐ ๓๙.๘ 
มัธยมศึกษาตอนต้น ๙๐ ๑๗.๑ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ๑๓๑ ๒๔.๙ 
อนุปริญญา/ปวส. ๒๒ ๔.๒ 
ปริญญาตรี ๓๙ ๗.๔ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๓ ๐.๖ 

รวม ๕๒๗ ๑๐๐.๐ 
 
ตารางท่ี ๖.๕ อาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
เกษตรกร ๓๓๒ ๖๓.๐ 
รับจ้างทั่วไป ๑๑๒ ๒๑.๓ 
ค้าขาย ๒๔ ๔.๖ 
ธุรกิจส่วนตัว ๑๘ ๓.๔ 
รับราชการ/พนักงานของรัฐ ๑๙ ๓.๖ 
พนักงานเอกชน ๒ ๐.๔ 
อ่ืน ๒๐ ๓.๘ 

รวม ๕๒๗ ๑๐๐.๐ 
 
 กรรมสิทธิ์ที่ดินท ากิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จ านวน ๑๘๘ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ ๓๕.๗ ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินจ านวน ๑ - ๕ ไร่ ทั้งนี้ พบว่า มีจ านวนตัวอย่างถึง ๑๔๓ ตัวอย่าง คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ ๒๗.๑ ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๖.๖ และจากการสอบถาม
ประเภทเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน พบว่า จ านวน ๑๘๕ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓๕.๑ มีเอกสาร
สิทธิ์โฉนด และพบว่า จ านวน ๑๓๓ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๕.๒ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๖.๖ และ ๖.๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘๘ 
 

ตารางท่ี ๖.๖ กรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 

 
ตารางท่ี ๖.๗ ประเภทเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
 

จังหวัด 
ประเภทเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 

สทก. ส.ป.ก. นส.๓ โฉนด ไม่มีเอกสารสิทธิ์ อ่ืน ๆ 

เชียงราย ๐ ๔ ๑ ๖ ๑๑ ๑๗ 
เชียงใหม่ ๑ ๓ ๒ ๑๕ ๑๙ ๔๕ 
ตาก ๐ ๒ ๒ ๑๒ ๑ ๕ 
น่าน ๓ ๑๖ ๐ ๓ ๓๗ ๘ 
พะเยา ๑ ๗ ๓ ๓๘ ๑๒ ๑๙ 
แพร่ ๐ ๔ ๓ ๓๑ ๑๑ ๑๙ 
แม่ฮ่องสอน ๐ ๐ ๐ ๔ ๒๐ ๓๖ 
ล าปาง ๐ ๔ ๔ ๕๖ ๑๐ ๑๔ 
ล าพูน ๐ ๑๕ ๐ ๒๐ ๑๒ ๒ 
รวมจ านวน 
(ร้อยละ) 

๕ 
(๐.๙) 

๕๕ 
(๑๐.๔) 

๑๕ 
(๒.๘) 

๑๘๕ 
(๓๕.๑) 

๑๓๓ 
(๒๕.๒) 

๑๖๕ 
(๓๑.๓) 

 
 
 
 

จังหวัด 
กรรมสิทธิ์ที่ดิน 

รวม 
ไม่มีที่ดิน ๑-๕ ไร ่ ๖-๑๐ ไร ่ ๑๑-๑๕ ไร ่

มากกว่า  
๑๕ ไร่ ขึ้นไป 

เชียงราย ๑๗ ๑๖ ๔ ๑ ๑ ๓๙ 
เชียงใหม่ ๒๗ ๓๙ ๑๓ ๐ ๔ ๘๓ 
ตาก ๖ ๑ ๓ ๔ ๗ ๒๑ 
น่าน ๑๐ ๑๒ ๙ ๗ ๒๒ ๖๐ 
พะเยา ๑๙ ๒๒ ๑๕ ๗ ๙ ๗๒ 
แพร่ ๑๙ ๑๗ ๑๕ ๘ ๖ ๖๕ 
แม่ฮ่องสอน ๒๖ ๑๒ ๔ ๐ ๒๐ ๖๒ 
ล าปาง ๑๗ ๕๘ ๖ ๑ ๒ ๘๔ 
ล าพูน ๒ ๑๑ ๑๓ ๔ ๑๑ ๔๑ 

รวมจ านวน 
(ร้อยละ) 

๑๔๓ 
(๒๗.๑) 

๑๘๘ 
(๓๕.๗) 

๘๒ 
(๑๕.๖) 

๓๒ 
(๖.๑) 

๘๒ 
(๑๕.๖) 

๕๒๗ 
(๑๐๐.๐) 



 

๘๙ 
 

จากตารางที่ ๖.๗ มีตัวอย่างจ านวน ๑๖๕ ตัวอย่าง ตอบประเภทอ่ืน ๆ โดยให้รายละเอียด 
ดังแสดงในตารางที่ ๖.๘ 

 
ตารางท่ี ๖.๘ ประเภทเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากินอ่ืน ๆ 
 

ประเภทเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากินอ่ืน ๆ จ านวน ร้อยละ 
โฉนดชุมชน ๑ ๐.๖ 
เช่า ๕ ๓.๐ 
ทะเบียนประวัติการใช้ที่ดิน ๕ ๓.๐ 
ไม่มี ๕๔ ๓๒.๗ 
ยืมท ากิน ๑๙ ๑๑.๕ 
สค.๑ ๑๕ ๙.๑ 
ไม่ระบุ ๖๖ ๔๐.๐ 

รวม ๑๖๕ ๑๐๐ 
 
ด้านการเพาะปลูก พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จ านวน ๒๗๕ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

๕๒.๒ ท านา รองลงมา ได้แก่ ปลูกข้าวโพด ท าสวนผลไม้ และปลูกยางพารา รายละเอียดแสดง 
ในตารางที่ ๖.๙  
 
ตารางท่ี ๖.๙ การเพาะปลูก  
 

จังหวัด มีการเพาะปลูกในครัวเรือนแยกตามรายชนิดพืช 
ข้าวโพด นา ผลไม้ ถ่ัว ใบยาสูบ ยางพารา อ่ืน ๆ 

เชียงราย ๘ ๑๘ ๓ ๐ ๐ ๐ ๒ 
เชียงใหม่ ๗ ๓๖ ๒๓ ๔ ๐ ๐ ๑๘ 
ตาก ๑๓ ๑๓ ๑ ๐ ๐ ๐ ๓ 
น่าน ๓๗ ๑๘ ๒๓ ๔ ๐ ๓๖ ๓ 
พะเยา ๒๗ ๔๘ ๙ ๖ ๐ ๑๐ ๖ 
แพร่ ๑๓ ๓๕ ๑๐ ๑ ๒ ๐ ๖ 
แม่ฮ่องสอน ๖ ๒๗ ๒๐ ๒ ๐ ๐ ๒๖ 
ล าปาง ๑๖ ๖๕ ๕ ๑ ๐ ๒ ๑๐ 
ล าพูน ๑๘ ๑๕ ๒๓ ๑ ๐ ๑ ๐ 

รวมจ านวน 
(ร้อยละ) 

๑๔๕ 
(๒๗.๕) 

๒๗๕ 
(๕๒.๒) 

๑๑๗ 
(๒๒.๒) 

๑๙ 
(๓.๖) 

๒ 
(๐.๔) 

๔๙ 
(๙.๓) 

๗๔ 
(๑๔.๐) 

  

 หมายเหตุ : อ่ืน ๆ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ข้อมูลเป็นพืชผัก เช่น กะหล่ า เมี่ยงใบชา  
 



 

๙๐ 
 

  ในด้านการเป็นสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่ม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากกว่า ๑ กลุ่ม โดยส่วนใหญ่เป็นสมาชิกหมู่บ้านปลอดการเผา สมาชิกศูนย์เรียนรู้
ปลอดการเผา สมาชิกชุมชนปลอดการเผา สมาชิกกลุ่มอาสาสมัครป้องกันไฟป่า สมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) สมาชิกกลุ่มเครือข่ายป่าชุมชน และอ่ืน ๆ โดยมี
จ านวนเพียง ๖๗ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๒.๗ เท่านั้นที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใด ๆ 
ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน ยังมีสัดส่วนที่น้อย 
โดยมีตัวอย่างเพียง ๑๗ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓.๒ เท่านั้น ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ ๖.๑๐ 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี ๖.๑๐ การเป็นสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

 
จังหวัด 

การเป็นสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทสม. สมาชิก

ชุมชนปลอด
การเผา 

สมาชิก
ศูนย์เรียนรู้
ปลอดการ

เผา 

จิตอาสา 
ประชารัฐ 

เครือข่าย
ป่าชุมชน 

สมาชิก
หมู่บ้าน

ปลอดการ
เผา 

อาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า 

เครือข่าย 
ลุ่มน้ า 

เครือข่าย 
จิตอาสา

พระราชทาน 

เครือข่าย
ราษฎร

อาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า 
(รสทป.) 

อ่ืน ๆ ไม่ได้เป็น
สมาชิก 

เชียงราย ๑๕ ๑๐ ๑๗ ๑๓ ๙ ๓ ๙ ๒ ๑ ๕ ๐ ๒ 
เชียงใหม่ ๘ ๒๘ ๑๙ ๑๕ ๑๗ ๒๖ ๑๘ ๑๒ ๑ ๑๑ ๐ ๑๔ 
ตาก ๑๐ ๑ ๘ ๑๕ ๗ ๑๐ ๕ ๐ ๐ ๒ ๐ ๒ 
น่าน ๙ ๓๐ ๑๘ ๑๕ ๑๒ ๓๘ ๑๔ ๕ ๒ ๗ ๐ ๒ 
พะเยา ๑๔ ๒๔ ๑๔ ๑๗ ๑๕ ๒๕ ๑๓ ๒๑ ๑ ๔ ๑ ๑๑ 
แพร่ ๑๗ ๑๕ ๓๕ ๑๘ ๑๘ ๑๙ ๓๒ ๑๑ ๐ ๑๖ ๐ ๒ 
แม่ฮ่องสอน ๑๘ ๒๕ ๒๙ ๑๐ ๑๕ ๒๕ ๑๙ ๒ ๔ ๒ ๐ ๒๔ 
ล าปาง ๔๒ ๓๒ ๓๕ ๒๓ ๔๔ ๓๔ ๓๘ ๘ ๗ ๓๐ ๐ ๖ 
ล าพูน ๗ ๑๐ ๑๗ ๑๐ ๓ ๒๘ ๑ ๑ ๑ ๐ ๐ ๔ 

รวม 
(ร้อยละ) 

๑๔๐ 
(๒๖.๖) 

๑๗๕ 
(๓๓.๒) 

๑๙๒ 
(๓๖.๔) 

๑๓๖ 
(๒๕.๘) 

๑๔๐ 
(๒๖.๖) 

๒๐๘ 
(๓๙.๕) 

๑๔๙ 
(๒๘.๓) 

๖๒ 
(๑๑.๘) 

๑๗ 
(๓.๒) 

๗๗ 
(๑๔.๖) 

๑ 
(๐.๖) 

๖๗ 
(๑๒.๗) 

๙๑ 



 

๙๒ 
 

รายได้ และหนี้สินของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จ านวน ๑๙๖ ตัวอย่าง คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ ๓๗.๒ มีรายได้ต่ ากว่า ๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี รองลงมา จ านวน ๑๗๒ ตัวอย่าง คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ ๓๒.๖ มีรายได้ระหว่าง ๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ด้านหนี้สิน พบว่า มีจ านวน
ตัวอย่าง ๒๘๗ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๔.๕ ที่ระบุว่ามีหนี้สิน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ ๓๓.๔  
มีหนี้สินประมาณ ๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๖.๑๑ 
 
ตารางท่ี ๖.๑๑ รายได้และหนี้สิน 
 

รายได้/ปี จ านวน ร้อยละ 
ไม่ระบุ ๔๘ ๙.๑ 
ต่ ากว่า ๕๐,๐๐๐ บาท ๑๙๖ ๓๗.๒ 
๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท ๑๗๒ ๓๒.๖ 
๑๐๐,๐๐๑-๑๕๐,๐๐๐ บาท ๖๒ ๑๑.๘ 
๑๕๐,๐๐๑-๒๐๐,๐๐๐ บาท ๒๔ ๔.๖ 
๒๐๐,๐๐๑-๒๕๐,๐๐๐ บาท ๗ ๑.๓ 
๒๕๐,๐๐๑-๓๐๐,๐๐๐ บาท ๑๓ ๒.๕ 
มากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๕ ๐.๙ 

รวม ๕๒๗ ๑๐๐.๐ 
หนี้สิน จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีหนี้สิน ๒๔๐ ๔๕.๕ 
มีหนี้สินต่ ากว่า ๕๐,๐๐๐ บาท ๙๑ ๓๑.๗ 
มีหนี้สินระหว่าง ๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท ๙๖ ๓๓.๔ 
มีหนี้สินระหว่าง ๑๐๐,๐๐๑-๑๕๐,๐๐๐ บาท ๒๘ ๙.๘ 
มีหนี้สินระหว่าง ๑๕๐,๐๐๑-๒๐๐,๐๐๐ บาท ๑๙ ๖.๖ 
มีหนี้สินระหว่าง ๒๐๐,๐๐๑-๒๕๐,๐๐๐ บาท ๑๑ ๓.๘ 
มีหนี้สินระหว่าง ๒๕๐,๐๐๑-๓๐๐,๐๐๐ บาท ๑๗ ๕.๙ 
มีหนี้สินมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๒๔ ๘.๔ 
ไม่ระบุ ๑ ๐.๓ 

หนี้สินรวม ๕๒๗ ๑๐๐.๐ 
 
๖.๒ การเข้าร่วมกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกัน
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันใน ๑๖ กิจกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง 
จ านวน ๑๑ กิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ยในการเข้าร่วมทั้ง ๑๖ กิจกรรมเฉลี่ย ๒-๔ ครั้ง ทั้งนี้พบว่า มีจ านวน ๕ 
กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างเข้าไปมีส่วนร่วมน้อย ได้แก่ การประชุมจัดท าบัญชีรายชื่อชาวบ้านที่มีอาชีพเก็บ
ของป่า ล่าสัตว์ การเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าหรือการเผา การแจ้งเบาะแสการลักลอบเผา  
การรายงานสถานการณ์ ไฟป่า/หมอกควันต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และการร่วมจับกุมผู้ลักลอบเผา 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๖.๑๒ 



 

๙๓ 
 

ตารางท่ี ๖.๑๒ การเข้าร่วมกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
 

กิจกรรม 
จ านวน (ร้อยละ) 

ระดับ การมี 
ส่วนร่วมเฉลี่ย ไม่เคย ๑ ครั้ง 

๒-๔ 
ครั้ง 

๕ ครั้ง
ขึ้นไป 

๑. ท าแนวกันไฟ ๓๘ 
(๗.๒) 

๑๒๐ 
(๒๒.๘) 

๒๕๔ 
(๔๘.๒) 

๑๑๕ 
(๒๑.๘) 

๒.๘๔ ๒-๔ ครั้ง 
(ปานกลาง) 

๒. ลาดตระเวนป้องกันไฟ/
ลาดตระเวนป่า 

๑๑๒ 
(๒๑.๓) 

๗๕ 
(๑๔.๒) 

๑๙๕ 
(๓๗.๐) 

๑๔๕ 
(๒๗.๕) 

๒.๗๐ ๒-๔ ครั้ง 
(ปานกลาง) 

๓. ท าฝายกั้นน้ า/ฝายชะลอน้ า ๒๒ 
(๔.๒) 

๑๕๒ 
(๒๘.๘) 

๒๙๔ 
(๕๕.๘) 

๕๙ 
(๑๑.๒) 

๒.๗๔ ๒-๔ ครั้ง 
(ปานกลาง) 

๔. ดับไฟป่า 
๙๗ 

(๑๘.๔) 
๑๐๕ 

(๑๙.๙) 
๑๗๘ 

(๓๓.๘) 
๑๔๗ 

(๒๗.๙) 
๒.๗๑ ๒-๔ ครั้ง 

(ปานกลาง) 

๕. ปลูกป่า ๑๙ 
(๓.๖) 

๑๘๙ 
(๓๕.๙) 

๒๓๑ 
(๔๓.๘) 

๘๘ 
(๑๖.๗) 

๒.๗๓ ๒-๔ ครั้ง 
(ปานกลาง) 

๖. ประชุมจัดท าบัญชีรายชื่อ
ชาวบ้านที่มีอาชีพเก็บของป่า 
ล่าสัตว์ 

๒๐๕ 
(๓๘.๙) 

๑๙๖ 
(๓๗.๒) 

๑๐๕ 
(๑๙.๙) 

๒๑ 
(๔.๐) 

๑.๘๘ ๑ ครั้ง 
(น้อย) 

๗ . ป ระชุ ม ว า งก ฎ ก ติ ก า  
การห้ าม เผาของหมู่ บ้ าน / 
การใช้ประโยชน์จากป่า 

๔๕ 
(๘.๕) 

๑๙๗ 
(๓๗.๔) 

๒๒๒ 
(๔๒.๑) 

๖๓ 
(๑๒.๐) 

๒.๕๗ ๒-๔ ครั้ง 
(ปานกลาง) 

๘ . ร่ วมกิ จกรรมประกวด
หมู่บ้านปลอดการเผา 

๗๘ 
(๑๔.๘) 

๑๖๓ 
(๓๐.๙) 

๒๓๖ 
(๔๔.๘) 

๕๐ 
(๙.๕) 

๒.๔๘ ๒-๔ ครั้ง 
(ปานกลาง) 

๙. ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
เกี่ยวกับปัญหาไฟป่า หมอกควัน 
การเผาในที่โล่ง 

๕๓ 
(๑๐.๑) 

๑๖๓ 
(๓๐.๙) 

๒๕๒ 
(๔๗.๘) 

๕๙ 
(๑๑.๒) 

๒.๖๐ ๒-๔ ครั้ง 
(ปานกลาง) 

๑๐. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  
ปลอดการเผาให้ กับคนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน 

๘๕ 
(๑๖.๑) 

๑๔๐ 
(๒๖.๖) 

๒๑๐ 
(๓๙.๘) 

๙๒ 
(๑๗.๕) 

๒.๕๘ ๒-๔ ครั้ง 
(ปานกลาง) 

๑๑. เป็นวิทยากรให้ความรู้
เกี่ยวกับไฟป่า หรือการเผา  

๓๕๗ 
(๖๗.๗) 

๕๕ 
(๑๐.๔) 

๙๘ 
(๑๘.๖) 

๑๗ 
(๓.๒) 

๑.๕๗ ๑ ครั้ง 
(น้อย) 

๑๒. แจ้งเบาะแสการลักลอบเผา ๓๕๓ 
(๖๗.๐) 

๑๐๑ 
(๑๙.๒) 

๖๘ 
(๑๒.๙) 

๕ 
(๐.๕) 

๑.๔๗ ๑ ครั้ง 
(น้อย) 

๑๓. รายงานสถานการณ์ไฟ
ป่า/หมอกควันต่อเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

๓๐๕ 
(๕๗.๙) 

๑๑๐ 
(๒๐.๙) 

๙๐ 
(๑๗.๑) 

๒๒ 
(๔.๒) 

๑.๖๗ ๑ ครั้ง 
(น้อย) 

๑๔. ร่วมจับกุมผู้ลักลอบเผา 
๔๓๓ 

(๘๒.๒) 
๔๒ 

(๘.๐) 
๔๘ 

(๙.๑) 
๔ 

(๐.๘) 
๑.๒๘ ๑ ครั้ง 

(น้อย) 



 

๙๔ 
 

กิจกรรม 
จ านวน (ร้อยละ) 

ระดับ 
การมี 

ส่วนร่วมเฉลี่ย ไม่เคย ๑ ครั้ง 
๒-๔ 
ครั้ง 

๕ ครั้ง
ขึ้นไป 

๑๕. ประชุมเพ่ือประเมิน และ
ติ ด ตาม  ความส า เร็ จ ขอ ง
กิจกรรมปลอดการเผาหรือ ปัญหา
ไฟป่า 

๑๒๒ 
(๒๓.๑) 

๑๙๗ 
(๓๗.๔) 

๑๗๕ 
(๓๓.๒) 

๓๓ 
(๖.๓) 

๒.๒๒ ๒-๔ ครั้ง 
(ปานกลาง) 

๑๖. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้า
มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้าน
สิ่งแวดล้อม 

๘๘ 
(๑๖.๗) 

๑๔๒ 
(๒๖.๙) 

๒๐๔ 
(๓๘.๗) 

๙๓ 
(๑๗.๖) 

๒.๐๔ ๒-๔ ครั้ง 
(ปานกลาง) 

เฉลี่ย (คะแนน) ๒.๒๕ ๒-๔ ครั้ง 
(ปานกลาง) 

 
๖.๓ การรับข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม 
 จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง ถึงการรับข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยสอบถามเกี่ยวกับช่องทางการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาไฟป่าหมอกควัน  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
จ านวน ๔๑๗ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗๙.๑ รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหมอกควันไฟป่าผ่านหอกระจาย
ข่าว รองลงมาจ านวน ๓๙๘ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗๕.๕ รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหมอกควันไฟป่า
ผ่านโทรทัศน์ และจ านวน ๒๖๒ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔๙.๗ รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหมอกควันไฟป่า
ผ่านแผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว (รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๖.๑๓) ส าหรับช่องทางการรับรู้ที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีปริมาณการรับรู้น้อย ๕ อันดับ ได้แก่ เว็บไซต์ หนังสือ/คู่มือ หนังสือพิมพ์ เฟสบุ๊ค (Facebook) 
และวิทยุ ตามล าดับ รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๖.๑๔ 

ส าหรับช่องโทรทัศน์ที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหมอกควันไฟป่า ส่วนใหญ่ร้อยละ ๔๕.๙๓ 
รับรู้ข้อมูลผ่านช่อง ๓ รองลงมาร้อยละ ๓๑.๔๐ รับรู้ข้อมูลผ่านช่อง ๗ และร้อยละ ๘.๗๒ รับรู้ข้อมูลผ่าน
ช่อง ๕ รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๖.๑๕ 

 
ตารางท่ี ๖.๑๓ ช่องทางการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหมอกควันไฟป่า 

 
 

 
 

 
จังหวัด 

ช่องทางการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหมอกควันไฟป่า 

โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือ 
พิมพ์ 

หนังสือ/
คู่มือ 

หอกระจาย
ข่าว 

แผ่นพับ 
โปสเตอร์ 
ใบปลิว 

เฟสบุ๊ค 
(Facebook) 

เว็บไซต์ 

เชียงราย ๑๔ ๖ ๖ ๑๗ ๓๐ ๒๗ ๑๘ ๑๗ 
เชียงใหม่ ๖๙ ๓๔ ๑๕ ๑๔ ๖๖ ๓๔ ๒๑ ๖ 
ตาก ๑๘ ๖ ๔ ๐ ๒๑ ๕ ๖ ๔ 



 

๙๕ 
 

 
ตารางท่ี ๖.๑๔ อันดับช่องทางการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหมอกควันไฟป่า 
 

อันดับ ช่องทางการรับรู้ จ านวน ร้อยละ 

๑ หอกระจายข่าว ๔๑๗ ๗๙.๑ 

๒ โทรทัศน์ ๓๙๘ ๗๕.๕ 

๓ แผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว ๒๖๒ ๔๙.๗ 

๔ วิทยุ ๒๑๒ ๔๐.๒ 

๕ เฟสบุ๊ค (Facebook)  ๑๓๗ ๒๖ 

๖ หนังสือพิมพ์ ๑๓๑ ๒๔.๙ 

๗ หนังสือ/คู่มือ ๑๐๒ ๑๙.๔ 

๘ เว็บไซต์ ๕๐ ๙.๕ 
 
ตารางท่ี ๖.๑๕ ช่องโทรทัศน์ที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหมอกควันไฟป่า 
 

ช่อง จ านวน ร้อยละ 
ช่อง ๓ ๗๙ ๔๕.๙๓ 
ช่อง ๕ ๑๕ ๘.๗๒ 

 
 
 

 
จังหวัด 

ช่องทางการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหมอกควันไฟป่า 

โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือ 
พิมพ์ 

หนังสือ/
คู่มือ 

หอกระจาย
ข่าว 

แผ่นพับ 
โปสเตอร์ 
ใบปลิว 

เฟสบุ๊ค 
(Facebook) 

เว็บไซต์ 

น่าน ๓๙ ๑๐ ๑๖ ๑๖ ๔๕ ๒๙ ๙ ๓ 
พะเยา ๖๘ ๒๒ ๓๓ ๒๘ ๖๑ ๓๑ ๒๖ ๕ 
แพร่ ๕๑ ๓๖ ๒๐ ๕ ๓๙ ๒๙ ๑๗ ๘ 
แม่ฮ่องสอน ๕๒ ๕๖ ๒๑ ๑๑ ๔๐ ๓๓ ๒๖ ๒ 
ล าปาง ๕๖ ๒๔ ๑๐ ๙ ๘๐ ๕๗ ๙ ๔ 
ล าพูน ๓๑ ๑๘ ๖ ๒ ๓๕ ๑๗ ๕ ๑ 

เคยรับรู้ 
(ร้อยละ) 

๓๙๘ 
(๗๕.๕) 

๒๑๒ 
(๔๐.๒) 

๑๓๑ 
(๒๔.๙) 

๑๐๒ 
(๑๙.๔) 

๔๑๗ 
(๗๙.๑) 

๒๖๒ 
(๔๙.๗) 

๑๓๗ 
(๒๖.๐) 

๕๐ 
(๙.๕) 

ไม่เคย 
(ร้อยละ) 

๑๒๙ 
(๒๔.๕) 

๓๑๕ 
(๕๙.๘) 

๓๙๖ 
(๗๕.๑) 

๔๒๕ 
(๘๐.๖) 

๑๑๐ 
(๒๐.๙) 

๒๖๕ 
(๕๐.๓) 

๓๙๐ 
(๗๔.๐) 

๔๗๗ 
(๙๐.๕) 



 

๙๖ 
 

ช่อง จ านวน ร้อยละ 
ช่อง ๗ ๕๔ ๓๑.๔๐ 
ช่อง ๘ ๑ ๐.๕๘ 
ช่อง ๙ ๑๒ ๖.๙๘ 
ช่อง ๑๑ ๓ ๑.๗๔ 
เวิร์คพ้อย ๒๓ ๓ ๑.๗๔ 
NEW ๒๖ ๒ ๑.๑๖ 
ช่องวัน ๓๑ ๑ ๐.๕๘ 
ไทยรัฐทีวี ๓๒ ๒ ๑.๑๖ 

 
 ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สารคดี ป้าย โปสเตอร์ และแผ่นพับ ที่เชิญชวน รณรงค์ให้ประชาชน
หยุดการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จ านวน ๔๘๒ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ ๙๑.๕ เคยรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สารคดี ป้าย โปสเตอร์ และแผ่นพับ ที่เชิญชวน รณรงค์ให้ประชาชน
หยุดการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน และมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๔๕ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
๘.๕ ไม่เคยรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สารคดี ป้าย โปสเตอร์ และแผ่นพับ ที่เชิญชวน รณรงค์ให้ประชาชนหยุด
การเผาในที่โล่ง และลดหมอกควัน รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๖.๑๖ 
 
ตารางท่ี ๖.๑๖ ด้านการรับรูข้้อมูลข่าวสาร สารคดี ป้าย โปสเตอร์ และแผ่นพับ ท่ีเชิญชวน รณรงค์ 
                  ให้ประชาชนหยุดการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 
 

จังหวัด 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สารคดี ป้าย โปสเตอร์ และแผ่น
พับ ท่ีเชิญชวน รณรงค์ให้ประชาชนหยุดการเผาในที่

โล่ง และลดหมอกควัน รวม 

ไม่เคย เคย 
เชียงราย ๖ ๓๓ ๓๙ 
เชียงใหม่ ๕ ๗๘ ๘๓ 
ตาก ๑ ๒๐ ๒๑ 
น่าน ๖ ๕๔ ๖๐ 
พะเยา ๑๐ ๖๒ ๗๒ 
แพร่ ๓ ๖๒ ๖๕ 
แม่ฮ่องสอน ๗ ๕๕ ๖๒ 
ล าปาง ๔ ๘๐ ๘๔ 
ล าพูน ๓ ๓๘ ๔๑ 

รวม 
(ร้อยละ) 

๔๕ 
(๘.๕) 

๔๘๒ 
(๙๑.๕) 

๕๒๗ 
(๑๐๐.๐) 



 

๙๗ 
 

  จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างถึงการรับรู้หรือเคยได้ยินสารคดี สปอตโฆษณา ที่มีข้อความเชิญ
ชวนหยุดการเผาในที่โล่ง และลงท้ายว่า “..ด้วยความปรารถนาดีจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” หรือไม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  จ านวน ๔๒๑ 
ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗๙.๙ เคยได้ยินสารคดี สปอตโฆษณา ที่มีขอ้ความเชิญชวนหยุดการเผาใน
ที่โล่งดังกล่าว รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๖.๑๗ 
 
ตารางท่ี ๖.๑๗ การรับรู้สารคดี สปอตโฆษณา ที่มีข้อความเชิญชวนหยุดการเผาในที่โล่ง 
 

 จังหวัด  
การรับรู้สารคดี สปอตโฆษณา รวม 

(ตัวอย่าง) ไม่เคย เคย 
เชียงราย ๗ ๓๒ ๓๙ 
เชียงใหม่ ๒๓ ๖๐ ๘๓ 
ตาก ๖ ๑๕ ๒๑ 
น่าน ๓๕ ๒๕ ๖๐ 
พะเยา ๗ ๖๕ ๗๒ 
แพร่ ๗ ๕๘ ๖๕ 
แม่ฮ่องสอน ๔ ๕๘ ๖๒ 
ล าปาง ๖ ๗๘ ๘๔ 
ล าพูน ๑๑ ๓๐ ๔๑ 

รวม 
(ร้อยละ) 

๑๐๖ 
(๒๐.๑) 

๔๒๑ 
(๗๙.๙) 

๕๒๗ 
(๑๐๐.๐) 

 
จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างถึงการใช้ อุปกรณ์สื่อสาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่           

จ านวน ๔๘๖ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๙๒.๒ ให้ข้อมูลว่าใช้โทรศัพท์มือถือ รายละเอียดแสดงใน 
ตารางที่ ๖.๑๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙๘ 
 

ตารางท่ี ๖.๑๘ ด้านการใช้อุปกรณ์สื่อสาร 
 

จังหวัด 
ใช้อุปกรณ์สื่อสาร (โทรศัพท์มือถือ) รวม 

(ตัวอย่าง) ไม่ใช้ ใช้ 
เชียงราย ๒ ๓๗ ๓๙ 
เชียงใหม่ ๘ ๗๕ ๘๓ 
ตาก ๑ ๒๐ ๒๑ 
น่าน ๔ ๕๖ ๖๐ 
พะเยา ๗ ๖๕ ๗๒ 
แพร่ ๑ ๖๔ ๖๕ 
แม่ฮ่องสอน ๙ ๕๓ ๖๒ 
ล าปาง ๗ ๗๗ ๘๔ 
ล าพูน ๒ ๓๙ ๔๑ 

รวม 
(ร้อยละ) 

๔๑ 
(๗.๘) 

๔๘๖ 
(๙๒.๒) 

๕๒๗ 
(๑๐๐.๐) 

 
 จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างถึงการใช้งานแอพพลิเคชัน Arsa4thai บนโทรศัพท์มือถือ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๔๗๕ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๙๐.๑ ไม่เคยใช้งาน ดังแสดงในตารางที่ ๖.๑๙ 
และเมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างถึงสาเหตุของการไม่ใช้แอพพลิเคชัน Arsa4thai พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ จ านวน ๓๓๗ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๖๓.๙ ให้ข้อมูลว่า ไม่เคยทราบว่ามีแอพพลิเคชัน 
รองลงมาจ านวน ๑๐๔ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๙.๗ ให้ข้อมูลว่าไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และ
จ านวน ๕๙ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๑.๒ ให้ข้อมูลว่าแอพพลิเคชันใช้งานยากซับซ้อน 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๖.๒๐ ส าหรับผู้ที่เคยใช้งานแอพพลิเคชัน Arsa4thai จ านวน ๕๒ ตัวอย่าง 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๙.๙  ดังแสดงในตารางที่ ๖.๑๙ ให้ข้อมูลว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ ๔๕.๙๑ เข้าใช้เมนู
ติดตาม รองลงมา ร้อยละ ๔๑.๘๓ ใช้รายงานพ้ืนที่สี เขียว และร้อยละ ๑๒.๒๔ ใช้สร้างรายงาน 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๖.๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙๙ 
 

ตารางท่ี ๖.๑๙ การใช้แอพพลิเคชัน Arsa4thai 
 

จังหวัด 
การใช้แอพพลิเคชัน Arsa4thai รวม 

(ตัวอย่าง) ไม่เคยใช ้ เคยใช ้
เชียงราย ๓๙ ๐ ๓๙ 
เชียงใหม่ ๘๑ ๒ ๘๓ 
ตาก ๒๐ ๑ ๒๑ 
น่าน ๕๗ ๓ ๖๐ 
พะเยา ๓๙ ๓๓ ๗๒ 
แพร่ ๖๒ ๓ ๖๕ 
แม่ฮ่องสอน ๕๘ ๔ ๖๒ 
ล าปาง ๘๐ ๔ ๘๔ 
ล าพูน ๓๙ ๒ ๔๑ 

รวม 
(ร้อยละ) 

๔๗๕ 
(๙๐.๑) 

๕๒ 
(๙.๙) 

๕๒๗ 
(๑๐๐.๐) 

 
ตารางท่ี ๖.๒๐ สาเหตุที่ไม่ใช้งานแอพพลิเคชัน Arsa4thai 
 

สาเหตุที่ไม่ใช้งานแอพพลิเคชัน Arsa4thai จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ๑๔ ๒.๗ 
แอพพลิเคชันใช้งานยากซับซ้อน ๕๙ ๑๑.๒ 
ไม่เคยทราบว่ามีแอพพลิเคชัน ๓๓๗ ๖๓.๙ 
ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ๑๐๔ ๑๙.๗ 
อ่ืน ๆ ๑๓ ๒.๕ 

รวม ๕๒๗ ๑๐๐.๐ 
 
ตารางท่ี ๖.๒๑ การใช้งานแอพพลิเคชัน Arsa4thai 
 

เมนู จ านวน  ร้อยละ 
สร้างรายงาน ๑๒ ๑๒.๒๔ 
ติดตาม ๔๕ ๔๕.๙๑ 
รายงานพื้นที่สีเขียว ๔๑ ๔๑.๘๓ 

 
จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า จ านวนตัวอย่างที่ไม่เคยใช้แอพพลิเคชัน Arsa4thai ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่ม

ตัวอย่างที่ไม่ใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ คิดเป็นจ านวน ๔๑ ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ ๖.๑๘ และเป็น
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน คิดเป็นจ านวน ๑๐๔ ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ ๖.๒๐ ดังนั้น
เมื่อพิจารณาสัดส่วนผู้ที่สามารถเข้าถึงการใช้งานแอพพลิเคชัน Arsa4thai ได้จะมีเพียง ๔๒๓ ตัวอย่าง
เท่านั้น (ค านวณจาก จ านวนตัวอย่างทั้งหมด ๕๒๗ ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ ๖.๒๒ หักลบจ านวน
ตัวอย่างที่ไม่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนจ านวน ๑๐๔ ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ ๖.๒๐)    



 

๑๐๐ 
 

  ดังนั้น เมื่อพิจารณาสัดส่วนผู้ที่เคยใช้แอพพลิเคชัน Arsa4thai ใหม่ตามความสามารถในการ
เข้าถึงแอพพลิเคชัน (มีอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้แอพพลิเคชัน
Arsa4thai มีจ านวน ๕๒ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๒.๒๙  และกลุ่มตัวอย่างที่ ไม่ เคยใช้
แอพพลิเคชั่น Arsa4thai มีจ านวน ๓๗๑ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  ๘๗.๗๐ ดังแสดงในตารางที่ ๖.๒๒   
 
ตารางที่ ๖.๒๒ สัดส่วนผู้ที่เคยใช้แอพพลิเคชัน Arsa4thai ใหม่ตามความสามารถในการเข้าถึง         

แอพพลิเคชัน 
 

รายการ จ านวนตัวอย่าง (ร้อยละ) 
ตัวอย่างที่ สามารถเข้าถึงการใช้งานแอพพลิ เคชัน 
Arsa4thai ได ้

๔๒๓ 
(๑๐๐) 

ตัวอย่างที่เคยใช้แอพพลิเคชัน Arsa4thai 
๕๒ 

(๑๒.๒๙) 

ตัวอย่างที่ไม่เคยใช้แอพพลิเคชัน Arsa4tha 
๓๗๑ 

(๘๗.๗๐)   
 

ด้านการประเมินความพึงพอใจส าหรับคนที่เคยใช้งานแอพพลิเคชัน Arsa4thai พบว่า จ านวน 
๔๔ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๘๔.๖๒ มีความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชัน Arsa4thai  
ในระดับน้อยที่สุด รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๖.๒๓ 

 
ตารางท่ี ๖.๒๓ ระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชัน Arsa4thai 
 

ความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชัน Arsa4thai 
ระดับ ระดับ ระดับ 

น้อยที่สุด น้อยที่สุด น้อยที่สุด 
น้อย น้อย น้อย 
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
มาก มาก มาก 
มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 

รวม รวม รวม 
 
ด้านการสอบถามการใช้งานแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้ในการท างาน

ป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๖๓ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ ๖๘.๙ ใช้แอพพลิเคชัน ไลน์ (LINE) และเฟสบุ๊ค (Facebook) ในการปฏิบัติงาน รายละเอียดแสดง
ในตารางที ่๖.๒๔ 
 
 



 

๑๐๑ 
 

ตารางที่ ๖.๒๔ การเลือกใช้งานแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือในการท างานป้องกันการเผาในที่โล่ง
และลดหมอกควัน 

 

แอพพลิเคชัน จ านวน  ร้อยละ 
ไลน์ (LINE) ๓๖๓ ๖๘.๙ 
เฟสบุ๊ค (Facebook)  ๓๖๓ ๖๘.๙ 
ข้อความสั้น (SMS) ๑๕๔ ๒๙.๒ 

 
๖.๔ การรับรู้ และความเห็นด้านสิ่งแวดล้อม 

ด้านการรับรู้และความเห็นด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการสอบถามทัศนคติ พฤติกรรม เพ่ือวัดระดับ
จิตส านึกและพฤติกรรมต่อการปลอดการเผาและลดการเผาในที่โล่ง ผ่านข้อค าถามจ านวน ๑๗ ค าถาม 
โดยแบ่งเป็นค าถามด้านทัศนคติในเชิงบวกตั้งแต่ข้อที่ ๑ ถึง ๙ และค าถามด้านทัศนคติในเชิงลบตั้งแต่ข้อ 
ที่ ๑๐ ถึง ๑๗ โดยใช้ค าตอบ ๔ ระดับ ได้แก่ ๑) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ๒) ไม่เห็นด้วย ๓) เห็นด้วย  
และ ๔) เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ผลจากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง มีระดับจิตส านึกเฉลี่ยในภาพรวมที่ 
๒.๙๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๔ คะแนน เมื่อแปรค่าระดับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีจิตส านึกและพฤติกรรม
ต่อการปลอดการเผาและลดการเผาในที่โล่งที่สูง 

 แต่เมื่อพิจารณาระดับจิตส านึกและพฤติกรรมต่อการปลอดการเผาและลดการเผาในที่โล่ง  
ในรายข้อ พบว่า มีจ านวน ๒ ข้อ คือ ข้อค าถามที่ ๑๐) การเผาป่าเป็นวิธีที่จะท าให้เกิดพืชผักป่าเพ่ิมขึ้น 
เป็นความเชื่อของชุมชน แบบแผนปฏิบัติที่เคยท ามาแต่อดีต เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ เป็นต้น  
กลุ่มตัวอย่างมีระดับจิตส านึกและพฤติกรรมต่อการปลอดการเผาและลดการเผาในที่โล่งในข้อนี้ “น้อย” 
สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างยังมีความคิดที่ว่า การเผาป่าเป็นวิธีที่จะท าให้เกิดพืชผักป่าเพ่ิมขึ้น  และ  
ข้อค าถามที่ ๑๒) การก าจัดขยะด้วยวิธีการเผาเป็นวิธีที่ดีที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีระดับจิตส านึกและพฤติกรรม
ต่อการปลอดการเผาและลดการเผาในที่โล่งในข้อนี้ “น้อย” เช่นกัน สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่
อาจมีมุมมองต่อการก าจัดขยะด้วยวิธีการเผาเป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว ง่าย และต้นทุนต่ าที่สุด ซึ่งเป็น
ข้อเท็จจริงที่อาจขัดต่อหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๖.๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐๒ 
 

ตารางท่ี ๖.๒๕ การรับรู้ และความเห็นด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ข้อค าถาม 

การรับรู้ และความเห็นด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่าง 
ไม่เห็น

ด้วยอย่าง
ยิ่ง 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 
(ร้อยละ) 

คะแนน 
(เต็ม ๔) 

ระดับ
จิตส านึก 

๑. ปัญหาหมอกควันไฟป่า เป็นปัญหาที่
รุนแรงมี ผลกระทบต่ อสุ ขภาพของ
ประชาชน 

๐ 
(๐) 

๒ 
(๐.๔) 

๑๗๓ 
(๓๓.๑) 

๓๔๘ 
(๖๖.๕) 

๓.๖๓ สูงมาก 

๒. ปัญหาหมอกควันไฟป่าสาเหตุส่วน
ใหญ่เกิดจากมนุษย ์

๒ 
(๐.๔) 

๔ 
(๐.๘) 

๑๗๒ 
(๓๒.๖) 

๓๔๙ 
(๖๖.๒) ๓.๖๕ สูงมาก 

๓. การเผาในท่ีโล่งส่งผลกระทบต่อชุมชน 
ข้างเคียงที่ห่างไปอีกหลายสิบกิโล 

๒ 
(๐.๔) 

๕ 
(๐.๙) 

๒๕๐ 
(๔๗.๔) 

๒๗๐ 
(๕๑.๒) 

๓.๕๐ สูงมาก 

๔ . ฝุ่ น ล ะออ งขน าด เล็ ก  (PM 2.5)  
เป็นอันตรายมากต่อสุขภาพ 

๔ 
(๐.๘) 

๑๕ 
(๒.๘) 

๒๙๗ 
(๕๖.๔) 

๒๑๑ 
(๔๐.๐) ๓.๓๖ สูงมาก 

๕. วิธีการ “ชิงเผา” เป็นแนวทางการป้องกัน 
ไฟป่าแบบหนึ่ง 

๐ 
(๐) 

๑๒ 
(๒.๓) 

๒๒๑ 
(๔๑.๙) 

๒๙๔ 
(๕๕.๘) ๓.๕๔ สูงมาก 

๖. ท่านเต็มใจให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ 
ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันไฟป่า 
และลดการเผา 

๖๐ 
(๑๑.๔) 

๑๒๒ 
(๒๓.๑) 

๒๔๔ 
(๔๖.๓) 

๑๐๑ 
(๑๙.๒) ๒.๗๓ สูง 

๗. ท่านต้องการเป็นอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
(ทสม.) 

๑ 
(๐.๒) 

๓ 
(๐.๖) 

๒๘๐ 
(๕๓.๑) 

๒๔๓ 
(๔๖.๑) 

๓.๔๕ สูงมาก 

๘. ท่านต้องการร่วมเป็น “จิตอาสา” ท างาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

๓ 
(๐.๖) 

๑๖ 
(๓.๐) 

๓๑๒ 
(๕๙.๒) 

๑๙๖ 
(๓๗.๒) 

๓.๓๓ สูงมาก 

๙. ท่านพร้อมจะเป็นผู้เผยแพร่ความรู้
ให้กับคนในหมู่บ้านหลีกเลี่ยงการเผาป่า 
ซากพืช วัชพืช และขยะในครัวเรือน 

๑ 
(๐.๒) 

๑๓ 
(๒.๕) 

๓๕๗ 
(๖๗.๗) 

๑๕๖ 
(๒๙.๖) 

๓.๒๗ สูงมาก 

๑๐. การเผาป่าเป็นวิธีที่จะท าให้ เกิด
พืชผักป่ าเพิ่ มขึ้น  เป็นความเช่ือของ
ชุมชน แบบแผนปฏิบัติที่ เคยท ามาแต่
อดีต เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ 
เป็นต้น 

๑ 
(๐.๒) 

๓๒ 
(๖.๑) 

๓๓๔ 
(๖๓.๔) 

๑๖๐ 
(๓๐.๔) ๑.๗๖ น้อย 

๑๑. มาตรการห้ าม ไม่ ให้ เผาใน ช่วง  
๖๐ วันอันตราย ไม่สามารถแก้ปัญหา
หมอกควันได้ 

๙๑ 
(๑๗.๓) 

๒๖๓ 
(๔๙.๙) 

๑๓๙ 
(๒๖.๔) 

๓๔ 
(๖.๕) 

๒.๗๘ สูง 

๑๒. การก าจัดขยะด้วยวิธีการเผาเป็นวิธี
ที่ดีท่ีสุด 

๓๘ 
(๗.๒) 

๑๗๙ 
(๓๔.๐) 

๒๔๗ 
(๔๖.๙) 

๖๓ 
(๑๒.๐) ๑.๕๑ น้อย 

๑๓. การไถกลบตอซังข้าว/พืชไร่ท าให้
เพิ่มต้นทุน 

๑๖๙ 
(๓๒.๑) 

๒๘๓ 
(๕๓.๗) 

๖๒ 
(๑๑.๘) 

๑๓ 
(๒.๕) 

๓.๑๕ สูงมาก 

๑๔. ควรยกเลิกมาตรการ การจ ากัดเวลา
ในการเผา 

๕๒ 
(๙.๙) 

๑๙๗ 
(๓๗.๔) 

๑๘๗ 
(๓๕.๕) 

๙๑ 
(๑๗.๓) ๒.๓๙ สูง 



 

๑๐๓ 
 

ข้อค าถาม 

การรับรู้ และความเห็นด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่าง 
ไม่เห็น

ด้วยอย่าง
ยิ่ง 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 
(ร้อยละ) 

คะแนน 
(เต็ม ๔) 

ระดับ
จิตส านึก 

๑๕. ท่านเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องเผาป่า
เพราะต้องการหาของป่า ล่าสัตว์ 

๑๑๑ 
(๒๑.๑) 

๒๕๑ 
(๔๗.๖) 

๑๒๖ 
(๒๓.๙) 

๓๙ 
(๗.๔) 

๒.๘๒ สูง 

๑๖. ท่านเห็นว่าไม่มีทางเลือกอื่นในการ
ก าจัดตอซังพืชนอกจากการเผา 

๒๑๗ 
(๔๑.๒) 

๒๔๙ 
(๔๗.๒) 

๕๕ 
(๑๐.๔) 

๖ 
(๑.๑) 

๓.๒๘ สูงมาก 

๑๗. เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาห้ามเผา ท่าน
เห็นว่า สามารถเผาเพื่อด ารงชีพหรือ
ประกอบอาชีพอ่ืนได้ 

๑๕๔ 
(๒๙.๒) 

๒๕๗ 
(๔๘.๘) 

๑๐๓ 
(๑๙.๕) 

๑๓ 
(๒.๕) 

๓.๐๕ สูงมาก 

เฉลี่ย (คะแนน) ๒.๙๖ สูง 
 
๖.๕ ผลการด าเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างเพ่ือประเมินสถานการณ์ การเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน  
ในหมู่บ้านของกลุ่มตัวอย่าง โดยเปรียบเทียบสถานการณ์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๒) พบว่าสถานการณ์ปัญหาในภาพรวมปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันลดลงกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดในรายข้อค าถามดังแสดงในตารางที่ ๖.๒๖ 
 
ตารางท่ี ๖.๒๖ ผลการด าเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 
 

ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นต่อผลการด าเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่
โล่งและลดหมอกควัน คะแนน 

(เต็ม ๕) 
แปล
ข้อมูล ไม่มี 

(ร้อยละ) 
ลดลงมาก 
(ร้อยละ) 

ลดลง 
(ร้อยละ) 

เพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ) 

เพ่ิมขึ้นมาก 
(ร้อยละ) 

เกิดไฟป่า 
๕๕ 

(๑๐.๔) 
๒๘๕ 

(๕๔.๑) 
๑๗๒ 

(๓๒.๖) 
๑๕ 

(๒.๘) 
๐ 
(๐) 

๒.๒๘ ลดลงมาก 

การเผาซังข้าว หรือข้าวโพด 
๘๓ 

(๑๕.๗) 
๑๑๓ 

(๒๑.๔) 
๑๙๔ 

(๓๖.๘) 
๑๑๓ 

(๒๑.๔) 
๒๔ 

(๔.๖) 
๒.๗๘ ลดลง 

การเผาวัชพืช 
๑๕๒ 

(๒๘.๘) 
๑๑๖ 

(๒๒.๐) 
๒๒๕ 

(๔๒.๗) 
๒๗ 

(๕.๑) 
๗ 

(๑.๓) 
๒.๒๘ ลดลงมาก 

การเผาขยะ 
๑๑๘ 

(๒๒.๔) 
๑๔๕ 

(๒๗.๕) 
๒๓๕ 

(๔๔.๖) 
๒๕ 

(๔.๗) 
๔ 

(๐.๘) 
๒.๓๔ ลดลงมาก 

การเผาพืชไร่อื่น 
๑๖๕ 

(๓๑.๓) 
๑๓๒ 

(๒๕.๐) 
๒๐๘ 

(๓๙.๕) 
๑๗ 

(๓.๒) 
๕ 

(๐.๙) 
๒.๑๗ ลดลงมาก 

 
 
 
 



 

๑๐๔ 
 

ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นต่อผลการด าเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่
โล่งและลดหมอกควัน คะแนน 

(เต็ม ๕) 
แปล
ข้อมูล ไม่มี 

(ร้อยละ) 
ลดลงมาก 
(ร้อยละ) 

ลดลง 
(ร้อยละ) 

เพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ) 

เพ่ิมขึ้นมาก 
(ร้อยละ) 

การเผาเพื่อเก็บของป่า ล่าสัตว ์
๑๕๐ 

(๒๘.๕) 
๑๒๐ 

(๒๒.๘) 
๒๓๑ 

(๔๓.๘) 
๒๒ 

(๔.๒) 
๔ 

(๐.๘) 
๒.๒๖ ลดลงมาก 

มีการกลั่นแกล้งให้เกิดไฟป่า 
๒๐๗ 

(๓๙.๓) 
๙๑ 

(๑๗.๓) 
๑๗๔ 

(๓๓.๐) 
๕๑ 

(๙.๗) 
๔ 

(๐.๘) 
๒.๑๕ ลดลงมาก 

อุบั ติ เห ตุ ไฟ ไหม้ ป่ าจ าก
นักท่องเที่ยว 

๒๓๕ 
(๔๔.๖) 

๖๗ 
(๑๒.๗) 

๑๒๕ 
(๒๓.๗) 

๙๔ 
(๑๗.๘) 

๖ 
(๑.๑) 

๒.๑๘ ลดลงมาก 

ฝุ่นควันจากการเผารอบ ๆ 
หมู่บ้าน 

๔๑๖ 
(๗๘.๙) 

๒๙ 
(๕.๕) 

๖๐ 
(๑๑.๔) 

๑๙ 
(๓.๖) 

๓ 
(๐.๖) 

๑.๔๑ ไม่ม ี

ระดับความรุนแรงการเผาในภาพรวม (เฉลี่ย) ๒.๒๑ ลดลงมาก 
 
 เมื่อพิจารณาจัดล าดับค่าระดับความรุนแรงต่อปัญหาด้านพฤติกรรมการเผาในที่โล่ง จากปัญหา
ความรุนแรงมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดพบว่า ปัญหาการเผาซังข้าวหรือซังข้าวโพด เป็นปัญหาความรุนแรง
ล าดับที่ ๑ การเผาขยะเป็นปัญหาความรุนแรงล าดับที่ ๒ และการเกิดไฟป่าเป็นปัญหาความรุนแรง ล าดับที่ ๓ 
ดังแสดงในตารางที่ ๖.๒๗ และภาพที่ ๖.๑ แผนภูมิล าดับความรุนแรงต่อปัญหาด้านพฤติกรรมการเผาในที่โล่ง 
จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนในพ้ืนที่มีศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและ
ชุมชนต้นแบบปลอดการเผา ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการงดการเผาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐๕ 
 

ตารางท่ี ๖.๒๗ จัดล าดับความรุนแรงต่อปัญหาด้านพฤติกรรมการเผาในที่โล่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๖.๑ แผนภูมิล าดับความรุนแรงต่อปัญหาด้านพฤติกรรมการเผาในที่โล่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ปัญหา ระดับความรุนแรง 
๑ การเผาตอซังข้าว หรือซังข้าวโพด ๒.๗๘ 
๒ การเผาขยะ ๒.๓๔ 
๓ เกิดไฟป่า ๒.๒๘ 
๔ การเผาวัชพืช ๒.๒๘ 
๕ การเผาเพื่อเก็บของป่า ล่าสัตว์ ๒.๒๖ 
๖ อุบัติเหตุไฟไหม้ป่าจากนักท่องเที่ยว ๒.๑๘ 
๗ การเผาพืชไร่อ่ืน ๒.๑๗ 
๘ มีการกลั่นแกล้งให้เกิดไฟป่า ๒.๑๕ 
๙ ฝุ่นควันจากการเผารอบ ๆ หมู่บ้าน ๑.๔๑ 



 

๑๐๖ 
 

๖.๖ ความพึงพอใจ 
 ด้านการวัดระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกัน
การเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า เกือบทุกกิจกรรมกลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับที่มาก แต่พบว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา
และชุมชนต้นแบบปลอดการเผามีค่าระดับความพึงพอใจที่น้อย รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๖.๒๘ 
 
ตารางท่ี ๖.๒๘ ความพึงพอใจ 
 

ข้อความ 

ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวัง
และป้องกนัการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 

ควร
ปรับปรุง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

คะแนน 
(เต็ม ๕) 

ระดับ
ความ 
พึง

พอใจ 
กิจกรรมที่ จั ด ขึ้ น โดย
ศูนย์การเรียนรู้ 

๑๐๑ 
(๑๙.๒) 

๑๔๐ 
(๒๖.๖) 

๒๐๒ 
(๓๘.๓) 

๗๑ 
(๑๓.๕) 

๑๓ 
(๒.๕) 

๒.๕๔ น้อย 

กิจกรรมประกวดหมู่บ้าน
ปลอดการเผา 

๑๙ 
(๓.๖) 

๑๒ 
(๒.๓) 

๑๕๕ 
(๒๙.๔) 

๒๒๗ 
(๔๓.๑) 

๑๑๔ 
(๒๑.๖) 

๓.๗๗ มาก 

ก า ร ร ณ ร งค์ ป ร ะ ช า 
สัมพันธ์เกี่ยวกับการเผา
ของทางราชการ 

๕ 
(๐.๙) 

๒๗ 
(๕.๑) 

๑๔๑ 
(๒๖.๘) 

๒๐๙ 
(๓๙.๗) 

๑๔๕ 
(๒๗.๕) ๓.๘๘ มาก 

กิจกรรมที่ จั ด ขึ้ น โดย
เครือข่าย ทสม. 

๕ 
(๐.๙) 

๒๓ 
(๔.๔) 

๑๓๗ 
(๒๖.๐) 

๒๓๑ 
(๔๓.๘) 

๑๓๑ 
(๒๔.๙) 

๓.๘๗ มาก 

การห้ าม เผ า ใน เดื อน 
มกราคม-เมษายน ของทุกปี 

๗ 
(๑.๓) 

๑๕ 
(๒.๘) 

๒๐๐ 
(๓๘.๐) 

๒๐๐ 
(๓๘.๐) 

๑๐๕ 
(๑๙.๙) 

๓.๗๒ มาก 

กฎ กติกาหมู่บ้านที่ห้าม
เผาในที่โล่ง 

๑๒ 
(๒.๓) 

๓๒ 
(๖.๑) 

๑๒๕ 
(๒๓.๗) 

๒๐๔ 
(๓๘.๗) 

๑๕๔ 
(๒๙.๒) 

๓.๘๗ มาก 

กิจกรรมลาดตระเวน/ท า
แนวกันไฟ 

๖ 
(๑.๑) 

๘ 
(๑.๕) 

๑๐๘ 
(๒๐.๕) 

๒๕๐ 
(๔๗.๔) 

๑๕๕ 
(๒๙.๔) 

๔.๐๒ มาก 

กิจกรรมของกลุ่มจิตอาสา 
๓ 

(๐.๖) 
๗ 

(๑.๓) 
๙๗ 

(๑๘.๔) 
๒๓๐ 

(๔๓.๖) 
๑๙๐ 

(๓๖.๑) 
๔.๑๓ มาก 

กิจกรรมห้ามไม่ให้ เผา
ขยะ 

๗ 
(๑.๓) 

๑๕ 
(๒.๘) 

๖๘ 
(๑๒.๙) 

๒๔๗ 
(๔๖.๙) 

๑๙๐ 
(๓๖.๑) 

๔.๑๓ มาก 

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ที่จัดขึ้นในระดับจังหวัด 

๙ 
(๑.๗) 

๓๗ 
(๗.๐) 

๑๒๙ 
(๒๔.๕) 

๒๒๒ 
(๔๒.๑) 

๑๓๐ 
(๒๔.๗) 

๓.๘๑ มาก 

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวม ๓.๗๗ มาก 
 
 
 
 
 



 

๑๐๗ 
 

๖.๗ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
  จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในแบบสอบถาม ต่อการด าเนินงาน
กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน สามารถ
สรุปข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 
 ๑. ด้านนโยบาย 
      กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมถึงประเด็นนโยบาย ๙๐ วันห้ามเผา ดังนี้  
               (๑) ควรยกเลิกนโยบายห้ามเผา โดยควรจัดระบบให้มีการเผาพืชไร่ได้ หรือควรลดระยะเวลา
จาก ๙๐ วัน เป็น ๖๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ของทุกปี             
               (๒) ควรปรับปรุงการขับเคลื่อนมาตรการห้ามเผา โดยเจ้าหน้าที่ควรบูรณาการช่วงเวลาห้าม
เผาในระดับชุมชนให้มีช่วงเวลาที่เหลื่อมกัน โดยแบ่งเขตพ้ืนที่ให้สามารถเผาได้ (zoning) ในบางชุมชน 
ที่ต้องการจัดการเชื้อเพลิง   
               (๓) ไม่ควรก าหนดช่วงเวลาห้ามเผา เพราะหลังจากห้ามเผาแล้ว ชาวบ้านจะเผามากข้ึน  
  ๒. ด้านบริหารจัดการ 
             (๑) งบประมาณ 
    (๑.๑) งบประมาณที่ ได้รับในพ้ืนที่ยังไม่เพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรม ควรเพ่ิม
งบประมาณในส่วนกิจกรรมจิตอาสาดับไฟป่า กิจกรรมดูแลป่าชุมชน 
  (๑.๒) งบประมาณที่ได้รับยังมีความล่าช้า หน่วยงานภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณ 
ถึงชุมชนโดยตรง โดยไม่ผ่านระดับหน่วยงานจังหวัด หรือระดับหน่วยงานอ าเภอ  
  (๑.๓) หน่วยงานท้องถิ่นควรตั้งงบประมาณสนับสนุนส าหรับหมู่บ้านที่ท างานเกี่ยวกับไฟ
ป่าและปัญหาหมอกควันเพิ่มมากขึ้น 
   (๑.๔) ควรจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชน
ต้นแบบปลอดการเผาให้มากขึ้นมีเครื่องมือที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ในการควบคุมและป้องกันไฟป่า 
       (๒) บุคลากรและเจ้าหน้าที่ 
              (๒.๑) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ท างานร่วมกับชาวบ้าน 
ให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อขวัญก าลังใจของชาวบ้าน  
            (๒.๒) ภาครัฐควรเพิ่มก าลังเจ้าหน้าที่ในการท ากิจกรรมไฟป่า เช่น การดับไฟป่า 
       (๓) อุปกรณ์  
                     (๓.๑) ควรมีการสนับสนุนอุปกรณ์ท่ีทันสมัยมากข้ึน เช่น เครื่องพ่นน้ าแบบใช้เครื่องยนต์  
             (๓.๒) ควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมดับไฟป่าให้มากขึ้น เช่น วิทยุสื่อสาร  
เครื่องเป่าลม กล่องพยาบาล หน้ากากอนามัย เครื่องตัดหญ้า คราด รวมถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เนื่องจากที่ผ่านมางบประมาณส่วนนี้มีการสนับสนุนน้อยมาก 
                     (๓.๓) สนับสนุนอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้นาน ไม่เสียบ่อย 
 ๓. ด้านกฎหมายหรือระเบียบ  
      ภาครัฐควรเพ่ิมมาตรการบทลงโทษด้านการเผาป่า ให้รุนแรงมากขึ้น และควรบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง และควรปรับปรุงกฎระเบียบการห้ามเผาเด็ดขาด โดยให้มองถึงบริบทของพ้ืนที่  
เป็นส าคัญ 
 



 

๑๐๘ 
 

  ๔. ด้านการด าเนินกิจกรรม 
               (๑) ภาครัฐควรสนับสนุนการท ากิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันไฟให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความยั่งยืน เช่น กิจกรรมป้องกันไฟป่า การท าแนวกันไฟ การลาดตระเวน การเฝ้าระวังไฟป่า รวมถึงการ
ดับไฟป่า และควรสนับสนุนกิจกรรมการไถกลบ ตอซังข้าวอย่างต่อเนื่อง 
               (๒) ควรมีกิจกรรมปลูกจิตส านึกของคนในพ้ืนที่บ่อยขึ้น หรือควรจัดให้มีการรณรงค์  
สร้างจิตส านึกก่อนถึงฤดูห้ามเผาในทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
               (๓) กิจกรรมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรท าอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน  
            (๔) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรให้ก าลังใจคนท างานในระดับหมู่บ้าน เช่น ให้รางวัล 
                 

 
 
 
 



บทที่ ๗ 
การศึกษาเชิงลึกระดับพื้นที่ 

 
 ในการศึกษาเชิงลึกระดับพ้ืนที่ของศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอด
การเผา ใน ๙ จังหวัดภาคเหนือ โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลส าคัญในการวิเคราะห์ผล 
คือ ผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและผู้น าชุมชนปลอดการเผา ในการคัดเลือกชุมชน 
คณะที่ปรึกษาได้ใช้เกณฑ์แบ่งระดับความรุนแรงของหมอกควันออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ชุมชนที่มี
สถานการณ์ความรุนแรงไฟป่าหมอกควัน ระดับมาก จ านวน ๒ แห่ง ๒) ชุมชนที่มีสถานการณ์ความรุนแรง
ไฟป่าหมอกควันระดับปานกลาง จ านวน ๓ แห่ง และ ๓) ชุมชนที่มีสถานการณ์ความรุนแรงไฟป่าหมอกควัน
ระดับน้อย จ านวน ๔ แห่ง โดยรายละเอียดข้อมูลเชิงพ้ืนที่ของการศึกษาเชิงลึก ๙ จังหวัดภาคเหนือ  
แสดงดังตารางที่ ๗.๑  
 
ตารางท่ี ๗.๑ รายละเอียดข้อมูลเชิงพื้นที่ของการศึกษาเชิงลึก ๙ จังหวัดภาคเหนือ 
 

จังหวัด พ้ืนที่ที่คัดเลือก 
ตัวอย่างเป้าหมาย
ในการสัมภาษณ์ 

ระดับความ
รุนแรงของ
ไฟป่าหมอก

ควัน 

เชียงราย ชุมชนบ้านแม่เลียบ หมู่ที่ ๒ ต าบลโชคชัย อ าเภอดอยหลวง  ผู้น าศูนย์เรียนรู ้ มาก 
แม่ฮ่องสอน ชุมชนบ้านต่อแพ หมู่ที่ ๑ ต าบลแม่เงา อ าเภอขุนยวม  ผู้น าศูนย์เรียนรู ้ มาก 
พะเยา ชุมชนบ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑ ต าบลออย อ าเภอปง ผู้น าศูนย์เรียนรู ้ ปานกลาง 
แพร่ ชุมชนบ้านวังหงส์ หมู่ที่ ๑ ต าบลวงัหงส์ อ าเภอเมืองแพร ่ ผู้น าศูนย์เรียนรู ้ ปานกลาง 
ล าปาง ชุมชนบ้านต้นต้อง หมู่ที่ ๕ ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง  ผู้น าศูนย์เรียนรู ้ ปานกลาง 

เชียงใหม ่ ชุมชนบ้านม้ง-ดอยปุย หมู่ที่ ๑๑ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง 
ผู้น าศูนย์เรียนรู/้

เครือข่าย 
น้อย 

ล าพูน ชุมชนบ้านใหม่กาดเหนือ หมู่ที่ ๒๐ ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธ ิ ผู้น าศูนย์เรียนรู ้ น้อย 
น่าน ชุมชนบ้านน้ าเกี๋ยนเหนือ หมู่ที่ ๒ ต าบลน้ าเกี๋ยน อ าเภอภูเพียง ผู้น าชุมชนต้นแบบ น้อย 
ตาก ชุมชนบ้านแม่กึ้ดหลวง หมู่ที่ ๑ ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด  ผู้น าศูนย์เรียนรู ้ น้อย 
 

ในการน าเสนอผลการศึกษาเชิงลึกระดับพ้ืนที่ ได้จ าแนกผลการศึกษาออกเป็น ประเด็น ดังนี้  
๑) ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ศึกษา ๒) ลักษณะกิจกรรมที่ส าคัญของชุมชน ๓) ข้อมูลทั่วไปของศูนย์
เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา จ านวน ๘ แห่ง และข้อมูลทั่วไปของชุมชนต้นแบบปลอดการเผา  
จ านวน ๑ ชุมชน ๔) การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านกิจกรรมการเยี่ยมชมดูงาน ๕) ลักษณะความรุนแรงของ
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ๖) ปัจจัยความส าเร็จในการจัดการไฟป่าและ
หมอกควันของชุมชน และ ๗) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 



 
๑๑๐ 

 

๗.๑ ชุมชนบ้านแม่เลียบ หมู่ที่ ๒ ต าบลโชคชัย อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา 
 บ้านแม่เลียบ ตั้งอยู่หมู่  ๒ ต าบลโชคชัย อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย มีครัวเรือนทั้งสิ้น  
จ านวน ๒๔๘ ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น จ านวน ๙๘๖ คน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน ๔๙๔ คน  
เพศหญิง จ านวน ๔๙๒ คนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การท าไร่ท านา  
มีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ยางพารา จ านวน ๒,๐๐๐ ไร่ และข้าว จ านวน ๒,๐๐๐ ไร่ สิทธิ์ถือครอง 
ที่ดินท ากิน โดยส่วนใหญ่เป็นเอกสารสิทธิ์  สปก.(เอกสารถือครองสิทธิ์เพ่ือท าการเกษตร จากส านักงาน
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม) ชุมชนบ้านแม่เลียบ มีพ้ืนที่ป่าทั้งหมด จ านวน ๑๔,๐๐๐ ไร่ ประกอบด้วย  
ป่าเต็งรังและป่าดิบชื้น โดยมีการแบ่งเขตพ้ืนที่ป่าออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ เขตพ้ืนที่ป่าสงวน จ านวน 
๑,๓๐๐ ไร่ และเขตพ้ืนที่ป่าชุมชน จ านวน ๑,๗๐๐ ไร่ ซึ่งพ้ืนที่ป่าทั้งหมดชุมชนร่วมกันดูแลรักษา และ 
มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนประมาณ ๖,๓๕๗.๒๓ บาท 
 
ลักษณะกิจกรรมทีส่ าคัญของชุมชน 

๑. ประเพณีบวชป่า ไหว้ผีขุนน้ า เป็นกิจกรรมชุมชนที่มีการสืบทอดกันมาประมาณ ๑๐ ปี  
โดยต้องการอนุรักษ์ป่าให้อยู่กับชุมชน ได้แก่ กิจกรรมท าบุญป่าและฟังธรรมขุนห้วย 

๒. กฎกติกาชุมชนในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน คือ กรณีประชาชนในชุมชนมีความต้องการ 
น าต้นไม้ในป่าชุมชนเพ่ือมาสร้างบ้านเรือนของตน ต้องขออนุญาตจากชุมชนก่อน โดยจะต้องมีการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน 

๓. กฎกติกาชุมชนในการเข้าหาของป่า ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าไปหาของป่าได้ โดยให้ มี 
การจ าหน่ายได้เฉพาะภายในชุมชนเท่านั้น ไม่อนุญาตน าออกไปจ าหน่ายภายนอกชุมชน เพ่ือป้องกัน  
การหาของป่าเชิงการพาณิชย์ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการใช้ประโยชน์เกินขีดความสามารถในการรองรับของ
พ้ืนที่ป่า 

๔. กฎกติกาชุมชนในช่วงประกาศห้ามเผา ชุมชนมีกฎกติกาห้ามเผาในที่โล่งและการห้ามเผาป่า  
โดยเด็ดขาด หากพบจะมีการปรับเป็นจ านวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

๕. กิจกรรมป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควันและการเผาในที่โล่ง ชุมชนบ้านแม่เลียบมีกลุ่มที่ท า
กิจกรรมป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควันและการเผาในที่โล่ง อยู่ ๒ กลุ่มหลัก คือ ๑) กลุ่มสิ่งแวดล้อม    
และสาธารณสุข ดูแลด้านขยะข้างทางหลวงและรณรงค์ดูแลขยะรอบชุมชน มีประชาชน จ านวน ๑๕ คน 
และ ๒) กลุ่มรักษาความสงบออกลาดตระเวนและตรวจตราในบริเวณป่าชุมชนและป่าเฉลิมพระเกียรติ          
มีสมาชิก จ านวน ๑๓ คน  

๖. กิจกรรมด้านการป้องกันไฟป่า ได้แก่ กิจกรรมการท าแนวกันไฟ กิจกรรมท าฝายชะลอน้ า  
๗. การจัดชุดเวรยามเฝ้าระวังหมู่บ้าน และจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  
๘. กิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  

ชุมชนบ้านแม่เลียบ มีสมาชิก ทสม. จ านวน ๓๐ คน และเคยได้รับรางวัล ทสม. ดีเด่นระดับจังหวัด  
 

ข้อมูลทั่วไปของศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา  
 ช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ ชุมชนได้รับงบประมาณจากกรมป่าไม้ เข้ามาส่งเสริมการปลูกป่า
ภายใต้โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ชาวบ้านจึงร่วมแรงร่วมใจกัน ฟ้ืนฟูป่าที่เคยถูกบุกรุก ให้กลับมา
เป็นป่าที่สมบูรณ์ โดยชุมชนมีการจัดเวรยามเฝ้าระวังปัญหาไฟป่า มีการออกกฎกติกาห้ามชุมชนเผาป่า 
และท าลายป่าไม้ อย่างเด็ดขาด  



 
๑๑๑ 

 

 ภายหลังจากความส าเร็จของการจัดการตัวเองของชุมชนบ้านแม่เลียบ กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย (ทสจ.เชียงราย)  
ได้เข้ามาหนุนเสริม ฝึกอบรม และได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบ
ปลอดการเผาบ้านแม่เลียบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
 จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล พบว่า ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาบ้านแม่เลียบ  
ก าลังอยู่ในระหว่างปรับปรุงศูนย์เรียนรู้และพบกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ซึ่งเดิมศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้าน
ต้นแบบปลอดการเผาบ้านแม่เลียบ มีฐานการเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะ ตั้งอยู่ ณ บริเวณภายในวัด 
แม่เลียบ  
 ผลกระทบที่เกิดภายหลังจากการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา พบว่า มีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งสามารถลดปัญหาด้านการเผาในที่โล่งได้ดี ส่งเสริมให้ชาวบ้านมี  
ความตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงของหมอกควัน และส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนบ้านแม่เลียบคัดแยก
ขยะ ท าให้ปริมาณขยะลดลงอย่างเห็นได้ชัด ประมาณ ๑ ใน ๔ ส่วน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของปริมาณขยะ
ทั้งหมด ส่งผลให้ปริมาณขยะในบ่อขยะของเทศบาลที่ช่วงหน้าร้อนมักประสบปัญหาไฟไหม้บ่อขยะลดลง 
ซึ่งปัญหาดังกล่าว เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ 
 
การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านกิจกรรมการเยี่ยมชมดูงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีคณะมาเพ่ือศึกษาดูงาน จ านวน ๓ คณะ เป็นจ านวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๓๐ คน ศึกษาดูงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
 ๒. โรงเรียนน านักเรียน จ านวน ๒๐ คน ศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน 
 ๓. หน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๑๕๐ คน ศึกษาดูงานเรื่องเครือข่ายสุขภาพชุมชนระดับอ าเภอ 
ดอยหลวง 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีการลงพ้ืนที่เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอด
การเผาบ้านแม่เลียบ และศูนย์เรียนรู้ยังมีการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชน เช่น การย้อมผ้า  
การท าอาหาร เป็นต้น 

 
ลักษณะความรุนแรงของปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 
 ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า เป็นปีที่เกิดวิกฤติไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบหลายปี สร้างความเสียหายแก่ 
ป่าไม้ ในชุมชนเป็นจ านวนมาก ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุของปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ดังนี้ 

๑. ปัญหาภัยแล้งที่มาเร็วและยาวนานกว่าปกติ ในระยะเวลา ๓ - ๔ ปีที่ผ่านมา ชุมชนได้มีการใช้
นโยบายปกป้องพ้ืนที่ป่าอย่างเคร่งครัด โดยการห้ามเผาและเข้าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากป่า  
ไม่มีการชิงเผา จึงเกิดการสะสมของเชื้อเพลิงซากวัชพืชที่หนาแน่น เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยแล้งที่ยาวนาน 
และเกิดไฟป่าเนื่องจากการลักลอบเผาป่า จึงส่งผลให้สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในชุมชนยิ่งทวีความ
รุนแรงมากข้ึน 
 
 



 
๑๑๒ 

 

๒. ปัญหาจากบ่อขยะชุมชน ในช่วงหน้าแล้งของทุกปี บ่อขยะของเทศบาลมักประสบปัญหาไฟไหม้ 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในบริเวณใกล้เคียง แต่อย่างไรก็ตามการมีฐานการเรียนรู้เรื่องการจัดการ
ขยะ ของศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา พบว่า สามารถลดปริมาณขยะลงได้ร้อยละ  
๒๕ ของปริมาณขยะทั้งหมด จากการคัดแยกขยะ และลดปริมาณขยะลงอย่างเห็นได้ชัด ท าให้ความ
รุนแรงของปัญหาไฟไหม้บ่อขยะลดลง จึงถือว่าบ้านแม่เลียบเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ
แห่งแรกในอ าเภอดอยหลวง 
 ปัจจุบันพ้ืนที่บ้านแม่เลียบไม่พบการลักลอบเผาป่าในช่วงประกาศห้ามเผา ส าหรับในพ้ืนที่
เกษตรกรรม มีการเผาลดลง เนื่องจากชาวบ้านมีความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการเผาในที่โล่ง   
ตลอดระยะเวลา ๒ - ๓ ปีที่ผ่านมา ไม่มี เหตุการณ์ ไฟป่าเนื่องจากชุมชนมีการดูแลอย่างใกล้ชิด  
และมีนโยบายห้ามเผาทั้งในป่า และในที่โล่งอย่างเคร่งครัด และที่ส าคัญชาวบ้านได้ตระหนักถึงผลกระทบ
ที่เกิดจากปัญหาไฟป่า ซึ่งท าลายความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เกิดผลเสียต่อสุขภาพ รวมถึงกระทบต่อ
การใช้ประโยชน์จากป่าของชาวบ้าน  
 
ปัจจัยความส าเร็จในการจัดการไฟป่าและหมอกควันของชุมชน 

๑. การบริหารจัดการตนเองของชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมมือ ร่วมใจ ในกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชนในทุก ๆ ด้าน ที่ส าคัญมีการบริหารจัดการด้านงบประมาณในการพัฒนาชุมชนและการร่วมกันจัดท า
โครงการต่าง ๆ ภายในชุมชน ไม่รอรับงบประมาณจัดสรรจากทางภาครัฐอย่างเดียว 

๒. ผู้น าชุมชนมีภาวะการเป็นผู้น าทางการเปลี่ยนแปลงสูง มีทัศนะที่ดี มุ่งสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับชุมชน รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการชุมชนให้แก่ประชาชนในชุมชนเพ่ือการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

๓. ประชาชนในชุมชนมีความก้าวหน้าทางความคิด ให้ความอิสระแก่ผู้น า ยอมรับผู้น าสมัยใหม่ 
แม้มีอายุน้อย 

๔. ชุมชนมีช่องทางการติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของชุมชน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรม ข่าวสารให้ทันสถานการณ์ และมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา
ก่อให้เกิดการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้แก่ แอพพลิเคชัน Line Facebook การประชาสัมพันธ์ผ่าน
เสียงตามสาย และการประชาสัมพันธ์ในชุมชน รวมทั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ และโปสเตอร์ 

๕. มาตรการความเข้มงวดในการห้ามเผาในทุกช่วงระยะเวลา ไม่มีการชิงเผา ไม่มีการท าลายวัตถุ 
ที่ก่อให้เกิดเชื้อเพลิงในป่า 

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
(๑)  ป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายไวนิลและโปสเตอร์ขนาดใหญ่ ของกรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมสามารถกระตุ้นให้เกิดจิตส านึกปลอดการเผาของคนในชุมชนได้ดี มีผลต่อการรับรู้ข่าวสาร 
ของประชาชนได้ดีมาก ซึ่งถือเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและมีผลต่อการปลูกจิตส านึกได้ดี 

(๒)  แผ่น CD สปอตโฆษณา การประชาสัมพันธ์ในชุมชน พบว่า มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารของ
ประชาชน และสามารถสร้างจิตส านึกได้ดี ประชาชนมีความเข้าใจข้อมูล ทั้งปัญหา แนวทางในการป้องกัน 
และการดูแลรักษาป่า เป็นต้น  



 
๑๑๓ 

 

(๓)  แผ่นพับและใบปลิว พบว่า การประชาสัมพันธ์ด้วยแผ่นพับและใบปลิว ประชาชนไม่ค่อยให้
ความสนใจ ถือว่าเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับสื่อประเภทอ่ืน  

(๔)  การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ประชาชนเข้าถึงข้อมูลผ่านทางโซเซียลมีเดียมากกว่าเอกสาร ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ในรูป
แบบเดิมมีผลต่อการน าไปใช้ สื่อจึงควรมีการปรับเปลี่ยนการรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ได้แก่  
 (๔.๑) แผ่นพับ ใบปลิว ควรออกแบบสื่อให้น่าสนใจ เช่น Infographic รูปภาพ แผนภาพ 
โดยเผยแพร่เอกสารเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อ โซเชียลมีเดีย เช่น Line 
Facebook เพ่ือความสะดวกของประชาชนในการน าไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ต่อ โดยการส่งต่อไปยัง
กลุ่ม Line อ่ืน ๆ ที่เป็นสมาชิกอยู่ หรือการแชร์โพสต์เพ่ือสร้างการรับรู้ใน Facebook ซึ่งมีความรวดเร็ว 
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย และสะดวกกว่า  
 (๔.๒) สื่อประชาสัมพันธ์สปอตโฆษณา เนื่องจากปัจจุบันชุมชนไม่นิยมใช้เครื่องเล่น CD 
ดังนั้นสื่อสปอตโฆษณาควรจัดท าในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลที่สามารถโหลด และน าไปใช้ต่อได้ หากเป็นใน
ชุมชน ผู้น าชุมชนสามารถดาวน์โหลดเพ่ือเปิดผ่านเครื่องกระจายเสียงตามสายของชุมชนได้ทันที 
 (๔.๓) แอพพลิเคชัน Arsa4Thai ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เคยใช้แอพพลิเคชัน Arsa4Thai  
ถึงแม้ว่าเคยดาวน์โหลดแอพพลิเคชันแต่ไม่ได้มีการใช้งาน เนื่องจากแอพพลิเคชันมีความยุ่งยากในการ 
ใช้งาน นอกจากนั้นประชาชนบางส่วนยังไม่ทราบว่ามีแอพพลิชันดังกล่าว ส าหรับการรับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับปัญหาไฟป่า กิจกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่ใช้แอพพลิเคชัน Line เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วกว่า 

2. วัสดุอุปกรณ์  
วัสดุอุปกรณ์ในการดับไฟป่าที่ทางหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน ได้แก่ เครื่องเป่าลม

อเนกประสงค์ ไม้ตบไฟ ยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง เนื่องจากบ้านแม่เลียบ 
เป็นพื้นที่ป่ารกชัฏ1 มีเศษไม้ไผ่จ านวนมาก ซึ่งเครื่องเป่าลมอเนกประสงค์ไม่สามารถท่ีจะเป่าเศษไม้ไผ่ออก
จากดินได้  

ส่วนไม้ตบไฟ พบว่า เป็นอุปสรรคต่อการน าไปใช้ เนื่องจากไม้ตบไฟมีน้ าหนักมาก ดังนั้น ชาวบ้าน  
จึงใช้วัสดุที่มีในป่ามาใช้ในการดับไฟป่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 ป่ารกอย่างป่าทึบ ป่ารกรา้งฟั่นเฝือ ที่มา : https://dekgenius.com/dictionary/thaitoenglish/overgrown-๒๖๓๓๐.
htm 

https://dekgenius.com/dictionary/thaitoenglish/overgrown-26330.htm
https://dekgenius.com/dictionary/thaitoenglish/overgrown-26330.htm
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ภาพที่ ๗.๑ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย (ทสจ.เชียงราย) ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล  
ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาบ้านแม่เลียบ ต าบลโชคชัย  

อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย  
เมือ่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ 
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๗.๒ ชุมชนบ้านต่อแพ หมู่ที่ ๑ ต าบลแม่เงา อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา 
 ชุมชนบ้านต่อแพ ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑ ต าบลแม่เงา อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพ้ืนที่ทั้งหมด
ประมาณ ๑,๙๐๐ ไร่ เป็นที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากินประมาณ ๙๐๐ ไร่ เป็นพ้ืนที่ป่าประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ 
มีครัวเรือนทั้งหมด ๒๗๕ ครัวเรือน มีจ านวนประชากร ๗๕๑ คน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นคนพ้ืนเมือง 
(ไทใหญ่) ซึ่งมีคนต่างถิ่น หรือบุคคลที่ถือบัตรประจ าตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปะปนอยู่บางส่วน พบว่า  
บุคคลที่ถือบัตรประจ าตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยมีจ านวน ๒๑ ครัวเรือน รวมทั้งสิ้นจ านวน ๘๔ คน 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท าไร่ข้าวโพด ท านา และสวนผลไม้  
 
ลักษณะกิจกรรมที่ส าคัญของชุมชน 

1. กฎระเบียบการดูแลป่าและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนต่อแพ ได้แก่ ห้ามเผาป่า  
ห้ามตัดไม้ท าลายป่าในบริเวณพ้ืนที่ชุมชนก าหนด ห้ามน าไม้แปรรูปออกจากป่าชุมชน ห้ามทิ้งขยะลงใน
บริเวณพ้ืนที่สาธารณะทุกแห่งในชุมชน ห้ามทะเลาะวิวาทชกต่อยกันในชุมชน ห้ามใช้อาวุธปืนในชุมชน 
ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด ห้ามจับปลาในบริเวณที่อนุรักษ์ไว้หรือพ้ืนที่ห้ามจับ ห้ามทุกคนเกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพติดทุกประเภท เป็นต้น โดยกฎระเบียบ ข้อห้ามดังกล่าว หากมีการฝ่าฝืน จะมีการลงโทษตามกฎ 
ที่ทางชุมชนได้ร่วมก าหนด 

2. การจัดท าแผนชุมชน ชุมชนบ้านต่อแพได้มีการจัดประชุมประจ าเดือนทุกเดือน เดือนละ ๑ ครั้ง  
โดยมีประชาชน คณะกรรมการชุมชน และชุดอาสาสมัครดับไฟป่าของชุมชน เพ่ือประชุมหารือด้านปัญหา 
อุปสรรค และกิจกรรมที่ด าเนินการด้านไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่ รวมถึงปรับแผนและวางแผนแนวทาง
ในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งได้มีการ  
จัดประชุมเป็นประจ า  

3. กิจกรรมแนวทางการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ชุมชนบ้านต่อแพมีการจัดท ากิจกรรม
เพ่ือป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันและจัดการความเสี่ยงการเกิดไฟป่า โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่  
การท าแนวกันไฟทั้งพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่ท ากินและบริเวณพ้ืนที่ที่เสี่ยง การท าฝายชะลอน้ า การกันเขตอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์น้ า การบวชป่า ปลูกป่าเพ่ืออนุรักษ์ป่าให้อุดมสมบูรณ์ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการด าเนินงาน  
เป็นประจ าทุกปี  

4. ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล เฝ้าระวังพ้ืนที่ป่า จ านวน ๒ ชุด ได้แก่ ๑) เจ้าหน้าที่เวรยามป้องกัน
และเฝ้าระวังพ้ืนที่ป่า มีสมาชิก จ านวน ๑๘๐ คน มีการผลัดเปลี่ยนเฝ้าระวังพ้ืนที่ป่า โดยมีการจัดเวรยาม
ตั้งแต่ช่วงวันที่ ๑ มีนาคม ถึง ๓๐ เมษายน ของทุกปี และ ๒) เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนและชุดดับไฟป่า 
จ านวน ๑๕ คน โดยออกปฏิบัติการลาดตระเวนป่าทุกวันในช่วงที่ยังเกิดไฟป่าและช่วงหน้าแล้ง 

5. กิจกรรมของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
และจิตอาสาพระราชทานเครือข่าย ทสม. ทั้งหมด ๔๕ คน เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในชุมชน โดยการเก็บขยะ  
และพัฒนาพื้นที่สาธารณะในวันส าคัญเป็นประจ าทุกป ี
 
 
 
 



 
๑๑๖ 

 

ข้อมูลทั่วไปศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา  
ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาบ้านต่อแพ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า ก่อนมีการ

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาบ้านต่อแพ ชุมชนมีกิจกรรมการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่
ด าเนินการอยู่ ได้แก่ ประเพณีบวชป่า การท าแนวกันไฟ การท าฝายชะลอน้ า รวมถึงการจัดการไฟป่า  
โดยมีการจัดชุดลาดตระเวนพ้ืนที่ป่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บ้านต่อแพมีแนวทางการจัดการปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันที่ดี ส่งผลให้เกิดความรุนแรงของหมอกควันในระดับต่ า ดังนั้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ทสจ.แม่ฮ่องสอน) จึงได้เล็งเห็น
ถึงศักยภาพในการพัฒนาบ้านต่อแพเพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา จึงได้มีการประสาน
และสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านแบบปลอดการเผาบ้านต่อแพ  

ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาบ้านต่อแพ มีบทบาทในการด าเนินการกิจกรรมเกี่ยวกับ
การป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าให้ประชาชนรับทราบ การจัดระบบฐานข้อมูลด้านปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันรวมถึงข้อมูลแผนที่แสดงจุดความร้อนจากไฟป่า เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และความ
ตระหนักแก่ประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งนี้เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการด าเนินกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้
หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา ทางชุมชนจึงมีการตั้งกฎระเบียบในการปฏิบัติร่วมกัน และให้ศูนย์เรียนรู้
หมู่บ้านปลอดการเผาเป็นศูนย์อ านวยการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันของชุมชน ในการด าเนินกิจกรรม 
และการรับแจ้งเหตุในช่วงอันตรายหรือช่วงการเผา เช่น กรณีชาวบ้านมีความจ าเป็นต้องเผาป่า  
ชาวบ้านต้องแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนรับทราบ เพ่ือให้มีการอนุมัติก่อนเผาได้  

นอกจากนี้ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผายังมีบทบาทในการสร้างความสามัคคีและ
การมีส่วนร่วมเกิดขึ้นในชุมชน อีกทั้ งยังเปรียบเป็นเวที พัฒนาองค์ความรู้ของคนในชุมชนเพ่ือ 
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในชุมชน และส่งเสริมให้คนในชุมชนปรับเปลี่ยนจากเกษตรเคมีเป็นเกษตร
อินทรีย์ เพ่ือลดการใช้สารเคมีในชุมชนและลดต้นทุนในการท าการเกษตรอีกด้วย ประเด็นส าคัญของ 
ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผายังมีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งชุมชนบ้านต่อแพ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ให้ความสนใจและเข้ามาศึกษาดูงานในชุมชนมากขึ้น เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ส่งเสริมให้ชาวบ้าน 
มีรายได้เสริมจากการจ าหน่ายสินค้า 
 
การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านกิจกรรมการเยี่ยมชมดูงาน 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีหน่วยงานจากภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่บ้านต่อแพ จ านวน ๔ คณะ
เฉลี่ยคณะละประมาณ ๖๐ คน โดยศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าชุมชน และเศรษฐกิจพอเพียง  
รวมถึงสมุนไพรในป่าชุมชน 
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ลักษณะความรุนแรงของปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒  
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาชุมชนไม่ค่อยประสบปัญหาไฟป่าหมอกควัน เนื่องจากพ้ืนที่บ้านต่อแพเป็น 

ป่าเปียกตลอดทั้งปี มีฝนตกชุก ชุมชนจึงไม่ได้มีการจัดการเป็นพิเศษ แต่ในปี พ.ศ.  ๒๕๖๑ สภาพอากาศ 
เกิดความเปลี่ยนแปลง มีฤดูร้อนยาวนานกว่าปกติ และมีช่วงฤดูแล้งยาวนานขึ้น ส่งผลให้บ้านต่อแพ
ประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างรุนแรง ในพ้ืนที่มีปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เกินระดับ ๕๐ 
ไมโครกรัม สะสมยาวนานถึง ๖๒ วัน อีกทั้งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีกระแสลมพัดจากฝั่งอันดามันใต้  
จึงได้รับผลกระทบด้านหมอกควันจากประเทศเพ่ีอนบ้านในระดับที่รุนแรงมาก โดยลักษณะพ้ืนที่ทาง
ภูมิศาสตร์บ้านต่อแพ รวมถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพ้ืนที่ภูเขาล้อมรอบคล้ายแอ่งกระทะ จึงท าให้
สถานการณ์ยิ่งทวีความรุนแรง เนื่องจากหมอกควันระบายออกได้น้อย 

ปัญหาด้านการเผาป่าที่พบในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นปัญหาการเผาในพ้ืนที่โล่ง ร้อยละ ๘๐ ซึ่งเกิดจาก
การเผาต่อซังข้าวโพดที่ปลูกในพ้ืนที่สูง ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เกษตรกรไม่สามารถขอรับ 
การสนับสนุนการไถกลบตอซังข้าวโพดจากรัฐบาลได้ จึงมีความจ าเป็นต้องใช้วิธีการเผาแทน ในขณะที่
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในพ้ืนที่ราบกลับไม่ประสบปัญหาดังกล่าว เนื่องจากการมีเอกสารสิทธิ์ (โฉนด) 
สามารถขอรับการสนับสนุนเงินเพ่ือการไถกลบตอซังข้าวโพดจากรัฐบาลได้ และปัญหามาตรการประกาศ
วันห้ ามเผา ช่วงวันที่  ๑  มีนาคม ถึง ๓๐ เมษายน (ระยะเวลาตามค าสั่ งรัฐบาลที่ สั่ งห้ ามเผา)  
ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่เนื่องจากตามบริบทของชุมชนแล้ว ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่เหมาะสมใน
การชิงเผามากที่สุด และในช่วงที่รัฐบาลก าหนดให้ชิงเผาตั้งแต่วันที่  ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่ป่า 
ยังดิบอยู่ มีความชื้นสูง จึงไม่สามารถชิงเผาได้ ก่อให้เกิดเชื้อเพลิงสะสม ซึ่งในระยะ ๒ ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่  
ปี ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๐ บ้านต่อแพไม่ประสบปัญหาไฟป่า ยกเว้นในปี ๒๕๖๑ ได้เกิดวิกฤตความรุนแรงของ
ไฟป่า เนื่องจากปัญหาภาวะแห้งแล้งยาวนานและเชื้อเพลิงที่เกิดจากซากต้นไม้มีสะสมเป็นจ านวนมาก 

นอกจากนี้ ชาวบ้านบางส่วนยังมีความเชื่อที่สืบทอดกันว่าการเผาป่าเป็นเรื่องภูมิปัญญา เช่น  
เผาไล่ต้อนสัตว์ และเผาเพ่ือให้เห็ดออกดอก ฉะนั้น จึงไม่สามารถห้ามพฤติกรรมการเผาทั้งหมดได้ แต่ทั้งนี้
ไม่ปรากฏการเผาในพ้ืนที่ราบ แต่กลับพบว่ามีการเผาเฉพาะในพ้ืนที่ลาดชันที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ซึ่งเป็นพ้ืนที่
เขตป่าสงวน  

 
ปัจจัยความส าเร็จในการจัดการไฟป่าและหมอกควันของชุมชน 

1. การมีส่วนร่วมของประชาชน ความศรัทธาในตัวผู้น า ความพร้อมของชุมชนในการให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ภายใต้ความเชื่อของการเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรร่วมกัน 

2. กิจกรรมพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรม
และประเพณีที่สืบทอดของชุมชนและการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ส่งผลให้เกิดความ  
รักใคร่สามัคคีของชาวบ้านในการร่วมพัฒนาและอนุรักษ์พ้ืนที่ป่ามากขึ้น 

3. การปฏิบัติตามกฎระเบียบชุมชน ชาวบ้านให้ความส าคัญและถือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
ชุมชนตั้งขึ้นร่วมกัน หากมีการฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษก าหนดไว้ชัดเจน ท าให้การบริหารจัดการของชุมชน
เป็นไปด้วยความราบรื่นมากยิ่งขึ้น  
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4. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในช่วงที่มีสถานการณ์ไฟป่ารุนแรง บ้านต่อแพมีการประชาสัมพันธ์
อย่างเข้มข้นผ่านเสียงตามสายของชุมชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนและเยาวชนในชุมชนร่วมพูดคุย 
แลกเปลี่ยนให้ความรู้และรณรงค์ลดการเผาผ่านเสียงตามสายชุมชน เพ่ือสร้างความตระหนัก พร้อมทั้ง
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายจากส่วนกลางให้ชาวบ้านรับรู้รับทราบและปฏิบัติตาม 

5. การจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร ที่บ้านต่อแพได้มีการรวมอาสาสมัคร จิตอาสา และจัดตั้งเป็นกลุ่ม
อย่างเป็นรูปธรรมข้ึนในรูปแบบของคณะกรรมการชุมชน ชุดลาดตระเวนชุดอาสาสมัครดับไฟป่าของชุมชน 
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่ม ทสม. เพ่ือร่วมกันปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ให้เกิดผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ 

6. การส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ในพ้ืนที่บ้านต่อแพได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาชุมชนจากหน่วยงานภาครัฐหลายภาคส่วน ด้วยศักยภาพของบ้านต่อแพที่
สามารถพัฒนาให้เป็นชุมชนที่มีบริหารจัดการไฟป่าได้ดี รวมถึงผู้น าที่มีภาวการณ์เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
มีความใฝ่รู้ และมุ่งพัฒนา เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ได้ดี มีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม สร้าง
ศรัทธาให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี  

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล  
               (๑) ป้ายประชาสัมพันธ์ ได้แก่ โปสเตอร์ และป้ายไวนิล ในทุก ๆ ปี กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมจะส่งมอบโปสเตอร์รณรงค์ ป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้แก่ชุมชน จ านวน ๑๐๐ แผ่น 
และป้ายไวนิล จ านวน ๑๐ แผ่น เพ่ือประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ให้เกิดการรับรู้และตระหนักถึงปัญหา  
รวมถึงความรุนแรง ซึ่งสื่อประชาสัมพันธ์ทั้ง ๒ ประเภทนี้มีผลต่อการรับรู้ของประชาชนในพื้นท่ีได้ดี   
               (๒) แผ่นพับ ใบปลิว การประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นพับและใบปลิว พบว่า ประชาชนให้ความ
สนใจน้อย  
               (๓) CD สปอตโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของชุมชน พบว่า ได้รับการ 
ตอบรับในทางที่ดี ประชาชนให้ความสนใจและสามารถสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนดีมาก 
               (๔) แอพพลิเคชัน Arsa4Thai พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่รู้จัก และไม่เคยใช้งาน เนื่องจากใน
พ้ืนที่ สัญ ญ าณ อิน เทอร์ เน็ ตยั งเข้ า ไม่ ถึ ง แต่มี ป ระชาชนบางส่ วนติ ดตามสถานการณ์ ไฟป่ า 
จากแอพพลิเคชัน GISTDA ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

2. การจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่  
(๑)  มาตรการก าหนดวันห้ามเผา พบว่า มาตรการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ของ

ชุมชนช่วงที่มีการประกาศหยุดเผาเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการเผามากที่ สุดของชุมชน ในขณะที่
ช่วงเวลาให้อนุญาตให้มีการเผากลับเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะต่อการเผาของชุมชนเพราะเป็นช่วงที่ป่าชุมชน
มีความชื้นสูงดังนั้น การก าหนดวันห้ามเผา ควรพิจารณาถึงบริบทพ้ืนที่และเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่
เสนอและแสดงความคิดเห็นในการก าหนดวันเผาได้ 
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(๒)  รณรงค์ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือป้องกันไฟป่า พบว่า นายจรูญ  จันทรตะทอง 
ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนบ้านต่อแพ ได้ท าการทดลองปลูกอโวคาโดในพ้ืนที่สูง ซึ่งพบว่าการทดลองประสบ
ผลส าเร็จภายหลังการทดลองปราชญ์ชาวบ้านจึงปรับเปลี่ยนการท าเกษตร จากการปลูกไร่ข้าวโพดเป็น  
การท าสวนผสมผสาน และปลูกพืชสวนอโวคาโดแทน  ทั้งนี้  ได้มีการชักชวนเกษตรกรในชุมชน 
เริ่มปรับเปลี่ยนการท าไร่ข้าวโพดมาเป็นการท าเกษตรผสมผสานด้วย แต่ยังไม่ค่อยได้รับความสนใจ 
จากเกษตรมากนัก 

(๓)  การเผาในพ้ืนที่ลาดชัน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ควรเร่งรัดการน านโยบายการออก
เอกสารสิทธิ์จัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จากกองบริหารจัดการที่ดิน ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้รวดเร็วขึ้นขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงการ
ขอรับการสนับสนุนการไถกลบจากภาครัฐได้ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาการเผาได้ 

๓. การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการดับไฟป่า ควรจัดสรรที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ ซึ่งพบว่า 
ทางชุมชนมีความต้องการเครื่องฉีดน้ าแบบคันโยก และเครื่องเป่าลมอเนกประสงค์ เนื่องจากอุปกรณ์
ดังกล่าว สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีความเหมาะสมกับการน าไปใช้ในพื้นที่  

๔. งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมไฟป่า ควรสนับสนุนให้ทันท่วงที ไม่ล่าช้า  
๕. การจัดสวัสดิการให้แก่อาสาสมัคร และจิตอาสาในชุมชน กลุ่มอาสาสมัครและจิตอาสาควรมี

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เช่น ค่าเดินทาง และค่าเสียโอกาสในการหารายได้ เพราะในพ้ืนที่ยังพบปัญหา
ความยากจนสูง 
  



 
๑๒๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๗.๒ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ทสจ.แม่ฮ่องสอน) ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล  
ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาบ้านต่อแพ ต าบลแม่เงา อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 

 



 
๑๒๑ 

 

๗.๓ ชุมชนบ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑ ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา 
 ชุมชนบ้านดอนเงิน ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา มีครัวเรือนทั้งสิ้น จ านวน
๒๘๗ ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น จ านวน ๘๔๐ คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าไร่ 
ท านา และท าสวน บ้านดอนเงินมีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑,๗๑๕ ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ป่าชุมชนประมาณ ๑,๑๐๐ ไร่  
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่าติดต่อกัน ๓ ชุมชนได้แก่ บ้านดอนเงิน บ้านดอนทอง และบ้านแม่ฮาย ต าบลปก  
อ าเภอออย จังหวัดพะเยา 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ชุมชนบ้านดอนเงินได้รับเงินพระราชทานเงินขวัญถุง จากกองทุนแม่ 
ของแผ่นดินชาวไทย จ านวน ๘,๐๐๐ บาท ถัดมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ชุมชนได้รับเลือกให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา หลังจากนั้นบ้านดอนเงิน ต าบลออย อ าเภอปง จึงลงมติเสนอเข้าร่วม
คัดเลือกโครงการหมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา เพราะเล็งเห็นว่าการเผาเป็นสาเหตุส าคัญของปัญหา  
หมอกควัน ซึ่งกระทบกระเทือนถึงคนในชุมชน พ้ืนที่ชุมชนบ้านดอนเงินมีเครือข่ายเรื่องการปลอดการเผา
และการจัดการที่ดี จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านปลอดการเผาในปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

 
ลักษณะกิจกรรมที่ส าคัญของชุมชน 

๑. การจัดการป่าชุมชน บ้านดอนเงินได้ขอด าเนินการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน และมีการประกาศ
ให้เป็นเขตป่าชุมชนพ้ืนที่กว่า ๗๐๐ ไร่ โดยชาวบ้านสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่า เก็บของป่า ได้แก่ 
หน่อไม้  เห็ด ผักหวาน ฯลฯ และใช้ประโยชน์จากเศษไม้  ไม้ ไผ่  เพ่ือน ามาใช้สอยในครัวเรือน  
แต่ห้ามจ าหน่าย ส่วนประเภทไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้มะค่า ไม้สัก มีกฎระเบียบห้ามการตัดไม้เหล่านี้  
ในทุกกรณ ี
 ๒. แนวทางการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน  

(๑)  การก าจัดตอซังข้าวโพดด้วยวิธีไถกลบที่เรียกว่า “ไถหัว” โดยคิดค่าด าเนินการจากการ
ใช้รถไถกลบ ราคาไร่ละ ๓๕๐ บาท ขณะที่การเผาซังข้าวโพดมีค่าใช้จ่ายเช่นกันและเสี่ยงกับการละเมิด 
ต่อกฎของชุมชน จึงท าให้ชาวบ้านหันมายอมรับการไถกลบกันมากขึ้น แต่ยังมีบางรายเชื่อว่าการเผาเป็น
การก าจัดโรคพืช และแมลงได้ นอกจากนี้ยังเชื่อว่าขี้เถ้าไฟคือปุ๋ยชั้นดี 

(๒)  ก่อนช่วงระยะเวลา ๙๐ วันปลอดการเผา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ชุมชน 
บ้านดอนเงินด าเนินการแจ้งเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งแจ้งบทลงโทษและค่าปรับหากฝ่าฝืน  
เพ่ือสร้างความเกรงกลัวไม่ให้กระท าผิด และมีการให้รางวัลเป็นเงิน จ านวน ๕,๐๐๐ บาท เพ่ือเป็นรางวัล
ในการน าจับผู้ที่เผาในช่วงระยะเวลาปลอดการเผา 

(๓)  ในช่วงปลอดการเผา มีการตั้งด่านตรวจค้นผู้เดินทางเข้าหรือออกไปในเขตป่าชุมชน  
เพ่ือตรวจไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่จะท าให้เกิดเปลวไฟภายในตัว พร้อมทั้งก าหนดลงรายชื่อบุคคลที่มีความ
ประสงค์เข้าไปยังเขตป่าชุมชน กระบวนการนี้ท าให้เกิดความสะดวกในการสืบหาผู้กระท าผิด 

(๔)  กิจกรรมที่ด าเนินการในช่วงระยะเวลาอันตรายปลอดการเผา ได้แก่ กิจกรรมการท า  
แนวกันไฟในรอบปีมากกว่า ๒ ครั้ง การผลัดเปลี่ยนการลาดตระเวนป้องกันไฟป่า กิจกรรมการปลูกป่า
ทดแทนการสร้างฝายชะลอน้ าเพ่ือเก็บกักใช้ในยามฤดูแล้ง ซึ่งสมาชิกในชุมชนได้เล็งเห็นความส าคัญของ
การสร้างฝายที่สร้างความชุ่มชื้นให้แก่ดินซึ่งสามารถใช้เป็นแนวกันไฟป่าได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ชุมชน
ก าหนดให้มีการประชุมหมู่บ้านเพ่ือก าหนดข้อตกลง กฎเกณฑ์การปฏิบัติในช่วงระยะเวลาปลอดการเผา  
รวมถึงการเข้าใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน พร้อมทั้งประกาศข่าวสารจากหอกระจายข่าวชุมชน และ  
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการรายงานผลกระทบ ข่าวสาร สถานการณ์เมื่อเกิดปัญหาหมอกควัน 
รวมถึงแจ้งเบาะแสน าจับบุคคลผู้ก่อเหตุ  



 
๑๒๒ 

 

(๕)  การท าแนวกันไฟ ชุมชนด าเนินการระดมลูกบ้านท าแนวกันไฟในพ้ืนที่ที่สุ่มเสี่ยงใกล้ 
ไฟป่าและพ้ืนที่ไร่นาใกล้เคียงพ้ืนที่ป่าชุมชนซึ่งเสี่ยงต่อการลุกลามท าลายพืชผลทางการเกษตรให้เสียหาย 

(๖)  การจัดเวรยามผลัดเปลี่ยนเฝ้าระวัง โดยใช้ชุดต ารวจบ้าน และชาวบ้านที่เฝ้าไร่นา 
ของตนเองเป็นหน่วยสอดส่องดูแล 

(๗)  ปรับเปลี่ยนใช้พ้ืนที่สุสานเก่าของบรรพบุรุษในบ้านป่าแก้ว เนื้อที่ประมาณ ๘ ไร่ ปลูก 
ไม้ยืนต้นหลายชนิด เพ่ือเป็นแหล่งผลผลิตสาธารณะให้แก่ชุมชนเพ่ือเก็บผลไม้ในการยังชีพของคนในชุมชน 
รวมไปถึงเป็นวัตถุดิบในการประกอบงานประเพณีของชุมชน 

(๘)  การสร้างฝายชะลอน้ าด้วยงบประมาณ จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๒ ฝาย 
งบประมาณ จ านวน ๗,๕๐๐ จ านวน ๑ ฝายซึ่งสนับสนุนโดยธนาคารเพ่ือการเกษตร (ธกส.) โดยชาวบ้าน
ช่วยกันท าด้วยตนเอง นอกจากนี้บริษัทนิ่มซี่เส็งร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ร่วมกันจัดสรรงบประมาณเพ่ือท าฝายซะลอน้ า  
ห้วยโป่งในโครงการ ปิง วัง ยม น่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการน้ ากับ
ภัยพิบัติ แสดงให้เห็นว่าชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างดี 

(๙)  มีการจัดการระบบเหมืองฝายกั้นน้ าเพ่ือเกษตรกรรมและการท านาของคนในชุมชน  
ไปสู่ล าเหมืองเล็กเป็นการจัดสรรน้ าผ่านคลองสายหลักไปจนถึงคลองไส้ ไก่  โดยมีการคัดเลือก
คณะกรรมการฝายซะลอน้ าและผู้ดูแลนายล าเหมือง ต าแหน่งดังกล่าวผู้สมัครต้องเป็นชาวนา มีคุณธรรม
จริยธรรม โดยจะได้รับเลือกจากชาวบ้านเพ่ือบริหารจัดสรรน้ าให้มีความเพียงพอต่อฤดูกาลท านา  
ซึ่งรูปแบบการคัดเลือกนี้ ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ โดยต าแหน่งดังกล่าวจะได้รับ
ค่าตอบแทนดูแลไร่ละ ๕ – ๑๐ บาท 

๓. การจัดการขยะภายในชุมชน  
(๑)  ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะโดยเริ่มจากเด็กและเยาวชนของโรงเรียนในชุมชน  

เพ่ือสร้างรายได้และลดปริมาณขยะภายในชุมชน จัดผ้าป่าขยะเพ่ือประกวดให้กับนักเรียนน าไปประดิษฐ์ 
พร้อมรับรางวัลการประดิษฐ์กรณีท่ีชนะการประกวด 

(๒)  ท างานร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการตรวจตราเป็น
ประจ าทุกเดือนเพ่ือคว่ าขยะน้ าแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และเก็บขยะตามรายทางที่สามารถขายได้เพ่ือขาย
เป็นรายได้กลุ่ม อสม.  

(๓)  ส่งเสริมการท างานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานท้องถิ่นในพ้ืนที่ ได้แก่ องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลออย เพ่ือการจัดการขยะในชุมชน สร้างกฎระเบียบป้องกันการลักลอบทิ้งขยะนอกพ้ืนที่ก าหนด
ภายในชุมชนบ้านดอนเงิน พร้อมทั้งก าหนดสินไหมปรับหากกระท าผิดสูงถึง ๕,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๒๓ 

 

ข้อมูลทั่วไปของศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา  
 ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา เกิดจากโครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
เฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่ง ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด าเนินการให้ชุมชนท ากิจกรรม 
ที่หลากหลาย กล่าวคือ เป็นชุมชนที่มีอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) 
จังหวัดพะเยา โดยที่  น.ส. นารี เวียงค า เป็นประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทสม.) ระดับอ าเภอ และเป็นประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ทสม.) ระดับจังหวัด จึงเป็นจุดก าเนิดของเครือข่ายปลอดการเผาขึ้นทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนภายใน
จังหวัด หลังจากนั้นส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาได้ร่วมกับกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมพ้ืนที่ภายในจังหวัดพะเยาในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน
ต้นแบบปลอดการเผา โดยคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมในกิจกรรมปลอดการเผา โดยเริ่มด าเนินการใน  
พ.ศ. ๒๕๕๕ บริเวณพ้ืนที่ชุมชนบ้านร่องปอ อ าเภอภูกามยาว และชุมชนบ้านปี้ อ าเภอเชียงค า ก าหนดให้
เป็นพ้ืนที่เริ่มแรกของจังหวัดพะเยา ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ชาวบ้านในชุมชนบ้านดอนเงินได้ลงมติเสนอ
ตนเองเข้าร่วมคัดเลือกโครงการหมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา เพราะเล็งเห็นว่าปัญหาหมอกควันเกิดมาก
ช่วงเวลาหลังกิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตร โดยในอดีตชุมชนเรียกฤดูกาลหมอกควันนี้ว่า  
“ฤดูเผาป่า” อีกทั้งชุมชนบ้านดอนเงินมีโรงบ่มยาสูบตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนส่งผลให้เด็กนักเรียนได้รับ
ผลกระทบทางสุขภาพจากโรคทางเดินหายใจ  

เมื่อพิจารณาลักษณะชุมชนสามารถกล่าวได้ว่า ความโดดเด่นของชุมชนนี้คือการสร้างเครือข่าย
ปลอดการเผา ผ่านการร่วมมือกับชุมชนภายนอก และทางราชการ อีกทั้งยังมีประสบการณ์เพ่ือจัดการ
ปัญหาเรื่องหมอกควันที่ดีเนื่องมาจากชุมชนนี้เคยเป็นผู้ประสบปัญหามาตั้งแต่อดีต จึงได้รับการคัดเลือกให้
เป็นหมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาในเวลาต่อมา  

ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา มีฐานการเรียนทั้งหมด ๘ ฐาน ได้แก่  
๑) ประวัติชุมชน ๒) อาชีพเพาะเห็ด ๓) การบริหารจัดการน้ า ฝายร่องหิน ๔) การเพาะปลูกพืชสวนครัว
ปลอดสารพิษ ๕)ปุ๋ยหมักชีวภาพ และน้ าหมักชีวภาพ ๖) เสวียนปุ๋ยใบไม้ใต้ต้น ๗) ฝายมีชีวิต ชื่อ  
“แตแบ่งน้ า” และ ๘) กฎ ระเบียบ กติกา สังคมบ้านดอนเงิน 

 
การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านกิจกรรมการเยี่ยมชมดูงาน 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีหน่วยงานที่สนใจเข้าชมเพ่ือศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ปลอดการเผา  
จ านวน ๒ หน่วยงาน โดยเป็นหน่วยงานรัฐทั้ง ๒ หน่วยงาน  
 
ลักษณะความรุนแรงของปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 
 ชุมชนบ้านดอนเงินในอดีตได้ประสบปัญหาด้านการเผาป่ามาโดยตลอด ชุมชนไม่ได้ให้ความส าคัญ
และไม่ตระหนักถึงความรุนแรง แต่กลับกลายเป็นความเชื่อปกติเพ่ือประโยชน์ต่อการหาของป่า โดย
แนวทางป้องกันไฟป่าในอดีต คือการจ ากัดการสะสมเชื้อเพลิงจากซากพืชซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดไฟป่า 
อีกทั้งยังมีความเชื่อว่าการเผาป่าเป็นการก าจัดเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืชได้ และยังเป็นการเพ่ิมแร่ธาตุ
อาหารให้แก่ดินอีกด้วย แต่ผลลัพธ์สุดท้าย ชุมชนกลับพบว่า ปัญหาไฟป่าและหมอกควันส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพและวิถีชีวิต ประกอบกับการเกิดขึ้นของโรงงานบ่มยาสูบในพ้ืนที่ท าให้หมู่บ้านและโรงเรียนได้รับ
ผลเสียจากปัญหาหมอกควันได้ชัดเจนมากขึ้น จากการที่สมาชิกชุมชนเกิดปัญหาโรคทางเดินหายใจ จึงมี
การรณรงค์ต่อต้านให้ย้ายโรงงานยาสูบออกไปจากพ้ืนที่ 



 
๑๒๔ 

 

 ดังนั้น ชุมชนบ้านดอนเงิน จึงเป็นชุมชนที่ตระหนักถึงปัญหาหมอกควันและการเผามาตั้งแต่อดีต 
โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นช่วงเวลาที่ชุมชนประสบปัญหาหมอกควันมากที่สุด แม้ภายในชุมชนบ้าน 
ดอนเงินจะปลอดการเผาในช่วงระยะเวลาห้ามเผา แต่กลับประสบปัญหาไฟป่าในพ้ืนที่เขตพันธุ์รักษาสัตว์
ป่าเวียงลอ ซึ่งมีภูมิประเทศติดกับพ้ืนที่ป่าข้างเคียง อีกทั้งทางราชการได้ประกาศเวลาปลอดการเผาใน
ระยะเวลากระชั้นชิด จึงเกิดการเผาพร้อมกันในช่วงเวลาดังกล่าว แม้ว่าราชการมีความพยายามกระจาย
ข่าวสารเพิ่มระยะเวลาการปลอดเผาให้นานขึ้นก็ตาม 
 
ปัจจัยความส าเร็จในการจัดการไฟป่าและหมอกควันของชุมชน 

๑. การสร้างมาตรการกฎระเบียบข้อบังคับที่มีความรุนแรงเด็ดขาด ร่วมกับการใช้กฎหมายของรัฐ 
ลงโทษผู้กระท าความผิดอย่างจริงจัง เพ่ือสร้างความเกรงกลัวจากบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน 

๒. การสื่อสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจภายในชุมชน การกระจายข่าวสารให้เข้าใจตรงกันอย่าง
ทั่วถึงมีความส าคัญมาก เพ่ือสร้างความตระหนักแก่สมาชิกในชุมชน 

๓. ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ในการเพ่ิมรายได้จากการจัดการแยกขยะ ได้แก่ ประโยชน์ด้านรายได้ 
ที่เพ่ิมข้ึนและปริมาณขยะท่ีลดลง โดยเริ่มปลูกฝังเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก 

๔. ด าเนินงานเรื่องปลอดการเผาอย่างบูรณาการกับพ้ืนที่ อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ทสม. ทสจ. อบต. โรงเรียน และชุมชนท้องถิ่น 

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ๑. การประชาสัมพันธ์  

(๑)  ประชาสัมพันธ์เรื่องการรณรงค์ลดการเผา ลดหมอกควัน ไฟป่า ควรเริ่มประชาสัมพันธ์
ตั้งแต่เดือนมกราคมของทุกปี โดยให้เครือข่าย ทสม. เป็นผู้ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ของตนเอง  
ทุกอ าเภอของทุกจังหวัด ทั้ งนี้  ควรส่งเสริมงบประมาณในการประชาสัมพันธ์เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ เกิด 
การประชาสัมพันธ์มากขึ้น ทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเสียงตามสาย สปอตโฆษณาของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ไปตามพ้ืนที่ ต่าง ๆ จะเสริมสร้างการรับรู้และ 
ความเข้าใจให้แก่ชาวบ้านมากข้ึน 

(๒)  การกระจายข่าวสาร การสื่อสารระหว่างชุมชนข้างเคียงเขตรอยต่อการเผา กระจาย
ข่าวสารให้เข้าใจตรงกันตระหนักรู้ ในเรื่องการปลอดการเผา เพ่ือสร้างแนวทางในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเครือข่าย ทสม. และภาคประชาชน  

(๓)  การรายงานข่าวสารการเกิดหมอกควันไฟป่าให้มีความรวดเร็ว พร้อมทุกสถานการณ์ให้กับ
พ้ืนทีข่้างเคียง ทั้งระดับ ต าบล เขตอ าเภอ หรือเขตจังหวัด 

๒. แนวทางการบริหารจัดการปัญหาไฟป่า และหมอกควัน 
(๑)  การสร้างมาตรการกฎระเบียบข้อบังคับที่มีเด็ดขาด ร่วมกับการใช้กฎหมายของรัฐลงโทษ

ผู้กระท าความผิดอย่างจริงจัง เพ่ือสร้างความเกรงกลัวและมีการโทษของผู้กระท าผิด 
(๒)  การท าฝายชะลอน้ าเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือรักษาความชุ่มชื้นของดิน หากดินแห้งและเกิดการ 

ทับถมของเศษใบไม้แห้งก็จะสามารถเป็นเชื้อเพลิงท าให้ไม่เกิดไฟป่าได้โดยง่าย ในขณะเดียวกันส่งเสริม
การน าใบไม้แห้ง เศษวัชพืช ตอซังข้าวที่เป็นเชื้อเพลิงน ามาเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ เพ่ิมประโยชน์และสร้าง
รายได ้



 
๑๒๕ 

 

(๓)  ควรด าเนินงานเรื่องปลอดการเผาด้วยการบูรณาการกับพ้ืนที่ อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ทสม. ทสจ. อบต. และชุมชนท้องถิ่น  

(๔)  ควรขยายระยะเวลาในช่วงระยะเวลาชิงการเผาให้เพ่ิมมากขึ้น ตามความเหมาะสมของ
พ้ืนที่ เพราะหากไม่มีการชิงเผาในเวลาที่เหมาะสม การสะสมของใบไม้แห้ง และเศษไม้จะเป็นเชื้อเพลิง
ก่อให้เกิดปัญหาไฟป่าที่มีความรุนแรง ดังนั้น ควรมีมาตรการการเผา ที่มีความยืดหยุ่น ก าหนดระยะเวลา
อย่างเหมาะสม โดยอิงกับบริบทของพ้ืนที่เป็นหลัก 

๓. สนับสนุนงบประมาณ 
(๑)  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการไถกลบ  

ตอซังข้าว และข้าวโพดให้แก่เกษตรกร 
(๒)  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้กับกลุ่ม ทสม.  

ในการด าเนินการกิจกรรมลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๒๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๗.๓ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล  
ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาบ้านดอนเงิน ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๒๗ 

 

๗.๔. ชุมชนบ้านวังหงส์ หมู่ที่ ๑ ต าบลวังหงส์ อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา 
 ชุมชนบ้านวังหงส์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ต าบลวังหงส์ อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีครัวเรือนทั้งสิ้น 
จ านวน ๒๐๖ ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น จ านวน ๕๐๐ คน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน ๒๓๐ คน  
เพศหญิง จ านวน ๒๗๐ คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การท าไร่ ท านา และ 
ท าสวน ซึ่งในพ้ืนที่ต าบลวังหงส์ มีพ้ืนที่ป่าชุมชนทั้งสิ้น จ านวน ๓,๗๒๐ ไร่ โดยครอบคลุมพ้ืนที่ ๗ หมู่บ้าน
ในต าบลวังหงส์ ซึ่งมีการแบ่งเขตพ้ืนที่ป่าชุมชนเป็น ๓ เขต ได้แก่ ๑) เขตอนุรักษ์ป่า เป็นเขตป่า 
ที่ห้ามบุคคลภายในพ้ืนที่และนอกเขตพ้ืนที่ต าบล วังหงส์ เข้ามาตัดไม้ท าลายป่า รวมถึงหาของป่า  
๒) เขตไม้ใช้สอยเป็นเขตป่าที่ชาวบ้านสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ไม้ไผ่ ไม้ไร่ ไม้ซางเป็นต้น  
และ ๓) เขตป่าธัญญาหาร เป็นเขตป่าที่อนุญาตให้เฉพาะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในต าบลวังหงส์เท่านั้น  
ที่สามารถเข้ามาเก็บของป่าได้ เช่น เห็ด ไข่มดแดง ผักหวาน ยกเว้นสัตว์ป่า เป็นต้น ชุมชนบ้านวังหงส์มี
พ้ืนที่ป่าชุมชนทั้งหมด จ านวน ๔๙๐ ไร่  
 
ลักษณะกิจกรรมที่ส าคัญของชุมชน 

๑. การแปรรูปฟางเพ่ือลดการเผา โดยการน าฟางมาอัดเป็นก้อน ท าเป็นอาหารสัตว์ น าฟาง 
มาปลูกเห็ดฟางในตะกร้าและท าปุ๋ยหมักชีวภาพจากฟาง เพ่ือลดการเผาฟาง ในขณะเดียวกันยังเป็น  
การส่งเสริมรายได้ให้กับชาวบ้านภายในชุมชนด้วย 

๒. กิจกรรมป้องกันไฟป่า ได้แก่ การท าแนวกันไฟ โดยการปลูกต้นกล้วยเป็นแนวกันไฟ แทรกไว้
กับป่าไผ่ การท าฝายชะลอน้ า ทั้งฝายถาวร และกึ่งถาวร ที่เป็นฝายถาวรมีจ านวนทั้งสิ้น ๑๐ กว่าฝาย
กิจกรรมปลูกป่า เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ทดแทนทรัพยากรและชดเชยที่ถูกใช้ประโยชน์ไป และการท า
เสวียนรอบต้นไม้ เพ่ือเก็บใบไม้ที่ร่วงลงพื้นใส่ในเสวียนให้กับรากไม้ ทดแทนการเก็บกวาดแล้วน าไปเผา 

๓. ลาดตระเวนป่า เขตป่าชุมชน รอบแนวป่าในเขตชุมชน โดยมีพ้ืนที่ป่าชุมชนในการดูแล 
๓,๘๒๐ ไร่ แต่หากรวมกับเขตพ้ืนที่ป่าสงวนจะเป็นจ านวนมากกว่า ๕,๐๐๐ ไร่ โดยการลาดตระเวน 
จะถ่ีขึ้นวันเว้นวัน ในระยะเวลางดการเผา 

๔. จัดตั้งจุดตรวจ คณะกรรมการชุมชนมีการจัดตั้งจุดตรวจในเส้นทางเข้าสู่ป่าชุมชนและ 
ด้านหลังศูนย์วิจัยส านักงานเกษตร จ านวน ๒ จุด เป็นระยะเวลา ๒ เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือน
ตุลาคม  เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่สามารถเก็บของป่าได้ดี มีเห็ดออกดอก ประชาชน 
จะเข้าพ้ืนที่ป่าชุมชนเพ่ือเก็บของป่ากันเป็นจ านวนมาก ทางชุมชนจึงมีการตั้งจุดตรวจเพ่ือคัดกรองบุคคล  
เข้าและออกป่า ซึ่งภายในต าบลบ้านวังหงส์มีการตั้งจุดตรวจทั้งหมด จ านวน ๗ ชุมชน แต่ละชุมชนจะมี 
ชุดลาดตระเวนจะแบ่งหน้าที่เฝ้าจุดตรวจชุมชนละ ๑ วันต่อสัปดาห์และผลัดเปลี่ยนกัน เพ่ือป้องกันปัญหา
ที่จะตามมาภายหลังและห้ามบุคคลภายนอกเข้าบริเวณรักษาป่าชุมชนของชุมชน 

๕. การวางกฎระเบียบเพ่ือใช้ประโยชน์ป่าชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยเริ่มแรกจะขอ 
ความร่วมมือกับสมาชิกในชุมชน แต่หากพบเจอการกระท าผิดกฎจะมีมาตรการปรับเป็นจ านวนเงิน 

๖. รณรงค์ หลังจากช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยวข้าว จะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจาย
ข่าวเสียงตามสายของชุมชนครอบคลุม ๗ ชุมชน และวิทยุชุมชนของชุมชน ทั้งยังมีการจัดตั้งกลุ่มไลน์เฝ้า
ระวังไฟป่า  



 
๑๒๘ 

 

๗. พระในส านักสงฆ์พระธาตุดอยโตนเป็นพุทธอุทยาน เป็นคนภายในชุมชน ช่วยสอดส่องดูแล
แจ้งข่าวเฝ้าระวังเรื่องการเผาป่า และมีการจัดพิธีกรรมบวชป่าร่วมกันกับชาวบ้าน ในช่วงสงกรานต์  
ซึ่งจะมีการสรงน้ าพระธาตุซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ 

๘. มูลนิธิบ้านเมตตา ช่วยสอนภาษาเด็กก าพร้าในชุมชน มาร่วมกิจกรรมเฝ้าระวังการเผาด้วย
เช่นกัน 

๙. ส่งเสริมการไถกลบตอซังข้าวแทนการเผาโดยกรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมให้ปลูกพืชระยะสั้น 
ได้แก่ ปอเทือง หลังฤดูกาลท านา และรณรงค์ไม่ให้เผาตอซังข้าว แต่ให้ใช้วิธีไถกลบแทนเพ่ือพักปรับปรุง
ดินจากการเพาะปลูกข้าวและลดการเผาลง 

 
ข้อมูลทั่วไปของศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา  
 ชุมชนบ้านวังหงส์ประกอบอาชีพท านาจะมีการเผาตอซังข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต  
ต่อมาชุมชนบ้านวังหงส์ต้องประสบกับปัญหาเรื่องพ้ืนที่เพาะปลูกเสื่อมโทรม ส านักงานพัฒนาที่ดิน
จังหวัดเเพร่ ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับผลกระทบจากการเผาตอซังข้าว ชาวบ้านจึงได้ตระหนักว่า
การเผาตอซังข้าวจะส่งผลให้ พ้ืนที่เพาะปลูกเสื่อมโทรมเพราะจะเป็นการเผาผลาญอินทรียวัตถุและ 
ธาตุอาหารในดิน ท าลายโครงสร้างดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช และก่อให้เกิดเขม่าควัน เถ้า  
ฝุ่นละออง ก๊าซพิษ ส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ชุมชนได้มีการรณรงค์ให้มีการ
งดการเผาตอซังข้าว ปัจจุบันการเผาตอซังข้าวมีไม่ถึงร้อยละ ๑๐ จากพ้ืนที่ท าการเกษตรจ านวนทั้งสิ้น 
๔,๐๐๐ ไร่ และได้มีการรณรงค์งดเผาป่าควบคู่กันไปด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเข้ามาจัดอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านในชุมชนในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และยังมีการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้าน ในปี ๒๕๖๑ ชุมชนบ้านวังหงส์ได้รับการคัดเลือก 
ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบปลอดการเผาต าบลวังหงส์ โดยมีนายกฤษดา อินทราวุธ ก านันต าบลวังหงส์  
เป็นประธานศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา  

ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาด าเนินการในรูปแบบเครือข่ายชุมชนในต าบลวังหงส์ 
เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันร่วมกัน โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบ
ปลอดการเผาเป็นพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยน พูดคุย ประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาไฟป่าร่วมกัน รวมถึง  
การสร้างกฎระเบียบ กติกาชุมชน และการดูแลรักษาพ้ืนที่ป่าชุมชนของต าบลวังหงส์ โดยมีผู้น าชุมชน  
ทั้ง ๗ ชุมชน และอาสาสมัครชุมชนละ ๓๒ คน จะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนมาท าหน้าที่ดูแล ซึ่งกิจกรรม 
ที่ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ คือจัดชุดลาดตระเวน ตรวจตรารอบพ้ืนที่และร่วมกันท าแนวกันไฟในพ้ืนที่  
ป่าอนุรักษ์ โดยผลัดกันหมู่บ้านละ ๑ วัน  

ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผามีทั้งหมด ๑๐ ฐานการเรียนรู้ ซึ่งวิทยากร
หลัก ได้แก่ คณะกรรมการชุมชน ที่ได้ผ่านกระบวนการอบรม เรียนรู้วิธีการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ชาวบ้านในฐานการเรียนรู้ ต่าง ๆ ทั้ง ๑๐ ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย  
๑) จุดเริ่มต้นหมู่บ้านปลอดการเผา ๒) กฎ กติกา คนรักษ์ป่า ป่ารักษ์คน ๓) ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง 
๔) ปุ๋ยหมักชีวภาพ ๕) เห็ดฟาง ลดโลกร้อน ๖) น้ าหมักชีวภาพ ๗) ผักปลอดสารพิษ ชีวิตมีสุข  
๘) เศรษฐกิจพอเพียง อยู่อย่างพอเพียง ๙) ฝายสร้างชีวิต และ ๑๐) แนวกันไฟ กันภัยชุมชน  
ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาได้มีการส่งเสริมอาชีพอ่ืน ๆ โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรม  
เพ่ือส่งเสริมการลดปริมาณการเผาท าลายหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร เช่น น าฟางมาอัด
เป็นก้อนเพื่อน าไปขาย สอนท าเห็ดฟางในตะกร้า ท าปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อลดการเผาท าลายไม่ให้เกิดปัญหา
มลพิษให้น้อยลง และเพ่ิมรายได้ให้กับชาวบ้านภายในชุมชน 



 
๑๒๙ 

 

การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านกิจกรรมการเยี่ยมชมดูงาน 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมามีหน่วยงานเข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ปลอดการเผา
และกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๕ หน่วยงาน ผู้เยี่ยมชมทั้งหมดจ านวน ๓๓๕ คน 
นอกจากนั้น มีกลุ่มนักศึกษาเข้ามาท ากิจกรรม ได้แก่ ท าฝายชะลอน้ า และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
ที่ ๓ ได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกต้นกล้วยเป็นแนวกันไฟแทรกกับป่าไผ่ ซึ่งในอนาคตศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน
ต้นแบบปลอดการเผา คาดหวังจะพัฒนาขึ้นเป็นพ้ืนที่การท่องเที่ยวในเชิงนิเวศ 
 
ลักษณะความรุนแรงของปัญหาหมอกควัน ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒  
 บ้านวังหงส์ประสบปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบกับสุขภาพ จนเกิดปัญหา
โรคทางเดินหายใจโดยเฉพาะกับเด็กเล็ก โดยหมอกควันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นหมอกควันที่เกิดจากไฟป่า 
ในพ้ืนที่ข้างเคียงที่พัดพาเข้ามา ด้วยลักษณะพ้ืนที่ของบ้านวังหงส์เป็นแอ่งกระทะ จึงมีผลต่อการกระจาย
ออกของหมอกควันที่ใช้เวลานาน และหาแนวทางแก้ปัญหายาก 
 
ปัจจัยความส าเร็จในการจัดการไฟป่าและหมอกควันของชุมชน 
 ๑. การสื่อสารให้เข้าใจภายในชุมชน การกระจายข่าวสารท าให้ เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 
อย่างทั่วถึง มีความส าคัญมาก ซึ่งถือเป็นการสร้างการรับรู้และความตระหนักให้แก่ชาวบ้าน 
 ๒. การรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชุมชน และห้ามไม่ให้เผา จะส่งผลให้ทรัพยากร  
มีความอุดมสมบูรณ์ยั่งยืนมากกว่า โดยให้เห็นความส าคัญของป่าและผลผลิตจากป่า 
 ๓. การสร้างข้อตกลง กฎระเบียบร่วมกัน โดยใช้มาตรการบทลงโทษอย่างเคร่งครัด จะช่วยให้เกิด
ระเบียบและความเกรงกลัวไม่กล้ากระท าความผิด  
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การสื่อสารให้เข้าใจภายในชุมชน การกระจายข่าวสาร 
ให้เข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง มีความส าคัญมาก จะท าให้ชาวบ้านเกิดความตระหนัก โดยใช้ช่องทางต่าง ๆ  
ทั้งเสียงตามสาย วิทยุชุมชน ป้ายสปอตโฆษณา เป็นต้น 

2. การขยายเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาให้มากขึ้น ไปสู่ชุมชนข้างเคียง 
เพ่ือลดปัญหาหมอกควัน สื่อสารระหว่างชุมชนข้างเคียงเขตรอยต่อการเผา กระจายข่าวสารให้เข้าใจ
ตรงกันสร้างความตระหนักรู้ ในเรื่องการปลอดการเผา และการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาเพ่ือท า
กิจกรรมร่วมกันกับแต่ละศูนย์การเรียนรู้ของภายในจังหวัดนั้น ๆ 

3. การจัดกิจกรรมรณรงค์ปลอดการเผาโดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานราชการระดับจังหวัดให้มากขึ้น และมีกิจกรรม  
พบปะ แลกเปลี่ยน สร้างเครือข่าย ทสม. ให้มากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ระดับอ าเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ 

4. ควรขยายระยะเวลาในช่วงระยะเวลา “ชิงเผา” ให้เพ่ิมมากขึ้น และควรจัดระบบไม่ให้มี 
การเผาตรงกับชุมชนข้างเคียง ซึ่งหากไม่มีความยืดหยุ่นจะท าให้เกิดปัญหาหมอกควันสะสมตามมา 

5. ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดการด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้และงบประมาณ
ทางด้านอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าตอบแทนชาวบ้าน  

6. ทางชุมชนมีความต้องการที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว โดยการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 
ให้มีคุณภาพ เป็นศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้และ
สร้างโฮมสเตย์ในพื้นท่ีเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวได้ 



 
๑๓๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๗.๔ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ (ทสจ.แพร่) ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลและเดินส ารวจพื้นที่ป่า 
 ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาบ้านวังหงส์ ต าบลวังหงส์ อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

เม่ือวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 



 
๑๓๑ 

 

๗.๕ ชุมชนบ้านต้นต้อง หมู่ที่ ๕ ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา 
 บ้านต้นต้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง มีประชากรทั้งสิ้น จ านวน 
๑,๐๑๑ คน แยกเป็นเพศชาย จ านวน ๔๗๗ คน และเพศหญิง จ านวน ๕๓๔ คน ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การท านา การสวนยางพารา สวนผลไม้ ไร่ข้าวโพด ไร่มันส าปะหลัง  
ปลูกยาสูบ และปลูกถ่ัว 
 ชุมชนบ้านต้นต้อง มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ ๔,๘๖๕ ไร่ โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่ป่าชุมชน จ านวน ๑,๕๐๐ ไร่ 
พ้ืนที่เขตอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จ านวน ๒,๗๐๐ ไร่ พ้ืนที่เกษตรกรรมจ านวน ๖๖๕ ไร่ ซึ่ง
ประชากรในชุมชนบ้านต้นต้อง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ได้แก่ ท านา จ านวน ๓๐๐ ไร่ ปลูก
ยางพารา จ านวน ๒๐๐ ไร่ ปลูกข้าวโพดจ านวน ๑๐๐ ไร่ มันส าปะหลัง จ านวน๒๐ ไร่ สวนผลไม้ จ านวน 
๒๐ ไร่ ใบยาสูบ จ านวน ๑๕ ไร่ และ ปลูกถั่ว จ านวน ๑๐ ไร่ 
 
ลักษณะกิจกรรมที่ส าคัญของชุมชน 

๑. กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านมีวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน 
(๑)  วิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม ได้แก่  
(๑.๑) ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด โดยการส่งเสริมให้เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด ได้แก่ 

- การจัดตั้งศูนย์ประสานงานชุมชนเข้มแข็ง  
- ส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
- การมกีฎระเบียบเรื่องยาเสพติดในหมู่บ้าน  
- ส่งเสริมโครงการงดเหล้าในงานศพ 

(๑.๒) การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ได้แก่  
- ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน  
- ส่งเสริมการเลี้ยงไก่  
- การจักสานเข่งใส่เซรามิก 

(๑.๓) การจัดท าบัญชีครัวเรือนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 
(๑.๔) การรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน เช่น กลุ่มปุ๋ยหมัก 
(๑.๕) กิจกรรมการออมที่เอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มและชุมชน ได้แก่ 

- กลุ่มออมทรัพย์บ้านต้นต้อง 
- กลุ่มออมวันละบาท 
- กลุ่มฌาปนกิจศพ 
- กลุ่มกองทุน ผู้สูงอายุ 
- กองทุนปุ๋ย 

(๑.๖) การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ได้แก่ 
- การจักสานเข่งใส่เซรามิก จักสานข้อง จักสานตุ้มดักปลา จักสานไซ จักสานสุ่ม  

จักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก และการท าไม้กวาดทางมะพร้าว 
- หมอเป่าและหมอแหก 
- หมอสมุนไพรแผนโบราณ 



 
๑๓๒ 

 

(๑.๗) การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนและกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  เช่น ศูนย์
เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบบ้านต้นต้อง 

(๑.๘) การใช้วิธีการพัฒนาหมู่บ้านที่เหมาะสมกับศักยภาพของหมู่บ้าน เช่น เวทีประชาคม
จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน และ สรุปบทเรียนการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ 

(๑.๙) มีการลด และประหยัดการใช้พลังงานที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชน ได้แก ่
- การคัดแยกขยะกลุ่มผู้สูงอายุ  
- ถ่านอัดแท่งโดยใช้เศษไม้หรือไม้ไผ่ 

(๑.๑๐) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม เช่น การปลูกป่า
ชุมชน ท าฝายชะลอน้ า การจัดท าแนวกันไฟ 

(๒) หมู่บ้านที่ต้นแบบในการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเอง 
(๒.๑) การรวมกลุ่มในชุมชน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์  กองทุนหมู่บ้าน โครงการกองทุน 

แม่ของแผ่นดินซึ่งมีการบริหารจัดการกองทุนในรูปแบบสวัสดิการแก่สมาชิก เฉลิมพระเกียรติฯ 
(๒.๒) ระบบข้อมูลของชุมชน (จัดเก็บ วิเคราะห์ ประมวลผลใช้ประโยชน์) เช่น ข้อมูล

จ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) 
(๒.๓) การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ป่าชุมชน  

ฝายชะลอน้ า บวชป่า ท าแนวกันไฟ 
(๒.๔) การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคโดยชุมชน เช่น ประปาหมู่บ้าน น้ าดื่มชุมชน 
(๒.๕) ระบบการป้องกัน/รักษาความมั่นคงในชีวิต/ทรัพย์สิน เช่น มีต ารวจบ้าน (ตบ.)

อาสาสมัครรักษาความสงบหมู่บ้าน (อส.) จัดชุดตรวจเวรยามในหมู่บ้าน 
(๓)  หมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการตาม “หลักธรรมาภิบาลประสานสามัคคี วิถีพอเพียง” 

(๓.๑) ข้อปฏิบัติของหมู่บ้านที่เกิดจากเวทีประชาคม เช่น กฎระเบียบหมู่บ้าน กฎระเบียบ
ป่าชุมชน 

(๓.๒) ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยโดยส่งเสริมประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งชาวบ้าน
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งล่าสุด คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนที่อยู่จริง 

(๓.๓) กิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี  เช่น การเข้าวัดฟังธรรมวันส าคัญทางศาสนา  
การท าบุญตักบาตร ประเพณีสลากภัต เลี้ยงผีเจ้าบ้าน ประเพณีแห่ไม้ค้ าศรี 

(๓.๔) มีศูนย์ไกล่เกลี่ยชุมชนและความสามารถในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท/ปัญหาความ
ขัดแย้ง โดยระบบการปกครองดูแลเป็นรูปคุ้ม เช่น มีการจัดคุ้มบ้านเป็น ๕ คุ้ม มีคณะกรรมการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท 

(๓.๕) มีการจัดสวัสดิการชุมชน/มีความเอ้ืออาทร เช่น กลุ่มออมทรัพย์บ้านหัวทุ่ง และ
กองทุนหมู่บ้าน จัดทุนการศึกษาเด็กเรียนดี สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าท าศพ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสฅ 

(๔) ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ รัก สามัคคี 
(๔.๑) ความสามัคคีและความร่วมมือของชาวบ้านในชุมชน มีการท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น 

การพัฒนาหมู่บ้าน การปลูกป่าชุมชน การจัดท าฝายชะลอน้ า การทอดผ้าป่าสามัคค ี
(๔.๒) ไม่มีกรณีวิวาทหรือความขัดแย้งในชุมชน ในรอบปีที่ผ่านมาในหมู่บ้านไม่มี 

การทะเลาะวิวาท 
 



 
๑๓๓ 

 

(๔.๓) การด าเนินกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  เช่น โครงการกองทุนแม่ของ
แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม ่จิตอาสาท าความดีเพ่ือแผ่นดิน 

(๔.๔) การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการสร้างความสามัคคีในชุมชน เช่น การจัดกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์ของประชาชน และงานวันเด็กในหมู่บ้าน 

(๔.๕) มีการท ากิจกรรมเชื่อมโยง บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมกัน เช่น การเข้าวัดฟังธรรมงาน
สลากภัต วันส าคัญทางศาสนา จัดผ้าป่าสามัคคี สืบชะตา 

(๕) การด าเนินการตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) หมู่บ้านได้สมัครเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานการพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๖๑ ประเภทชุมชน เพ่ือการพัฒนาอย่างเหมาะสม น าไปสู่ความเข้มแข็ง 
พ่ึงตนเองได้  

๒. ประเพณี  
  ประเพณีแห่เจ้าพ่อช้างเผือก เลี้ยงผีขุนน้ าและบวชป่า สงกรานต์งานประเพณี ประเพณี 
บวชลูกแก้ว ประเพณียี่เป็ง ประเพณีตานตุง ประเพณีตานก๋วยสลาก ประเพณีฟ้อนผีปู่ย่า 

๓. การจัดการ 
ชุมชนนี้ไม่มีการปิดป่าเพราะมีแนวคิดว่าถ้ายิ่งปิดจะยิ่งไหม้ และมีแนวคิดว่าการไม่เผาดีที่สุด 

๔. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
ทสม.ทั้งหมดในหมู่บ้านมี ๕๐ คน แต่มีเพียงร้อยละ ๔๐ เท่านั้นที่ยังคงท างานอย่างต่อเนื่อง  

ส าหรับกิจกรรม เช่น การจัดประชุม ท าแนวกันไฟ การเข้าร่วมการประกวด ทสม.ดีเด่น 
๕. กฎกติกา/ ธรรมนูญหมู่บ้านต้นต้อง 

(๑)  ห้ามเผาป่าล่าสัตว์ตัดต้นไม้ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ฝ่าฝืนปรับ ๒,๐๐๐ บาท และด าเนินคดี 
ตามกฎหมาย 

(๒)  ผู้ใดมีไว้ซึ่งยาเสพติดเพ่ือเสพ หรือจ าหน่ายหากจับได้ด าเนินคดีตามกฎหมายและถูกตัดออก
จากสมาชิกหมู่บ้านไม่ให้ความช่วยเหลือใด ๆ ทั้งสิ้น  

(๓)  ผู้ใดช็อตปลาในแหล่งน้ าชุมชนหากจับได้ปรับตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ  
ทั้งจ าทั้งปรับ 

(๔)  ผู้ใดทะเลาะวิวาทในเขตชุมชนปรับ ๒,๐๐๐ บาท หากเป็นงานส่วนบุคคลปรับเพ่ิมอีก 
ตามความเสียหายที่เจ้าของงานเรียกร้อง  

(๕)  ผู้ใดก่อความร าคาญเสียงดังวาจาไม่สุภาพในชุมชนปรับ ๕๐๐ บาท 
(๖)  ผู้ใดขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งเสียงดังรบกวนในยามค่ าคืนน้ าความเดือดร้อนให้ชุมชน  

ปรับ ๒,๐๐๐ บาท  
(๗)  ผู้ใดยิงปืนในเขตชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรปรับ ๒,๐๐๐ บาทและด าเนินคดีตามกฎหมาย  
(๘)  ห้ามมีการจัดเลี้ยงสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในงานศพ ฝ่าฝืนปรับ ๒,๐๐๐ บาท  
(๙)  ผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะพบเห็นปรับ ๒,๐๐๐ บาท  
(๑๐)  ห้ามเผาขยะมูลฝอยในเขตชุมชนและพ้ืนที่การเกษตร 
 
 
 
 



 
๑๓๔ 

 

ข้อมูลทั่วไปของศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาบ้านต้นต้อง  
 ในอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ บ้านต้นต้องประสบปัญหาการตัดไม้ท าลายป่าอย่างหนักจากนายทุน
ภายนอกเพ่ือท าธุรกิจไม้แปรรูป และมีการจ้างชาวบ้านในพ้ืนที่เป็นคนงานแปรรูปไม้ ซึ่งผลพวงจากการ  
ตัดไม้ท าลายป่าส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อป่าไม้ท าให้แหล่งน้ าในพ้ืนที่แห้งเหือด ส่งผลกระทบหนักต่อ
ประชาชนในพ้ืนที่ จากผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนเริ่มตระหนักถึงถึงปัญหาที่ชุมชนประสบอยู่ 
ผู้น าชุมชนจึงแสดงให้ประชาชนในชุมชนเห็นถึงความส าคัญของป่าไม้ การดูแลรักษา และปรับเปลี่ยน
แนวคิดของชาวบ้านเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่า ในเวลาต่อมาบ้านต้นต้องเริ่มมีการเคลื่อนไหวต่อต้าน  
การตัดไม้ท าลายป่า และเริ่มดูแลพ้ืนที่ป่า มีการสร้างฝายชะลอน้ า การเปลี่ยนวิถีการท าเกษตรจากเดิม
ปลูกข้าวโพดเป็นการปลูกพืชสวนแทน เพ่ือลดการเผา 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ กรมป่าไม้เริ่มส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ าในชุมชน เพ่ือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พ้ืนที่
ป่า และในปี ๒๕๕๓ ชุมชนบ้านต้นต้องได้ยื่นเรื่องขอก าหนดเขตป่าชุมชน จ านวน ๑,๕๐๐ ไร่ ในพ้ืนที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติแม่ยาง-แม่อาง ภายใต้โครงการป่าชุมชนบ้านต้นต้อง ซึ่งจากการดูแลและการจัดการพ้ืนที่
ป่าไม้ของบ้านต้นต้อง ส่งผลให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าปางเล็งเห็นถึง  
ความเข้มแข็งของชุมชน จึงได้เข้ามาสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมด้านการป้องกันไฟป่าและ
หมอกควัน ได้แก่ จัดสรรอุปกรณ์ดับไฟ การท าแนวกันไฟ ซึ่งในปี ๒๕๕๘ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ได้เข้ามาส่งเสริมกิจกรรมและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาบ้านต้นต้อง  
 ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาบ้านต้นต้องมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมองค์ความรู้  
ให้แก่ชาวบ้านในเรื่องปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การดูแลป่า ซึ่งปัจจุบันร้อยละ ๙๐ ของพ้ืนที่ไม่มีการเผา
แล้ว แต่มีเพียงการเผาเพ่ือไล่แมลงและขจัดเชื้อไวรัสของพืชโดยไม่ต้องใช้สารเคมี อีกทั้งยังเป็นการสร้าง
จิตส านึกให้แก่ชาวบ้านในการเฝ้าระวังการเผา และการจัดการป่าของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น  การจัดการป่า
ชุมชนที่ดี ส่งผลให้พ้ืนที่ป่าภายใต้การดูแลของชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์  ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์
จากป่าได้อย่างเต็มที่ ทั้งด้านวิถีชีวิตและประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ ชาวบ้านมีรายได้จากเก็บของป่า 
นอกจากนี้ บ้านต้นต้องยังมีการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จนได้รับรางวัลชนะเลิศหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
 จากความส าเร็จของศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาบ้านต้นต้อง ส่งผลให้มีหน่วยงานจาก
ภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานการจัดการป่าชุมชนเพ่ิมขึ้น จึงเกิดการสร้างเครือข่ายและมีการขยายผลไปสู่
ชุมชนอ่ืน ๆ ทั้งในจังหวัดล าปางและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ บ้านต้นต้องได้รับการพัฒนาให้เป็น
หมู่บ้านท่องเที่ยว ปัจจุบันมีโฮมสเตย์ให้บริการนักท่องเที่ยวมากกว่า ๒๐ หลัง 
 
การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านกิจกรรมการเยี่ยมชมดูงาน 
 ชุมชนบ้านต้นต้องมีผู้ เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานมากถึง ๒๐ คณะ ประมาณ ๑ ,๐๐๐ คน  
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเป็นคณะจากต าบลพิชัยทุกชุมชน และจังหวัดอ่ืน ๆ โดยเข้ามาเยี่ยมชมและ
ศึกษาความส าเร็จในการจัดการป่าของบ้านต้นต้อง 
 
 
 
 



 
๑๓๕ 

 

ลักษณะความรุนแรงของปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
บ้านต้นต้องไม่พบปัญหาไฟป่ามานานเกือบ ๑๐ ปี เนื่องจากชุมชนมีการบริหารจัดการป่าที่ดี  

และสมาชิกชุมชนมีบทบาทในการช่วยดูแลไฟป่าในพ้ืนที่เขตอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อย่างไร
ก็ตามในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ บ้านต้นต้องกลับประสบปัญหาไฟป่า ซึ่งเป็นผลกระทบจากชุมชนในต าบล
ข้างเคียง ซึ่งชาวบ้านชุมชนจ าเป็นต้องด าเนินการดับไฟเพ่ือไม่ให้ลุกลามเข้าพ้ืนที่ชุมชน นอกจากนี้ พบว่า 
ในพ้ืนที่จังหวัดล าปางประสบปัญหาการกลั่นแกล้งเผาป่า ซึ่งคาดว่าเป็นสาเหตุจากความขัดแย้งทาง
การเมืองในท้องถิ่น 

 
ปัจจัยความส าเร็จในการจัดการไฟป่าและหมอกควันของชุมชน 

1. ชาวบ้านชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ มีการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน  
ในระดับครอบครัว มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็งโดยไม่รองบประมาณจากภาครัฐ 

2. ชุมชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชาวบ้านชุมชนรู้สึกถึงการเป็น
เจ้าของในทรัพยากรจึงเกิดการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการ
อนุรักษ์และปกป้องป่า 

3. มีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ชุมชนจึงมีขวัญและ
ก าลังใจในการด าเนินกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ 
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

๑. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล  
(๑)  ป้ายประชาสัมพันธ์ ได้แก่ โปสเตอร์ และ ป้ายไวนิล ควรออกแบบให้มีความน่าสนใจ  

ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย มีภาพประประกอบ เช่น Infographic 
(๒)  แผ่นพับ ใบปลิว การประชาสัมพันธ์ผ่านแผนพับและใบปลิว พบว่า ประชาชนให้ความ

สนใจน้อย 
(๓)  CD สปอตโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของชุมชน พบว่า ได้รับการตอบรับ

ในทางท่ีดี ประชาชนให้ความสนใจและสามารถสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนดีมาก 
(๔)  แอพพลิ เคชั น  Arsa4Thai พบว่า  ชาวบ้ านส่ วน ใหญ่ ไม่ รู้ จั ก  และไม่ เคย ใช้ งาน 

ควรประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางไลน์ เพ่ือความรวดเร็ว สะดวก ประชาชนเข้าถึงง่าย  
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 

๒. การจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นท่ี  
(๑)  การสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากการส่งเสริมงบประมาณมีความล่าช้า ไม่ทันท่วงที  

ซึ่งมีผลต่อการด าเนินการ และควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง  
(๒)  ภาครัฐควรมีมาตรการสร้างแรงจูงใจในระดับพ้ืนที่ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและลด 

หมอกควัน เช่น ชุมชนที่มีการบริหารจัดการดี มีประสิทธิภาพควรให้งบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม แต่
หากชุมชนที่ไม่ประสบผลส าเร็จควรมีมาตรการตัดงบประมาณเพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้ชุมชนมีแรงผลักดัน 
ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น 

(๓)  การท างานเชิงบูรณาการ ระหว่างภาครัฐ และประชาชน ควรเป็นนโยบายสาธารณะ และ
ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันรับผิดชอบ 



 
๑๓๖ 

 

(๔)  การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรมดับไฟป่า ที่ผ่านมาทางชุมชนได้รับ 
การสนับสนุนอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องพ่นท าแนวกันไฟ ไม้ตบ ซึ่งอุปกรณ์ ๒ อย่างนี้ ยังคงมีความจ าเป็นต่อ
ความต้องการในพื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๓๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๗.๕ ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าปาง (ทสจ.ล าปาง) ลงพื้นที่เก็บข้อมูล  

ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาบ้านต้นต้อง ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง   
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๓๘ 

 

๗.๖ ชุมชนบ้านม้ง-ดอยปุย หมู่ที่ ๑๑ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา 
 ชุมชนบ้านม้ง-ดอยปุย ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  ระหว่างเขตติดต่ออ าเภอแม่ริม
และอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีครัวเรือนทั้งสิ้น จ านวน ๒๗๙ ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น จ านวน 
๑,๔๐๘ คน ร้อยละ ๘๐ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง และร้อยละ ๒๐ เป็นกลุ่มคนที่เข้าไปอาศัยอยู่ใหม่ ได้แก่  
คนจีนพ้ืนเมือง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายสินค้าเป็นการค้าขายแก่นักท่องเที่ยวโดยเปิดร้าน
จ าหน่ายสินค้าหัตถกรรม อาหาร เครื่องดื่ม และเสื้อผ้า รวมทั้งประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่ปลูก
ลิ้นจี่ และสตรอว์เบอร์รี ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างเดียวมีเพียงร้อยละ ๒๕ เท่านั้น 
เนื่องจากบ้านม้ง-ดอยปุยได้มีการพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว ส่งผลให้ประชากรในพื้นที่มีการปรับเปลี่ยน
มาค้าขายมากขึ้น 
 
ลักษณะกิจกรรมที่ส าคัญของชุมชน 

๑. กิจกรรมด้านการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ได้แก่  
(๑) กลุ่มเยาวชนจิตอาสา รักษ์ป่า รักษ์ดอย โดยมีกิจกรรมดังนี้  

        - ออกลาดตระเวนดูแลรักษาพ้ืนที่ป่า  
        - ตรวจตรา คัดกรอง โดยจดบันทึกรายชื่อของคนท่ีเข้าใช้พ้ืนที่ป่า   
 (๒) กิจกรรมท าแนวกันไฟ จ านวน ๑๓ ชุด ชุดละ ๑๖ - ๒๐ คน โดยกวาดแนวคอยเฝ้าระวัง
และตรวจตรา 
 (๓)การจัดเวรเฝ้าระวังไฟป่า การสื่อสารและเชื่อมเครือข่าย สร้างความร่วมมือกับ ชุมชน
ข้างเคียง  

(๔) กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ า เพ่ือดูแลป่าต้นน้ า  
(๕) กิจกรรมสร้างพ้ืนที่สูญญากาศแนวกันไฟ หรือ Buffer Zone ในบริเวณรอยต่อของป่ากับ

จุดที่เกิดเพลิงไหม้ เพ่ือป้องกันไฟป่า 
2. กิจกรรมด้านการจัดการขยะ ชุมชนชาติพันธุ์ม้ง-ดอยปุย มีกฎกติกาห้ามเผาขยะมาเป็น

ระยะเวลากว่า ๓๕ ปี  โดยทุกครัวเรือนต้องมีการคัดแยกขยะ ในบริเวณทั้งชุมชนจะไม่มีถังขยะ  
หากนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมในชุมชนต้องน าขยะกลับไปด้วย หากพบเห็นการทิ้งขยะในบริเวณชุมชน 
จะมีการปรับ ๒,๐๐๐ บาท  

3. ประเพณีชุมชนชาติพันธุ์ม้ง-ดอยปุย มีพิธีกรรมสาปแช่งเพ่ืออนุรักษ์ป่า พิธี " เฝยเหยง"  
หรือ"เหยง” (Fey Yeem) เป็นพิธีกรรม ความเชื่อของชุมชนชาติพันธุ์ม้งท าเพ่ือบนบานสานกล่าวเจ้าป่า
เจ้าเขาให้ช่วยดูแลปกป้องพ้ืนที่ป่า และการบวชป่า  

4. กิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  
มีสมาชิกจ านวนทั้งหมด ๑๐ คน ในการท ากิจกรรมด้านการดูแลป่า และพัฒนาชุมชน 

 
 
 
 
 



 
๑๓๙ 

 

ข้อมูลทั่วไปของศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา  
ในอดีตชาวบ้านมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพ้ืนที่ป่า เนื่องจากวิถีชาติพันธุ์ม้งมีความเชื่อ 

ที่สัมพันธ์ในเชิงอนุรักษ์ อีกทั้งพ้ืนที่ชุมชนตั้งอยู่ในเขตบริเวณเดียวกับพระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์  
จึงได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากโครงการพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ท าให้ชาติพันธ์ม้ง ส่วนใหญ่ได้ปลูกฝังจิตส านึกแก่บุตรหลานใน
ครัวเรือนให้เป็นบุคคลที่รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะป่าต้นน้ า กล่าวคือ 
“ถ้าไม่มีน้ าก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้” อีกทั้งศักยภาพของชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด
เชียงใหม่ ท าให้เรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีความส าคัญกับเศรษฐกิจ 

อีกทั้ งในเขตพ้ืนที่ดอยสุ เทพ -ดอยปุย เป็นกลุ่มชาวชาติพันธุ์กระจายอยู่ทั่ ว พ้ืนที่  (ดอย)  
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาบ้านม้ง-ดอยปุย เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ความส าเร็จของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ศูนย์เรียนรู้ท าหน้าที่เสมือนพ้ืนที่ส าหรับการประชุมและการต้อนรับ มีการหมุนเวียนชาวบ้านใน
ชุมชนเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้มาศึกษาดูงาน ส าหรับฐานการเรียนรู้และการปฏิบัตินั้นจะอาศัยพ้ืนที่จริง 
ในชุมชน และยังเป็นพ้ืนที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีการ
สนับสนุนในหลายด้าน ที่ส าคัญชุมชนยังได้รับการสนับสนุนจากเทศบาล จากโครงการหลวง โครงการ
อนุรักษ์ต้นน้ า และจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

การพัฒนาศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา ส่งผลให้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานมากขึ้น
และส่งผลให้สมาชิกในชุมชนเกิดความเข้มแข็งเนื่องจากมีก าลังใจจากผู้มาเยี่ยมชม มีการจัดนิทรรศการ 
ให้แก่ผู้มาเยี่ยมชม และการศึกษาจากพ้ืนที่จริงโดยมีชาวบ้านเป็นผู้น าเที่ยวและให้ข้อมูล นอกจากนี้ 
ยังมวีีดิทัศน์ให้ผู้ศึกษาดูงานได้ชมหากไม่สามารถศึกษาจากพ้ืนที่ได้ 

 
การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านกิจกรรมการเยี่ยมชมดูงาน 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมามีผู้เข้ามาเยี่ยมชมเพ่ือศึกษาดูงานในศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอด
การการเผาชุมชนบ้านม้ง-ดอยปุย จ านวน ๕ คณะ ประมาณ ๘๐๐ คน โดยเข้ามาศึกษาดูงานการจัดการ
การดูแลป่าและหมอกควันแบบมีส่วนร่วม 

 
ลักษณะความรุนแรงของปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

บ้านม้ง-ดอยปุยไม่ประสบความรุนแรงในปัญหาด้านหมอกควันไฟป่า แต่ปัญหาหมอกควันในพื้นที่
โดยรอบจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน นั้นค่อนข้างมีความรุนแรง เนื่องมาจาก    
ปัญหาไฟป่าจากนอกพ้ืนที่และจังหวัดใกล้เคียง ส่วนใหญ่ปัญหาไฟป่ามักเกิดในพ้ืนที่ อ าเภอดอยหล่อ 
อ าเภอเชียงดาว และอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปัญหาหมอกควันดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ภาพรวมของชุมชน เนื่องจากรายได้หลักของชุมชนส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยว ในช่วงเวลาที่เกิดปัญหา
หมอกควันจึงส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวลดลง 

 
 
 



 
๑๔๐ 

 

ปัจจัยความส าเร็จในการจัดการไฟป่าและหมอกควันของชุมชน 
1. ชุมชนอยู่ภายใต้โครงการเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน  

ซึ่งเป็นชุมชนเครือข่ายในพ้ืนที่บูรณาการความร่วมมือการด าเนินงานพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวัง
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดการ 
บูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจากหลายภาคส่วน 

2. ชุมชนที่มีทุนทางวัฒนธรรมความเชื่อร่วมกัน มีสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม และมีผู้น าที่มีใจ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. มีการน า CD สปอตโฆษณาจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเปิดเสียงตามสายทุกวัน 
ซ่ึงช่วยท าให้คนรุ่นใหม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผืนป่ามากขึ้น 

4. ชุมชนใช้แอพพลิเคชัน Line ในการแจ้งรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับไฟป่าหมอกควันแทน  
การใช้แอพพลิเคชัน Arsa4Thai เนื่องจากใช้งานสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และมีประสิทธิภาพ 

5. เนื่องจากบริบทพ้ืนที่ป่าของบ้านม้ง-ดอยปุย เป็นภูเขาสูงชัน ชุมชนได้มีการท าแนวกันไฟเพ่ือ
ป้องกัน ไฟป่า เป็นประจ าทุกปี จึงลดการเกิดไฟป่าในฤดูแล้ง 

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

๑. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล  
 (๑) การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ควรออกแบบให้มีความน่าสนใจ เชื่อมโยงกับพ้ืนที่
สอดแทรกภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการดูแลรักษาป่า 

(2)  CD สปอตโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของชุมชน พบว่า ประชาชนให้ความ
สนใจและสามารถสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนดีมาก โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในการรณรงค์ 
แก้ปัญหาไฟป่า และดูแล อนุรักษ์ผืนป่า 

(3)  แอพพลิ เคชั น  Arsa4Thai พบว่า  ชาวบ้ านส่ วน ใหญ่ ไม่ รู้ จั ก  และไม่ เคย ใช้ งาน  
ควรประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางไลน์ เพ่ือความรวดเร็ว สะดวก เพราะประชาชนเข้าถึงง่าย 
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้  

๒. การจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นท่ี  
(1)  การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการท ากิจกรรม ซึ่งทางชุมชนมีความต้องการครุภัณฑ์ เช่น 

โต๊ะ เก้าอ้ี เพื่อเตรียมพร้อมในการท ากิจกรรมร่วมกันของชุมชน ส าหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 
ในชุมชน รวมถึงนักท่องเที่ยว  

(2)  ภาครัฐควรมีนโยบายในการบังคับใช้กฎระเบียบ ข้อกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสม
กับวิถีการด าเนินชีวิตของชาวบ้านในชุมชน  

(3)  ภาครัฐควรสนับสนุนด้านงบประมาณ และการลงพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างต่อเนื่อง  
 ๓. การจัดสรรสวัสดิการให้แก่อาสาสมัคร ทสม. เพ่ือให้ความคุ้มครองและสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานอาสา ได้แก่ การให้ประกันภัยอุบัติเหตุ  
 
 
 
 



 
๑๔๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๗.๖ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล     
ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาบ้านม้ง-ดอยปุย ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๔๒ 

 

๗.๗ ชุมชนบ้านใหม่กาดเหนือ หมู่ที่ ๒๐ ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา 
 ชุมชนบ้านใหม่กาดเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒๐ ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน แยกมาจาก
บ้านป่าเปา หมู่ที่ ๒ ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ชุมชนบ้านใหม่กาดเหนือ เป็นชุมชนไทลื้อ 
มีครัวเรือนทั้งสิ้น จ านวน ๗๙ ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท าไร่ ท านา 
และสวนล าไย พ้ืนทีท่ ากินส่วนใหญ่เป็นเอกสารสิทธิ์และโฉนด  
 
ลักษณะกิจกรรมที่ส าคัญของชุมชน 

1. กิจกรรมประเพณีบวชป่า สืบชะตาล าน้ าและเลี้ยงผีขุนน้ า ซึ่งเป็นประเพณีที่ท ามาตั้งแต่ 
สมัยบรรพบุรุษ เป็นการอนุรักษ์ป่าไม้และการขอขมาและเคารพสักการะเจ้าที่  ประเพณีบวชป่าและ 
สืบชะตาล าน้ า จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี  

2. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม .) ในชุมชน
ทั้งสิ้น จ านวน ๑๕ คน ท าหน้าที่ดับไฟป่าและฝายชะลอน้ า พ่อหลวงบ้านใหม่กาดเหนือ หมู่ ๒๐ ได้รับ
รางวัล ทสม. ระดับประเทศ การดับไฟป่ามีพ่อหลวง หมู่ที่ ๙ เป็นแกนน า และมี นายดวงแก้ว สมพงษ์ 
ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นแกนน าท าฝายชะลอน้ าทุกสัปดาห์ในทุก ๆ วันพุธ โดยนายดวงแก้ว สมพงษ์ ได้รับ
รางวัล ทสม.ระดับประเทศเช่นกัน 

3. กิจกรรมปลูกป่า ในวันส าคัญ ซึ่งกิจกรรมปลูกป่าถือเป็นวาระส าคัญของชุมชน กิจกรรม 
เก็บขยะ ทุกวันที่ ๑ ของเดือน โดยอาศัยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและออกเป็นข้อปฏิบัติของชุมชน
เพ่ือเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรม และกิจกรรมท าแนวกันไฟในช่วงเดือนมกราคมของทุกปีด้วย 

4. กิจกรรมด้านการจัดการป่า มีการแบ่งเขตพ้ืนที่ป่าชุมชน ออกเป็น ๓ เขต ดังนี้ ๑) เขตอนุรักษ์
ป่า ห้ามบุคคลในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่เข้ามาตัดไม้ท าลายป่ารวมถึงหาของป่า ๒) เขตไม้ใช้สอย ชาวบ้าน
สามารถน าไม้มาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ไม้ไผ่ ไม้ไร่ ไม้ซาง และ ๓) เขตป่าพ้ืนบ้าน เฉพาะชาวบ้านที่อาศัยอยู่
ในพ้ืนที่ต าบลบ้านธิเท่านั้นที่จะสามารถเข้ามาเก็บของป่าได้  นอกจากนั้นชุมชนบ้านใหม่กาดเหนือ 
มีนโยบายปิดป่า หากชาวบ้านมีความจ าเป็นต้องเข้าป่าในช่วงปิดป่า ต้องแจ้งรายชื่อ หากเกิดไฟป่าขึ้นจะมี
การสืบสวน และหากพบว่าต้นเพลิงเกิดจากบุคคลที่เข้าไปในป่า จะมีการปรับจริง ๒,๐๐๐ บาท โดยชุมชน
จะน าค่าปรับเข้ากองทุนส าหรับการท าแนวกันไฟและท าฝายชะลอน้ า 

5. การตั้งกฎกติกาชุมชนได้แก่ กฎระเบียบการประชุมและเข้าร่วมกิจกรรม กฎระเบียบป่าชุมชน
หมวดการเก็บหาสมุนไพร และกฎระเบียบการจัดการขยะ 

6. กฎระเบียบป่าชุมชน ได้แก่ ห้ามตัดต้นไม้ทุกชนิดออกจากพ้ืนที่หากไม่ได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการป่า ห้ามขนย้ายต้นไม้ทุกชนิดออกจากพ้ืนที่ ห้ามรถบรรทุก (ตั้งแต่ ๔ ล้อขึ้นไป) เข้าไป
บริเวณป่าชุมชนเพ่ือเป็นการป้องกันการลักลอบตัดและขนย้ายต้นไม้ ห้ามเผาต้นไม้ในป่า การทิ้งก้นบุหรี่ 
เป็นต้นที่ก่อให้เกิดไฟป่า หรือเผาหัวไร่ปลายนาตามแนวเขตป่าชุมชน  ซึ่งบทลงโทษอย่างจริงจัง  
ได้แก่ การปรับเงิน และด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 
 
 
 



 
๑๔๓ 

 

ข้อมูลทั่วไปของศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา  
 ในอดีตชุมชนบ้านใหม่กาดเหนือประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านาเป็นหลัก เนื่องจากสภาพ
ภูมิศาสตร์ค่อนข้างมีน้ าจ ากัด ชาวบ้านมีการบุกรุกท าลายป่า ตัดต้นไม้เพ่ือน าไปจ าหน่ายภายนอก 
แต่ภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เมื่อพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จลงพ้ืนที่เยี่ยมราษฎร พระองค์ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่บ้านใหม่กาดเหนือ 
ท าให้ชุมชนมีน้ าใช้อย่างสมบูรณ์ จึงปรับเปลี่ยนมาท าอาชีพสวนล าไย ด้วยเหตุนี้เอง จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้คน
ในชุมชนบ้านใหม่กาดเหนือเห็นความส าคัญของน้ าและป่า จึงร่วมกันดูแลป่าและอนุรักษ์พ้ืนที่ป่า  
ในรูปแบบการตั้งคณะกรรมการดูแลป่าชุมชน มีการจัดการป่าโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ 
ส่งเสริมการจัดการขยะ และพัฒนาให้เป็นชุมชนขยะเป็นศูนย์ (Zero waste)  
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ล าพูน (ทสจ.ล าพูน) ได้เข้ามาหนุนเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการ
จัดการไฟป่า เพ่ือป้องกันไฟป่า และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบ
ปลอดการเผาบ้านใหม่กาดเหนือข้ึน ซึ่งประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ทั้งหมด ๑๐ ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ 

๑. จุดเริ่มต้นหมู่บ้านปลอดการเผา 
๒. กฎกติกาคนรักษ์ป่า ป่ารักษ์คน  
๓. ฝายสร้างชีวิต 
๔. แนวกันไฟชุมชน 
๕. น้ าหมักชีวภาพจากน้ าล าไย 
๖. ปุ๋ยหมัก สร้างสุข  
๗. เสวียนรักษ์โลก  
๘. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  
๙. ประเพณีบวชป่าสืบชะตาล าน้ า  
๑๐. การจัดการขยะ (Zero waste) 
ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาบ้านใหม่กาดเหนือ ผลกระทบในเชิงบวกและสร้าง 

การเปลี่ยนแปลงชาวบ้านไปในทิศทางที่ดี ส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่ชาวบ้าน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม
และการท าเกษตร การแปรรูปล าไยเป็นปุ๋ย การเปลี่ยนการท าเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ได้ ซึ่งสามารถ
ลดต้นทุนของเกษตรกรได้เป็นจ านวนมาก นอกจากนั้นยังมีส่วนในการส่งเสริมกิจกรรมปลอดการเผาใน
ชุมชน ปัจจุบันชุมชนบ้านใหม่กาดเหนือเป็นชุมชนปลอดการเผาโดยสิ้นเชิง ไม่มีการเผาใด ๆ ทั้งสิ้น แต่จะ
ใช้วิธีจ ากัดเชื้อเพลิง เช่น ใบไม้ ใช้วิธีฝังดิน ส่วนนาข้าวจากเดิมใช้วิธีเผา ปัจจุบันใช้วิธีไถกลบ โดยการปลูก
ปอเทืองและไถกลบเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน ที่ส าคัญปัญหาด้านสุขภาพลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
ทั้งปัญหาไข้เลือดออก ปัญหาทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 มากไปกว่านั้นยังขยายผลให้ชุมชนบ้าน
ข้างเคียง และยังสามารถสร้างความเข้าใจ สามัคคี มีการเกื้อหนุนระหว่างชุมชนข้างเคียง จึงไม่เกิดปัญหา
การแกล้งเผาภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง  

 
 
 
 



 
๑๔๔ 

 

การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านกิจกรรมการเยี่ยมชมดูงาน 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีหน่วยงานภายนอกเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาบ้าน
ใหม่กาดเหนือ จ านวน ๑ คณะ ประมาณ ๑๔๐ คน และมียังชุมชนใกล้เคียงเข้ามาเยี่ยมชมแลกเปลี่ยน
อย่างต่อเนื่อง 
 
ลักษณะความรุนแรงของปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒   

ไม่พบสถานการณ์ความรุนแรงของไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ และไม่พบปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 
 
ปัจจัยความส าเร็จในการจัดการไฟป่าและหมอกควันของชุมชน 

1. คนในชุมชนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมพัฒนาชุมชน และการจัดการป่าอย่างเข้มแข็ง 
2. ผู้น าที่เข้มแข็ง ทั้งผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านที่เข้มแข็ง และผู้น าศาสนา พระครูภาวนาพินิจ 

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเวียง ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการอนุรักษ์ป่าและปลอดการเผา ที่มีความมุ่งมั่น 
ในการปฏิบัติงานและพัฒนาชุมชน จนชาวบ้านเห็นความส าคัญ ตระหนักอย่างถ่องแท้  และให้ความ
ร่วมมือท ากิจกรรมอย่างจริงจัง 
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

๑. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล  
(1)  ข้อมูลจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ป้ายโปสเตอร์  และป้ายฐานการเรียนรู้ 

ซึ่งช่วยให้ผู้มาเยี่ยมชมมีความเข้าใจที่ดีข้ึน และเพ่ิมเติมความรู้ให้แก่ชาวบ้านด้วยเช่นกัน 
(2)  แผ่นพับ ใบปลิว รณรงค์ปลอดการเผา ชุมชนมองว่าไม่ค่อยได้รับความสนใจจากชาวบ้าน  

และผู้เข้าเยี่ยมชมมากนัก 
(3)  CD สปอตโฆษณาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่มีการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ

เสียงตามสายของชุมชน เป็นสื่อที่ดีที่สุด ประชาชนเข้าถึง สามารถสร้างการรับรู้ให้แก่ชาวบ้านได้ดี 
(4)  แอพพลิเคชัน Arsa4Thai พบว่า ประชาชนไม่ค่อยรู้จักแอพพลิเคชัน และไม่เคยใช้งาน 

ซึ่งควรมีการประชาสัมพันธ์การใช้แอพพลิเคชัน Arsa4Thai มากขึ้น 
๒. การสนับสนุนงบประมาณและวัสดุ อุปกรณ์ในการท ากิจกรรมดับไฟป่า ควรสนุบสนุนเครื่อง

เป่าลม ถังฉีดน้ า เนื่องจากอุปกรณ์ที่เคยได้รับการสนับสนุน เช่น ไม้ตบไฟ ไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชนได้ เมื่อใช้ในสถานการณ์จริง พบว่า เมื่อตบไฟแล้วจะเป็นการเพ่ิมการกระจายของวงไฟ
เพ่ิมข้ึน  

๓. เครือข่าย ทสม. พบว่า มีปัญหาในการเข้าร่วมกิจกรรม ที่มีจ านวนน้อยกว่าที่ลงทะเบี ยน  
จึงควรมีการส่งเสริมฝึกอบรมให้ความรู้มากขึ้น เนื่องจากมีชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการท า
กิจกรรมแต่ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายและกิจกรรม ทสม. ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้เยาวชนหรือคน
รุ่นใหม่เข้ามาเป็น ทสม. นอกจากนี้ยังพบว่า ความส าเร็จในกิจกรรม ทสม. มีน้อย ส่วนใหญ่เป็น ทสม.
เฉพาะกิจหรือในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น เช่น กรณีเกิดไฟป่า แต่เจ้าหน้าที่ ทสม.ที่มาประจ าทุกสัปดาห์ยังคงมี
จ านวนน้อยจึงมีผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรม  

 
 



 
๑๔๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๗.๗ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าพูน (ทสจ.ล าพูน) ลงพื้นที่เก็บข้อมูล  
ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาบ้านใหม่กาดเหนือ ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๔๖ 

 

๗.๘ ชุมชนบ้านน้ าเกี๋ยนเหนือ หมู่ที่ ๒ ต าบลน้ าเกี๋ยน อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ศึกษา 
 ชุมชนบ้านน้ าเกี๋ยนเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ต าบลน้ าเกี๋ยน อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีครัวเรือน
ทั้งสิ้น จ านวน ๑๑๗ ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น จ านวน ๔๙๕ คน พ้ืนที่บ้านน้ าเกี๋ยนเหนือมีลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นพ้ืนที่ราบสูง ซึ่งเหมาะต่อการเพาะปลูก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
โดยนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด งา ถั่วเหลือง ข้าว ยางพารา สวนผลไม้ รวมถึงการเลี้ยงสัตว์  
โดยพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรทั้งต าบลน้ าเกี๋ยน มีจ านวน ๒๗,๒๗๘ ไร่ ประกอบด้วย พ้ืนที่ป่า ไม้ยืนต้น 
พืชไร่ ไร่หมุนเวียน พ้ืนที่นา ไม้ผล พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนที่น้ า พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ทุ่งหญ้าและ
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น  
 

ลักษณะกิจกรรมที่ส าคัญของชุมชน 
1. การประชาสัมพันธ์ ในช่วงระยะเวลาปลอดการเผา มีการประชาสัมพันธ์ และกระจายข่าวสาร

ให้อย่างทั่วถึง เพ่ือสร้างการรับรู้ภายในชุมชน ผ่านสถานีวิทยุชุมชน พร้อมทั้งตั้งกฎกติกาบทลงโทษให้
เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

2. กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรมคัดแยกขยะภายในชุมชน เพ่ือน าขยะไปขายให้แก่
ธนาคารขยะของต าบล กิจกรรมปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพจากวัชพืช ตอซังข้าวโพด ตอซังข้าว  
เพ่ือลดการใช้สารเคมี และกิจกรรมอัดฟางเป็นก้อนท าเป็นอาหารสัตว์ น าไปจ าหน่าย เพ่ือลดการก าจัด
ด้วยการเผา 

3. กิจกรรมรณรงค์ ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 
(1)  ส่งเสริมการให้ไถกลบตอซังข้าวแทนการเผา หลังจากการเกี่ยวข้าวส่งเสริมให้ปลูกพืช

ระยะสั้นอย่างปอเทืองและถ่ัวเหลือง เพ่ือพักปรับปรุงดินจากการเพาะปลูกข้าวและลดการเผาลง 
(2)  การท าฝายชะลอน้ า เพ่ือรักษาความชุ่มชื้นไม่ให้เกิดไฟป่าได้โดยง่าย พร้อมทั้งกักเก็บน้ าไว้

ใช้ในยามฤดูแล้ง 
(3)  การแบ่งเขตพ้ืนที่ป่าชุมชนเพ่ือดูแลรักษา พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนเป็น 

จิตอาสาทั้งสิ้น จ านวน ๑๕ คน ร่วมกันเดินลาดตระเวนป่าชุมชนในระยะเวลาสุ่มเสี่ยงการเผา พร้อมทั้ง 
ท าแนวกันไฟ เพ่ือเป็นแนวกันชนป่าของตนเอง พร้อมทั้งมีการผลัดเวรยามคอยดูแลหอตรวจการเฝ้าระวัง
ในช่วงปลอดการเผา รวมถึงห้ามไม่ให้บุคคลใดลักลอบตัดไม้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 ๔. กิจกรรมที่ด าเนินช่วงระยะเวลาอันตรายปลอดการเผา ได้แก่  

(๑)  ระดมท าแนวกันไฟในรอบปี ปีละ ๑ ครั้ง  
(๒)  การผลัดเปลี่ยนลาดตระเวนเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่า  
(๓)  ชุมชนร่วมกันปลูกป่าทดแทน  
(๔)  การสร้างฝายชะลอน้ าเพ่ือเก็บกักใช้ในยามฤดูแล้ง และป้องกันการขาดแคลนน้ า  

ทั้งสร้างความชุ่มชื้นให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแนวกันไฟป่าไม่ให้เกิดโดยง่าย 
(๕)  ชุมชนประชุมหารือก าหนดข้อตกลง ในการสร้างกฎเกณฑ์การปฏิบัติในช่วงระยะเวลา

ปลอดการเผา รวมถึงการเข้าใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน พร้อมทั้งประกาศข่าวสารเพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจตรงกันภายในชุมชน และร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการรายงาน
ผลกระทบ ข่าวสารสถานการณ์เม่ือเกิดปัญหาหมอกควัน  



 
๑๔๗ 

 

 ๕. ส่งเสริมกิจกรรมทางการเกษตร 
(1)  ส่งเสริมการปลูกยางพาราทดแทนการปลูกข้าวโพด และส่งเสริมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้

ในแต่ละบ้าน เพ่ือบริโภคและหากเหลือจึงขาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
(2)  ส่งเสริมการท าโครงการเกษตรแปลงใหญ่ให้กับคนภายในชุมชนร่วมกัน ปลูกพืชสมุนไพร 

เช่น ผักเชียงดา ขม้ิน เหงือกปลาหมอ ใบย่านาง ดอกอัญชัน โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีวะวิถีจะเป็นผู้รับซื้อ
เพ่ือน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ส่งขายไปตามห้างร้านเอกชน และมีการท าสัญญาข้อตกลงร่วมกับร้านค้าต่าง ๆ 
ในธุรกิจผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรธรรมชาติ พร้อมทั้ งให้ชาวบ้านถือหุ้นกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน  
แรกราคาหุ้นละ ๒๕ บาท ซึ่งมีเงินหมุนเวียนในกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนมากกว่า ๓๐ ล้านบาท 

6. การสืบชะตาสู่ขวัญ เลี้ยงผีป่า และบวชป่าร่วมกันของชุมชน เพ่ือให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์
และเกรงกลัวไม่ท าลายป่าชุมชน 
 
ข้อมูลทั่วไปของชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 
 ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาน้ าเกี๋ยนเหนือ  เกิดจากการส่งเสริมของกรมพัฒนาที่ดินได้ให้ 
การสนับสนุนงบประมาณให้ชาวบ้านชุมชนน้ าเกี๋ยนเหนือ ในการเพาะปลูกปอเทืองหลังจากการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต ซึ่งเป็นโครงการเริ่มแรกก่อนที่ชุมชนจะเข้าโครงการหมู่บ้านปลอดการเผา ผู้น าชุมชนได้มี 
การประชาสัมพันธ์กระจายข่าวสารไปแก่ชาวบ้านทราบ จากนั้นกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน (ทสจ.น่าน) ด าเนินการพัฒนาชุมชนน้ าเกี๋ยน
เหนือเป็นชุมชนต้นแบบปลอดการเผา โดยมีการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมให้กับชุมชน และได้มี
การอบรมให้ความรู้ให้กับชาวบ้าน เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชุมชน การท าปุ๋ยหมัก การสร้างฝายจัดการน้ า
ของชุมชน และสนับสนุนโปสเตอร์เพ่ือรณรงค์ปลอดการเผา ทางชุมชนจึงน าไปประชาสัมพันธ์ โดยการน า
โปสเตอร์ไปติดตามสวน ไร่ นา และบ้านเรือนให้เห็นโดยง่าย หลังจากนั้นชุมชนจึงเข้าร่วมประกวดหมู่บ้าน
ต้นแบบปลอดการเผาในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนได้รับรางวัลหมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ชุมชนบ้านน้ าเกี๋ยนเหนือยังมีการส่งเสริมการจัดการแยกขยะ โดยได้รับงบประมาณมาจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยนเป็นจ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือเป็นการด าเนินการแยกขยะ 
แต่ละประเภท หากเป็นขยะเปียกจากวัชพืชและตอซังข้าว ข้าวโพด จะน าไปท าปุ๋ยและน้ าหมักชีวภาพ 
ส่วนทางด้านขยะมมีูลค่าได้ริเริ่มเปิดธนาคารขยะ เพ่ือส่งเสริมรายได้ภายในชุมชนอีกทางหนึ่ง 
 เขตพ้ืนที่บ้านน้ าเกี๋ยนเหนือ มีเขตพ้ืนที่ป่าชุมชนที่ต้องดูแลรักษา จึงต้องด าเนินการท าแนวกันไฟ 
เพ่ือช่วยกันรักษาเขตพ้ืนที่ป่าชุมชน ซึ่งในแต่ละเขตพ้ืนที่ของชุมชนได้แบ่งการดูแลรักษาอย่างชัดเจน  
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจิตอาสาทั้งหมด จ านวน ๑๕ คน และร่วมกันเดินลาดตระเวนป่าชุมชนใน
ระยะเวลาห้ามเผา มีการรวมตัวกันท าแนวกันไฟปีละ ๑ ครั้ง จัดท าฝายชะลอน้ าเพ่ือกักเก็บไว้ใช้ 
ตอนหน้าแล้ง และรักษาความชุ่มชื้นไม่ให้เกิดปัญหาไฟป่าได้โดยง่าย 
 
การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านการเยี่ยมชมดูงาน 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีหน่วยงานจากภายนอกเข้าเยี่ยมชมดูงาน จ านวน ๒ หน่วยงาน ประมาณ 
๑๑๐ คน นอกจากนั้นมีกลุ่มก านันและผู้ใหญ่บ้านจากจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา การจัดการป่าชุมชน และวิสาหกิจ
ชุมชน  



 
๑๔๘ 

 

ลักษณะความรุนแรงของปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 บ้านน้ าเกี๋ยนเหนือไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากความรุนแรงจากหมอกควันมากนัก เนื่องจากชุมชน
มีพ้ืนที่ป่าชุมชนที่ชุ่มชื้น อุดมสมบูรณ์ครอบคลุมพ้ืนที่มากกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ จึงดูดซึมซับมลพิษทางอากาศ
ท าให้ชาวบ้านไม่ได้รับผลกระทบจากหมอกควัน ที่ส าคัญชุมชนบ้านน้ าเกี๋ยนได้ลดการปลูกข้าวโพดโดยการ
ปรับเปลี่ยนให้ปลูกยางพาราทดแทนให้มากยิ่งขึ้น ท าให้การเผาตอซังข้าวโพดมีปริมาณลดน้อยลงมาก 
ชุมชนจึงแทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันในปีที่ผ่านมา 
 
ปัจจัยความส าเร็จในการจัดการไฟป่าและหมอกควันของชุมชน 
 ๑. สร้างจิตส านึกให้กับคนภายในชุมชน ให้รับรู้ถึงผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและการ
ท าลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดผลเสีย เป็นการท าลายผลผลิตจากป่าที่เปรียบเหมือนทรัพยากรที่เป็น
แหล่งรายได้ของชุมชน ทั้งนี้ผลผลิตจากป่าได้ถูกน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งไปจ าหน่ายทั่ว
ประเทศ 
 ๒. ลดการปลูกไร่ข้าวโพด โดยการปรับเปลี่ยนให้ปลูกยางพารา หรือพืชยืนต้นให้มากยิ่งขึ้น  
จนปัจจุบันกลายเป็นรายได้หลักของเกษตรกรภายในชุมชน เพ่ือทดแทนการปลูกข้าวโพด ซึ่งส่งผลให้ 
ลดปริมาณการเผาลงได ้
 ๓. ดูแลรักษาป่าโดยใช้วิธีทางวัฒนธรรมความเชื่อด้วยการสืบชะตา สู่ขวัญ เลี้ยงผีป่า และบวชป่า
ร่วมกันของชุมชน เพ่ือให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์และเกรงกลัวไม่ท าลายป่าชุมชน 
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลดการเผา หมอกควัน และไฟป่า เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนัก
รู้ในเรื่องปลอดการเผาให้ทั่วถึงและครอบคลุม ในช่วงระยะเวลาอันตรายหรือช่วงเวลาห้ามเผา พร้อมทั้งให้
ทุกคนมีส่วนร่วมทั้งในแนวทางปฏิบัติและการระดมความคิด  

2. ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานราชการระดับจังหวัดให้มากขึ้น  
โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

3. ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตร โดยส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
(1)  ส่งเสริมให้ท าปุ๋ยและน้ าหมักชีวภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันการเผาฟางและช่วยลด  

ปริมาณขยะ วัชพืช ที่เหลือภายในชุมชน เพ่ือผลดีต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท าเกษตร
อินทรีย์ ลดต้นทุน  

(2)  ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรจากการปลูกข้าวโพด ปรับเปลี่ยนเป็นไม้ยืนต้นให้มากยิ่งขึ้น  
จะท าให้ลดปริมาณการเผาลงได้ 

(3)  ส่งเสริมด้านการจัดสรรที่ดินท ากินที่ถูกกฎหมายให้แก่ชาวบ้าน เนื่องจากพ้ืนที่ที่ดินท ากิน
หลายพื้นท่ีของชาวบ้านยังติดปัญหาเรื่องเขตป่าอนุรักษ์ 

(4)  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ดินและน้ าให้กับชุมชน เช่น ท าฝายชะลอน้ า ท าบ่อน้ า
ตื้น และประปาชุมชน เพ่ือน าใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ซึ่งในปัจจุบันชุมชนมีเพียงน้ าเพ่ือใช้สอย
อุปโภคเพียงพอ แต่ยังขาดน้ าที่สะอาดปลอดภัยในการบริโภค โดยต้องซื้อน้ าบรรจุขวดดื่ม จึงมีแนวคิดที่
จะพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับน ามาผลิตน้ าดื่ม 
 



 
๑๔๙ 

 

4. การสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ 
(๑)  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อมควรสนับสนุนงบประมาณให้แก่ ทสม. โดยตรง  

โดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่  
(๒)  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรสนับสนุนเครื่อง 

อัดฟางที่เหลือหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว เข้าเครื่องอัดก้อน เพ่ือจ าหน่ายส่งเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน  
ซึ่งสามารถน าไปจัดสวน และเป็นอาหารสัตว์ เพ่ือลดการก าจัดด้วยการเผาได้ในอีกทางหนึ่ง  

(๓)  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเพ่ิมงบประมาณ 
การให้เมล็ดพันธุ์พืชปลูกหลังการเก็บเกี่ยวนาข้าว รวมถึงเพ่ิมงบประมาณด้านการไถกลบตอซังข้าวให้มาก
ยิ่งขึ้น เพ่ือปรับสภาพดินจากหลังจากการเพาะปลูก และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรหลังจากหมดฤดูเก็บเกี่ยว
ผลผลิต ก็จะท าให้ลดปริมาณการเผาลง 

5. ควรขยายระยะเวลาในช่วงระยะเวลาชิงเผาให้เพ่ิมมากขึ้น และไม่ให้ตรงกับชุมชนข้างเคียง  
ซึ่งหากไม่มีความยืดหยุ่นจะท าให้เกิดปัญหาหมอกควันสะสมตามมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๕๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๗.๘ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน (ทสจ.น่าน) ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 
ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาบ้านน้ าเกี๋ยนเหนือ ต าบลน้ าเกี๋ยน อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๕๑ 

 

๗.๙ ชุมชนบ้านแม่กึ้ดหลวง หมู่ที่ ๑ ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา 
 บ้านแม่กึ้ดหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตั้งอยู่ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีครัวเรือนทั้งสิ้น 
จ านวน ๑๕๗ ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น จ านวน ๕๑๙ คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

เดิมพ้ืนที่ชุมชนเคยเป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติละเมา ภายหลังได้รับการจัดตั้งให้เป็น
ชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ลักษณะพ้ืนที่เขตป่าเปียก ป่าแพะ ป่าดงดิบ ปัจจุบันมีป่าชุมชนทั้งหมด 
๕,๒๕๐ ไร่ ประกอบด้วยเขตพ้ืนที่ป่า และที่ดินท ากิน ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ป่าชุมชนแม่กึ้ดหลวง
เกิดขึ้นจากแนวคิดของท่านครูบากัญไชย กาญจโน เกจิ อาจารย์ชื่อดังเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ าเมย อดีตเจ้า
อาวาสวัดมาตานุสรณ์ ซึ่งเป็น“ป่าผืนสุดท้าย เป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงคนแม่กึ้ดหลวง” ครูบากัญไชย
จึงรวมคนสร้างจิตส านึกให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจ ในการช่วยกันป้องกันดูแลรักษาป่าผืนสุดท้าย ต่อต้าน
การบุกรุกท าลายป่าของคนในชุมชนและพ้ืนที่ต าบลใกล้เคียงพร้อมต่อต้านผู้มีอิทธิพล แนวทางการดูแล
และรักษาป่า โดยออก กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติและบทก าหนดโทษ   

 
ลักษณะกิจกรรมที่ส าคัญของชุมชน 

1. ประเพณีการสืบชะตาป่า เพ่ือดูแลรักษาผืนป่า และเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาในการ 
อนุรักษ์ป่า  

2. กิจกรรมและแนวทางการบริหารจัดการชุมชนเพื่อป้องกันไฟป่า 
(๑)  การปิดป่ า ชุมชนบ้านแม่กึ๊ดหลวงมีการปิดป่ าทุกปี  จ านวน ๖๐ วัน ตั้ งแต่วันที่  ๒๔  

กุมภาพันธ์ ถึง ๑๔ เมษายน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าและการชิงเผา 
(๒)  การจัดการการเผาในพ้ืนที่เกษตรทั้งพ้ืนที่ราบและพ้ืนที่ลาดชัน พบว่า ในพ้ืนที่ราบ 

ใช้วิธีการไถ่กลบแทนการเผา ในขณะที่พ้ืนที่ลาดชันที่ไม่สามารถไถ่กลบได้ และยังมีความจ าเป็นที่ต้องเผา 
ชุมชนใช้วิธีการแบ่งช่วงเวลาเผา โดยการจัดล าดับการเผาของเกษตรกรเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการเผา 
ในหลาย ๆ พ้ืนที่พร้อมกัน ซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้างได้ 

(๓)  กิจกรรมปลูกป่า มีการรณรงค์ปลูกป่าชุมชน โดยการเชิญชวนทั้งชาวบ้านในพ้ืนที่ 
และบุคคลจากภายนอกที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการด้วย 

๓. การจัดการขยะ ชุมชนบ้านแม่กึ้ดหลวง เป็นชุมชนปลอดถังขยะ ด าเนินโครงการคัดแยกขยะ 
และน ามาแปรรูป ได้แก่ เครื่องอัดขยะพลาสติกอัดก้อนและน าไปขาย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ทสม.  
และท่ีส าคัญชุมชนบ้านแม่ก๊ึดหลวงมีมาตรการห้ามเผาขยะในพ้ืนที่โดยเด็ดขาด 

๔. กลุ่มขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชน ได้แก่ กลุ่มหญ้ารีแพร์สมุนไพร กลุ่มท าขนม กลุ่มเจียระไน
พลอย กลุ่มดอกไม้หยก กลุ่มบ้านน้อย กลุ่มจักสานไม้ไผ่ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร จากการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรมพัฒนาชุมชนของชาวบ้านในพื้นที่ ส่งผลให้การเกิดไฟป่าลดน้อยลง เนื่องจากชาวบ้าน
เข้าร่วมกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาด้านไฟป่ามากขึ้น และเห็นความส าคัญในการดูแลรักษาพ้ืนที่ป่าชุมชน 
ซึ่งชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ ที่ส าคัญยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วย  
 
 
 
 



 
๑๕๒ 

 

๕. การบริหารจัดการบุคคลที่ถือบัตรประจ าตัวบุคคลไร้สัญชาติในพ้ืนที่ เนื่องจากพ้ืนที่ชุมชนบ้าน
แม่กึ๊ดหลวง และอ าเภอแม่กาษา พ้ืนที่ติดกับตะเข็บชายแดนพม่า จึงมีแรงงานข้ามชาติและบุคคลที่ถือ
บัตรประจ าตัวบุคคลไร้สัญชาติเข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก ทางชุมชนและผู้น าชุมชน
ทางชายแดนพม่า ร่วมมือกันท างาน และบริหารจัดการระบบบุคคลไร้สัญชาติ  จัดท าฐานข้อมูล และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลบุคคลไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติในพ้ืนที่ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติ และ
การจัดการด้านปัญหาไฟป่าและหมอกควันร่วมกัน เพ่ือสร้างการรับรู้ของประชาชนทั้ง ๒ ฝ่าย และท าตาม
ข้อปฏิบัติร่วมกัน ไม่มีการละเมิดกัน เพ่ือป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่อาจน าไปสู่การเกิดไฟป่าได้  

๖. กิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี จากการจัดการป่าชุมชนส่งผลให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 
อากาศบริสุทธิ์ ป่าชุมชนมีสมุนไพรที่สามารถเอามาใช้เป็นยารักษาโรค มากไปกว่านั้นทางชุมชนยังมี 
การจัดการขยะ และท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพ่ือป้องกันปัญหาไข้เลือดออกด้วย  

๗. ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน ที่ผ่านมามีหน่วยงานจากข้างนอกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานในพ้ืนที่บ้านแม่กึ๊ดหลวงอยู่บ่อยครั้ง โดยศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้
หมู่บ้ านต้นแบบปลอดการเผาในฐานการเรียนรู้ ต่าง ๆ การจัดการป่าชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง  
ศึกษาธรรมชาติ การท าเหมือง ท าฝายซะลอน้ า เป็นต้น ปัจจุบันชุมชนมีการพัฒนาจนเป็นชุมชนท่องเที่ยว 
มีการจัดโปรแกรมทัวร์ เยี่ยมชมธรรมชาติและฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วย 

 
ข้อมูลทั่วไปของศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา 
 ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาเกิดจาก ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดตาก (ทสจ.ตาก) เล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบการปลอดการเผา 
จึงได้พัฒนาและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาบ้านแม่ก๊ึดหลวง ใน ปี พ.ศ.๒๕๕๘ 
 ภายหลังจากการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาบ้านแม่กึ๊ดหลวง พบว่า  
การด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน
ต้นแบบปลอดการเผามีบทบาทส าคัญในการสร้างความตระหนักรู้และจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชาวบ้าน 
ในขณะเดียวกันยังมีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ 
แนวทางการปฏิบัติของชุมชน รวมถึงการบริหารจัดการชุมชน จนสามารถยกระดับชุมชนเป็นชุมชน
ต้นแบบของจังหวัดตาก และพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยว น ามาซึ่งการสนับสนุนของภาครัฐมากขึ้น 
การศึกษาดูงานของหน่วยงานภายนอกและการเข้าเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวมากขึ้น มีผลต่อเศรษฐกิจ
ชุมชนไปในทิศทางท่ีดี 
 
การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านกิจกรรมการเยี่ยมชมดูงาน 
  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีหน่วยงานจากภายนอกทั้งในประเทศและนอกประเทศเยี่ยมชมดูงาน จ านวน 
๕ คณะ ผู้เยี่ยมชม จ านวน ๒๕๐ คนต่อคณะ กิจกรรมศึกษาดูงาน ได้แก่ การจัดการป่าชุมชน การจัดการ
ขยะในชุมชน และการท่องเที่ยวชุมชน นอกจากนั้นยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๕๐ คน  
เยี่ยมชมดูงานด้านการจัดขยะ และมหาวิทยาลัย จ านวน ๖๐ คน เยี่ยมชมดูงานเรื่องการจัดการป่าชุมชน  
 
 
 



 
๑๕๓ 

 

ลักษณะความรุนแรงของปัญหาหมอกควัน ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒  
 ปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่บ้านแม่กึ๊ดหลวง เกิดจากหลายปัจจัย โดยส่วนใหญ่
แล้วเชื้อเพลิง และการเกิดไฟป่าในพ้ืนที่จะเป็นไฟที่เกิดจากการลุกลามมาจากพ้ืนที่ข้างเคียงที่ไม่ใช่  
ภายในชุมชน หรือพ้ืนที่ที่ทางชุมชนรับผิดชอบ รวมถึงเป็นผลจากหมอกควันจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
ที่เข้ามาในพ้ืนที่ และปัญหาการท าถนน ซึ่งน ามาสู่ค่า PM 2.5 ที่สูงขึ้น แต่ทั้งนี้บ้านแม่กึ้ดหลวงไม่ประสบ
ปัญหา PM 2.5 สูงจนถึงระดับอันตราย  
ปัจจัยความส าเร็จในการจัดการไฟป่าและหมอกควันของชุมชน 

1. ชุมชนมีลักษณะภูมิศาสตร์พ้ืนที่ป่าเป็นป่าแพะ (ป่าดิบ) มีความชุ่มชื้นตลอดปี ท าให้ปัญหา 
ด้านไฟป่ามีความรุนแรงต่ า  

2. ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากป่าในเชิงเศรษฐกิจได้ โดยมีกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
ในรูปแบบกลุ่ม เช่น กลุ่มสมุนไพรจากป่า หากไม่มีป่าชุมชนจะไม่มีแหล่งสมุนไพร ซึ่งจะส่งผลกระทบ  
กับเศรษฐกิจของชุมชน  

3. ชุมชนสามารถใช้กลไกศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนปลอดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เป็นชุมชนปลอดขยะและ
ปลอดการเผาขยะ  

4. ชุมชนได้รับประโยชน์จากการจัดการขยะโดยปราศจากการเผาในเชิงเศรษฐกิจ เช่น การท าปุ๋ย
สามารถลดต้นทุนการเกษตร การเกิดกลุ่มแปรรูปขยะและขัดแยกขยะท าให้เกิดรายได้ เป็นต้น  

5. มีการบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสาธารณสุข กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
ใช้กลไกศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลางความ
ร่วมมือ เช่น การส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ร่วมกับกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชน (อสม.) 
ในการให้ความรู้ด้านสาธารณสุข ก าจัดขยะที่เป็นแหล่งลูกน้ ายุงลาย ส่งผลให้ชุมชนปลอดไข้เลือดออก 
และได้รับรางวัลสาธารณสุขระดับชุมชน ๑๘ ปีซ้อน 

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. การประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการเผา หมอกควัน และไฟป่า ควรรายงานสถานการณ์ผ่าน
ช่องทางแอพพลิเคชัน Line เพ่ือความสะดวกและง่ายต่อการน าไปเผยแพร่ต่อ  

2. การสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ 
(๑)  ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน และสนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน

ต้นแบบปลอดการเผาโดยตรง ไม่ผ่านหน่วยงานท้องถิ่นในพ้ืนที่  เช่น ส านักงานจังหวัด และอ าเภอ 
เนื่องจากการด าเนินการเบิกงบประมาณล่าช้าไม่ทันท่วงที ซึ่งมีผลกระทบต่อการด าเนินการในพื้นที่  

(๒)  วัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมดับไฟป่า ควรสนับสนุนอุปกรณ์ที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน มีการสอบถามชุมชนก่อน เนื่องจากอุปกรณ์บางประเภทเป็นอุปสรรคต่อการน าไปใช้ เช่น ไม้ตบไฟ 
ที่มีน้ าหนักมากไม่เหมาะต่อการน าไปปฏิบัติดับไฟป่า ด้วยบริบทพ้ืนที่เป็นเขา จึงมีอุปสรรคในการน าไปใช้
จริง 
 
 
 



 
๑๕๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๗.๙ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก (ทสจ.ตาก) 
 ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาบ้านแม่กึ๊ดหลวง ต าบลแม่กาษา  

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

 



 

 

บทที่ ๘  
วิเคราะห์ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะกิจกรรม 

 
๘.๑ ความเป็นมาของการวิเคราะห์ผลการศึกษา 

 โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและ
ป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานทั้ง
ผลผลิตและผลลัพธ์ และการขยายผลด้านต่าง ๆ ของโครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทราบสถานภาพปัจจุบัน 
วิเคราะห์กลไกและกระบวนการจัดตั้งและด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค เพ่ือให้ทราบปัจจัยที่มีผล  
ต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่
โล่งและลดหมอกควัน และเสนอบทเรียนและแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสมในการพัฒนาการท างาน
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างการเรียนรู้ของประชาชนในพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมายใน
โครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและ
ป้องกันการเผาในที่โล่ง อยู่ภายใต้โครงการที่ ๑ โครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
การเผาในที่โล่ง และลดหมอกควัน เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนงานขั้นพ้ืนฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ 
มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือสร้างจิตส านึก กระตุ้นให้เกิดความตระหนัก ในการลดการเผาในที่โล่ง และการเฝ้า
ระวังไฟป่าลดหมอกควัน ๒) เพ่ือเสริมสร้างให้เครือข่ายและภาคีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างบูรณาการ และ ๓) เพ่ือพัฒนากลไกและสนับสนุนให้เกิด 
การลดปัญหาการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เครือข่าย ทสม. องค์กรพัฒนา
เอกชน ชุมชน เยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ใน ๙ จังหวัดภาคเหนือ 
โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น ๔ กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ ๑ การสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและ
หมอกควัน ได้แก่ 

๑) กิจกรรมสร้างแนวร่วมภาคประชาชน ในการเฝ้าระวังและป้องกันการเผา 
ในทโีล่งและหมอกควัน 

๒) กิจกรรมพัฒนากลไกการเฝ้าระวังไฟป่า และลดหมอกควัน 
๓) กิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการเฝ้าระวังป้องกัน 

การเผาในที่โล่ง และลดหมอกควัน 
กิจกรรมที่ ๒ รณรงค์ สร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน ได้แก่ 

๑) กิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตส านึก ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน 
๒) กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพ่ือฟ้าใส ปลอดไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน 

กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม 
กิจกรรมที่ ๔ พัฒนากลไกเครื่องมือความร่วมมือที่เอ้ือกับการท างานกับภาคีต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่

 ที่ปรึกษาได้ด าเนินการสัมภาษณ์เจ้าของโครงการ/กิจกรรมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โดยได้ออกแบบแผนภาพเส้นทางสู่ผลกระทบ (Impact Pathways) จากการด าเนินกิจกรรมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งตามที่รายงานไว้ในบทที่ ๒ ซึ่งกิจกรรมนี้มุ่งหวัง
ผลผลิต (Output) คือ  



 
๑๕๖ 

 

 

 ๑) ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม และสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสารเพ่ือเฝ้าระวังและลดพ้ืนที่วิกฤติ/พ้ืนที่เสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ๒) ประชาชนเกิดจิตส านึก ปรับพฤติกรรม และมีส่วนร่วมในการลดปัญหา 
หมอกควัน ไฟป่า และการเผาในที่โล่ง  

 ๓) มีเครือข่ายแนวร่วมภาคประชาชน โดยกลไกประชารัฐ ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ลดไฟป่า หมอกควันในระดับพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน  

 ๔) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน และถูก
น าไปใช้ประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงาน  

โดยกิจกรรมคาดหวังผลลัพธ์ (Outcome) จากการด าเนินกิจกรรม คือ ประชาชน 
ในพ้ืนที่ มี จิ ตส านึ ก มี ความตระหนั ก ในการลดการเผาในที่ โล่ ง และการเฝ้ าระวั งไฟป่ าลดหมอกควัน  
และมุ่งหวังผลกระทบ (impact) เพ่ือคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นเป็นคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ดังแสดงในบทที่ ๒ ตารางที่ ๒.๑  

จากแผนภาพเส้นทางสู่ผลกระทบ (Impact Pathways) ดังแสดงในบทที่ ๒ ตารางที่ ๒.๑ 
ที่ปรึกษาได้ประยุกต์เป็นกรอบในการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน โดยใช้การประเมินผลตามแนวคิด
ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1971) หรือ “CIPP Model” เนื่องจากในการติดตามประเมินผลครั้งนี้ 
เป็นการติดตามการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน (Post-evaluation) ทีม่ีการด าเนินกิจกรรมตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงมุ่งเน้นวัดผลลัพธ์ (Outcome) ของการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
เฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน สามารถส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่มีจิตส านึก  
มีความตระหนัก ในการลดการเผาในที่โล่ง และการเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน ได้หรือไม่ มีผลผลิต 
(Output) และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม (Process) อย่างไร และมีประสิทธิภาพอย่างไร  
 
๘.๒ วิเคราะห์ผลการศึกษา 

๑. วิเคราะห์ผลลัพธ์ในภาพรวมของกิจกรรม  
       ในการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่ง
และลดหมอกควัน มีเป้าหมายผลลัพธ์ (Outcome) คือ ประชาชนในพ้ืนที่มีจิตส านึก มีความตระหนัก  
ในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน จากผลการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
๕๒๗ ตัวอย่าง โดยการสอบถามด้านการรับรู้และความเห็นด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการสอบถามทัศนคติ 
พฤติกรรม เพ่ือวัดระดับจิตส านึกและพฤติกรรมต่อการปลอดการเผาและลดการเผาในที่โล่ง ผ่านข้อ
ค าถามจ านวน ๑๗ ค าถาม พบว่า ตัวอย่างจ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง มีระดับจิตส านึกเฉลี่ยในภาพรวม 
ที่ ๒.๙๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๔ คะแนน เมื่อแปรค่าระดับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีจิตส านึกและ
พฤติกรรมต่อการปลอดการเผาและลดการเผาในที่โล่ง “ที่สูง” สะท้อนให้เห็นถึง “ความส าเร็จ”  
ของผลลัพธ์ (Outcome) ในการด าเนินกิจกรรมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
      แต่เมื่อพิจารณาระดับจิตส านึกและพฤติกรรมต่อการปลอดการเผาและลดการเผาในที่โล่ง  
ในรายข้อ พบว่า มีจ านวน ๒ ข้อ ดังนี้ 
 



 
๑๕๗ 

 

 

    ค าถามข้อที่ ๑๐) การเผาป่าเป็นวิธีที่จะท าให้เกิดพืชผักป่าเพ่ิมขึ้น เป็นความ
เชื่อของชุมชน แบบแผนปฏิบัติที่ เคยท ามาแต่อดีต เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ เป็นต้น ”  
กลุ่มตัวอย่างมีระดับจิตส านึกและพฤติกรรมต่อการปลอดการเผาและลดการเผาในที่โล่งในข้อนี้ “น้อย” 
สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างยังมีความคิดที่ว่า การเผาป่าเป็นวิธีที่จะท าให้เกิดพืชผักป่าเพ่ิมขึ้น แต่หาก
พิจารณาถึงบริบทความเชื่อกับการปฏิบัตินั้น อาจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน กล่าวคือชุมชนอาจมีความเชื่อว่า
การเผาป่าเป็นวิธีที่จะท าให้เกิดพืชผักป่าเพ่ิมขึ้น แต่ไม่จ าเป็นว่าชุมชนจะมีพฤติกรรมเผาป่าตามความเชื่อ
ของคนในชุมชน อีกทั้ งประเด็นการเผาป่าจะน ามาสู่การเติบโตของพืชผักป่ายังเป็นที่ถกเถียง  
ในกระบวนการทางวนศาสตร์เนื่องจากมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รองรับ ดังนั้น หากยึดหลักประเด็นการใช้
ประโยชน์จากป่า การเกิดไฟป่าอาจน ามาสู่ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของชุมชนแต่อาจก่อให้เกิดมลพิษ
ทางสิ่งแวดล้อม แต่หากยึดประเด็นหลักการอนุรักษ์และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบระบบนิเวศ มลพิษและ
สิ่งแวดล้อม หลักความเชื่อดังกล่าวมีความขัดแย้งกับแนวการคิดอนุรักษ์ (conservation) และขัดแย้ง 
กับกิจกรรมการส่งเสริมการลดการเผาในที่โล่งและลดหมอกควันของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, ๒๕๖๒) 
   ค าถามข้อที่ ๑๒) การก าจัดขยะด้วยวิธีการเผาเป็นวิธีที่ดีที่สุด กลุ่มตัวอย่าง 
มีระดับจิตส านึกและพฤติกรรมต่อการปลอดการเผาและลดการเผาในที่โล่งในข้อนี้ “น้อย” เช่นกัน 
สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างยังมีความคิดเห็นว่าการก าจัดขยะด้วยวิธีการเผาเป็นวิธีที่สะดวกมากที่สุด 
ซึ่งอาจขัดแย้งกับการรณรงค์ป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควันของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
      เมื่อพิจารณาสถานการณ์ความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และการเผา 
ในที่โล่ง ผ่านการสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง พบว่า สถานการณ์ความรุนแรงของการเผา
ในที่โล่งและลดหมอกควัน ในช่วงระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เปรียบเทียบกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๒) พบว่า สถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในภาพรวมลดลงมากกว่าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับปัญหาความรุนแรงที่ยังพบในพื้นที่ ๓ อันดับแรก คือ ๑) สถานการณ์การเผาตอซังข้าว 
และตอซังข้าวโพด ๒) สถานการณ์การเผาขยะ และ ๓) สถานการณ์การเกิดไฟป่า  
      เมื่อพิจารณาเป้าหมายผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
เฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน พบว่า พ้ืนที่เป้าหมายของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในการด าเนินกิจกรรม มีสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงของปัญหาหมอกควัน ไฟป่า  
และการเผาในที่โล่ง “น้อย” ซึ่งตรงข้ามกับข้อมูลจากส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) ที่แสดงข้อมูลจุดความร้อนสะสม ๙ จังหวัดภาคเหนือ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
ช่วงประกาศ ๖๐ วันห้ามเผา พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสถานการณ์ความรุนแรงมากกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
      จากข้อมูลดังกล่าว เมื่อพิจารณาข้อมูลจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง และจากการสัมภาษณ์ 
เชิงคุณภาพในระดับพ้ืนที่ พบว่า สถานการณ์ความรุนแรงไฟป่าภาพรวมระดับจังหวัด ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สูงกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พ้ืนที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบนส่วนใหญ่ประสบปัญหา
ภัยแล้งยาวนานกว่าปกติ ส่งผลให้สถานการณ์ไฟป่ามีความรุนแรง แต่ปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดขึ้นนอก
พ้ืนที่ชุมชนเป้าหมายการด าเนินกิจกรรมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แม้บางชุมชนจะได้รับ
ผลกระทบจากไฟป่าที่ลุกลามมาจากชุมชนข้างเคียงแต่มีความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ได้อย่าง
เข้มแข็ง จึงส่งผลในเชิงจิตวิทยาต่อคนในพ้ืนที่ให้ เกิดความรู้สึกถึงสถานการณ์ปัญหาความรุนแรง 
ในภาพรวมลดลงมากกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 



 
๑๕๘ 

 

 

   ๒. วิเคราะห์ผลผลิต ผลลัพธ์ และข้อเสนอแนะในระดับกิจกรรม 
     เพ่ือให้ทราบถึงผลลัพธ์ในระดับกิจกรรมของกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 

เฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน ที่ปรึกษาได้วิเคราะห์ผลผลิต (Output) และ
ผลลัพธ์ (Outcome) และข้อเสนอแนะในระดับกิจกรรม โดยน าเสนอแยกรายละเอียดตามรายกิจกรรม ดังนี้ 
               ๒.๑ กิจกรรมสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาใน 
ที่โล่งและหมอกควัน 
     มีการด าเนินกิจกรรม ๓ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมสร้างแนวร่วมภาคประชาชน  
ในการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน ๒) กิจกรรมการพัฒนากลไกการเฝ้าระวัง 
ไฟป่าและลดหมอกควัน 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 และมีกจิกรรมขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม.  

1) กิจกรรมการสร้างแนวร่วมภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันการ 
เผาในที่โล่งและลดหมอกควัน และกิจกรรมการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังไฟป่า และลดหมอกควัน 

         ที่ปรึกษาได้สัมภาษณ์ ข้อมูลเชิงลึกผู้น าชุมชน นายไตรภพ แซ่ย่าง  
และนายมานพ คีรีภูวดล1 ที่ครอบคลุมการท างานจ านวน ๒ พ้ืนที่ คือ พ้ืนที่บูรณาการความร่วมมือ 
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย พ้ืนที่บูรณาการความร่วมมืออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และได้ลง
พ้ืนที่หมู่บ้านม้ง-ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือติดตามประเมินผลความส าเร็จของกิจกรรมสร้างเครือข่าย/
ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน  
  จากการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน นายไตรภพ แซ่ย่าง และนายมานพ คีรีภูวดล 
พบว่า พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เริ่มด าเนินกิจกรรมต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน  
โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้ามามีบทบาทในการสร้างแนวร่วมภาคประชาชน ในการเฝ้าระวัง
และป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน ผ่านกิจกรรมในรูปแบบเวทีการประชุม เวทีการถอด
บทเรียน เวทีการเปิดตัวเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าและลดหมอกควัน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
พัฒนากลไกขับเคลื่อน ทสม.ล้านนา จัดเวทีบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้า
ระวังไฟป่า และลดหมอกควัน สนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน 
ประชุมแลกเปลี่ยนและการอบรมประชาชนในพ้ืนที่ โดยร่วมกับมูลนิธิองค์กรภาคีเครือข่าย กรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อ่ืน ๆ 
ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่าย  
และสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมเชิงวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์
ม้ง จากความส าเร็จของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ขยาย
โครงการต่อไปยังพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต
เทศบาลต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เกิดเครือข่ายการท างานเฝ้าระวังหมอกควันไฟป่า 
และการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการทั้งระบบ น ามาสู่ความเข้มแข็งของชุมชน มีการออกเทศบัญญัติ
ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมต าบลบ้านหลวง พ.ศ. ๒๕๕๘  

                                                           
๑ นายไตรภพ แซ่ย่าง ผู้ประสานงานเครือข่ายสิ่งแวดล้อมดอยสุเทพ–ปุย และผู้ประสานงานเครือข่ายพื้นที่บูรณาการ
ความร่วมมืออาสาสมัครเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายมานพ คีรีภูวดล นักวิชาการ
สิ่งแวดล้อมอิสระ ผู้ประสานงานมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (ภาคเหนือ) เมื่อวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 



 
๑๕๙ 

 

 

  จากการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน นายไตรภพ แซ่ย่าง และนายมานพ คีรีภูวดล 
พบว่า กิจกรรมการสร้างแนวร่วมภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอก
ควัน และกิจกรรมการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังไฟป่าและลดหมอกควัน ภายใต้กิจกรรมสร้างเครือข่าย/
ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน   มีความส าคัญต่อการสร้าง
จิตส านึก ความตระหนัก ในการลดการเผาในที่โล่งลดหมอกควัน และเกิดการบูรณาการเฝ้าระวังไฟป่าใน
ระดับเครือข่ายพื้นที่ สร้างผลกระทบ (Impact) ในระดับพื้นที่ เช่น ๑) ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างชุมชน  
๒) ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ ๓) การป้องกันปัญหาไฟป่ามีเอกภาพ 
ขจัดปัญหาการกลั่นแกล้งเผา ๔) ปัญหาไฟป่าลดลง และ ๕) คุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมในบริเวณ
พ้ืนที่ดีขึ้น มีรายละเอียด ดังนี้ 
     ๑) ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างชุมชน : ในกรณีศึกษาพ้ืนที่ดอยสุเทพ - ปุย  
ก่อนที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้ามาท ากิจกรรมในพ้ืนที่ดังกล่าว การบริหารจัดการป้องกันไฟป่า
และการท ากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ยังเป็นการจัดการแบบแยกส่วน กล่าวคือการบริหารจัดการ
ยังคงเป็นลักษณะของแต่ละชุมชนบางครั้งน ามาซึ่งความขัดแย้งจากการกระทบกระทั่งในการบริหาร
จัดการ เช่น ความขัดแย้งจากการใช้น้ า การจัดท าแนวกันไฟที่ไม่เป็นเอกภาพท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง 
หลังจากที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้ามาด าเนินกิจกรรมโดยเป็นองค์กรกลางในการประสาน
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ 
อบต. จ านวน ๓ ต าบล โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมใช้กลไกด าเนินกิจกรรม เช่น กิจกรรมประชุม
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ชุมชน กิจกรรมท าแผนการบริหารจัดการไฟป่าแบบบูรณาการ กิจกรรมขับเคลื่อน
ด้านสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดความเข้าใจของชุมชนที่มีอาณาเขตติดกัน ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคี
กันระหว่างคนพื้นที่สูงและคนพ้ืนราบที่อดีตเคยมีปัญหาขัดแย้งกัน  
    ๒) ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ :  
ในกรณีศึกษา   พ้ืนที่ดอยสุเทพ-ปุย พ้ืนที่ส่วนใหญ่ ครอบคลุมพ้ืนที่การปกครองมากกว่า ๔ ต าบล ๑๒ 
หมู่บ้าน มีพ้ืนที่รวม ๒๑๒,๐๘๑ ไร่ ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การดูแลของเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-
ปุย ในอดีตเกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับหน่วยงานของรัฐเนื่องจากความไม่เข้าใจเชิงข้อกฎหมาย 
ภายหลังจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้ามาจัดกิจกรรม โดยมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานเชิญ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องร่วมท ากิจกรรมเครือข่ายกับชุมชน ส่งผลให้ชุมชนกับรัฐมีความเข้าใจมากขึ้น เกิด
แผนงานบูรณาการความร่วมมือระหว่างรัฐกับชุมชนส่งผลให้ปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวหมดไป ส าหรับ
บริบทพ้ืนที่บูรณาการความร่วมมืออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีปัญหาและผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกัน  
      ๓) การป้องกันปัญหาไฟป่ามีเอกภาพขจัดปัญหาการกลั่นแกล้งเผา : 
จากการที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้ามาท ากิจกรรมสร้างเครือข่ายบูรณาการพ้ืนที่ในการเฝ้าระวัง
ไฟป่าลดหมอกควัน ท าให้เกิดแผนการท างานร่วมกันระหว่างชุมชน หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานเอกชน 
เกิดกองทุนการขับเคลื่อนการท างานด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมในเชิงป้องกันมีเอกภาพ
ไปในทิศทางเดียวกันส่งผลให้การกลั่นแกล้งเผาในพื้นที่อันเกิดจากความขัดแย้งลดลงมาก 
    ๔) ปัญหาไฟป่าลดลง : จากการท างานในลักษณะเครือข่าย ส่งผลให้
ปัญหาไฟป่าในพ้ืนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
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       ๕) คุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่ดีขึ้น  : ผลจาก
ความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายบูรณาการพ้ืนที่ในการเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควันส่งผลให้คุณภาพ
อากาศในพ้ืนที่ดีขึ้น นอกจากนี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังมีบทบาทขยายผลในการบูรณาการ
จัดการสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การจัดการดิน การจัดการน้ า การจัดการป่า และการจัดกา รขยะ  
ท าให้สิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่ดีขึ้น ปริมาณขยะจากนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมาก     
   ปัจจัยความส าเร็จของกิจกรรมการสร้างแนวร่วมภาคประชาชนในการเฝ้า
ระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน และกิจกรรมการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังไฟป่า 
และลดหมอกควัน 
   จากการสัมภาษณ์ ผู้น าชุมชน ผู้ประสานงานเครือข่าย พ้ืนที่บู รณาการ 
ความร่วมมืออาสาสมัครเฝ้าระวังและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า กิจกรรมการสร้าง
แนวร่วมภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน และการพัฒนากลไก
การเฝ้าระวังไฟป่าและลดหมอกควัน ภายใต้กิจกรรมสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการ
ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน “เป็นหัวใจส าคัญ”ต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า หากไม่มี 
การด าเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะไม่มี ตัวกลางในการเชื่อม
ประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน การแก้ไขปัญหาด้านหมอกควันไฟป่าจะเป็น
ลักษณะแยกส่วน และไม่มีประสิทธิภาพ และเมื่อสอบถามถึงความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรม 
การสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน พบว่า  
ผู้น าเครือข่ายในพ้ืนที่ให้คะแนนความพึงพอใจที่ ๙ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน อยู่ในระดับ  
“พึงพอใจมาก” 
    ปัญหาและอุปสรรคของกิจกรรมการสร้างแนวร่วมภาคประชาชนในการ 
เฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน และกิจกรรมการพัฒนากลไกการเฝ้าระวัง 
ไฟป่า และลดหมอกควัน 
    จากการวิเคราะห์  พบว่า การขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างแนวร่วมภาค
ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน และกิจกรรมการพัฒนากลไกการ
เฝ้าระวังไฟป่า และลดหมอกควัน ที่ผ่านมาสามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง แต่พบ
ปัญหาประเด็นด้านข้อจ ากัดเชิงนโยบาย และข้อกฎหมาย ดังนี้ 
     ๑) ข้อจ ากัดเชิงอ านาจหน้าที่ : กรณีพ้ืนที่ดอยสุเทพ-ปุย มีหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน และมีขอบเขตอ านาจพ้ืนที่ปกครองท้องถิ่นหลายต าบลส่งผลให้การ
ด าเนินกิจกรรมที่อาศัยความร่วมมือด้านงบประมาณที่ต้องได้รับการอนุมัติในบางกิจกรรมมีข้อจ ากัด 
เนื่องจากบางกิจกรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไม่มีอ านาจตัดสินใจต้องได้รับการอนุมัติจาก
ส่วนราชการกลาง แต่ส าหรับพ้ืนที่ดอยอินทนนท์ที่มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตปกครองของ เทศบาลต าบล
บ้านหลวง มีการออกเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
ต าบลบ้านหลวง พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่งผลให้ปัญหาการจัดการด้านข้อจ ากัดเชิงอ านาจหน้าที่ลดลง 
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     ๒) ข้อจ ากัดด้านกฎหมายระเบียบพัสดุและงบประมาณ : เนื่องจากการ
ด าเนินกิจกรรมในรูปแบบเครือข่ายนั้น ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมในรูปแบบนิติบุคคลจึงมีข้อจ ากัดในการรับ
และใช้จ่ายงบประมาณด้วยตัวชุมชนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ดอยสุเทพ -ปุย แต่ในกรณีของพ้ืนที่
ดอยอินทนนท์ที่มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตปกครองของเทศบาลต าบลบ้านหลวง มีการออกเทศบัญญัติว่า
ด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมต าบลบ้านหลวง พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการ
รับรองสถานะในการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม และมีการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มแบบอนุโลม ส่งผลให้ปัญหา
ข้อจ ากัดดังกล่าวน้อยกว่าพ้ืนที่ดอยสุเทพ-ปุย 

   ๒) กิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 
         ที่ปรึกษามุ่งเน้นวัดผลลัพธ์จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๕๒๗ 
ตัวอย่าง ถึงการเป็นเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและลดหมอกควั น  
ผ่านการเก็บข้อมูลการเป็นสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเข้าร่วมกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน ความพึงพอใจของกิจกรรมประกวดหมู่บ้านปลอดการเผา และกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย
เครือข่าย ทสม. ภายใต้การสนับสนุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่า  
        กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมมากกว่า ๑ กลุ่ม มีเพียง ๖๗ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๒.๗ เท่านั้น ที่ไม่เป็นสมาชิก
กลุ่มใด ๆ โดยส่วนใหญ่จ านวน ๑๙๒ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓๖.๔ เป็นสมาชิกศูนย์เรียนรู้ 
ปลอดการเผาของชุมชน จ านวน ๑๔๐ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๖.๖ เป็นเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จ านวน ๑๔๙ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
๒๘.๓ เป็นอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จ านวน ๑๔๐ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๖.๖ เป็นสมาชิก
เครือข่ายป่าชุมชน จ านวน ๑๓๖ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๕.๘ เป็นจิตอาสาประชารัฐ มีเพียง
จ านวน ๑๗ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓.๒ ที่เป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน 
        ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  
จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมเฝ้า
ระวังป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยเฉลี่ยปีละ ๒-๔ ครั้ง/ปี โดยส่วนใหญ่ท ากิจกรรมปลูกป่า  
ท าฝายกั้นน้ า/ฝายชะลอน้ า ท าแนวกันไฟ มีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับปัญหาไฟป่า 
หมอกควันการเผาในที่โล่ง ร่วมกิจกรรมประกวดหมู่บ้านปลอดการเผา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ปลอดการ
เผาให้กับคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม แต่พบว่า  
มีจ านวน ๕ กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างเข้าไปมีส่วนร่วมน้อย ได้แก่ การประชุมจัดท าบัญชีรายชื่อชาวบ้านที่มี
อาชีพเก็บของป่า ล่าสัตว์  การเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าหรือการเผา การแจ้งเบาะแสการ
ลักลอบเผา การรายงานสถานการณ์ไฟป่า/หมอกควันต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการร่วมจับกุมผู้ลักลอบเผา 
        ด้านความพึงพอใจของกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเครือข่าย ทสม. พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจของกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเครือข่าย ทสม.  
ในระดับพึงพอใจมาก (๓.๘๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)     
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   ปัจจัยความส าเร็จของกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. 
ในการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน  
    ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
ทสม. ในการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน โดยเน้นกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่าย
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) นั้น ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ต่อการสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่มีจิตส านึก มีความตระหนัก ในการลดการเผาในที่โล่ง และการเฝ้า
ระวังไฟป่าลดหมอกควัน 
    จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในชุมชนที่มีศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบ
ปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา  จ านวน ๙ ชุมชน ๙ จังหวัด ที่ปรึกษา พบว่า  
การด าเนินกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) นั้น มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน โดยกิจกรรมที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 
ที่ปรึกษา พบว่า กิจกรรมประกวด ทสม. ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมขวัญและ
ก าลังใจ ทสม. เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  
    ปัญหาและอุปสรรคของกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย  
ทสม. ในการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน  
    ๑) ทสม. ในพ้ืนที่แม้จะมีจ านวนมาก แต่ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินกิจกรรม 
ในรูปแบบเฉพาะกิจที่ไม่ได้ท างานอย่างต่อเนื่อง มีเพียงร้อยละ ๔๐ เท่านั้นที่ยังคงท างานอย่างต่อเนื่อง 
    ๒) การปฏิบัติหน้าที่เป็น ทสม. บางครั้ง ต้องท างานในลักษณะเสี่ยงภัยในพ้ืนที่ 
หากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถมอบหลักประกันความปลอดภัย เช่น ประกันภัยอุบัติเหตุ  
จะช่วยให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย ทสม. มากยิ่งขึ้น และช่วยเสริมความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงาน 
    ๓).ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในบทบาทของการเป็น ทสม.  
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงบทบาท หน้าที่ และประโยชน์ที่ได้รับจาก 
การเป็น ทสม. มากขึ้น จะเป็นการหนุนเสริมความเข้มแข็งของการสร้างเครือข่าย 
    สรุปปัจจัยความส าเร็จของกิจกรรมสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับ 
ภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน 
    จากการวิเคราะห์ถึงปัจจัยความส าเร็จของกิจกรรมสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือ
กับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน สรุปได้ ดังนี้ 
     ๑) กิจกรรมการสร้างแนวร่วมภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกัน 
การเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน และกิจกรรมการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังไฟป่า และลดหมอกควัน 
พบปัจจัยความส าเร็จ ดังนี้ 
           (๑) ปัจจัยภายใน :.ชุมชนที่มีทุนทางวัฒนธรรมความเชื่อร่วมกัน มีสาย
สัมพันธ์ทางวัฒนธรรม และมีผู้น าชุมทีมี่ใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
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          (๒) ปัจจัยภายนอก : ๑) นโยบายกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้น 
การจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแบบบูรณาการในลักษณะเครือข่าย ๒) เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมมีความใกล้ชิดในพ้ืนที่สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับคนในชุมชนโดยมีการด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และ ๓) หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการบูรณาการ เพื่อแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชน 
    ๒) กิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควันพบปัจจัยความส าเร็จดังนี้ 
          (๑) เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีความใกล้ชิดในพ้ืนที่
สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับคนในชุมชนโดยมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
           (๒) ผู้น าชุมชนมีภาวะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Social Change Leadership) 
ในระดับสูง 
          (๓) กิจกรรมสร้างเครือข่าย ทสม. สามารถหนุนเสริมกับการด าเนิน
กิจกรรมศูนยเ์รียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      (๔) การสร้างแรงจูงใจและสิทธิประโยชน์ให้กับ ทสม. ช่วยหนุนเสริมให้
เครือข่าย ทสม. มีก าลังใจในการท างาน  
             ข้อเสนอแนะกิจกรรมสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการ
ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน แยกรายละเอียดตามรายกิจกรรม ดังนี้ 
    ๑) กิจกรรมการสร้างแนวร่วมภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันการ
เผาในที่โล่งและลดหมอกควัน และกิจกรรมการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังไฟป่า และลดหมอกควัน 
         (๑) การด าเนินกิจกรรมที่ผ่านมากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีบทบาท
ส าคัญในการด าเนินกิจกรรมซึ่งมีผลต่อความคงอยู่ของเครือข่าย เช่น  บทบาทการของบประมาณ  
การเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม ชุมชนไม่สามารถด าเนินการขอและเบิกจ่ายได้ด้วยตัวเอง
เนื่องจากไม่มีบทบาทในเชิงนิติบุคคล ดังนั้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรค านึงถึงความยั่งยืนของ
พ้ืนที่ด้วยการผลักดันให้เกิดการรับรองสถานะกลุ่มในเชิงนิติบุคคล เช่น การจดทะเบียนในลักษณะมูลนิธิ 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่ายสามารถด าเนินกิจกรรมได้หากแม้อนาคตกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมจะไม่สามารถเข้ามามีบทบาทอย่างเช่นในปัจจุบัน  
         (๒ ) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อมควรด าเนินการถอดบทเรียน
ความส าเร็จ กิจกรรมสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่ โล่ง 
และหมอกควัน จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นแบบแผนการด าเนินงานในอนาคต เนื่องจาก  พบว่า 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จส่วนหนึ่งเกิดจากการปฏิบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ที่มีความใกล้ชิดในพ้ืนที่สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับคนในชุมชน เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  เกิดความ
ต่อเนื่องของกิจกรรม และ ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากกรณีเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในอนาคต 
         (๓) ภายใต้พ้ืนที่บูรณาการความร่วมมือในปัจจุบัน พบว่า กิจกรรมสร้าง
เครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควันสามารถสร้างผลกระทบ
เชิงบวก (Impact) ในระดับพ้ืนที่อย่างเป็นที่ประจักษ์ แต่ยังไม่ปรากฏถึงการขยายผลความร่วมมือ
ครอบคลุมพ้ืนที่ในระดับจังหวัดและระดับภาคได้อย่างชัดเจน ดังนั้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จ าต้องอาศัยผลการศึกษาเพ่ิมเติมถึงประเด็นการผลักดันให้เกิดพ้ืนที่ บูรณาการความร่วมมือกับ 
ภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควันในระดับภูมิภาค โดยอาจอาศัยความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏในพ้ืนที่ ) ด าเนินการศึกษาวิจัยในรูปแบบการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
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         (๔) ในการขยายพ้ืนที่บูรณาการความร่วมมือในอนาคต กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ควรส ารวจพ้ืนที่ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากบริบทเชิงอ านาจในพ้ืนที่เป็นหลัก  
เพ่ือลดปัญหาข้อจ ากัดเชิงเขตอ านาจหน้าที่ กรมควรท าหน้าที่ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่มีเขต
อ านาจมากที่สุด เช่น ส ารวจพ้ืนที่เป้าหมายดังกล่าวว่าอยู่ในเขตอ านาจหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติ  
หรืออยู่ในเขตอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หากหน่วยงานใดครอบคลุมเขต
อ านาจเชิงพ้ืนที่มากที่สุดควรประสานไปยังหน่วยงานดังกล่าว เพ่ือท าความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม
สร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควันในอนาคต ส าหรับ
บทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรวางบทบาทเป็นผู้ประสานกิจกรรม และถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่ ได้จากการถอดบทเรียนความส าเร็จไปยังหน่วยงาน อ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ  
และลดข้อจ ากัดด้านทรัพยากรของกรมท่ีอาจไม่เพียงพอได้ 
          (๕ ) ปัจจุบันรัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติป่ าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒  
มีเจตนารมณ์เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดการ บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์
จากป่า โดยชุมชนสามารถจัดการป่าชุมชนและได้ประโยชน์จากป่าชุมชนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งปัจจุบัน
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องก าลังเร่งพิจารณาออกกฎหมายลูกเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 
พระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรศึกษาและผลักดันให้เกิดกฎหมายลูก 
เช่น กฎกระทรวงที่ว่าด้วยการบูรณาการจัดการเชิงพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับบริบทกิจกรรมสร้างเครือข่าย/
ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน โดยน าผลการศึกษานี้ไปใช้ 
เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณาประกอบการออกกฎหมายที่เหมาะสมกับ
บริบทพื้นที่ และลดปัญหาข้อจ ากัดได้ในอนาคต 

   ๒) กิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 
   (๑) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรหามาตรการกระตุ้นบทบาท ทสม. 
หรือก าหนดบทบาทหน้าที่ของ ทสม. ให้เกิดความชัดเจนในการท างานระดับพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากผล
การศึกษา พบว่า การด าเนินกิจกรรม ทสม. ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินกิจกรรมในรูปแบบเฉพาะกิจที่ไม่ได้
ท างานอย่างต่อเนื่อง มีเพียงร้อยละ ๔๐ เท่านั้นที่ยังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประชาชนส่วน
ใหญ่ยังขาดความเข้าใจในบทบาทของการเป็น ทสม. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรให้ความรู้ 
ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ของการเป็น ทสม. ให้เกิดความชัดเจน และพัฒนาศักยภาพให้ ทสม.  
มีความพร้อมในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  
และประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็น ทสม. มากขึ้น จะเป็นการหนุนเสริมความ
เขม้แข็งของเครือข่าย 
         (๒) การจัดกิจกรรมประกวด ทสม. ดีเด่นควรด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
เพราะถือเป็นกิจกรรมที่ เสริมสร้างขวัญ และก าลังใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทสม. เป็นการสนับสนุน 
การด าเนินงานของเครือข่าย ทสม. ในการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 
                                    (๓) การปฏิบัติหน้าที่เป็น ทสม. บางครั้ง ต้องท างานในลักษณะเสี่ยงภัย 
ในพ้ืนที่ หากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถมอบหลักประกันความปลอดภัย เช่น ประกันภัย
อุบัติเหตุ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย ทสม. มากยิ่งขึ้น และช่วยเสริม
ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 



 
๑๖๕ 

 

 

                                    (๔) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรประสานไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ในการเพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้กับ ทสม. อย่างทั่วถึง เช่น สิทธิการเข้าเขตอุทยานแห่งชาติ สวนสัตว์ของรัฐ 
และสถานที่นันทนาการของราชการฟรี ปัจจุบันสิทธิประโยชน์ในการเข้าอุทยานแห่งชาติฟรีให้สิทธิเฉพาะ
คณะกรรมการ ทสม.ระดับจังหวัดเท่านั้น การเพ่ิมสิทธิประโยชน์อาจเป็นปัจจัยหนุนเสริมการเพ่ิมขยาย
ของเครือข่ายในอนาคต 
 

๒.๒ กิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน 
         กิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน มี
การด าเนินการแบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมการรณรงค์ สร้างจิตส านึก ลดการเผาในที่โล่ง 
และหมอกควัน และ ๒) กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพ่ือฟ้าใส ปลอดไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน  
        จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง เกี่ยวกับการรณรงค์ สร้าง
จิตส านึก ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน ผ่านการเก็บข้อมูล การรับข้อมูลข่าวสาร 
ด้านสิ่งแวดล้อม การพบเห็นข่าวสารคดีป้ายโปสเตอร์แผ่นพับที่เชิญชวนหยุดการเผาในที่โล่งและลดหมอก
ควัน การได้ยินสารคดี สปอต ที่มีข้อความเชิญชวนหยุดการเผาในที่ โล่ง การรับรู้และความเห็น  
ด้านสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเผาของทางราชการ กิจกรรม
ประกวดหมู่บ้านปลอดการเผา พบว่า  
        การรับข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จ านวน ๔๑๗ 
ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗๙.๑ รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหมอกควันไฟป่าผ่านหอกระจายข่าว รองลงมา
จ านวน ๓๙๘ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗๕.๕ รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหมอกควันไฟป่าผ่านโทรทัศน์ และ
จ านวน ๒๖๒ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔๙.๗ รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหมอกควันไฟป่าผ่านแผ่นพับ 
โปสเตอร์ ใบปลิว ส าหรับช่องทางการรับรู้ที่กลุ่มตัวอย่างไม่นิยม ๕ อันดับ ได้แก่ เว็บไซต์  หนังสือ/คู่มือ 
หนังสือพิมพ์ เฟสบุ๊ค และวิทยุ ตามล าดับ ดังนี้   
          สถานีโทรทัศน์ที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหมอกควันไฟป่า ส่วน
ใหญ่ร้อยละ ๔๕.๙๓ รับรู้ข้อมูลผ่านช่อง ๓ รองลงมาร้อยละ ๓๑.๔๐ รับรู้ข้อมูลผ่านช่อง ๗ และ ร้อยละ 
๘.๗๒ รับรู้ข้อมูลผ่านช่อง ๕   
     ด้านการรับรู้ข่าว สารคดี ป้าย โปสเตอร์ แผ่นพับ ที่เชิญชวน รณรงค์
ให้ประชาชนหยุดการเผาในที่โล่ง และลดหมอกควัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จ านวน ๔๘๒ ตัวอย่าง 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๙๑.๕ เคยรับรู้ข่าวสาร สารคดี ป้าย โปสเตอร์ และแผ่นพับที่เชิญชวนหยุดการเผา
ในที่โล่งและลดหมอกควันของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
        เมื่อเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างถึงการรับรู้หรือเคยได้ยินสารคดี สปอตโฆษณา  
ที่มีข้อความเชิญชวนหยุดการเผาในที่โล่ง และลงท้ายว่า “..ด้วยความปรารถนาดีจากกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” หรือไม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จ านวน 
๔๒๑ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗๙.๙ เคยได้ยินสารคดี สปอตโฆษณา ที่มีข้อความเชิญชวนหยุดการ
เผาในที่โล่งดังกล่าว 
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       ด้านความพึงพอใจการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเผาของทางราชการและ
กิจกรรมประกวดหมู่บ้านปลอดการเผา พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจ
ของกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเผาของทางราชการ ในระดับพึงพอใจมาก (๓.๘๘ คะแนน 
จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน) และมีความพึงพอใจในกิจกรรมประกวดหมู่บ้านปลอดการเผา ในระดับ 
พึงพอใจมาก (๓.๗๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)   
       ผลการศึกษาแสดงให้ เห็ นว่า การด าเนินกิจกรรมรณรงค์  สร้างจิตส านึ ก 
ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน สามารถเข้าถึงประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถช่วยเสริมสร้างจิตส านึก มีความตระหนัก ในการลดการเผาในที่โล่ง และการเฝ้าระวังไฟป่าลด
หมอกควัน ของประชาชนใน ๙ จังหวัดภาคเหนือ 
       จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเชิงลึกในชุมชนที่มีศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอด 
การเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จ านวน ๙ แห่ง ๙ จังหวัด พบว่า การผลิตสื่อ สารคดี ป้าย 
โปสเตอร์ แผ่นพับ ที่ เชิญชวน รณรงค์ให้ประชาชนหยุดการเผาในที่โล่งของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม นั้น เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการปลูกจิตส านึกปลอดการเผา แต่พบประเด็นปัญหาของกิจกรรม 
ดังนี้ 
         ๑) ประชาชนในพ้ืนที่เสนอว่า สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทแผ่น CD  
ที่ส่งให้ชุมชนเปิดผ่านระบบเสียงตามสาย เป็นสื่อที่ เข้าถึงประชาชนง่ายที่สุด และเข้าถึงได้ดีที่สุด  
แต่ปัจจุบันด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี (เทคโนโลยีใหม่ในการเปิดข้อมูลด้วย
ดิจิตอล แทนที่การใช้ระบบ CD) บางชุมชนไม่มีเครื่องเล่นแผ่น CD ต้องแปลงไฟล์เสียงลงแฟลชไดร์ฟ 
(Flash Drive USB) หรือลงบนโทรศัพท์มือถือ เพ่ือเปิดผ่านสายเสียง ๓.๕ มม. ดังนั้น ชุมชนมีข้อเสนอว่า 
ควรส่งเป็นไฟล์เสียงผ่านระบบ LINE หรืออัปโหลดไฟล์ขึ้นระบบออนไลน์ เพ่ือที่ชุมชนสามารถน าไปเปิด
ประชาสัมพันธ์ได้โดยสะดวก 
    ๒) พบปัญหาแผ่น CD ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่สามารถ
เปิดในเครื่องเล่นได้ ปัญหานี้ชุมชนชี้แจงว่า อาจเกิดจากขั้นตอนการผลิตของแผ่น CD ที่ไม่ได้มาตรฐาน 
ในบางแผ่น 
      ๓) ด้านเนื้อหาของสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทแผ่น CD ชุมชนให้ความ
สนใจในเนื้อหา  สามารถปลุกจิตส านึกให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่เผาได้ และมีข้อเสนอแนะ  
ว่าควรมีเนื้อหาโดยใช้ภาษาชาติพันธุ์หรือภาษาท้องถิ่นด้วยจะช่วยเพิ่มความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้น 
    ๔) การผลิตสื่อ (เนื้อหา) ซึ่ งมีกลุ่มเป้ าหมายเป็นกลุ่มชาติพันธุ์  
ควรออกแบบให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของบริบทกลุ่มชาติพันธุ์   
    ๕) ด้านสื่อประเภท ป้าย โปสเตอร์ ในการรณรงค์ปลอดการเผา ชุมชน
ให้ความเห็นว่า เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในการจัดท าป้าย โปสเตอร์ 
ควรใช้วัสดุที่คงทน แข็งแรง และทนทาน และเนื้อหาควรเน้นสื่อความหมายเป็นภาพ เนื่องจากประชาชน
ในพ้ืนที่ โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์สูงอายุไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้  
 
 
 



 
๑๖๗ 

 

 

    ๖) ด้านสื่อประเภท แผ่นพับ ใบปลิว และเอกสารหนังสือ ชุมชนให้
ความเห็นว่า ไม่ตรงต่อความต้องการของชุมชน เนื่องจากเป็นสื่อที่ชุมชนไม่ให้ความสนใจ เพราะคนใน
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นบุคคลผู้สูงอายุ ไม่สะดวกที่จะอ่านเอกสารประเภทแผ่นพับ ใบปลิว หนังสือ แต่จะมี
ประโยชน์กับกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา  
ในกรณีที่มีผู้เข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่งชุมชนจะน า สื่อแผ่นพับ ใบปลิว และเอกสารหนังสือ แจกให้กับผู้เข้า
เยี่ยมชม แต่จากข้อสังเกตของผู้น าชุมชนถึงผลส าเร็จของสื่อประเภทนี้  พบว่า คนส่วนใหญ่กลับไม่ให้
ความส าคัญและมักจะน าไปทิ้งในภายหลัง และกลายเป็นขยะของชุมชน 
   ปัจจัยความส าเร็จของกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์ลดการเผาใน 
ที่โล่งและหมอกควัน 
  จากการติดตามและประมวลผลพบปัจจัยความส าเร็จของกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตส านึก 
ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน ดังนี้  
                     ๑) การด าเนินงานเชิงพ้ืนที่ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
(ทสจ.) มีประสิทธิภาพสามารถน าสื่อประชาสัมพันธ์ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ผลิตถ่ายทอด 
สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง 
            ๒) ผู้น าชุมชนเห็นความส าคัญของสื่อที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ผลิต         
และให้ความร่วมมือในการน าสื่อประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดสู่ประชาชนในพ้ืนที่ 
  ๓) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่ตอบสนองต่อชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเลือกใช้ประเภทของสื่อที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
และมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ สามารถกระตุ้นจิตส านึกในการลดการเผาในที่
โล่งและลดหมอกควัน 
  ข้อเสนอแนะกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและ
หมอกควัน 
   ๑) กรมส่ งเสริมคุณ ภาพสิ่ งแวดล้อมควรลดปริมาณ ผลิตสื่ อประเภทสิ่ งพิม พ์  
โดยปรับเปลี่ยนเป็นแผ่นภาพประเภทดิจิตอล เพ่ือสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น ไลน์ และ เฟสบุ๊ก แทน  
   ๒) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการน าสื่อประเภทคลิปเสียง วีดีโอ ที่บรรจุข้อมูลลงในแผ่น CD 
โดยบรรจุข้อมูลในรูปแบบแฟลชไดร์ฟ (USB Flash Drive) หรืออัปโหลดบนสื่อดิจิตอลเพ่ือให้ชุมชนเปิด
ผ่านในระบบอินเทอร์เน็ตตบนมือถือได้สะดวก  
  ๓) ในด้านเนื้อหาสื่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรจัดท าเนื้อหาให้มีบริบท
วัฒนธรรมภาษาท่ีหลากหลาย และเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่  
  ๔) ด้านการท าเนื้อหาประเภทแผ่นภาพโปสเตอร์ และแผ่นพับ กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมควรออกแบบเป็นภาพแทนตัวอักษร เพ่ือให้คนที่ไม่สามารถอ่านภาษาไทยออกได้เข้าใจ 
ในความหมายที่ต้องการสื่อสาร 
 
 
 
 
 



 
๑๖๘ 

 

 

๒.๓ กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม 
         มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีความรู้และความเข้ าใจ 
สามารถลดปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และการเผาในที่โล่ง สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย  และเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิงรุกผ่านสื่อต่าง ๆ เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน
ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และการเผาในที่โล่ง สู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ๒ กิจกรรม  
คือ ๑) พัฒนาและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา และ ๒) ติดตามประเมินผล และการ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม 
         จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ๒ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มผู้น าชุมชน/ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน
ต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จ านวน ๓๐ ตัวอย่าง และ ๒) กลุ่มประชาชนใน
พ้ืนที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ จ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง และจากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกผู้น าศูนย์เรียนรู้
หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผามีผลการศึกษาสรุปได ้ดังนี้ 
           ๑) เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา
และชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 
               จากการเก็บข้อมูลผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา
และชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จ านวน ๓๐ ชุมชน โดยสอบถามถึงระดับการด าเนินกิจกรรมของศูนย์
เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา การสนับสนุนการด าเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผาการด าเนินกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมของชุมชน หน่วยงานที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชน
ต้นแบบปลอดการเผา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า   
              ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอด
การเผา มีการจัดกิจกรรมประชุม/อบรม รวบรวมคนในชุมชนท ากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และเปิดให้คน
ภายนอกเข้าเยี่ยมชุมชน “อยู่ในระดับมาก” แต่มีการด าเนินกิจกรรมกับชุมชนอ่ืน ๆ อยู่ใน “ระดับปานกลาง”  
              ด้ านการท ากิจกรรมด้ านสิ่ งแวดล้อมภายในชุมชน  พบว่า  
ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จ านวน ๓๐ แห่ง ส่วนใหญ่มกีาร
จัดกิจกรรมครบทุกกิจกรรม แต่พบว่า กิจกรรมการแจ้งเบาะแสการลักลอบเผา มีจ านวนเพียง ๑๒ แห่ง  
คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๔๐ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อย รายละเอียดดังแสดงในบทที่ ๕ ตารางที่ ๕.๑๕  
              จากการสอบถามผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและ
ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาถึงการได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม สัมมนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า 
มีศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผาได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม 
จ านวน ๑๗ แห่ง จาก ๓๐ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๕๖.๖๗ รายละเอียดดังแสดงในบทที่ ๕ ตารางที่ ๕.๑๓  
              จากการสอบถามถึงการที่มีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมลงไปในพ้ืนที่เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน า และมาให้ความรู้ในชุมชน พบว่า มีศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน
ต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผาที่มีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เข้าไปให้ค าปรึกษา แนะน า และมาให้ความรู้ในชุมชน จ านวน ๑๖ แห่ง จาก ๓๐ แห่ง คิดเป็นสัดส่วน 
ที่ร้อยละ ๕๓.๓๓ รายละเอียดดังแสดงในบทที่ ๕ ตารางที่ ๕.๑๔  
 



 
๑๖๙ 

 

 

              จากการสอบถามถึงด้านการสนับสนุนประเภทงบประมาณและ
เครื่องมืออุปกรณ์ พบว่า มีศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 
ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน จ านวน ๑๙ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๖๓.๓๓ ศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับการ
สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ จ านวน ๑๔ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๔๖.๖๗ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่
ใช้ในการจัดการไฟป่า เมื่อพิจารณาแยกประเภทศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับงบประมาณกับอุปกรณ์ พบว่า  
ศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับทั้งงบประมาณและสิ่งของอุปกรณ์ มีจ านวน ๑๑ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๓๖.๖๗ 
ศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับแต่งบประมาณ จ านวน ๘ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๒๖.๖๗ ศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับแต่
สิ่งของอุปกรณ์สนับสนุน จ านวน ๓ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๑๐ และศูนย์เรียนรู้ที่ไม่ได้รับการ
สนับสนุนทั้งงบประมาณ และอุปกรณ์ จ านวน ๘ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๖.๖๗ รายละเอียดดังแสดง
ในบทที่ ๕ ตารางที่ ๕.๑๑  
              จากการสอบ ถามถึ งด้ าน การสนั บ สนุ น ป ระ เภท เอกสาร
ประชาสัมพันธ์/หนังสือ/โปสเตอร์/สื่อ CD พบว่า ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชน
ต้นแบบปลอดการเผา ได้รับเอกสารประชาสัมพันธ์/หนังสือ/โปสเตอร์/สื่อ CD จ านวน ๑๕ แห่ง คิดเป็น
สัดส่วนที่ร้อยละ ๕๐  รายละเอียดดังแสดงในบทที่ ๕ ตารางที่ ๕.๑๒  
              และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบ
ปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จ านวน ๑๔ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๔๖.๖๗  
ที่มีหน่วยงานเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ เป็นต้น
รายละเอียดดังแสดงในบทที่ ๕ ตารางที่ ๕.๑๘  
    ๒) เก็บข้อมูลกลุ่มประชาชนในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ  
              จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชาชนในพ้ืนที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ 
จ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง โดยสอบถามถึงการเข้าร่วมกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  
ความพึงพอใจกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยศูนย์การเรียนรู้ พบว่า 
             การเข้าร่วมกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันใน 
๑๖ กิจกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง จ านวน ๑๑ กิจกรรม โดยมี
ค่าเฉลี่ยในการเข้าร่วมทั้ง ๑๖ กิจกรรมประมาณ ๒-๔ ครั้ง โดยพบว่า มีจ 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 
             ด้านความพึงพอใจกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยศูนย์การเรียนรู้ จากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยศูนย์การเรียนรู้ อยู่ในระดับ 
“น้อย” โดยมีระดับคะแนนที่ ๒.๕๔ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมที่
จัดขึ้นโดยศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผา อาจไม่ตอบสนองต่อความต้องการของคนในชุมชน 
เนื่องจากบทบาทของศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผามัก
ออกแบบกิจกรรมให้ตอบสนองต่อบุคคลภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ดังนั้น กรมส่งเสริมคุณภาพ
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สิ่งแวดล้อมอาจจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะพิจารณาออกแบบรูปแบบกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบ
ปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผาโดยให้ชุมชนได้รับอรรถประโยชน์ด้วย จ าเป็นต้องมี
การศึกษาเพ่ิมเติมถึงรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมทั้งในบริบทของแหล่งศึกษาดูงานจากภายนอก และเป็น
แหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในอนาคต 
     ๓) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา
และชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 
             จากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้วิธีการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus 
group) ของผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จ านวน ๒๘ แห่ง 
และจากการเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จ านวน ๙ แห่ง 
ใน ๙ จังหวัดภาคเหนือ พบว่า บทบาทและความส าคัญของศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและ
ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าไปส่งเสริม ดังนี้ 
       (๑) ศูนย์เรียนรู้มีบทบาทเป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์
ความรู้ของชุมชน เป็นศูนย์รวมในการวางแผน ด าเนินกิจกรรม ด้านป้องกันปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ ง
และลดหมอกควัน 
       (๒) ศูนย์เรียนรู้มีบทบาทในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างชุมชน เป็นสถานที่ศึกษาดูงานในเรื่องการจัดการป้องกันปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่งและ
ลดหมอกควัน 
ส่งเสริมให้ชุมชนบริเวณข้างเคียงปฏิบัติตาม 
      (๓) ศูนย์เรียนรู้มีบทบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ชุมชน กล่าวคือ การเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้จากบุคคลภายนอกมีผลกระทบในเชิ งบวกต่อเศรษฐกิจ
ชุมชน กล่าวคือ ช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าของชุมชน นั้น ๆ มากขึ้น 
       (๔) ศูนย์เรียนรู้มีบทบาทในการส่งเสริมการเพ่ิม
รายได้และลดรายจ่ายของชุมชน จากการสัมภาษณ์และลงพ้ืนที่ พบว่า ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอด
การเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จ านวน ๙ แห่ง พบว่า ศูนย์เรียนรู้ที่ เข้มแข็งสามารถช่วย
สนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถลดต้นทุนในการท าการเกษตรได้ กล่าวคือการมีศูนย์เรียนรู้ท าให้คนใน
ชุมชนมีองค์ความรู้ในการน าเศษวัชพืชมาท าปุ๋ยหมักแทนการเผาในที่โล่ง การท าปุ๋ยหมักสามารถลดการใช้
ปุ๋ยเคมีได้อย่างน้อยร้อยละ ๔๐ และยังพบว่า การมีศูนย์เรียนรู้ยังส่งเสริมให้เกิดการจัดการขยะที่ดี  
ซึ่งบางครั้งน ามาซึ่งรายได้จากการคัดแยกขยะดังกล่าว  
       (๕) ศูนย์เรียนรู้น ามาซึ่งความเข้มแข็งของชุมชน 
ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยให้เกิดเครือข่ายระหว่างหมู่บ้าน เสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับจังหวัดได้ 
          จากการศึกษา พบว่า ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา
และชุมชนต้นแบบปลอดการเผามีบทบาทส าคัญ ต่อการปลุกจิตส านึกของประชาชนในพ้ืนที่ให้มีจิตส านึก
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยเสริมสร้างจิตส านึก มีความตระหนัก ในการลดการ
เผาในที่โล่ง และการเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน ของประชาชนใน ๙ จังหวัดภาคเหนือได้  
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   ปัจจัยความส าเร็จของกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาโดย
การมีส่วนร่วม 
   จากการติดตามและประมวลผล พบว่า ปัจจัยความส าเร็จของกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้
หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม ดังนี้ 
    ๑).ผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผารู้
มีภาวะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Social Change Leadership) อยู่ในระดับสูง 
    ๒).มีคณะกรรมการชุมชนที่พร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบ
ปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 
    ๓) พ้ืนที่มีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงไปเยี่ยมให้ค าแนะน า 
ส่งเสริม ให้ก าลังใจ และสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
   ข้อเสนอแนะกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม 
  ๑) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรส่งเจ้าหน้าที่ ลงไปเยี่ยมเยือน ให้ค าแนะน า  
และให้ก าลังใจ การท างานศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 
อย่างต่อเนื่องทุกปี จากการเก็บข้อมูล พบว่า ศูนย์เรียนรู้ที่มีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เข้าไปในศูนย์เรียนรู้มีเพียงร้อยละ ๕๓.๓๓ เท่านั้น การมีเจ้าหน้าที่ลงไปจะช่วยเสริมสร้างก าลังใจ 
ซึ่งจะมีผลต่อการท างานของชุมชน เช่น ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาบ้านต้นต้อง จังหวัด
ล าปาง และชุมชนบ้านมุ้ง-ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวตรงกันว่า การลงพ้ืนที่เพ่ือติดตาม เยี่ยมเยือน  
การด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ จะช่วยกระตุ้น และช่วยส่งเสริมการท างานของชุมชนได้ 
  ๒) อุปกรณ์ด้านการจัดการไฟป่าที่มอบให้ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและ
ชุมชนต้นแบบปลอดการเผานั้น พบว่า อุปกรณ์เครื่องเป่าลมเป็นสิ่งจ าเป็นที่สุดและตรงความต้องการใน
การแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันมากท่ีสุด แต่ทีพ่บว่าบางชุมชนยังขาดแคลนอุปกรณ์ในส่วนนี้ ควรเร่งส ารวจ
ความต้องการของอุปกรณ์ให้เพ่ิมมากขึ้น 
  ๓) อุปกรณ์ประเภทไม้ตบดับไฟ เป็นอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมในการใช้งานได้จริง เนื่องจาก 
ไม้ตบมีน้ าหนักมาก และเมื่อเข้าไปปฏิบัติการดับไฟป่าในพ้ืนที่เขาสูงชันจะไม่สะดวกในการพกพา อีกทั้ง
เมื่อมีน้ าหนักมากเวลาตบดับไฟท าให้ลูกไฟ (เพลิง) แตกกระจายไปติดบริเวณอ่ืน ท าให้เกิดไฟป่าลามไปยัง
บริเวณอ่ืน ดังนั้น การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในปีงบประมาณต่อไปไม่ควรจัดซื้ออุปกรณ์นี้ 
  ๔) ด้านงบประมาณในการสนับสนุนของกิจกรรมศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการ
เผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา พบว่า มีเพียงบางศูนย์เรียนรู้เท่านั้นที่ได้งบประมาณสนับสนุน  
ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับงบประมาณเพียงครั้งเดียวในช่วงการก่อตั้ง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควร
จัดสรรในด้านงบประมาณให้กับศูนย์เรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับงบประมาณในการก่อตั้ง
มาแล้ว ๒ ปีขึ้นไป เพ่ือคงความเข้มแข็งของการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

  ๕) จากการลงพ้ืนที่ พบว่า ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบ
ปลอดการเผาส่วนใหญ่มีทุนของชุมชนเดิมที่เข้มแข็งก่อนการก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ ส่งผลให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมส าเร็จได้โดยง่าย  แต่ยังพบว่า 
ชุมชนบริเวณข้างเคียงพ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้ยังประสบปัญหาไฟป่าและการเผาในที่โล่งอย่างมาก ดังนั้นในการ
ขับเคลื่อนขยายกิจกรรมครั้งถัดไปควรมุ่งเน้นพ้ืนที่ชุมชนโดยรอบศูนย์เรียนรู้เดิมก่อน โดยอาศัยบทบาท
ศูนย์เรียนรู้เป็นศูนย์ประสานงาน (Node) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสร้างกลไกขับเคลื่อนแนว
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ร่วมภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน และการพัฒนากลไกการ
เฝ้าระวังไฟป่า และลดหมอกควัน ซึ่งจะเป็นการขยายความร่วมมือโดยอาศัยกระบวนการมีส่ วนร่วมภาค
ประชาชนอย่างแท้จริง และเกิดความยั่งยืนในอนาคต   
  ๖) จากการลงพ้ืนที่ พบว่า พ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชน
ต้นแบบปลอดการเผาส่วนใหญ่ใน ๙ จังหวัดภาคเหนือมีพ้ืนที่ชุมชนอาศัยอยู่ร่วมกับป่า บางพ้ืนที่ประสบ
ปัญหาในการจัดการไฟป่า เช่น ไม่สามารถชิงเผาได้เนื่องจากขัดแย้งกับค าสั่งห้ามเผา หรือช่วงเวลาที่รัฐให้
ชุมชนชิงเผาได้แต่พ้ืนที่ยังไม่พร้อม ซึ่งเป็นปัญหาเชิงข้อกฎหมาย เนื่องด้วยรัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติ
ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในฐานะ
หน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรมีบทบาทในการผลักดันกฎหมายลูก 
เช่น กฎกระทรวง โดยน าข้อมูลจากงานวิจัยดังกล่าวไปพิจารณาเพ่ือออกกฎหมายโดยให้บทบาทชุมชน
จัดการชิงเผาได้โดยให้ชุมชนเป็นผู้ก าหนดระยะเวลาได้เอง ซ่ึงจะช่วยให้การจัดการไฟป่าและหมอกควันมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต 
 

๒.๔ กิจกรรมการพัฒนากลไกเครื่องมือความร่วมมือที่เอ้ือกับการท างานกับภาคีต่าง ๆ 
ในระดับพื้นที่ 
         กิจกรรมนี้มุ่งเน้นถึงการวัดผลของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในพ้ืนที่ในการ
ด าเนินงานของโครงการแอพพลิเคชัน Arsa4thai 
        การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง ถึงการใช้งานแอพพลิเคชัน 
Arsa4thai บนโทรศัพท์มือถือ พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๔๗๕ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๙๐.๑ 
ไม่เคยใช้งาน ดังแสดงในตารางที่  ๖.๑๙ และเมื่อสอบถามถึงสาเหตุของการไม่ใช้แอพพลิเคชัน 
Arsa4thai พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จ านวน ๓๓๗ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๖๓.๙ ให้ข้อมูลว่า 
ไม่เคยทราบว่ามีแอพพลิเคชัน รองลงมา จ านวนตัวอย่าง ๑๐๔ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๙.๗  
ให้ข้อมูลว่าไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และจ านวนตัวอย่าง ๕๙ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๑.๒  
และให้ข้อมูลว่า แอพพลิเคชันใช้งานยากซับซ้อน รายละเอียดแสดงในบทที่ ๖ ตารางที่ ๖.๒๐  
        จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า จ านวนตัวอย่างที่ไม่เคยใช้แอพพลิเคชัน Arsa4thai  
ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ คิดเป็นจ านวน ๔๑ ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ ๖.๑๘ 
และเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน คิดเป็นจ านวน ๑๐๔ ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ ๖.๒๐ 
ดังนั้นเมื่อพิจารณาสัดส่วนผู้ที่สามารถเข้าถึงการใช้งานแอพพลิเคชัน Arsa4thai ได้จะมีเพียง ๔๒๓ 
ตัวอย่างเท่านั้น (ค านวณจาก จ านวนตัวอย่างทั้งหมด ๕๒๗ ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ ๖.๒๒ หักลบ
จ านวนตัวอย่างที่ ไม่ ใช้ โทรศัพท์สมาร์ทโฟนจ านวน ๑๐๔ ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่  ๖.๒๐)  
เมื่อพิจารณาสัดส่วนผู้ที่เคยใช้แอพพลิเคชัน Arsa4thai ใหม่ตามความสามารถในการเข้าถึงแอพพลิเคชัน 
(มีอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้แอพพลิเคชันArsa4thai มีจ านวน ๕๒ 
ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๒.๒๙  และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้แอพพลิเคชั่น Arsa4thai มีจ านวน 
๓๗๑ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๘๗.๗๐ ดังแสดงในตารางที่ ๖.๒๒   
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           ส าหรับผู้ที่เคยใช้งานแอพพลิเคชัน Arsa4thai จ านวน ๕๒ ตัวอย่าง คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ ๑๒.๒๙ ตามความสามารถในการเข้าถึงแอพพลิเคชัน ให้ข้อมูลว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 
๔๕.๙๑ เข้าใช้เมนูติดตาม รองลงมา จ านวนตัวอย่างร้อยละ ๔๑.๘๓ ใช้รายงานพ้ืนที่สีเขียว และจ านวน
ตัวอย่างร้อยละ ๑๒.๒๔ ใช้สร้างรายงาน รายละเอียดแสดงในบทที่ ๖ ตารางที ่๖.๒๑  
    ด้านการประเมินความพึงพอใจส าหรับคนที่เคยใช้งานแอพพลิเคชัน Arsa4thai 
พบว่า จ านวน ๔๔ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๘๔.๖๒ มีความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชัน
Arsa4thai ในระดับน้อยที่สุด รายละเอียดแสดงในบทที่ ๖ ตารางที ่๖.๒๓  
   จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาแอพพลิเคชัน Arsa4thai ยังไม่ประสบ
ความส าเร็จ และจากคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชัน Arsa4thai ที่อยู่ระดับ “น้อยที่สุด” 
สะท้อนให้เห็นว่าแอพพลิเคชัน Arsa4thai อาจยังขาดประสิทธิภาพในการใช้งานที่เหมาะสมกับบริบทของ
คนในพ้ืนที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ  

   จากการลงพ้ืนที่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน แต่เมื่อ
ทดสอบให้ประชาชนได้ทดลองติดตั้งแอพพลิเคชัน Arsa4thai ลงในอุปกรณ์ของประชาชน พบปัญหา 
คือ ไม่สามารถลงได้เนื่องจากพ้ืนที่หน่วยความจ าบนอุปกรณ์ของชาวบ้านเต็ม เมื่อขออนุญาตชาวบ้าน
พิจารณาในอุปกรณ์กลับ พบว่า มีบนอุปกรณ์ติดตั้งแอพพลิเคชันของหน่วยงานภาครัฐจ านวนมากแต่กลับ
ไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควร จึงส่งผลให้ไม่สามารถติดตั้งแอพพลิเคชันเพ่ิมเติมได้ 

   ปัญหานี้ สะท้อนให้เห็นถึงการที่หน่วยงานภาครัฐจัดท าแอพพลิเคชันเฉพาะงาน
ของแต่ละหน่วยงาน ไม่เกิดการบูรณาการในการสร้างแอพพลิเคชัน แม้แต่แอพพลิเคชันภายใต้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า มีจ านวนหลายแอพพลิเคชันเช่นกันจึงเป็นสาเหตุ ให้
หน่วยความจ าอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของชาวบ้านเต็ม 

  ถึงอย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ไม่อาจสรุปถึงประสิทธิภาพของแอพพลิเคชัน 
Arsa4thai ในภาพรวมได้ เนื่องจากเป็นเพียงข้อคิดเห็นของบริบทในพ้ืนที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือเท่านั้น  
อีกทั้งการท างานของแอพพลิเคชัน Arsa4thai ยังครอบคลุมการด าเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ 
ที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงถึงประเด็นไฟป่าและหมอกควัน   
    ปัญหาและอุปสรรคของกิจกรรมการพัฒนากลไกเครื่องมือความร่วมมือที่เอื้อ
กับการท างานกับภาคีต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ 
     ๑) ประชาชนในพื้นท่ีไม่สามารถก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่มีบริบทซับซ้อนได้ 
     ๒) ภาครัฐขาดการบูรณาการด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลยังมีลักษณะเฉพาะแต่ละหน่วยงาน    
    ข้อเสนอแนะกิจกรรมการพัฒนากลไกเครื่องมือความร่วมมือที่เอ้ือกับการ
ท างานกับภาคีต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ 

   จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา
และชุมชนต้นแบบปลอดการเผาสามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 
     ๑) ควรใช้โครงสร้างพ้ืนฐานของแอพพลิ เคชันไลน์  (LINE) พัฒนาระบบ
สารสนเทศแทนการพัฒนาแอพพลิเคชัน Arsa4thai โดยการออกแบบสามารถใช้ พ้ืนฐานระบบ 
(Functions) ของแอพพลิเคชัน Arsa4thai เชื่อมต่อกับแอพพลิเคชันไลน์ (LINE) ซึ่งจะช่วยให้การรับ
ข้อมูลข่าวสารของพ้ืนที่สะดวกมากขึ้น เช่น ระบบแอพพลิเคชันไลน์ (LINE) ของกลุ่มธนาคาร ห้างร้าน 
เป็นต้น   



 
๑๗๔ 

 

 

   ๒) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ 
ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดท าฐานข้อมูลสารสน เทศขนาดใหญ่  (Big Data) ที่ เกี่ ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดท าแผนการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารร่วมกันเพ่ือป้องกันปัญหา
ความซ้ าซ้อนด้านข้อมูล และลดความสับสนด้านการใช้บริการข้อมูลของประชาชน  
 

๓. วิเคราะห์ผลเชิงสถิติ 
    จากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง และเก็บข้อมูลแบบสอบถาม
ผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จ านวน ๓๐ แห่ง น ามา
วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาไฟป่า และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผาในที่โล่ง โดยใช้โปรแกรม
สถิติ SPSS เพ่ือวิเคราะห์ค่าสถิติสมการถดถอยเชิงพหุชนิดหลายตัวแปร (multiple regression)   
โดยก าหนดค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ พบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงไฟป่า  
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงของพฤติกรรมการเผาในที่โล่ง ดังนี้ 
   ๓.๑ ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงไฟป่า 
          ก าหนดตัวแปรอิสระ (independent variable) คือ ชนิดพืชที่ปลูก กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
การเป็นสมาชิกกลุ่ม รายได้ หนี้สิน และงบประมาณที่ได้รับ  ตัวแปรตาม (dependent variable) คือ ไฟ
ป่า พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงไฟป่า ได้แก่ การมีกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนด การเป็นสมาชิก 
ทสม. การเป็นสมาชิกศูนย์เรียนรู้ปลอดการเผา และรายได้มีผลต่อการเกิดขึ้น หรือลดจ านวนไฟป่า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ ดังนี้ 
          ๑ ) การมี กรรมสิ ทธิ์ ที่ ดิ น โฉนด  มี ค่ า  Unstandardized Coefficients, B เท่ ากั บ  
-.๒๕๙ (มีค่าเชิงผกผัน) มีค่า Sig เท่ากับ .๐๓๔ (มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕) หมายความว่า การที่ชุมชน
นั้นมีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนดเพ่ิมข้ึนเท่าใด จะช่วยลดปริมาณความรุนแรงของไฟป่าลงอย่างมีนัยส าคัญ 
จากค่าดังกล่าวสะท้อนข้อมูลที่ตรงกับการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกที่ว่า พ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ชัดเจนชุมชน
สามารถขอเข้าร่วมโครงการสนับสนุนจากภาครัฐได้ อาทินโยบายรัฐบาลที่ช่วยเรื่องราคาสินค้าเกษตรท า
ให้ไม่ต้องไปบุกรุกป่า 
          ๒) การเป็นสมาชิก ทสม. มีค่า Unstandardized Coefficients, B เท่ากับ -.๔๕๙ (มีค่า
เชิงผกผัน) มีค่า Sig เท่ากับ .๐๐๐ (มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕)  หมายความว่า พ้ืนที่มีจ านวน สมาชิก 
ทสม. เพ่ิมขึ้นเท่าใด จะช่วยลดปริมาณความรุนแรงของไฟป่าลงอย่างมีนัยส าคัญ ค่าสถิติดังกล่าวสะท้อน
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการมีสมาชิก ทสม. กับการลดระดับความรุนแรงของปัญหาไฟป่า อีกทั้ง  
ยังสะท้อนถึงความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
          ๓) การเป็นสมาชิกศูนย์เรียนรู้ปลอดการเผา มีค่า Unstandardized Coefficients, B 
เท่ากับ -.๒๐๕ (มีค่าเชิงผกผัน) มีค่า Sig เท่ากับ .๐๐๙ (มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕) หมายความว่า การ
ที่คนในชุมชนเข้ามามีบทบาทกับศูนย์เรียนรู้ปลอดการเผาโดยการเข้ามาเป็นสมาชิกเพ่ิมขึ้นเท่าใด  
จะช่วยลดปริมาณความรุนแรงของไฟป่าลงอย่างมีนัยส าคัญ ค่าสถิติดังกล่าวสะท้อนถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการมีศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมของคนในชุมชนสูงจะช่วย
ให้ปริมาณความรุนแรงของไฟป่าลง 
 
 



 
๑๗๕ 

 

 

          ๔) รายได้ มีค่า Unstandardized Coefficients, B เท่ากับ -.๐๙๕ (มีค่าเชิงผกผัน) มีค่า 
Sig เท่ากับ .๐๐๐ (มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕) หมายความว่า การที่คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นเท่าใด 
จะช่วยลดปริมาณความรุนแรงของไฟป่าลงอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งข้อมูลนี้สะท้อนข้อมูลที่ตรงกับการ
สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกที่ว่าชุมชนที่ประสบความส าเร็จในการจัดการไฟป่าส่วนใหญ่ เป็นชุมชนที่ต้อง
ปกป้องป่าเพ่ือไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน และเป็นชุมชนที่มักให้คนเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่า  
หากเกิดไฟป่าขึ้นจะท าให้สูญเสียรายได้ ดังนั้นรายได้จึงมีผลกับการเกิดไฟป่า 
   ๓.๒ ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงของพฤติกรรมการเผาในที่โล่ง 
         ก าหนดตัวแปร ตัวแปรอิสระ (independent variable) คือ การมีผู้เข้าเยี่ยมชม  
ชนิดพืชที่ปลูก กรรมสิทธิ์ในที่ดิน การเป็นสมาชิกกลุ่ม รายได้ หนี้สิน และงบประมาณที่ได้รับตัวแปรตาม 
(dependent variable) คือ ความรุนแรงของพฤติกรรมการเผาในที่โล่งภาพรวม พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาความรุนแรงของพฤติกรรมการเผาในที่โล่งภาพรวม ได้แก่การมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมในหมู่บ้าน  
การไม่มีเอกสารสิทธิ์ การปลูกข้าวโพด การเป็นสมาชิกศูนย์เรียนรู้ปลอดการเผา และงบประมาณ 
ทีศู่นย์เรียนรู้ได้รับ มีผลต่อการเกิดขึ้น หรือลดลงปัญหาความรุนแรงของพฤติกรรมการเผาในที่โล่ง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ ดังนี้ 
         ๑ ) การมี ผู้ เข้ าม าเยี่ ยมชม ในหมู่ บ้ าน  มี ค่ า Unstandardized Coefficients,B  
เท่ากับ -.๒๙๕ (มีค่าเชิงผกผัน) มีค่า Sig เท่ากับ .๐๒๔ (มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕) หมายความว่า  
การที่หมู่บ้านมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมในหมู่บ้านมากข้ึนเท่าใด จะส่งผลต่อปัญหาความรุนแรงของพฤติกรรมการ
เผาในที่โล่งที่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ สะท้อนให้เห็นว่า ชุมชนที่มีผู้เยี่ยมชม หรือมีการเข้ามาท่องเที่ยว  
ในชุมชน ชุมชนนั้นจะมีปัญหาความรุนแรงของพฤติกรรมการเผาในที่โล่งน้อย ดังนั้นกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมควรส่งเสริมให้ชุมชนที่มีศูนย์เรียนรู้ ยกระดับเป็นแหล่งศึกษาดูงาน และเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน 
         ๒) การไม่มีเอกสารสิทธิ์ มีค่า Unstandardized Coefficients, B เท่ากับ.๓๙๑  
(มีค่าเชิงบวก) มีค่า Sig เท่ากับ .๐๐๕ (มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕) หมายความว่า พ้ืนที่ชุมชนที่ไม่มี
เอกสารสิทธิ์จะเป็นชุมชนที่มีปัญหาความรุนแรงของพฤติกรรมการเผาในที่โล่งที่มากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
ข้อมูลนี้สะท้อนข้อมูลที่ตรงกับการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกของชุมชนที่ว่า การที่เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์
ในพ้ืนที่ท ากิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ในเขตป่าสงวนที่มีความลาดชันเกิน ๔๕ องศา การไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
จึงไม่สามารถขอรับการสนับสนุนการไถกลบแทนการเผาได้ อาทิเช่น การไถกลบตอซังข้าวโพด ท าให้
ประชาชนที่ท าเกษตรกรรมบนพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จ าเป็นต้องเผาเพ่ือลดต้นทุนการเกษตร 
         ๓ ) การปลูกข้าวโพด  มีค่ า Unstandardized Coefficients, B เท่ ากับ .๒๑๓  
(มีค่าเชิงบวก) มีค่า Sig เท่ากับ .๐๑๘ (มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕) หมายความว่า พ้ืนที่ชุมชนที่มีการ
ปลูกข้าวโพดจะเป็นชุมชนที่มีปัญหาความรุนแรงของพฤติกรรมการเผาในที่โล่งที่มากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ  
ข้อมูลนี้สะท้อนข้อมูลที่ตรงกับการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกของชุมชนที่ว่า  ปัญหาความรุนแรงในการเผา 
ส่วนใหญ่เกิดจากไร่ข้าวโพด โดยเฉพาะอย่างยิ่งไร่ข้าวโพดบนพ้ืนที่สูงที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ และรถไถ 
ไม่สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ได ้
 
 
 



 
๑๗๖ 

 

 

          ๔) การเป็นสมาชิกศูนย์เรียนรู้ปลอดการเผา มีค่า Unstandardized Coefficients, 
B เท่ากับ -.๔๒๔ (มีค่าเชิงผกผัน) มีค่า Sig เท่ากับ .๐๐๐ (มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕) หมายความว่า 
การที่คนในชุมชนเข้ามามีบทบาทกับศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านปลอดการเผาโดยการเข้ามาเป็นสมาชิกเพ่ิมขึ้น
เท่าใด จะส่งผลต่อปัญหาความรุนแรงของพฤติกรรมการเผาในที่โล่งที่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ค่าสถิติ
ดังกล่าวสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างการมีศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาที่เข้มแข็งและมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนสูง จะส่งผลต่อปัญหาความรุนแรงของพฤติกรรมการเผาในที่โล่งที่ลดลงอย่างมี
นัยส าคัญ 

        ๕) รายได้  มีค่า Unstandardized Coefficients, B เท่ ากับ -.๐๗๖ (มีค่าเชิ ง
ผกผัน) มีค่า Sig เท่ากับ .๐๐๙ (มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕) หมายความว่า การที่คนในชุมชนมีรายได้
เพ่ิมขึ้นเท่าใด จะส่งผลต่อปัญหาความรุนแรงของพฤติกรรมการเผาในที่โล่งที่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่ง
หากพิจารณาจะพบว่า ชุมชนที่มีพ้ืนฐานเศรษฐกิจที่ผกผันกับสถานการณ์การเผาในที่โล่ง เช่นเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ จะไม่ประสบปัญหาการเผาในที่โล่ง กล่าวคือ ชุมชนนั้นจะได้รับผลกระทบเชิงรายได้  
เมื่อมีการเผา ดังนั้นรายได้จึงมีผลต่อพฤติกรรมการเผาในที่โล่งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

       ๖) งบประมาณ มีค่า Unstandardized Coefficients, B เท่ากับ.๐๙๗ (มีค่าเชิงบวก)  
มีค่า Sig เท่ากับ .๐๓๗ (มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕) หมายความว่า พ้ืนที่ชุมชนได้รับงบประมาณจาก
ภาครัฐในการแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน เป็นพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาที่คนในชุมชน  
มีพฤติกรรมการเผาในที่โล่งที่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ งบประมาณของรัฐจะลงในพ้ืนที่ที่ประสบ
ปัญหา ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในจัดการงบประมาณ 
   ส าหรับข้อมูลในการประมวลผล ดังแสดงในภาคผนวก ฉ การวิเคราะห์สมการ
ถดถอย  
   ๓.๓ ข้อเสนอแนะจากการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ 
        จากข้อมูลทางสถิติแสดงให้เห็นว่า ในกิจกรรมการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
เครือข่าย ทสม. และกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม 
สามารถส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือลดพฤติกรรมการเผาในที่โล่ง และช่วยลดความ
รุนแรงของปัญหาไฟป่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมสร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควันสามารถส่งเสริมให้
ประชาชนในพ้ืนที่มีจิตส านึก มีความตระหนัก ในการลดการเผาในที่โล่ง และการเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน 
        ปัจจัยการสนับสนุนให้มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น จะส่งผลให้ความ
รุนแรงของพฤติกรรมการเผาในที่โล่งลดลง และการสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น  
จะส่งเสริมให้ปัญหาความรุนแรงไฟป่าและความรุนแรงของพฤติกรรมการเผาในที่โล่งลดลง แต่การ
สนับสนุนให้มีพ้ืนที่การปลูกข้าวโพดเพ่ิมข้ึน และการมีพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์มากในพ้ืนที่ จะส่งผลให้พ้ืนที่มี
ความรุนแรงของปัญหาความรุนแรงของพฤติกรรมการเผาในที่โล่งเพ่ิมขึ้น ที่ปรึกษามีข้อเสนอแนะต่อการ
ด าเนินนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ 
 
 
 



 
๑๗๗ 

 

 

          ๑) การมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนของรัฐบาล อาจเป็นการ
สนับสนุนให้คนเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น และอาจช่วยให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
การด าเนินนโยบายดังกล่าวจะสามารถลดปัญหาความรุนแรงไฟป่าในพื้นที่ และลดปัญหาความรุนแรงของ
พฤติกรรมการเผาในที่โล่งได้ ดังนั้นการด าเนินนโยบายของรัฐบาลควรส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยว 
และการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่อง 
    ๒) รัฐบาลควรงดการสนับสนุนการปลูกข้าวโพดบนพ้ืนที่สูง เนื่องจาก
เป็นปัจจัยส าคัญต่อการส่งเสริมความรุนแรงของปัญหาความรุนแรงของพฤติกรรมการเผาในที่โล่งเพ่ิมขึ้น 
ควรหามาตรการสนับสนุนการปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน และการปลูกข้าวโพดบนพื้นที่ราบควรสนับสนุนให้
เกษตรกรเข้าถึงความช่วยเหลือด้านปัจจัยกระบวนการผลิตโดยให้ไถกลบตอซังแทนการเผา 
    ๓) ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การท าเกษตรกรรมบนพื้นที่ที่ไม่มีเอกสาร
สิทธิ์เกษตรกรจะไม่สามารถขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการท าเกษตรกรรมแบบไถกลบได้ ดังนั้น
รัฐบาลควรเร่งส ารวจพ้ืนที่เพ่ือหามาตรการในการออกเอกสารสิทธิ์ เช่น เอกสารสิทธิ์ท ากิน (สทก.) และ
เอกสาร สปก. รวมถึงเอกสารสิทธิ์ในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่สามารถใช้เป็นหลักฐานการขอรับการสนับสนุนท า
เกษตรกรรมแบบไถกลบได้  
 
๘.๓ วิเคราะห์ความสอดคล้องกับนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ 
       จากการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกัน
การเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับนโยบาย แผน และ
ยุทธศาสตร์ ต่อกิจกรรมโดยสรุปได้ ดังนี้ 
 
นโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ 
นโยบายการบูรณ าการ
เครือข่ายอาสาสมัครกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมตอบสนองต่อนโยบายการบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัคร 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมการสร้าง
เครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและ
หมอกควัน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรง 

นโยบายพลิกฟ้ืนผืนป่าสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

กิจกรรมมีส่วนส าคัญต่อการพลิกฟ้ืนผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่าน
กิจกรรม เช่น กิจกรรมการสร้างแนวร่วมภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน การพัฒนากลไกการเฝ้าระวังไฟ
ป่า และลดหมอกควัน กิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. 
ในการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน เป็นกิจกรรม
ที่ตอบสนองต่อนโยบายพลิกฟ้ืนผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยตรง ช่วยให้
ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า และใช้ประโยชน์จากป่า
อย่างยั่งยืน ร่วมถึงกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์ลด 
การเผาในที่โล่งและหมอกควัน กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน
ต้นแบบปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม และกิจกรรมการพัฒนากลไก 
เครื่องมือความร่วมมือที่เอ้ือกับการท างานกับภาคีต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่ 
สามารถส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีมีจิตส านึกปลอดการเผาป่าได้ 



 
๑๗๘ 

 

 

นโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) 
 
 
 

กิจกรรมตอบสนองต่อนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๔) ที่ ช่วยรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินกิจกรรม 
การสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่
โล่งและหมอกควัน การสร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่ง
และหมอกควัน การพัฒนาศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา 
โดยการมีส่วนร่วม และการพัฒนากลไก เครื่องมือความร่วมมือที่เอ้ือกับ 
การท างานกบัภาคต่ีาง ๆ ในระดับพ้ืนที่  

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 
 
 

กิจกรรมตอบสนองต่อเป้าหมายในระดับพื้นที่ โดยมีกิจกรรมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีกิจกรรมสร้าง
และประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการป้องกันไฟป่าและควบคุม 
หมอกควันอย่างต่อเนื่อง มีส่วนช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ รวมถึง
ให้ความรู้และรณรงค์ควบคุมการเผาป่าในพ้ืนที่ชุมชนและเกษตรกรรม  
สอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
แก ้ไขป ัญ ห าหมอกคว ัน
ภาคเหนือ ปี ๒๕๖๐ 
 
 
 

กิจกรรมตอบสนองต่อแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ภาคเหนืออย่างชัดเจน ในการตอบสนองต่อมาตรการบริหารจัดการ ๔ 
มาตรการ อาทิเช่น การสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนใน
การลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน การสร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์ 
ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน การพัฒนาศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบ
ปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม และการพัฒนากลไก เครื่องมือความ
ร่วมมือที่ เอ้ือกับการท างานกับภาคีต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่  ซึ่งส่งผลต่อ 
การสร้างจิตส านึก ความตระหนักให้ประชาชน ๙ จังหวัดภาคเหนือ 
ลดการเผาในที่โล่ง และลดหมอกควัน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่  ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 

กิจกรรมตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ 
สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม
และลดมลพิษหมอกควันที่เกิดจากการเผาใน ๙ จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งช่วย
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนอันจะน าไปสู่ปัญหาสภาวะโลกร้อนได้  ถึงแม้ว่า
การด าเนินกิจกรรมในปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม
และลดมลพิษหมอกควันได้อย่างสมบูรณ์ แต่ถือเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่
ช่วยขับเคลื่อนความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

ยุท ธ ศ า ส ต ร์ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้ อม ระยะ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

กิจกรรมเกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ คือ “ป้องกัน รักษา และ
ฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม” ที่มีเป้าหมายว่าด้วยเรื่องของจ านวนฝุ่นละออง
ในพ้ืนที่วิกฤติอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือให้คุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤต 
ดีขึ้น แม้การด าเนินกิจกรรมในปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพ



 
๑๗๙ 

 

 

นโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ 
 
 
 
 

อากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้ดีขึ้นในระดับภาค แต่พบว่า กิจกรรมดังกล่าว
สามารถป้องกัน และลดการก่อผลกระทบที่จะน าไปสู่ปัญหาคุณภาพอากาศ
ในเชิงพ้ืนที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถือเป็นโครงการหนึ่ งในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ให้บรรลุเป้าหมายในอนาคตได้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๘๐) 
 

กิจกรรม สามารถสร้างจิตส านึก ความตระหนัก ในการลดการเผาในที่โล่ง 
และการเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมนี้
สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งสร้างสังคมไทยเจริญเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่ช่วยให้
สังคมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก น าไปสู่การพัฒนาเมืองสู่เมืองคาร์บอน
ต่ าในอนาคต 

 

 
๘.๔ การประชุมเพื่อน าเสนอ (ร่าง) สรุปผลการศึกษา “โครงการติดตามประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน”  

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารส านักงาน ชั้น ๒
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่ปรึกษาได้จัดประชุมเพ่ือน าเสนอ (ร่าง) สรุปผลการศึกษา “โครงการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผา  
ในที่โล่งและลดหมอกควัน” โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลการศึกษา ประกอบด้วย ประธานศูนย์เรียนรู้
หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา ประธานชุมชนต้นแบบปลอดการเผา เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้ที่สนใจในประเด็นปัญหาไฟป่าหมอกควันใน ๙ จังหวัดภาคเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งสิ้น ๕๕ คน 
  ในการประชุมดังกล่าว มีตัวแทนศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบ
ปลอดการเผา จ านวน ๙ แห่ง ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ผลการศึกษามีความถูกต้อง สะท้อนข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ 
ถือเป็นเสียงสะท้อนถึงความส าเร็จและความท้าทายที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีบทบาทส าคัญต่อ
การสร้างจิตส านึกให้กับชุมชนลดการเผาในที่โล่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขอให้ก าลัง ใจเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ด าเนินกิจกรรมต่อไป รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถอ่านได้ใน 
ภาคผนวก จ  
  



บทที่ ๙  
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนกิจกรรม 

 
๙.๑ ความเป็นมาของการสรุปผลการศึกษา 

โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและ
ป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานทั้ง
ผลผลิตและผลลัพธ์ และการขยายผลด้านต่าง ๆ ของโครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ทราบสถานภาพ
ปัจจุบัน วิเคราะห์กลไกและกระบวนการจัดตั้งและด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค เพ่ือให้ทราบปัจจัยที่มีผล
ต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่
โล่งและลดหมอกควัน และเสนอบทเรียนและแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสมในการพัฒนาการท างาน
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างการเรียนรู้ของประชาชนในพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 
ในโครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 

ในการศึกษา ด าเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ จ านวน ๕๒๗ 
ตัวอย่าง สอบถามผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จ านวน 
๓๐ แห่ง ด าเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความเห็น (Focus group) จากกลุ่มของศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน
ต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จ านวน ๒๘ แห่ง ลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลเชิงลึก 
เพ่ือสอบถามผู้น าชุมชน ผู้น าเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ในพ้ืนที่ศูนย์ เรียนรู้หมู่บ้ านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา  ใน ๙ แห่ ง  
รวม ๙ จังหวัด  

ได้ด าเนินการจัดประชุมชี้แจงและให้ข้อคิดเห็นโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรม
สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน  โดยมีประธาน/
ผู้แทน/ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา เจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งสิ้น จ านวน ๖๕ คน และประชุมเพ่ือน าเสนอ (ร่าง) สรุปผลการศึกษา “โครงการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและ
ลดหมอกควัน”โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลการศึกษา ประกอบด้วย ประธานศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบ
ปลอดการเผา ประธานชุมชนต้นแบบปลอดการเผา เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้ที่
สนใจในประเด็นปัญหาไฟป่าหมอกควันใน ๙ จังหวัดภาคเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จ านวน  
๕๕ คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการช่วยเติมเต็มและยืนยันถึงความถูกต้องของข้อมูลผลการศึกษาท าให้ผล
การศึกษามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น    
 
 
 
 
 
 



 
๑๘๑ 

 

๙.๒ 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 เมื่อแปรค่าระดับ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีจิตส านึกและพฤติกรรมต่อการปลอดการเผาและลดการเผาในที่โล่ง “ที่สูง” สะท้อนให้เห็น
ถึง “ความส าเร็จ” ของผลลัพธ์ในการด าเนินกิจกรรมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ในด้านปัญหาความรุนแรงสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และการเผาในที่โล่ง ของพ้ืนที่
ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ เปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๒) จากการสอบถามประชาชนในพ้ืนที่พบว่า  
มีสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในภาพรวม “ลดลง” มากกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับปัญหาความรุนแรง 
ที่ยังพบในพ้ืนที่ ๓ อันดับแรก คือ ๑) การเผาตอซังข้าว และตอซังข้าวโพด ๒) การเผาขยะ และ ๓) การเกิดไฟป่า 
  เมื่อพิจารณาเป้าหมายผลลัพธ์ (Outcome) ของกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
เฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่ โล่งและลดหมอกควัน  พบว่า พ้ืนที่ เป้าหมายของกรมส่งเสริม 
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมในการด าเนินกิจกรรม มีสถานการณ์ ปัญหาความรุนแรงของปัญหาหมอกควัน  
ไฟป่า และการเผาในที่โล่ง “น้อย” ซึ่งตรงข้ามกับข้อมูลจากส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ที่แสดงข้อมูลจุดความร้อนสะสม ๙ จังหวัดภาคเหนือ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
ช่วงประกาศ ๖๐ วันห้ามเผา พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสถานการณ์ความรุนแรงมากกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ได้พิจารณาข้อมูลจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง และจากการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพในระดับพ้ืนที่ พบว่า 
สถานการณ์ความรุนแรงไฟป่าภาพรวมระดับจังหวัด ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สูงกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจาก 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พ้ืนที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบนส่วนใหญ่ประสบปัญหาภัยแล้งยาวนานกว่าปกติ ส่งผล
ให้สถานการณ์ไฟป่ามีความรุนแรง แต่ปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดขึ้นนอกพ้ืนที่ชุมชนเป้าหมายการด าเนิน
กิจกรรมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แม้บางชุมชนจะได้รับผลกระทบจากไฟป่าที่ลุกลามมาจาก
ชุมชนข้างเคียงแต่มีความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเข้มแข็ง จึ งส่งผลในเชิงจิตวิทยา 
ต่อคนในพ้ืนที่ให้เกิดความรู้สึกถึงสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในภาพรวมลดลงมากกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกัน
การเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 

เพ่ือให้ทราบถึงผลลัพธ์ในระดับกิจกรรมของกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวัง
และป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน ได้วิเคราะห์ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)  
ในระดับกิจกรรม ดังนี้ 

๑. กิจกรรมสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่ โล่ง 
และหมอกควัน 

     มีการด าเนินกิจกรรม ๓ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมสร้างแนวร่วมภาคประชาชน ในการเฝ้า
ระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน ๒) กิจกรรมการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังไฟป่า และลด
หมอกควัน และ ๓) กิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการเฝ้าระวังและป้องกันการ
เผาในที่โล่งและลดหมอกควัน  โดยเน้นการท ากิจกรรมในพ้ืนที่บูรณาการความร่วมมือ ๔ พ้ืนที่ คือ  
พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย จังหวัดเชียงใหม่และพ้ืนที่โดยรอบ พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
จังหวัดเชียงใหม่และพ้ืนที่โดยรอบพ้ืนที่ดอยพระบาท – ม่อนพระยาแช่ จังหวัดล าปาง และพ้ืนที่ลุ่มน้ าลี้
ตอนบน จังหวัดล าพูน และมีกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. 



 
๑๘๒ 

 

๑.๑ กิจกรรมการสร้างแนวร่วมภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่ง
และลดหมอกควัน และกิจกรรมการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังไฟป่า และลดหมอกควัน 

     จากการติดตาม พบว่า กิจกรรมการสร้างแนวร่วมภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน และกิจกรรมการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังไฟป่า และลดหมอก
ควัน มีความส าคัญต่อการสร้างจิตส านึก ความตระหนัก ในการลดการเผาในที่โล่งลดหมอกควัน และเกิด
การบูรณาการเฝ้าระวังไฟป่าในระดับเครือข่ายพ้ืนที่ สร้างผลกระทบ (Impact) ในระดับพ้ืนที่ ดังนี้ 

 (๑ ) ช่วยลดความขัดแย้ งระหว่างชุมชน : ในกรณี ศึกษาพ้ืนที่ ดอยสุ เทพ - ปุ ย   
ก่อนที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้ามาด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ดังกล่าว การบริหารจัดการป้องกันไฟ
ป่าและการท ากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ยังเป็นการจัดการแบบแยกส่วน บางครั้งน ามาซึ่งความ
ขัดแย้งจากการกระทบกระทั่งในการบริหารจัดการ เช่น ความขัดแย้งจากการใช้น้ า การจัดท าแนวกันไฟที่
ไม่เป็นเอกภาพ หลังจากที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้ามาด าเนินกิจกรรมโดยเป็นหน่วยงานกลาง 
ในการประสานเครือข่ายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 
เจ้าหน้าที่ อบต. จ านวน ๓ ต าบล โดยใช้กลไกด าเนินกิจกรรม เช่น กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ชุมชน กิจกรรมท าแผนการบริหารจัดการไฟป่าแบบบูรณาการ กิจกรรมขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม  
ท าให้เกิดความเข้าใจของชุมชนที่มีอาณาเขตติดกัน ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีกันระหว่าง  
คนพ้ืนที่สูงและคนพ้ืนราบที่อดีตเคยมีปัญหาขัดแย้งกัน 

 (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 าหรับบริบทพ้ืนที่
บูรณาการความร่วมมืออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีปัญหาและผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกัน  

 (๓) การป้องกันปัญหาไฟป่ามีเอกภาพขจัดปัญหาการกลั่นแกล้งเผา : จากการที่กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้ามาด าเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายบูรณาการพ้ืนที่ในการเฝ้าระวังไฟป่าลด
หมอกควัน ท าให้ เกิดแผนการท างานร่วมกันระหว่างชุมชน หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานเอกชน  
เกิดกองทุนการขับเคลื่อนการท างานด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมในเชิงป้องกันมีเอกภาพ
ไปในทิศทางเดียวกันส่งผลให้การกลั่นแกล้งเผาในพื้นที่อันเกิดจากความขัดแย้งลดลงมาก 

 (๔) ปัญหาไฟป่าลดลง : จากการท างานในลักษณะเครือข่าย ส่งผลให้ปัญหาไฟป่า 
ในพ้ืนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

 (๕) คุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่ดีขึ้น : ผลจากความส าเร็จของการ
สร้างเครือข่ายบูรณาการพ้ืนที่ในการเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควันส่งผลให้คุณภาพอากาศในพ้ืนที่ดีขึ้น 
นอกจากนี้ยังขยายผลในการบูรณาการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การจัดการดิน การจัดการน้ า การ
จัดการป่า และการจัดการขยะ ท าให้สิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่ดีขึ้น ปริมาณขยะจากนักท่องเที่ยวลดลง
อย่างมาก     

 
 



 
๑๘๓ 

 

จากการติดตาม พบว่า กิจกรรมการสร้างแนวร่วมภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน และกิจกรรมการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังไฟป่า และลดหมอก
ควัน “เป็นหัวใจส าคัญ” ต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า หากไม่มีการด าเนินกิจกรรมสร้างเครือข่าย
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะไม่มีตัวกลางในการเชื่อมประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน 
ภาครัฐ และภาคเอกชน การแก้ไขปัญหาด้านหมอกควันไฟป่าจะเป็นลักษณะแยกส่วน และไม่มี
ประสิทธิภาพ และเมื่อสอบถามถึงความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือ
กับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควันของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  พบว่า 
ผู้น าเครือข่ายในพ้ืนที่ให้คะแนนความพึงพอใจที่ ๙ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน อยู่ในระดับ  
“พึงพอใจมาก” 

๑.๒ กิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการเฝ้าระวังและป้องกันการ
เผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 

      มุ่งเน้นวัดผลลัพธ์ถึงการเป็นเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนในการลดการเผาในที่
โล่งและลดหมอกควัน ผ่านการสอบถามการเป็นสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเข้ าร่วมกิจกรรมเฝ้า
ระวังป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ความพึงพอใจของกิจกรรมประกวดหมู่บ้านปลอดการเผา และ
กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเครือข่าย ทสม. พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง เป็นเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จ านวน ๑๔๙ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
๒๘.๓ เป็นอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จ านวน ๑๔๐ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๖.๖ เป็นสมาชิก
เครือข่ายป่าชุมชน จ านวน ๑๓๖ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๕.๘ เป็นจิตอาสาประชารัฐ มีเพียง
จ านวน ๑๗ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓.๒ ทีเ่ป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน 

      ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จากการเก็บข้อมูล
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันปัญหา 
ไฟป่าและหมอกควัน โดยเฉลี่ยปีละ ๒-๔ ครั้ง/ปี โดยส่วนใหญ่ท ากิจกรรมปลูกป่า ท าฝ่ายกั้นน้ า/ 
ฝายชะลอน้ า ท าแนวกันไฟ  ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับปัญหาไฟป่า หมอกควันการเผา  
ในที่โล่ง ร่วมกิจกรรมประกวดหมู่บ้านปลอดการเผา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ปลอดการเผาให้กับคนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม แต่พบว่า มีจ านวน ๕ 
กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างเข้าไปมีส่วนร่วมน้อย ได้แก่ การประชุมจัดท าบัญชีรายชื่อชาวบ้านที่มีอาชีพเก็บ
ของป่า ล่าสัตว์ การเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าหรือการเผา การแจ้งเบาะแสการลักลอบเผา  
การรายงานสถานการณ์ไฟป่า/หมอกควันต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการร่วมจับกุมผู้ลักลอบเผา 

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

      จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาไฟป่า และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผา
ในที่ โล่ ง  โดย ใช้ โป รแกรมวิ เคราะห์ สถิ ติ  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 



 
๑๘๔ 

 

      ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการ 
เฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน โดยเน้นกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) นั้น ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการสนับสนุน 
ให้ประชาชนในพ้ืนที่มีจิตส านึก มีความตระหนัก ในการลดการเผาในที่โล่ง และการเฝ้าระวังไฟป่า  
ลดหมอกควัน 

 
๒. กิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน 

มีการด าเนินกิจกรรม ๒ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมการรณรงค์ สร้างจิตส านึก ลดการเผา 
ในที่โล่งและหมอกควัน 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  
ความพึงพอใจต่อการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเผาของทางราชการ กิจกรรมประกวดหมู่บ้าน
ปลอดการเผา พบว่า  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จ านวน ๔๑๗ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗๙.๑ รับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับหมอกควันไฟป่าผ่านหอกระจายข่าว รองลงมา จ านวน ๓๙๘ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
๗๕.๕ รับรู้ข้อมูลผ่านโทรทัศน์ และจ านวน ๒๖๒ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔๙.๗ รับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับหมอกควันไฟป่าผ่านแผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว ส าหรับช่องทางการรับรู้ที่กลุ่มตัวอย่างไม่ให้ความ
สนใจ ๕ อันดับ ได้แก่ เว็บไซต์  หนังสือ/คู่มือ หนังสือพิมพ์ เฟสบุ๊ค และวิทยุ ตามล าดับ ส าหรับ
สถานีโทรทัศน์ที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหมอกควันไฟป่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ ๔๕.๙๓ รับรู้ข้อมูลผ่าน
ช่อง ๓ รองลงมาร้อยละ ๓๑.๔๐ รับรู้ข้อมูลผ่านช่อง ๗ และร้อยละ ๘.๗๒ รับรู้ข้อมูลผ่านช่อง ๕   

ด้านการรับรู้ข่าว สารคดี ป้าย โปสเตอร์ และแผ่นพับ ที่เชิญชวน รณรงค์ให้ประชาชนหยุด
การเผาในที่โล่ง และลดหมอกควัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จ านวน ๔๘๒ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ ๙๑.๕ เคยพบเห็นข่าวสารคดี ป้าย โปสเตอร์ และแผ่นพับที่เชิญชวนหยุดการเผาในที่โล่งและ 
ลดหมอกควันของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เมื่อเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างถึงการเคยรับรู้ สารคดี สปอต ที่มีข้อความเชิญชวนหยุดการเผาใน
ที่ โล่ ง และลงท้ายว่า“...ด้วยความปรารถนาดีจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” หรือไม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จ านวน ๔๒๑ ตัวอย่าง คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ ๗๙.๙ เคยได้ยินสารคดี สปอต โฆษณา ดังกล่าว 

ด้านความพึงพอใจการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเผาของทางราชการ และกิจกรรมประกวดหมู่บ้าน
ปลอดการเผา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจ ของกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเผาของทางราชการ ในระดับพึงพอใจมาก (๓.๘๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ 
คะแนน) และมีความพึงพอใจในกิจกรรมประกวดหมู่บ้านปลอดการเผา ในระดับ พึงพอใจมาก  
(๓.๗๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)   

 



 
๑๘๕ 

 

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การด าเนินกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์ 
ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน “สามารถเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” และ
สามารถ“ช่วยเสริมสร้างจิตส านึก มีความตระหนัก ในการลดการเผาในที่โล่ง และการเฝ้าระวังไฟป่า  
ลดหมอกควัน” ของประชาชนใน ๙ จังหวัดภาคเหนือ 

 
๓. กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม 

กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีความรู้และความเข้าใจ 
และลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าและการเผาในที่โล่งและส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
และเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิงรุกผ่านสื่อต่าง ๆ เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหาหมอก
ควันและไฟป่าและการเผาในที่โล่ง สู่กลุ่มเป้าหมาย จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตั วอย่าง ๒ กลุ่ม คือ  
๑) กลุ่มผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา  จ านวน  
๓๐ ตัวอย่าง ๒) กลุ่มประชาชนในพ้ืนที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ จ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง และจากการ
สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกผู้น าชุมชน พบว่า ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอด
การเผา มีการจัดกิจกรรมประชุมและอบรม รวบรวมคนในชุมชนท ากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และเปิดให้
คนภายนอกเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน “อยู่ในระดับมาก” แต่มีการด าเนินกิจกรรมกับชุมชนอ่ืน ๆ อยู่ใน 
“ระดับปานกลาง”  

การท ากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน พบว่า ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา
และชุมชนต้นแบบปลอดการเผา ส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรม เช่น ท าแนวกันไฟ ลาดตระเวนป้องกันไฟ
ลาดตระเวนป่า ท าฝายกั้นน้ า ฝายชะลอน้ า ดับไฟป่า ปลูกป่า เป็นต้น แต่พบว่า กิจกรรมการแจ้งเบาะแส
การลักลอบเผา มีจ านวนเพียง ๑๒ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๔๐ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อย 

จากการสอบถามผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 
ถึงการได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม สัมมนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า มีศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน
ต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผาได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมจ านวน ๑๗ แห่ง จาก ๓๐ แห่ง 
คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๕๖.๖๗ 

จากการสอบถามถึงการที่มีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงไปในพ้ืนที่เพ่ือให้
ค าปรึกษาแนะน า และมาให้ความรู้ในชุมชน พบว่า มีศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชน
ต้นแบบปลอดการเผาที่มีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าไปให้ค าปรึกษา แนะน า  
และมาให้ความรู้ในชุมชน จ านวน ๑๖ แห่ง จาก ๓๐ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๕๓.๓๓ 

จากการสอบถามถึงด้านการสนับสนุนประเภทงบประมาณและเครื่องมืออุปกรณ์ พบว่า  
มีศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน 
จ านวน ๑๙ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๖๓.๓๓ ศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ 
จ านวน ๑๔ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๔๖.๖๗ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการไฟป่า  
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  



 
๑๘๖ 

 

ส าหรับด้านการสนับสนุนประเภทเอกสารประชาสัมพันธ์/หนังสือ/โปสเตอร์/สื่อ CD พบว่า 
ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผาได้รับเอกสารประชาสัมพันธ์/
หนังสือ/โปสเตอร์/สื่อ CD จ านวน ๑๕ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๕๐  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบ
ปลอดการเผา จ านวน ๑๔ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ ๔๖.๖๗ ที่มีหน่วยงานเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน 
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ เป็นต้น 

จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชาชนในพ้ืนที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ จ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง  
โดยสอบถามถึง การเข้าร่วมกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ความพึงพอใจกิจกรรม  
ที่จัดขึ้นโดยศูนย์เรียนรู้  พบว่า การเข้าร่วมกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
ใน ๑๖ กิจกรรม กลุ่มตัวอย่างมีระดับการมีส่วนร่วมในระดับปานกลางจ านวน ๑๑ กิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ย
ในการเข้าร่วมทั้ ง ๑๖ กิจกรรมประมาณ  ๒ -๔ ครั้ง/ปี  ซึ่งมีจ านวน ๕ กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่าง 
เข้าไปมีส่วนร่วมน้อย ได้แก่ การประชุมจัดท าบัญชีรายชื่อชาวบ้านที่มีอาชีพเก็บของป่า ล่าสัตว์ การเป็น
วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าหรือการเผา การแจ้งเบาะแสการลักลอบเผา การรายงานสถานการณ์ไฟ
ป่า/หมอกควันต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการร่วมจับกุมผู้ลักลอบเผา ส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาท
ของการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา เช่น  
การร่วมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ปลอดการเผาให้กับคนในหมู่บ้าน/ชุมชน และให้การต้อนรับคณะผู้เข้ามา
เยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลี่ย ๒-๔ ครั้ง/ปี 
        ด้ านความพึ งพอใจกิ จกรรมที่ จั ดขึ้ น โดย ศูนย์ เรียนรู้  จ ากกลุ่ มตั วอย่ างจ านวน  
๕๒๗ ตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยศูนย์ เรียนรู้  อยู่ ในระดับ “น้อย”  
โดยมีระดับคะแนนที่ ๒.๕๔ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นโดย
ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา อาจไม่ตอบสนองต่อความต้องการของคนในชุมชน เนื่องจาก
บทบาทของศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผามักออกแบบกิจกรรม
ให้ตอบสนองต่อบุคคลภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ดังนั้น จึงควรออกแบบรูปแบบกิจกรรมของ 
ศูนย์ เรียนรู้หมู่บ้ านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา โดยให้ชุมชนได้รับ
อรรถประโยชน์ด้วย จ าเป็นต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมทั้งในบริบทของแหล่ง
ศึกษาดูงานจากภายนอก และเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชนในอนาคต 

จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกโดยใช้วิธีการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ของผู้น า 
ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จ านวน ๒๘ แห่ง และจากการ
เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จ านวน ๙ แห่ง  
ใน ๙ จังหวัดภาคเหนือ พบว่า บทบาทและความส าคัญของศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและ
ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าไปส่งเสริม ดังนี้ 

(๑) ศูนย์เรียนรู้มีบทบาทเป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ของชุมชน เป็นศูนย์รวมในการ
วางแผน ด าเนินกิจกรรม ด้านป้องกันปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 

(๒) ศูนย์เรียนรู้มีบทบาทในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชน เป็นสถานที่ศึกษา  
ดูงานในเรื่องการจัดการป้องกันปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่งและลดหมอกควันส่งเสริมให้ชุมชนบริเวณ
ข้างเคียงปฏิบัติตาม 



 
๑๘๗ 

 

(๓) ศูนย์เรียนรู้มีบทบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน กล่าวคือ การเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์
เรียนรู้จากบุคคลภายนอกมีผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชน กล่าวคือ ช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าของชุมชน นั้น ๆ 
มากขึ้น 

(๔) ศูนย์เรียนรู้มีบทบาทในการส่งเสริมการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายของชุมชน จากการ
สัมภาษณ์และลงพ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จ านวน ๙ แห่ง 
พบว่า ศูนย์เรียนรู้ที่เข้มแข็งสามารถช่วยสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถลดต้นทุนในการท าการเกษตรได้ 
กล่าวคือการมีศูนย์เรียนรู้ท าให้คนในชุมชนมีองค์ความรู้ในการน าเศษวัชพืชมาท าปุ๋ยหมักแทนการเผาในที่
โล่ง การท าปุ๋ยหมักสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างน้อยร้อยละ ๔๐ และยังพบว่า การมีศูนย์เรียนรู้ยัง
ส่งเสริมให้เกิดการจัดการขยะที่ดี ซึ่งบางครั้งน ามาซึ่งรายได้จากการคัดแยกขยะ  

(๕) ศูนย์เรียนรู้น ามาซึ่งความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยให้เกิด
เครือข่ายระหว่างหมู่บ้าน เสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับจังหวัดได้ 

จากการศึกษา พบว่า ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผามีบทบาทส าคัญต่อการปลุก
จิตส านึกของประชาชนในพื้นที่ให้มีจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ วดล้อม  
ช่วยเสริมสร้างจิตส านึก ความตระหนัก ในการลดการเผาในที่โล่ง และการเฝ้าระวังไฟป่าลด 
หมอกควัน ของประชาชนใน ๙ จังหวัดภาคเหนือ อย่างมีประสิทธิผล 

 
๔. กิจกรรมพัฒนากลไกเครื่องมือความร่วมมือที่เอ้ือกับการท างานกับภาคีต่าง ๆ ในระดับพื้นที ่

กิจกรรมนี้ มุ่งเน้นถึงการวัดผลของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในพ้ืนที่ในการด าเนินงาน
ของโครงการแอพพลิเคชัน Arsa4thai โดยการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง ถึงการใช้งาน
แอพพลิเคชัน Arsa4thai บนโทรศัพท์มือถือ พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๔๗๕ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ ๙๐.๑ ไม่เคยใช้งาน และเมื่อสอบถามถึงสาเหตุของการไม่ใช้แอพพลิเคชัน Arsa4thai พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ จ านวน ๓๓๗ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๖๓.๙ ให้ข้อมูลว่า ไม่เคยทราบว่ามีแอพ
พลิเคชัน รองลงมา จ านวน ๑๐๔ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๙.๗  ให้ข้อมูลว่าไม่มีโทรศัพท์สมาร์ท
โฟน และจ านวน ๕๙ ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๑.๒ และให้ข้อมูลว่าแอพพลิเคชันใช้งานยาก
ซับซ้อน 

จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า จ านวนตัวอย่างที่ไม่เคยใช้แอพพลิเคชัน Arsa4thai ส่วนหนึ่งเป็น
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน คิดเป็นจ านวน ๑๐๔ ตัวอย่าง ดังนั้นเมื่อพิจารณาสัดส่วนผู้ที่
สามารถเข้าถึงการใช้งานแอพพลิเคชัน Arsa4thai ได้จะมีเพียง ๔๒๓ ตัวอย่างเท่านั้น เมื่อพิจารณา
สัดส่วนผู้ที่เคยใช้แอพพลิเคชัน Arsa4thai ใหม่ตามความสามารถในการเข้าถึงแอพพลิเคชัน (มีอุปกรณ์
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้แอพพลิเคชัน Arsa4thai มีจ านวน ๕๒ ตัวอย่าง 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๒.๒๙ และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้แอพพลิเคชัน Arsa4thai มีจ านวน ๓๗๑ 
ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๘๗.๗๐  ส าหรับผู้ที่เคยใช้งานแอพพลิเคชัน Arsa4thai จ านวน ๕๒ 
ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๒.๒๙ ให้ข้อมูลว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ ๔๕.๙๑ เข้าใช้เมนูติดตาม 
รองลงมา จ านวนตัวอย่างร้อยละ ๔๑.๘๓ ใช้รายงานพื้นที่สีเขียว และ จ านวนตัวอย่างร้อยละ ๑๒.๒๔ ใช้
สร้างรายงาน  

 



 
๑๘๘ 

 

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

จากการลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ท
โฟน แต่เมื่อทดสอบให้ประชาชนได้ทดลองติดตั้งแอพพลิเคชัน Arsa4thai ลงในอุปกรณ์ของประชาชน  
พบปัญหาคือ ไม่สามารถลงได้เนื่องจากพ้ืนที่หน่วยความจ าบนอุปกรณ์ของชาวบ้านเต็ม  เมื่อขออนุญาต
ชาวบ้านพิจารณาในอุปกรณ์กลับ พบว่า บนอุปกรณ์ติดตั้งแอพพลิเคชันของหน่วยงานภาครัฐจ านวนมาก
แต่กลับไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควร จึงส่งผลให้ไม่สามารถติดตั้งแอพพลิเคชันเพ่ิมเติมได้ 

ปัญหานี้ สะท้อนให้เห็นถึงการที่หน่วยงานภาครัฐจัดท าแอพพลิเคชันเฉพาะงานของแต่ละ
หน่วยงาน ไม่เกิดการบูรณาการในการพัฒนาแอพพลิเคชัน แม้แต่ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ยังพบว่า มีจ านวนหลายแอพพลิเคชันเช่นกันจึงเป็นสาเหตุให้ หน่วยความจ าอุปกรณ์
โทรศัพท์มือถือของชาวบ้านเต็ม 

อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ไม่อาจสรุปถึงประสิทธิภาพของแอพพลิเคชัน Arsa4thai    
ในภาพรวมได้ เนื่องจากเป็นเพียงข้อคิดเห็นของบริบทในพ้ืนที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือเท่านั้น อีกทั้งการ
ท างานของแอพพลิเคชัน Arsa4thai ยังครอบคลุมการด าเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศที่ไม่ได้ 
เฉพาะเจาะจงถึงประเด็นไฟป่าและหมอกควัน   

 
๙.๓ ปัจจัยความส าเร็จและปัจจัยท่ีอาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อกิจกรรม 

 การด าเนิน โครงการสร้างจิตส านึ กและการมีส่ วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่ โล่ ง 
และลดหมอกควัน พบปัจจัยความส าเร็จต่อกิจกรรม ดังนี้ 

๑. ปัจจัยภายในที่เกิดจากทุนของชุมชน  
(๑) ชุมชนที่มีทุนทางวัฒนธรรมความเชื่อร่วมกัน มีสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม และมีผู้น า  

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

ในการด าเนินกิจกรรม 
๒. ปัจจัยภายนอกท่ีเกิดจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๑) นโยบายกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควันแบบบูรณาการในลักษณะเครือข่าย  

(๒) เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีความใกล้ชิดในพ้ืนที่สามารถสร้างความ
ไว้วางใจให้กับคนในชุมชนโดยมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

(๓) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชน
ต้นแบบปลอดการเผา ที่มีบทบาทหนุนเสริมความส าเร็จของการสร้างเครือข่าย ทสม.  

(๔) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่ตอบสนองต่อชุมชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกระตุ้นจิตส านึกในการลดการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 

 



 
๑๘๙ 

 

๓. ปัจจัยท่ีพบเชิงสถิติจากการด าเนินโครงการ 
      จากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๕๒๗ ตัวอย่าง และเก็บข้อมูล
แบบสอบถามประธานชุมชน/ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา
จ านวน ๓๐ แห่ง น ามาวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาไฟป่า และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผาในที่
โล่ง โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ SPSS เพ่ือวิเคราะห์ค่าสถิติสมการถดถอยเชิงพหุชนิดหลายตัวแปร 
(multiple regression) โดยก าหนดค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ พบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ความรุนแรงไฟป่าในพ้ืนที่ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงของพฤติกรรมการเผาในที่โล่ง ดังนี้ 

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

(๒) การสนับสนุนให้มีผู้ เข้ามาเยี่ยมชมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น การส่งเสริมให้ประชาช 
นเป็นสมาชิกศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาเพ่ิมมากขึ้น และการสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน
มีรายได้เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ปัญหาความรุนแรงของพฤติกรรมการเผาในที่โล่งลดลง นอกจากนี้ยังพบว่า  
การส่งเสริมให้พ้ืนที่ 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 
 

๙.๔ ความสอดคล้องกับนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์          
  จากการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและ
ป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน ที่ปรึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับนโยบาย 
แผน และยุทธศาสตร์ ต่อกิจกรรม พบว่า กิจกรรมการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการ
เผาในที่โล่งและลดหมอกควัน มีแนวทางการด าเนินการที่สอดคล้องและมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายของ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ แผนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ ทิศทาง
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายแผนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน เป็นที่ประจักษ์ 
 
 
 



 
๑๙๐ 

 

๙.๕ ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนกิจกรรม 
๑. กิจกรรมสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่ง 

และหมอกควัน 
๑.๑ กิจกรรมการสร้างแนวร่วมภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่ง

และลดหมอกควัน และการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังไฟป่า และลดหมอกควัน 
       (๑) การด าเนินกิจกรรมที่ผ่านมากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีบทบาทส าคัญในการ

ด าเนินกิจกรรมซึ่งมีผลต่อความคงอยู่ของเครือข่ าย 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 เพ่ือให้ เกิดความยั่งยืนและเกิดความต่อเนื่องของ
โครงการ และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากกรณีเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในอนาคต 

        (๓) ภายใต้พ้ืนที่บูรณาการความร่วมมือปัจจุบัน พบว่า กิจกรรมสร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควันสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวก 
(Impact) ในระดับพ้ืนที่อย่างเป็นที่ประจักษ์ แต่ยังไม่ปรากฏถึงการขยายผลความร่วมมือครอบคลุมพ้ืนที่
ในระดับจังหวัดและระดับภาคได้อย่างเด่นชัด ดังนั้นกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจ า เป็นต้องอาศัย 
ผลการศึกษาเพ่ิมเติมถึงประเด็นการผลักดันให้เกิดพ้ืนที่บูรณาการความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลด
การเผาในที่โล่งและหมอกควันในระดับภูมิภาค โดยอาจอาศัยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยท้องถิ่น
ด าเนินการศึกษาวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 

        (๔) ในการขยายพ้ืนที่ บูรณาการความร่วมมือในอนาคต กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมควรส ารวจพ้ืนที่ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากบริบทเชิงอ านาจเชิงพ้ืนที่เป็นหลัก เพื่อลดปัญหา
ข้อจ ากัดเชิงเขตอ านาจหน้าที่ กรมควรท าหน้าที่ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่มีเขตอ านาจมาก
ที่สุด เช่น พ้ืนที่เป้าหมายดังกล่าวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ หรืออยู่ในเขตอ านาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) หากหน่วยงานใดครอบคลุมอ านาจเชิงพ้ืนที่มากที่สุดควรประสานไปยังหน่วยงานดังกล่าว
เพ่ือท าความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผา
ในที่โล่งและหมอกควันในอนาคต ส าหรับบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรวาง
บทบาทเป็นผู้ประสานกิจกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนความส าเร็จไปยัง
หน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการและลดข้อจ ากัดด้านทรัพยากรของกรมท่ีอาจไม่เพียงพอได้ 

 
 



 
๑๙๑ 

 

        (๕) เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีเจตนารมณ์ 
เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดการ บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากป่า  
โดยชุมชนสามารถจัดการป่าชุมชนและได้ประโยชน์จากป่าชุมชนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานรัฐ  
ที่ เกี่ ยวข้องก าลั งเร่งพิจารณาออกกฎหมายลูกเพ่ือให้การปฏิบัติ เป็นไปตามวั ตถุประสงค์ของ 
พระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรศึกษาและผลักดันให้เกิดกฎหมายลูก 
เช่น กฎกระทรวงที่ว่าด้วยการบูรณาการจัดการเชิงพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับบริบทกิจกรรมสร้างเครือข่าย/
ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน โดยน าผลการศึกษานี้ไปใช้เพ่ือ
เป็นข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณาประกอบการออกกฎหมายที่เหมาะสมกับบริบท
พ้ืนที ่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 าเนิ น งานด้ านการบริห ารจั ดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม ในท้ องถิ่ น ของตน 
 และประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ ได้รับจากการเป็น ทสม. มากขึ้น จะเป็นการหนุนเสริม 
ความเขม้แข็งของการสร้างเครือข่าย 

        (๒) การจัดกิจกรรมประกวด ทสม. ดีเด่นควรด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะถือ
เป็นกิจกรรมที่ เสริมสร้างขวัญ 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 

 
 
 
 
 



 
๑๙๒ 

 

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) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรส่งเจ้าหน้าที่ลงไปเยี่ยมเยือน ให้ค าแนะน า  

และให้ก าลังใจ การท างานศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา  
อย่างต่อเนื่องทุกปี จากการเก็บข้อมูลพบว่า ศูนย์เรียนรู้ที่มีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เข้าไปในศูนย์เรียนรู้มีเพียงร้อยละ ๕๓.๓๓ เท่านั้นการมีเจ้าหน้าที่ลงไปจะช่วยเสริมสร้างก าลังใจซึ่งจะมีผล
ต่อการท างานของชุมชน เช่น ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาบ้านต้นต้อง จังหวัดล าปาง และ
พ้ืนที่บ้านม้ง-ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวตรงกันว่า การลงพ้ืนที่เพ่ือติดตาม เยี่ยมเยือน การด าเนินงาน
ของศูนย์เรียนรู้จะช่วยกระตุ้น และช่วยส่งเสริมการด าเนินงาน 

 (๒) อุปกรณ์ด้านการจัดการไฟป่าที่มอบให้ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชน
ต้นแบบปลอดการเผานั้น 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 ส่วนใหญ่มีทุนของชุมชนเดิมที่ เข้มแข็งก่อนการก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ ส่งผลให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมส าเร็จได้โดยง่าย แต่ยังพบว่า  
ชุมชนบริเวณข้างเคียงพ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้ยังประสบปัญหาไฟป่าและการเผาในที่โล่งอย่างมาก ดังนั้นในการ
ขับเคลื่อนขยายกิจกรรมครั้งถัดไปควรมุ่งเน้นพ้ืนที่ชุมชนโดยรอบศูนย์เรียนรู้เดิมก่อน โดยอาศัยบทบาท
ศูนย์เรียนรู้เป็นศูนย์ประสานงาน (Node) สร้างกลไกขับเคลื่อนแนวร่วมภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน และการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังไฟป่า และลดหมอกควัน  
ซึ่งจะเป็นการขยายความร่วมมือโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนอย่างแท้จริง และเกิด
ความยั่งยืนในอนาคต   



 
๑๙๓ 

 

 (๕) จากการลงพ้ืนที่ พบว่า พ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบ
ปลอดการเผาส่วนใหญ่ใน ๙ จังหวัดภาคเหนือมีพ้ืนที่ชุมชนอาศัยอยู่ร่วมกับป่า บางพ้ืนที่ประสบปัญหาใน
การจัดการไฟป่า เช่น ไม่สามารถชิงเผาได้เนื่องจากขัดแย้งกับค าสั่งห้ามเผา หรือช่วงเวลาที่รัฐให้ชุมชน  
ชิงเผาได้แต่พ้ืนที่ยังไม่พร้อม ซึ่งเป็นปัญหาเชิงข้อกฎหมาย เนื่องด้วยรัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติป่า
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในฐานะ
หน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรมีบทบาทในการผลักดันกฎหมายลูก 
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
สะดวกมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ระบบแอพพลิเคชันไลน์ (LINE) ของกลุ่มธนาคาร ห้างร้าน เป็นต้น   

 (๒) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อมควรบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง  
จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) ที่ เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จัดท าแผนการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารร่วมกันเพ่ือป้องกันปัญหาความซ้ าซ้อนด้านข้อมูล 
และลดความสับสนด้านการใช้บริการข้อมูลของประชาชน  

 
๙.๖ ข้อเสนอแนะต่อชุมชน/เครือข่ายความร่วมมือ 
  จากการลงพ้ืนที่ พบว่า ในพ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบ
ปลอดการเผา และพ้ืนที่เครือข่ายบูรณาการความร่วมมือ เป็นพ้ืนที่ที่มีหลายหน่วยงานให้การสนับสนุน 
เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) หน่วยงานภาคเอกชนที่ด าเนินการท ากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
เช่น ปูนซีเมนต์ไทย (SCG) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มีกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ชุมชนปลอดการเผา ดังนั้น  ชุมชน/เครือข่ายความร่วมมืออาจอาศัยประสบการณ์ จากการ
ท างานร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ พัฒนากิจกรรมของชุมชนให้เกิด
การบูรณาการด้านงบประมาณจากหน่วยงานดังกล่าว เพ่ือลดปัญหาด้านงบประมาณที่มีอย่างจ ากัด  
โดยระยะเริ่มต้นชุมชนอาจประสานให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกลางในการประสาน
กิจกรรมดังกล่าว เช่น การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เกิดความยั่งยืนควบคู่กับการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน โดยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ไม่ต้องมี
การเผา เช่น กาแฟ ล าไย หรือไม้ผลยืนต้น อ่ืน ๆ 
 
 
 
 



 
๑๙๔ 

 

๙.๗ ข้อเสนอแนะต่อการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรเป็นหน่วยงานกลางในการยกระดับความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน ด้วยการยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีบทบาท  
ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ เช่น  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัย 
เพ่ือท้องถิ่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หน่วยงานภาคเอกชนที่ด าเนิน
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เช่น ปูนซีเมนต์ไทย (SCG) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย หน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสถานศึกษาในพ้ืนที่ โดยการ
จัดตั้งสถาบันในการขับเคลื่อนการบูรณาการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือร่วมกัน จะช่วยลด
ความซ้ 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  
 
๙.๘ ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับนโยบาย 
 ๑. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้า
ระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยน าข้อเสนอแนะในการศึกษานี้ไปใช้
ประโยชน์และเป็นแนวทางการด าเนินกิจกรรมในอนาคต 
 ๒. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลักดันให้เกิด
กฎหมายลูกของ พ.ร.บ. ป่าชุมชน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น กฎกระทรวงที่ว่าด้วยการบูรณาการจัดการ 
เชิงพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับบริบทกิจกรรมสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผา 
ในที่โล่งและหมอกควันโดยน าผลการศึกษานี้ไปใช้เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไป
พิจารณาใช้ประกอบการออกกฎหมายที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ และลดปัญหาข้อจ ากัดได้ในอนาคต 
อย่างเร็วที่สุด 
 ๓. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรมีนโยบายในการสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งสถาบันหรือ 
องค์กรกลางเพ่ือให้เกิดการบูรณาการด้านงบประมาณและกิจกรรมร่วมกันในการแก้ไขปัญหาปัญหาไฟป่า
และหมอกควันจากการเผาในที่โล่ง 
 
๙.๙  ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และลดหมอกควัน 
   จากข้อมูลทางสถิติ  พบว่า ปัจจัยการสนับสนุนให้มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น  
จะส่งผลให้ความรุนแรงของพฤติกรรมการเผาในที่โล่งลดลง และการสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน  
มีรายได้เพ่ิมขึ้น จะส่งเสริมให้ปัญหาความรุนแรงไฟป่าและความรุนแรงของพฤติกรรมการเผาในที่โล่ง
ลดลง แต่การสนับสนุนให้มีพ้ืนที่การปลูกข้าวโพดเพ่ิมขึ้น และการมีพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์มากในพ้ืนที่  
จะส่งผลให้พื้นที่มีความรุนแรงของปัญหาความรุนแรงของพฤติกรรมการเผาในที่โล่งเพ่ิมขึ้น มีข้อเสนอแนะ
ต่อการด าเนินนโยบายของรัฐบาล ดังนี้  



 
๑๙๕ 

 

    ๑. การมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนของรัฐบาล อาจเป็นการสนับสนุนให้คนเข้ามา
ท่องเที่ยวในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น และอาจช่วยให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น การด าเนินนโยบาย
ดังกล่าวจะสามารถลดปัญหาความรุนแรงไฟป่าในพ้ืนที่ และลดปัญหาความรุนแรงของพฤติกรรมการเผา
ในที่โล่งได้ ดังนั้นการด าเนินนโยบายของรัฐบาลควรส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยว และการสนับสนุน
เศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่อง 
    ๒. รัฐบาลควรมีมาตรการควบคุมการปลูกข้าวโพดบนพื้นที่สูง เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
ส่งเสริมความรุนแรงของปัญหาความรุนแรงของพฤติกรรมการเผาในที่โล่งเพ่ิมขึ้น ควรส่งเสริมสนับสนุน
การปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน และมีการให้ความรู้การท าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย 
ส าหรับการปลูกข้าวโพดบนพ้ืนที่ราบควรสนับสนุนให้ เกษตรกรเข้าถึงความช่วยเหลือด้านปัจจัย
กระบวนการผลิตโดยให้ไถกลบตอซังแทนการเผา 
    ๓. ในการท าเกษตรกรรมบนพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิเกษตรกรจะไม่สามารถขอรับการสนับสนุน
จากรัฐบาลในการท าเกษตรกรรมแบบไถกลบได้ ดังนั้นรัฐบาลควรเร่งส ารวจพ้ืนที่เพ่ือหามาตรการในการ
ออกเอกสารสิทธิ์ เช่น เอกสารสิทธิ์ท ากิน (สทก.) และ เอกสาร สปก. รวมถึงเอกสารสิทธิ์ในรูปแบบอ่ืน ๆ 
ที่สามารถใช้เป็นหลักฐานการขอรับการสนับสนุนท าเกษตรกรรมแบบไถกลบได ้ 
 
๙.๑๐ ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
    ๑. การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาในพ้ืนที่ภายใต้ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและ
ชุมชนต้นแบบปลอดการเผา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและลดหมอกควัน 
ชุมชนส่วนใหญ่มีทุนด้านการจัดการชุมชนที่เข้มแข็งส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง  
ของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควันประสบความส าเร็จ ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ภายนอกกิจกรรม เพ่ือยืนยันความส าเร็จของ
กิจกรรมดังกล่าว 
   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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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม ผู้น าศูนย์เรียนรู้ และผู้น าชุมชน 
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แบบสอบถามประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ประเด็นสนทนากลุม่ 
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ภาคผนวก ง 
การประชุมชี้แจงและให้ข้อคิดเห็นโครงการตดิตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรม

สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โลง่ 
และลดหมอกควัน 

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชมุเวยีงพนา ชั้น ๑  
โรงแรมล าปางเวียงทอง อ าเภอเมอืงล าปาง จงัหวัดล าปาง 
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การประชุมชี้แจงและให้ข้อคิดเห็นโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความ 
เข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเวียงพนา ชั้น ๑  
โรงแรมล าปางเวียงทอง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

 
ความเป็นมาของการจัดประชุม 

ตามที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษา 
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด าเนินโครงการ “ติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง 
ของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ วิเคราะห์กลไกและกระบวนการด าเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรคตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ เพื่อเสนอบทเรียนและแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสมใน
การพัฒนาการท างานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินการโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกรอบการด าเนินงาน  
คณะที่ปรึกษาได้ก าหนดประชุมชี้แจงและให้ข้อคิดเห็นโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรม
สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน เมื่อวันอังคารที่ 
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมล าปางเวียงทอง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง โดยได้เชิญ 
ศูนย์การเรียนรู้หมู่ บ้ านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา  ส านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผู้เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานโครงการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงและให้ข้อคิดเห็นโครงการติดตามประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน  
ในวัน เวลา และสถานทีด่ังกล่าว 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือประชุมชี้แจงและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องโครงการติดตามประเมินผลการด าเนิน

กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 

 

 

 

 

 

 

 



 
๒๓๒ 

 

    

รายช่ือผู้ร่วมประชุม 

   ๑) ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จ านวน ๒๘ คน  

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
๑ นายจรูญ ปิยชาติภาคกุล ประธานชุมชนบ้านหัวน้ าแม่สะกึด จังหวัดแม่ฮ่อนสอน 
๒ นายชัยเดช สุทินกรณ์ ประธานชุมชนบ้านต่อแพ จังหวัดแม่ฮ่อนสอน 
๓ นายสมนึก แก่งเจิง ประธานชุมชนบ้านดง และบ้านห้วยห้อม จังหวัดแม่ฮ่อนสอน 
๔ นายผดุง ยานะรินทร์ ประธานชุมชนบ้านม่วงสร้อย จังหวัดแม่ฮ่อนสอน 
๕ นายพนม นามผลาญ ประธานชุมชนบ้านแม่ก้ึดหลวง จังหวัดตาก 
๖ นายธวัชชัย แก้วทรัพย์ ประธานชุมชนบ้านท่าไผ่ จังหวัดตาก 
๗ นายสง่า มูลภี ประธานชุมชนบ้านท่าปุยตก จังหวัดตาก 
๘ นายอ้วน ภูมิภาค แกนน าชุมชนบ้านต้นต้อง จังหวัดล าปาง 
๙ นายผิน เปนุจา ชุมชนบ้านขอใต้ จังหวัดล าปาง 

๑๐ นายอดิเรก สวยสด ประธานชุมชนบ้านร่องเคาะ จังหวัดล าปาง 
๑๑ นางศริวรรณ รู้มี ประธานชุมชนบ้านหัวทุ่ง จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๒ นายเมธาพันธ์ เฟื่องฟูกิจการ ประธานชุมชนบ้านม้ง-ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๓ นายศิริชัย ศิริปัญญา ประธานชุมชนบ้านแม่แมะ จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๔ นายนคร ผาแก้ว ประธานชุมชนบ้านผาขวาง จังหวัดน่าน 
๑๕ นายอ านวย สารเถื่อนแก้ว ประธานชุมชนบ้านป่าเป้า จังหวัดน่าน 
๑๖ นายศรชัย ใต้ตา ประธานชุมชนบ้านดอนมูล จังหวัดล าพูน 
๑๗ นางพรหมภัสสร บุตรดาจารุพงศ์ ผู้แทนประธานชุมชนบ้านใหม่กาดเหนือ จังหวัดล าพูน 
๑๘ นายธีรวัฒน์ ต๊ะวิกา ประธานชุมชนบ้านทุ่งศรี  จังหวัดแพร่ 
๑๙ นายกฤษดา อินทราวุธ ประธานชุมชนบ้านวังหงษ์ จังหวัดแพร่ 
๒๐ นายสุชาติ สมบูรณ์เถลิง ประธานชุมชนบ้านน้ าพร้าว จังหวัดแพร่ 
๒๑ นายทอน ใจดี ประธานชุมชนบ้านปี้ จังหวัดพะเยา 
๒๒ นางนารี เวียงค า ประธานชุมชนบ้านดอนเงิน จังหวัดพะเยา 
๒๓ นายภคิน มโนชัย ประธานชุมชนบ้านค่าไพบูลย์ จังหวัดพะเยา 
๒๔ นายมนต์ชัย พึ่งเกษม ทสม. ผู้แทนประธานชุมชนบ้านร่องปอ จังหวัดผะเยา 
๒๕ นายบุญนาค จอมธรรม ประธานชุมชนบ้านแม่ห่างใต้ จังหวัดเชียงราย 
๒๖ นายวัฒนพงษ์ อุ่นกันทา ประธานชุมชนบ้านแม่เลียบ จังหวัดเชียงราย 
๒๗ นายอิ่นแก้ว สันอุดร ประธานชุมชนบ้านทุ่งห้าเหนือ จังหวัดเชียงราย 
๒๘ นายประวิท ธุระเวร ประธานชุมชนบ้านห้วยขมนอก จังหวัดเชียงราย 

 

 

 



 
๒๓๓ 

 

    

        ๒) ผู้ติดตามศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จ านวน ๖ คน 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑ คุณสีดอน แสนเทพ บ้านดอนมูล จังหวัดล าพูน 
๒ นายแสงเดือน ต้องใจ บ้านแม่ก้ึดหลวง จังหวัดตาก 

๓ นายเจนวิทย์ ฤกษ์เชาว์ ชุมชนบ้านดอยปุย เชียงใหม่ 
๔ นางนัฎฐ มนกาญจน์ บ้านม่วงสร้อย จังหวัดแม่ฮ่อนสอน 

๕ นายกล้านรงค์ หงษ์ใจ ชุมชนบ้านวังหงษ์ จังหวัดแพร่ 
๖ นายถาวร อ่อนนวล ชุมชนบ้านปี้ จังหวัดพะเยา 

 

๓) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จ านวน ๕ คน  

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑ นายประสงค์ แก้วบุญปั้น นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ล าปาง 

๒ นางสาวกนกวรรณ ตาชู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าพูน 

๓ นางวาสนา ทนงรบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก 

๔ นายคมสันต์ วิสิทธิสาตร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน 

๕ นายสมคิด ปัญญาดี เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

 

๔) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑๗ คน 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส าหรับงานจ้างติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 

๑ นางสาวนงลักษณ์ ขิรณะ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจและติดตามประเมินผล/ประธาน
กรรมการ 

๒ นางสาวสุพรรณี สุวรรณชาติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ/กรรมการ 
๓ นายชัยพล จันทะวัง นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ/กรรมการ 
๔ นายวรพจน์ จิ้วไม้แดง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ/กรรมการ 
๕ นางสาวล าพูล กลั่นเชื้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/กรรมการและเลขานุการ 



 
๒๓๔ 

 

    

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 

๖ นางสาวหฤทัย ปภุสสโร ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

๗ นายอาวุธ สงกะมิลินท์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
๘ นางสาวอัจฉริยา จิตต์ทวีทรัพย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
๙ นางสาววิริยาพร มาทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

๑๐ นางสาวปาริฉัตร ฑีฆายุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๑ นางสาวเรวดี รักษ์ณรงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๒ นายฮารูน อมฤก พนักงานขับรถยนต์ 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โครงการการรณรงค์ สร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่ง
และหมอกควันและโครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม 
๑๓ นางสาวเพชรดา อ้อชัยภูมิ ผู้อ านวยการกลุ่มรณรงค์ 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องโครงการการสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาค
ประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน 
๑๔ นางสาวอัญชลี พงษ์ค ามูล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
๑๕ นางณัชกมล รัตนกรี นักวิชาการเผยแพร่ 
๑๖ นางสาวปียาลัคน์ มั่นคง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
๑๗ นางสาวนาตยา อู่มั่น เจ้าพนักงานธุรการ 

 
๕) ส านักศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน ๙ คน 

 
สรุปยอดผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จ านวน ๖๕ คน 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

๑ ผศ.ดร.สามชาย ศรีสันต์ หัวหน้าโครงการ 
๒ นายเศรษฐภูมิ บัวทอง ผู้จัดการโครงการ/นักวิจัย 
๓ ดร.ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล วิทยากรรับเชิญ 
๔ นายนิพล ธรรมวงศ์ นักวิชาการโครงการ 
๕ นางสาวสุนทรี กอนไธสง ผู้ประสานงานโครงการ 
๖ นางสาวนูรีมะห์ ลูดิง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
๗ นายปวิช ทัศน์ศิริ ผู้ช่วยนักวิจัย 
๘ นางสาวปัทมาวรรณ แป้นศิริ ผู้ช่วยนักวิจัย 
๙ นายชนกชนน์ ทองปลูก ผู้ช่วยนักวิจัย 



 
๒๓๕ 

 

    

 

 
 

ก าหนดการเข้าร่วมประชุมชี้แจงและให้ข้อคิดเห็น 
“โครงการติดตามประเมนิผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของ เครือข่ายเฝ้าระวัง

และป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน” 
วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมเวียงพนา ช้ัน ๑ โรงแรมล าปางเวียงทอง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.  ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน แสดงเอกสารหลักฐานค่าเดินทาง  
                               และร่วมรับประทานอาหารเช้า 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๐ น.  กล่าวเปิดการประชุม 

โดย นางสาวหฤทัย ปภุสสโร  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

๐๙.๑๐ - ๑๐.๐๐ น.  น าเสนอการด าเนิน “โครงการกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
                               เฝ้าระวัง และป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน” 
   - โครงการการสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลด 
                                การเผาในที่โล่งและหมอกควัน 
     โดย   นายวรพจน์ จิ้วไม้แดง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ  
             ผู้แทนกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
                                                  และสิ่งแวดล้อม    
   - โครงการการรณรงค์ สร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่ง 
                                 และหมอกควัน และโครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอด 
    การเผาโดยการมีส่วนร่วม  
                                          โดย   นางสาวเพชรดา อ้อชัยภูมิ ผู้อ านวยการกลุ่มรณรงค์  
                                                  ผู้แทนกองส่งเสริมและเผยแพร่ 
   - โครงการพัฒนากลไกเครื่องมือความร่วมมือที่เอื้อกับการท างานกับภาคีต่าง ๆ  
     ในระดับพ้ืนที่ 
    โดย   นางสาวสุพรรณี สุวรรณชาติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
                     ผู้แทนศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง   
 



 
๒๓๖ 

 

    

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  - ชี้แจงการด าเนินโครงการ “ติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน” 

โดย   รศ.ดร.สามชาย ศรีสันต์ และคณะวิจัย 
          ส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง 

                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 - ผู้เข้าร่วมประชุม (ประธานชุมชน) ส่งแบบสอบถามคืนต่อเจ้าหน้าที่โครงการ  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  ประชุมกลุ่มย่อย  
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  สรุปผลการจัดประชุม    
    โดย   รศ.ดร.สามชาย ศรีสันต์  

        ส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง 
                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๓๗ 

 

    

รายละเอียดการด าเนินการจดัประชุม 

  โครงการประชุมชี้แจงและให้ข้อคิดเห็นโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเวียงพนา ชั้น ๑ โรงแรมล าปางเวียงทอง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง  
มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๖๕ คน ประกอบด้วย ผู้แทนศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา
และชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จ านวน ๒๘ คน ผู้ติดตามผู้แทนศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา
และชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จ านวน ๖ คน เจ้าหน้าที่จากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดจาก จ านวน ๕ คน เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑๗ คน  
และคณะที่ปรึกษา จ านวน ๙ คน  

 

 

 
 

 

 

นางสาวหฤทัย ปภุสสโร ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์  
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กล่าวเปิดประชุม 

 
 โดยมีรายละเอียดการด าเนินการประชุมดังนี้  

เวลา ๙ .๐๐  น . – ๑๐ .๐๐  น . ที มปรึกษาส านั ก งานศูนย์ วิจั ยและให้ ค าปรึกษาแห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มอบเวทีให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม น าเสนอการด าเนินโครงการ
“กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน”  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี นายวรพจน์ จิ้วไม้แดง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ผู้แทนกอง
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น าเสนอโครงการการสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือ
กับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน นางสาวเพชรดา อ้อชัยภูมิ ผู้อ านวยการ 
กลุ่มรณรงค์ ผู้แทนกองส่งเสริมและเผยแพร่ น าเสนอโครงการการรณรงค์ สร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์
ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน และโครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาโดย
การมีส่วนร่วม และนางสาวสุพรรณี สุวรรณชาติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ ผู้แทนศูนย์สารสนเทศ
สิ่งแวดล้อม น าเสนอโครงการพัฒนากลไกเครื่องมือความร่วมมือที่ เอ้ือกับการท างานกับภาคี ต่าง ๆ  
ในระดับพ้ืนที ่

 
 
 

 



 
๒๓๘ 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

เจ้าของโครงการน าเสนอการด าเนินงานโครงการ 
เวลา ๑๐.๓๐–๑๒.๐๐ น. ทีมที่ปรึกษา ส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ น าโดย รศ.ดร.สามชาย ศรีสันต์ หัวหน้าโครงการ “ติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรม
สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน” กล่าวแนะน าทีม
นักวิจัย ชี้แจงโครงการติดตามประเมินผล และวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ และมอบหมายให้ 
นายเศรษฐภูมิ บัวทอง ผู้จัดการโครงการฯ น าเสนอวิธีการจัดเก็บข้อมูลการศึกษา พร้อมให้ผู้ร่วมประชุม
ท าแบบสอบถามเพ่ือน ามาจัดประชุมกลุ่มย่อยในช่วงภาคบ่าย 

 
 

 

 

 

 

 

รศ.ดร.สามชาย ศรีสันต์ หัวหน้าโครงการ กล่าวแนะน าทีมนักวิจัย พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ 
ของโครงการติดตามประเมินผลกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวัง 

และป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 



 
๒๓๙ 

 

    

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น (Focus group) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง โดยแบ่งห้องประชุมออกเป็น ๒ ห้อง คือ ๑) ห้องประชุมกลุ่มย่อยศูนย์
เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา และ ๒) ห้องประชุมกลุ่มย่อย
ผู้ปฏิบัติงานส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกับผู้ปฏิบัติงานกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  

1) ห้องประชุมกลุ่มย่อยศูนยเ์รียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนตน้แบบปลอดการเผา 
        การประชุมกลุ่มย่อยศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ที่ปรึกษาทราบถึงสถานการณ์ปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ ทราบถึงกิจกรรมที่รัฐร่วมกับ
ชุมชุนสามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ ผลลัพธ์จากการจัดกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค 
ตลอดจนแนวทางข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เนื่องจากในการจัดประชุมครั้งนี้มีผู้น าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบ
ปลอดการเผา เข้าร่วมกว่า ๒๘ ชุมชน คณะที่ปรึกษาได้ด าเนินการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น ๓ กลุ่ม  
โดยแบ่งกลุ่มเป็น ๑) กลุ่มชุมชนที่มีสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน ระดับน้อย ๒) กลุ่มชุมชนที่มีสถานการณ์
ปัญหาหมอกควัน ระดับปานกลาง และ ๓) กลุ่มชุมชนที่มีสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน ระดับมาก  
โดยพิจารณาจากการประเมินตนเองถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่ในปัจจุบัน (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒)  
มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 



 
๒๔๐ 

 

    

 กลุ่มที่ ๑ ชุมชนที่มีสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน ระดับน้อย 
กลุ่มชุมชนมีสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน ระดับน้อย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสมาชิกจ านวน ๗ คน 

ที่ร่วมระดมความเห็น ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑ นายทอน ใจดี ประธานชุมชนบ้านปี้ จังหวัดพะเยา 
๒ นางศิริวรรณ รู้มี ประธานชุมชนบ้านหัวทุ่ง จังหวัดเชียงใหม่  
๓ นายพนม นามผาญ ประธานชุมชนบ้านแม่ก๊ึดหลวง จังหวัดตาก 
๔ นายสง่า มูลดี ประธานชุมชนท่าปุยตก จังหวัดตาก 
๕ น.ส.พรหมภัสสร บุตรดาจารพุงศ์ ผู้แทนประธานชุมชนบ้านใหม่กาดเหนือ จังหวัดล าพูน 
๖ นายกฤษดา อินทราวุธ ประธานชุมชนบ้านวังหงส์ จังหวัดแพร่ 
๗ นายนคร ผาแก้ว ประธานชุมชนบ้านผาขวาง จังหวัดน่าน 

 

ด าเนินกระบวนการกลุ่มโดย รศ.ดร.สามชาย ศรีสันต์ อาจารย์ประจ าวิทยาลัยพัฒนศาสตร์  
ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าโครงการฯ และมีนายนิพล ธรรมวงศ์ นักวิชาการ  
โครงการ เป็นผู้ช่วยกระบวนการกลุ่ม โดยผลการประชุมกลุ่ม ๑ ชุมชนที่มีสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน
ระดับน้อย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 ๑) สถานการณ์ปัญหาหมอกควันในพื้นท่ี สรุปได้ดังนี้ 
 (๑) สถานการณ์ปัญหาหมอกควันในพื้นท่ี จ านวน ๗ ชุมชน ใน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา         
เชียงใหม่ ตาก ล าพูน แพร่ และจังหวัดน่าน ประสบปัญหาหมอกควันที่น้อยกว่าพ้ืนที่ชุมชนอ่ืน แต่ปัญหา
หมอกควันในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความรุนแรงมากกว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งทุกพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้งที่
ยาวนานกว่าปีที่ผ่านมา ฤดูฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานผิดปกติจึงเป็นสาเหตุหลักของปัญหาหมอกควันในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒  
 (๒) ปัญหาหมอกควันในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความรุนแรงมากกว่าปีก่อน เนื่องจากภัยแล้งมาเร็ว
กว่าปกติ รวมถึงฤดูแล้งมีความยาวนานมาก กว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนช้าผิดปกติ ท าให้ป่าแห้งแล้งไปด้วย
เชื้อเพลิง จนเกิดปัญหาไฟป่าตามธรรมชาติบ่อยครั้ง จนลุกลามไปสู่เรื่องปัญหาหมอกควันในเวลาต่อมา 
และเมื่อเกิดปัญหาไฟป่าครั้งใหญ่จึงไม่สามารถควบคุมได้ในหลายครั้ง ทั้งระยะเวลาการมาตรการการชิง
เผาก่อนระยะเวลาตามก าหนดท าในระยะเวลากระชั้นชิดเกินไปในระยะเวลาคาบเกี่ยวกับภัยแล้ง จึงท าให้
ทุกชุมชนชิงเผาพร้อม ๆ กัน เกิดปัญหาหมอกควันเพ่ิมมากยิ่งขึ้น “… ครั้งนี้ภัยแล้งมาไวกว่าปกติ และแล้ง
นานมาก อากาศร้อนมากเลยท าให้เกิดไฟป่าบ่อยครั้ง บางครั้งบ่อยมากจนความคุมไม่ได้ และระยะเวลาชิง
การเผามีระยะเวลากระชั้นชิดน้อยเกินไป” 
 (๓) ส่วนมากปัญหาต้นตอไฟป่า คือ เกิดจากสาเหตุฝีมือมนุษย์มากที่สุด จนเกิดเป็นปัญหา
หมอกควันตามมาในหลายเหตุผล เช่น ความเชื่อวัฒนธรรมการเผาเพ่ือหาของป่า เช่น การหาเห็ดเผาะ 
ผักหวาน การล่าสัตว์ การท าเกษตรกรรมบางชนิด เช่น การก าจัดเผาซังข้าวโพด ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและราคา
ถูกในการก าจัดวัชพืช โดยส่วนใหญ่คนในชุมชนจะทราบถึงผู้เผา แต่ไม่สามารถเอาผิดได้“… บางครั้งก็รู้นะ
ว่า คนที่เผาเป็นใคร แต่ก็ไม่เอาผิดไม่ได้ ก็เป็นคนในชุมชนเป็นลูกบ้าน แต่เราก็ขาดหลักฐานเอาผิดอะไร
ไม่ได้ บางครั้งก็กลัวความปลอดภัยของลูกบ้านอาสาสมัครลาดตระเวน รวมถึงกลัวจะขัดแย้งกันภายใน



 
๒๔๑ 

 

    

ชุมชนด้วยอีกเรื่องหนึ่ง” อีกทั้งบางพ้ืนที่มีภูมิประเทศติดชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน เมื่อประเทศเพ่ือน
บ้านมีการเผาหมอกควันก็ข้ามผ่านเข้ามาในประเทศไทย ปัญหาหมอกควันน าเขาเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่
ส่งผลต่อความรุนแรง 
 (๔) รวมถึงการด าเนินการชิงเผาเพ่ือควบคุมไฟป่าของเจ้าหน้าที่รัฐ ในบางครั้งการชิงการเผา
กลับท าให้เกิดไฟไหม้ลุกลามจนควบคุมไม่ได้ สุดท้ายชาวบ้านต้องไปช่วยกันควบคุมดับไฟป่า และในบาง
พ้ืนที่ต้องการงบประมาณควบคุมไฟป่าหมอกควันจึงมีการแกล้งเผาเพ่ือของบประมาณขึ้น “…ในหลายครั้ง
ไฟป่าที่ควบคุมไม่ได้กลับเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ลงมือแกล้งเผาเพ่ือควบคุมไฟป่า แต่บางครั้งการ
แกล้งเผากลับควบคุมไม่ได้จึงเกิดเหตุไฟลามใหญ่โตขึ้น สุดท้ายเจ้าหน้าที่กลับไม่ได้ดับไฟป่า เองกลับ
กลายเป็นชาวบ้านต้องด าเนินการช่วยกันดับไฟแทน” 
 (๕) ในหลายชุมชน ไม่มีบ่อขยะหรือพ้ืนที่จัดการทิ้งขยะอย่างเป็นระบบ และไม่มีเตาเผา
ท าลายที่ได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการเผาขยะในที่โล่งแทน “… หาก
ว่าชุมชนสามารถจัดการได้เป็นไปตามมาตรฐาน มีเตาเผาขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะท าให้สามารถ
ลดปัญหามลพิษและหมอกควันลงได้ในระดับหนึ่ง” 
 (๖) งบประมาณและอุปกรณ์ในการจัดการไฟป่าที่ได้รับไม่เพียงพอ มีความล่าช้าไม่ทันต่อ
ความต้องการ และขาดความเท่าเทียมด้านงบประมาณ “…หากรัฐสนับสนุนงบประมาณตรงสู่ชุมชน ไม่
ต้องผ่านหลายหน่วยงาน จะท าให้ได้งบประมาณเร็วขึ้น อีกทั้งอยากให้ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณที่เท่า
เทียมกัน บางพ้ืนที่ติดกันแทบจะเกิดปัญหาไฟป่าพอ ๆ กัน กลับได้งบประมาณไม่เท่ากัน อุปกรณ์การ
จัดการควบคุมไฟป่าก็ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ” 
 (๗) สุดท้ายปัญหาหมอกควัน ท าให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในภาคเหนือเป็น
อย่างมาก ชาวบ้านประสบปัญหาเรื่องสุขภาพทางระบบเดินหายใจ “… ผลกระทบจากหมอกควันท าให้
เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ซึ่งผู้ได้รับผลกระทบส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุและเด็ก ผู้ที่ เป็นโรค
ทางเดินหายใจอยูแ่ล้ว คนที่เป็นโรคปอด” 
 ๒) กิจกรรมที่ชุมชนร่วมกับภาครัฐ มีดังนี้ 
 (๑ ) กิ จกรรมที่ ชุ มชนร่ วมกั บภาครั ฐในการลดการเผาในที่ โล่ งและปั ญหาหมอกควั น  
ทุกชุมชนมีความคล้ายคลึงกัน คือ ๑) การบูรณาการระหว่าง วัด ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในการจัดการการเผาและหมอกควัน ๒) การร่วมกับภาครัฐ
จัดท าฝายชะลอน้ าและแนวกันไฟ เพ่ือรองรับความพร้อมหากเกิดเหตุไฟป่าและหมอกควัน จัดเวรยาม
ลูกบ้านเพ่ือเฝ้าระวัง ลาดตระเวนตรวจตราไม่ให้เกิดไฟป่าจากธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ ๓) การตั้ง
กฎระเบียบแบบแผนข้อตกลงบทลงโทษในการปฏิบัติภายในชุมชนหมู่บ้านอย่างเคร่งครัดเรื่องการควบคุม
เผาและหมอกควัน และ ๔) การประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ และป้ายสปอตของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ไปสู่ลูกบ้านในชุมชน 
 (๒) การบูรณาการระหว่าง วัด ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถท าให้ชุมชนมีประสิทธิภาพเป็นอย่างดี รวมถึงเป็นการกระจายข่าว
สื่อสารให้เข้าใจตรงกันภายในชุมชนและระดมความคิดป้องกันปฏิบัติปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  
 สร้างความร่วมมือระหว่างชาวบ้านในชุมชนผ่านระหว่างโรงเรียนที่มีทั้งครูผู้อบรมสั่งสอนให้กับนักเรียน
ลูกหลานในชุมชน วัดที่มีพระสงฆ์เป็นศูนย์กลางความเชื่อศรัทธาของชาวบ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลตระหนักถึงปัญหาของสุขภาพผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทนของชาวบ้าน  และองค์การ
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บริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าด าเนินการจัดการทางด้านขยะเพ่ือลดปัญหาการเผาก าจัดผิดวิธีเพ่ือลดปัญหา
หมอกควัน การบูรณาการที่กล่าวมาข้างต้นจะสามารถบริหารจัดการลดปัญหาหมอกควัน ท าให้ชุมชนรู้
ตระหนักถึงปัญหา และกระจายข่าวสาร ได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่ง 
  (๓) การร่วมกับภาครัฐจัดท าฝายชะลอน้ าและแนวกันไฟ เพ่ือเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุ
ไฟป่าและหมอกควัน จัดเวรยามลูกบ้านเพ่ือเฝ้าระวัง ลาดตระเวนไม่ให้เกิดไฟป่าจากธรรมชาติและฝีมือ
มนุษย์ในปี ๒๕๖๒ ทุกชุมชนยังด าเนินการกิจกรรมท าฝายชะลอน้ าและแนวกันไฟ เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือ
กับปัญหาไฟป่า แต่การด าเนินงานยังประสบปัญหาด้านงบประมาณ กล่าวคือ งบประมาณที่จัดสรรไม่
เพียงพอต่อความต้องการในหลาย ๆ พ้ืนที่ ท าให้หลายพ้ืนที่ต้องด าเนินการระดมทุนเองในชุมชน  
  (๔) การตั้งกฎ ระเบียบ ข้อตกลงบทลงโทษในการปฏิบัติภายในชุมชนหมู่บ้านอย่างเคร่งครัด 
เรื่องการควบคุมเผาและหมอกควัน โดยมีการเรียกประชุมท าความเข้าใจกับคนในชุมชนรับรู้ให้ทั่วถึง 
พร้อมสร้างข้อตกลงกฎ ระเบียบ ข้อตกลงรวมไปถึงบทลงโทษร่วมกัน เพ่ือให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
และมีวางแผนก าหนดระยะเวลาในการท ากิจกรรมชิงเผาร่วมกัน เพ่ือลดเชื้อเพลิงสะสมที่อาจจะน ามาสู่
ปัญหาไฟป่าในอนาคต 
 (๕) การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ข่าวจากภาครัฐไปถึงคนในชุมชน เช่น  
น าสื่อป้ายสปอตโฆษณาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปติดในชุมชน การประกาศเสียงตามสาย 
วิทยุชุมชน รถกระจายเสียง เพ่ือสื่อสารมาตรการการรณรงค์ปลอดการเผา การให้ความรู้ด้านการท า
เกษตร การจัดการขยะวัชพืชอย่างถูกวิธี ซึ่งวิธีนี้จะท าให้ชาวบ้านรับรู้ปัญหา เข้าใจ และเกิดความ
ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเผา แต่อย่างไรก็ตามในกลุ่มสะท้อนว่า การด าเนินการด้านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ควรจะปรับปรุงให้เกิดความชัดเจน เช่น ป้ายควรมีขนาดใหญ่ชัดเจนสะดุดสายตา ควรให้
มีพรีเซนเตอร์ดารานักร้องที่ชาวบ้านรู้จักชื่นชอบมาช่วยเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมควรสนับสนุนและเพ่ิมจ านวนศูนย์การเรียนรู้ปลอดการเผามากขึ้น ทั้งด้านงบประมาณและ
อุปกรณ์ เพราะศูนย์เรียนรู้จะเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้และวิธีการด าเนินงานจัดการเรื่องปลอด
การเผาและลดหมอกควันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓) แนวทางการแก้ไขปัญหา สมาชิกกลุ่มได้ก าหนดมาตรการที่อยากให้ภาครัฐด าเนินการ 
ร่วมกัน ดังนี้ 

  (๑) ภาครัฐให้การสนับสนุนงบประมาณในทางตรงโดยไม่ต้องผ่านจากหน่วยงานราชการ  
แต่ให้งบประมาณผ่านชุมชนโดยตรง รวมถึงทั้งอุปกรณ์ในการจัดการไฟป่า และสนับสนุนค่าตอบแทน
ชาวบ้านในการจัดการไฟป่า 

  (๒) ภาครัฐให้งบประมาณสนับสนุนการปลูกข้าวโพดแบบไถกลบตอซัง เพ่ือลดปัญหาการเผา
ตอซังข้าวโพด 

  (๓) ภาครัฐให้การสนับสนุนงบประมาณในการสร้างเตาเผาขยะที่มีมาตรฐานในชุมชน  
และจัดสรรพ้ืนที่ในการทิ้งขยะอย่างเหมาะสม หรือ อบรมให้ความรู้เรื่องการท าปุ๋ยจากเศษขยะเพ่ือเป็น
ช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 

  (๔) ควรยืดหยุ่นระยะเวลาการเผาให้เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือไม่ให้ตรงกันกับชุมชนอ่ืน ๆ ในพ้ืน
ข้างเคียงกัน เพ่ือไม่ให้การชิงการเผาตรงกันในช่วงเวลาเดียวกันจนสะสมเพิ่มจ านวนหมอกควัน 

  (๕) ตั้งกฎ ระเบียบ แบบแผน ข้อตกลง บทลงโทษในการปฏิบัติภายในชุมชนอย่างเคร่งครัด 
ให้มคีวามเข้าใจให้ตรงกันของคนในชุมชน 



 
๒๔๓ 

 

    

  (๖) เพ่ิมสื่อด้านอ่ืน ๆ เรื่องปลอดการเผา เช่น ท าป้ายให้มีขนาดใหญ่ชัดเจน ประกาศเสียงตามสาย 
เพ่ิมข้อมูลข่าวสาร และมีพรีเซนเตอร์ดารานักร้องให้เข้ากับยุคสมัยเป็นที่รู้จักให้ชาวบ้านเกิดความสนใจ 

    (๗) การส่งเสริมตั้งศูนย์การเรียนรู้ปลอดการเผาภายในชุมชน สนับสนุนทางด้านงบประมาณ
และอุปกรณ์สื่อต่าง ๆ มีการจัดอบรม การศึกษาดูงาน หากชุมชนมีศูนย์การเรียนรู้จะสามารถเกิดการ
แข่งขันระหว่างพ้ืนที่ข้างเคียงเป็นเชิงเปรียบเทียบ จึงสามารถลดความคุมหมอกควันการเผาได้ในอีกระดับหนึ่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๔๔ 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

การประชุมกลุ่มย่อยชุมชนที่มีสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน ระดับน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

กระดาษฟลิปชาร์ทการประชุมกลุ่มย่อยชุมชนที่มีสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน ระดับน้อย 

 

 

กลุ่มที่ ๑ แผน่กลุ่มที่ ๑ แผน่ที ่๒ 

กลุ่มที่ ๑ แผน่ที ่๑ 



 
๒๔๕ 

 

    

 กลุ่มที่ ๒ ชุมชนที่มีสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน ระดับปานกลาง 
          กลุ่มชุมชนมีสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน ระดับปานกลาง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสมาชิกจ านวน ๘ 
คน ที่ร่วมระดมความเห็น ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
๑ นายจรูญ ปิยชาติภาคกุล ประธานชุมชนบ้านหัวน้ าแม่สะกึด จังหวัดแม่ฮ่อนสอน 
๒ นายธวัชชัย แก้วทรัพย์ ประธานชุมชนบ้านท่าไผ่ จังหวัดตาก 
๓ นายผิน เปนุจา ชุมชนบ้านขอใต้ จังหวัดล าปาง 
๔ นายเมธาพันธ์ เฟื่องฟูกิจการ ประธานชุมชนบ้านม้ง -  ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ 
๕ นายอิ่นแก้ว สันอุดร ประธานชุมชนบ้านทุ่งห้าเหนือ จังหวัดเชียงราย 
๖ นายศิริชัย ศิริปัญญา ประธานชุมชนบ้านแม่แมะ จังหวัดเชียงใหม่ 
๗ นายผดุง ยานะรินทร์ ประธานชุมชนบ้านม่วงสร้อย จังหวัดแม่ฮ่อนสอน 

 
ด าเนินกระบวนการกลุ่ม โดย ดร.ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล  อาจารย์ประจ าวิทยาลัยพัฒนศาสตร์  

ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีนายชนกชนน์ ทองปลูก เป็นผู้ช่วยกระบวนการกลุ่ม  
โดยผลการประชุมกลุ่ม ๒ ชุมชนที่มสีถานการณ์ปัญหาหมอกควัน ระดับปานกลาง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้  

๑) สถานการณ์ปัญหาหมอกควันในพื้นท่ี สรุปได้ดังนี้ 
        สถานการณ์ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ จ านวน ๘ ชุมชน ใน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 
เชียงใหม่ ตาก ล าปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประสบปัญหาหมอกควันที่อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งในแต่
ละพ้ืนที่ประสบปัญหาหมอกควันแตกต่างกัน โดยทุกชุมชนให้สาเหตุที่เหมือนกัน คือ ในปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ทุกพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้งที่ยาวนานกว่าทุกปี ฤดูฝนมาช้า และนอกจากนี้ยังมีประสบปัญหาภายใน
พ้ืนที่ในด้านของการด าเนินงานเฝ้าระวังปัญหาไฟป่าที่มาจากการ “แกล้งจุดเผา” ซึ่งถือว่าเป็นสาเหตุหลัก
ของปี พ.ศ. ๒๕๖๒  

๒) กิจกรรมที่ชุมชนร่วมกับภาครัฐ มีดังนี้ 
        (๑) กลุ่มผลักดันไฟ แม่ฮ่องสอน : เป็นกิจกรรมที่ประสบความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาไฟป่า
หมอกควันได้ในระดับหนึ่ง เพราะปัญหาไฟป่าหมอกควันเกิดจากสาเหตุของภัยธรรมชาติส่วนหนึ่ง ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของความกดอากาศจากจีนแล้วก็ไฟป่า ในการแก้ไขปัญหาผลักดันไฟป่าถือเป็นการแก้ไขปัญหา 
ที่ปลายเหตุเพราะมีเหตุการณ์จึงด าเนินการในบางครั้งกว่าจะแก้ปัญหาได้ ไฟป่าก็ลุกลามกินพ้ืนที่เป็น
บริเวณกว้างจึงยากท่ีจะควบคุมปัญหาให้ทัน การแก้ไขปัญหาควรเริ่มต้นจากจิตส านึกของมนุษย์เป็นอันดับ
แรก 

       (๒) ชมรมอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ไฟป่า (ดอยปุย) : กิจกรรมนี้ สมาชิกในกลุ่มให้ความเห็น
ตรงกันว่า เป็นกิจกรรมที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาได้ดี สามารถสร้างจิตส านึกให้คนในชุมชนลดพฤติกรรม
การเผาในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการเผาเพ่ือหาของป่า การเผาเพ่ือล่าสัตว์ และอ่ืน ๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น เดิมเผาป่าเพ่ือล่าสัตว์ ก็เปลี่ยนเป็นการท ากับดักให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์
ที่จะล่า โดยผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ เห็นว่าศูนย์เรียนรู้ฯเป็นสถานที่ที่ผู้น าชุมชนสามารถใช้ถ่ายทอด 
ประชาสัมพันธ์ ในการลดการเผา ซึ่งในปัจจุบันผู้น าชุมชนจะมีการประชุมอบรมการป้องกันไฟป่าเป็น
ประจ าทุกป ี



 
๒๔๖ 

 

    

       (๓) เครือข่ายภูมิพล (จิตอาสา คนในหมู่บ้าน) : เป็นกิจกรรมที่ถือว่ามีประโยชน์ต่อการสร้าง
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการช่วยกันพัฒนาชุมชน แต่ที่ผ่านจ านวนของจิตอาสาในแต่ละชุมชนมีน้อย
เกินไป ท าให้การพัฒนาชุมชนของจิตอาสาล่าช้า เนื่องจากมีจิตอาสาในการท าไม่เพียงพอต่อแผนงานที่
วางแผนไว้ ควรรับสมัครจิตอาสาเพ่ิมจากหลายๆ วิธี เช่น การประกาศประชาสัมพันธ์ การเดินรณรงค์ 
ในรูปแบบต่าง ๆ  

       (๔) เครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่า (อุทยานแห่งชาติ) : เป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง  
เพราะเป็นกิจกรรมตั้งรับสถานการณ์ มีการด าเนินการติดตามข้อมูลด้านสารสนเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิ สถิติการเกิดไฟป่าในพ้ืน โดยเครือข่ายจะด าเนินการวางแผน คาดการเหตุการณ์
สถานการไฟป่า เป็นการท างานเชิงตั้งรับ เมื่อเกิดเหตุสามารถจัดการได้ทันที แต่ปัจจุบันประสบปัญหา
อุปกรณ์ที่ได้รับจากภาครัฐไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการ บางครั้งได้มา
แทบไม่ได้ใช้  

๓) แนวทางการแก้ไขปัญหา สมาชิกกลุ่มได้ก าหนดมาตรการที่อยากให้ภาครัฐด าเนินการร่วมกัน ดงันี้ 
      (๑) งบประมาณควรลงสู่ชุมชนโดยตรง ไม่ผ่านหลายหน่วยงาน ชุมชนสามารถน าไป

ขับเคลื่อนป้องกันปัญหาได้ทันที และงบประมาณควรกระจายอย่างทั่วถึงเท่าเทียมทุกชุมชน 
      (๒) สร้างจิตส านึกให้คนพื้นท่ี ให้มีความตระหนัก ถึงปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

         (๓) เผยแพร่ข่าวสารเรื่องผลร้ายของฝุ่นพิษเมื่อเกินมาตรฐาน ประชาสัมพันธ์วิธีป้องกัน
ตัวเองให้ประชาชนรับรู้ ผ่านช่องทางการสื่อสารของหน่วยงานที่ชัดเจน ออกเอกสารเป็นประกาศของ
จังหวัดอย่างเป็นทางการ 

     (๔) ผ่อนผันมาตรการและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการหาของป่า เช่น อนุญาตให้มีการเก็บ
ของป่าที่เป็นต้นเหตุของเชื้อเพลิง และสร้างผู้น าชุมชนให้เข้มแข็งและคอยดูแลเป็นหูเป็นตาร่วมกับ
เจ้าหน้าที ่

     (๕) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เสบียงและสิ่งจ าเป็น ให้กับชุมชนอาสาสมัครดับไฟป่า 
               (๖) จัดให้มีหลักสูตรท้องถิ่นด้านหมอกควัน-ไฟป่า บรรจุในการศึกษาวิชาพิเศษของพ้ืนที่ 
สร้างความตระหนักและความเข้าใจทุกระดับชั้นการศึกษา เพ่ือให้ความรู้ และปลูกฝังความรับผิดชอบ 
รู้เท่าทัน ร่วมแก้ไขปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๔๗ 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

การประชุมกลุ่มย่อยชุมชนที่มีสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน ระดับปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระดาษฟลิปชาร์ทการประชุมกลุ่มย่อยของชุมชนที่มีสถานการณ์  
ปัญหาหมอกควัน ระดับปานกลาง    

กลุ่มที่ ๒ แผ่น

กลุ่มท่ี ๒ แผ่น
ท่ี ๒ 

กลุ่มท่ี ๒ แผ่น
ท่ี ๓ 



 
๒๔๘ 

 

    

 กลุ่มที่ ๓ ชุมชนที่มีสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน ระดับมาก 
กลุ่มชุมชนมีสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน ระดับมาก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสมาชิกจ านวน ๑๐ คน 

ที่ร่วมระดมความเห็น ดังนี้ 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑ นายบุญนาค จอมธรรม ประธานชุมชนบ้านแม่ห่างใต้ จังหวัดเชียงราย 
๒ นายวัฒนพงษ์ อุ่นกันทา ประธานชุมชนบ้านแม่เลียบ จังหวัดเชียงราย 
๓ นายประวิท ธุระเวร ประธานชุมชนบ้านห้วยขมนอก จังหวัดเชียงราย 
๔ นายธีรวัฒน์ ต๊ะวิกา ประธานชุมชนบ้านทุ่งศรี จังหวัดแพร่ 
๕ นายสุชาติ สมบูรณ์เถลิง ประธานชุมชนบ้านน้ าพร้าว จังหวัดแพร่ 
๖ นายอ านวย สารเถื่อนแก้ว ประธานชุมชนบ้านป่าเป้า จังหวัดน่าน 
๗ นายวัฒนา พิทักษ์แสงเทียน ผู้แทนชุมชนบ้านดง และบ้านห้วยห้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๘ นายชัยเดช สุทินกรณ์ ประธานชุมชนบ้านต่อแพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๙ นายศรชัย ใต้ตา ประธานชุมชนบ้านดอนมูล จังหวัดล าพูน 

๑๐ นายอดิเรก สวยสด ประธานชุมชนบ้านร่องเคาะ จังหวัดล าปาง 
 

 ด าเนินกระบวนการกลุ่มโดย นายเศรษฐภูมิ บัวทอง นั กวิจัยประจ าวิทยาลัยพัฒนศาสตร์  
ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้จัดการโครงการฯ และมีนางสาวนูรีมะห์ ลูดิง และนางสาว
ปัทมาวรรณ แป้นศิริ เป็นผู้ช่วยกระบวนการกลุ่ม โดยผลการประชุมกลุ่ม ๓ ชุมชนที่มีสถานการณ์ปัญหา
หมอกควัน ระดับมาก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 

๑) สถานการณ์ปัญหาหมอกควันในพื้นท่ี สรุปได้ดังนี้ 
(๑) สถานการณ์ปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ จ านวน ๑๐ ชุมชน ใน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด

เชียงราย แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประสบปัญหาหมอกควันที่รุนแรงมากกว่าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยทุกชุมชนให้สาเหตุที่เหมือนกันคือ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกพ้ืนที่ประสบภัยแล้งที่ยาวนาน
กว่าปีก่อน ฤดูฝนมาช้า ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และในปีดังกล่าวหลายพ้ืนที่ประสบปัญหา
รุนแรง เนื่องจากเชื้อเพลิงในป่าถูกสะสมเป็นระยะเวลานาน มีหลายพ้ืนที่ไม่เกิดไฟป่าต่อเนื่องมาเป็นระยะ 
๔- ๕ ปี จนได้รับรางวัลหมู่บ้านปลอดการเผาดีเด่น แต่การที่ป่าปลอดการเผาเป็นระยะเวลานาน ท าให้
เกิดการสะสมของเชื้อเพลิง เช่น เศษซากพืชในป่าจ านวนมาก อีกทั้ง ๓ - ๔ ปีย้อนหลังฤดูฝนมาเร็ว จึงท า
ให้ปัญหาไฟป่าไม่รุนแรงจึงจ าเป็นต้องมีการชิงเผา ซึ่งที่ผ่านมาบางพ้ืนที่ไม่มีการชิงเผาเนื่องจากนโยบายรัฐ
ที่ก าหนดวันห้ามเผาแต่ละปีไม่ตรงกัน ค าสั่งห้ามเผาของแต่ละชุมชนก็แตกต่างกัน “...ชุมชนที่ติดกันแต่อยู่
ต่างเขต ต่างอ าเภอ ต่างจังหวัด เมื่อชุมชนติดกันเผาได้ แต่อีกชุมชนเผาไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่อยู่ในเขตป่าเดียวกัน 
ท าให้การบริหารจัดการเชื้อเพลิงเกิดปัญหาขึ้น” ดังนั้น การบริหารจัดการชิงเผาที่ผ่านมาของรัฐยังไม่
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่จริง บางพ้ืนที่รัฐประกาศให้ชิงเผา แต่สภาพป่ายังไม่สามารถเผาได้เนื่องจากป่ายัง
ไม่ผลัดใบ “...บ้านต่อแพ แม่ฮ่องสอน ในช่วงที่รัฐประกาศให้ชิงเผาป่าในพื้นที่ยังเขียวชอุ่มอยู่ แต่พอถึงช่วง
ที่ป่าเริ่มแห้งแล้ง เกิดเชื้อเพลิงสะสมก็ไม่สามารถเผาได้แล้วเพราะผิดกฎหมาย ที่ผ่านมาฝนมาเร็วจึงไม่เกิด
ไฟป่า แต่ปีนี้แล้งยาวไฟป่าจึงรุนแรง หากชุมชนสามารถก าหนดวันเผาได้เองจะไม่รุนแรงแบบนี้” 



 
๒๔๙ 

 

    

(๒) ปัญหาในการจัดการเชื้อเพลิงในพ้ืนที่ชุมชน มีหลายชุมชนประสบปัญหาจากค าสั่งห้าม
เผาของระดับจังหวัดส่งผลกระทบในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงสะสม “…เมื่อทางจังหวัดพบจุดฮอตสปอต
ขึ้น ก็มีค าสั่งให้เป็นเขตพ้ืนที่ปลอดการเผาทันที บางพ้ืนที่ไม่สามารถท าการชิงเผาได้ทันเพราะค าสั่งของ
จังหวัดแต่ละปีไม่เหมือนกัน พอพบจุดฮอตสปอตขึ้นจังหวัดก็ประกาศทั้ง ๆ ที่หลายพ้ืนที่ในจังหวัดยังไม่
ประสบปัญหา จึงไม่สามารถชิงเผาซากพืชรุ่นแรกได้ พออีก ๓ เดือนต่อมา ซากพืชรุ่น ๒ ก็ทับถมเพ่ิม เมื่อ
เกิดไฟป่าจึงรุนแรงขึ้น ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเพราะฝนมาเร็วไฟมันเลยไม่เกิด แต่พอปีนี้แล้งยาวเลย
รุนแรง” ในกลุ่มจึงสรุปปัญหาการจัดการเชื้อเพลิง คือ “...รัฐไม่ให้โอกาสชิงเผาเพราะติดค าสั่งจาก
ประกาศห้ามเผา” อีกท้ังในบางชุมชนที่มีพ้ืนที่ติดกับแนวสวนยางพาราในพ้ืนที่อ่ืน “…สวนยางเขาก็ต้องท า
แนวกันไฟ การท าแนวกันไฟคือการเผาเป็นแนวให้ไฟลามออก เมื่อไฟลามออกบางครั้งก็ลามเข้ามาติดใน
เขตของชุมชน บางชุมชนไม่สามารถจัดการชิงเผาได้ทัน จึงเกิดปัญหา” 

(๓)  ปัญหาจากการจัดการเชื้อเพลิงเป็นเพียงปัญหาหนึ่ง ขึ้นอยู่แต่ละพ้ืนที่ แต่หลายชุมชนที่
มีพ้ืนที่ป่าร่วมกับชุมชนอ่ืน ประสบปัญหาไฟป่าจากการเผาเพ่ือหาของป่า เช่น เผาเพ่ือหาเห็ดเผาะ เผา
เพ่ือต้อนสัตว์ป่า เช่น อีเห็น ไก่ป่า คนตีผึ้ง ซึ่งส่วนใหญ่ผู้น าชุมชนทราบดีว่าใครเป็นคนท า แต่ไม่สามารถ
จัดการได้เนื่องจากรัฐยังไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง “…พ่อหลวงมีแต่ก้าม ดูเหมือนมีพลังแต่ไม่มีพลัง 
ที่ผ่านมารัฐไม่เคยจับอย่างจริงจัง เมื่อพ่อหลวงขู่จะใช้กฎหมาย สุดท้ายพอจะจัดการรัฐกับไม่ด าเนินการ 
ค าขู่จึงไม่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ผ่านมามีแต่จับแพะเอาผลงาน เช่น มีชาวบ้านถือไฟแช็กเข้าไปในป่ายังไม่มีการเผาก็
ไปจับเขาแล้วถ่ายรูป ทั้ง ๆ ที่พวกเขาไม่ได้เผาเลย ยังมีการกลั่นแกล้งทางการเมืองด้วย” สมาชิกในกลุ่ม
กล่าวว่า “...จับแพะเอาผลงาน” เมื่อกฎหมายไม่สามารถบังคับใช้อย่างจริงจังจึงเกิดการท้าทายอ านาจรัฐ 

(๔) ปัญหาไฟป่าจากการกลั่นแกล้งทางการเมืองในปีนี้ ถือว่ามีความรุนแรงหลายพ้ืนที่
ประสบปัญหาเนื่องจากส่วนกลางจะน าผลของสถานการณ์ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ไปเป็นส่วนหนึ่งของผล
ประเมินประสิทธิภาพของต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน การให้รางวัลผู้ใหญ่บ้าน (แหนบทองค า) เมื่อเกิดความ
ขัดแย้งกับผู้ใหญ่บ้านจึงมีการจุดแกล้งเผาเพ่ือให้เกิดผลกระทบกับผู้ใหญ่บ้าน “…เมื่อเขาไม่พอใจพ่อหลวง 
เกิดความอิจฉา หรือไม่ได้เป็นพวกเขา เขาก็แกล้งเผาให้พ่อหลวงเดือดร้อน พอเกิดไฟไหม้ขึ้น พ่อหลวงก็
ต้องรีบจัดการไฟป่า แต่ก าลังไม่เพียงพอ”  

(๕) การจัดการไฟป่า ทุกพ้ืนที่ประสบปัญหาขาดแคลนทรัพยากร ขาดแคลนอุปกรณ์การ
จัดการไฟป่า ประสบปัญหาความล่าช้าของงบประมาณ “…กว่างบประมาณจะมาถึง บางครั้งปัญหาก็เกิด
เสียแล้ว ที่ผ่านมางบประมาณไม่ได้มาสู่ชุมชนโดยตรง ผ่านหลายหน่วยงานมากจึงล่าช้า” นอกจากนี้ทุก
ชุมชนสะท้อนปัญหาที่ตรงกันเกี่ยวกับค าสั่งของรัฐกล่าวคือ เมื่อเกิดปัญหาจังหวัดจะมีค าสั่งให้ชุมชนเข้าไป
จัดการไฟป่า แต่ชาวบ้านขาดแคลนอุปกรณ์ “...เมื่อจังหวัดมีค าสั่งให้เข้าไปจัดการไฟป่า มีเพียงแต่ค าสั่ง
แต่ไม่ได้ให้งบประมาณและอุปกรณ์ การจัดการบางครั้งก็อาจจะไม่เพียงพอ เพราะชาวบ้านไม่มีอุปกรณ์ที่
เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการป้องกันอันตรายเผชิญไฟป่า หรืออุปกรณ์ดับไฟป่า” อีกท้ังผู้น าชุมชน
บางท่านได้สะท้อนว่า ปัญหาจากการที่งบประมาณลงสู่ชุมชนไม่ทั่วถึง จึงท าให้เกิดการเผาเพ่ือขอ
งบประมาณ แต่ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดในชุมชนของสมาชิกกลุ่ม 



 
๒๕๐ 

 

    

(๖) ชุมชนบ้านทุ่งศรี จังหวัดแพร่ เป็นชุมชนที่ไม่มีป่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ไร่นาจึงไม่
ประสบปัญหาไฟป่า แต่พ้ืนที่ประสบปัญหามลพิษจากการเผาไร่ข้าวโพดที่เกิดจากการส่งเสริมของรัฐให้
ปลูกข้าวโพดหลังนา กรรมวิธีปลูกข้าวโพดนั้นจ าเป็นต้องเผาตอซังข้าวโพดในกรรมวิธีเพาะปลูก “...ปัญหา
การส่งเสริมให้ชาวบ้านไปปลูกข้าวโพดหลังนานี้ เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมให้ชาวบ้านปลอดการเผา 
เพราะกรรมวิธีจ าเป็นต้องเผา อีกทั้งศูนย์เรียนรู้พยายามส่งเสริมให้คนหันมาลดใช้สารเคมี แต่นโยบายของ
รัฐกลับส่งเสริมให้คนปลูกพืชที่จ าเป็นต้องใช้สารเคมี คนท างานในพ้ืนที่จึงล าบาก” จากสถานการณ์
ดังกล่าว สมาชิกในกลุ่มได้สรุปปัญหาเกิดจากการบูรณาการนโยบายร่วมกันระหว่าง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแล้วล้อมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

(๗) ปัญหาของบ้านต่อแพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นชุมชนที่มีพ้ืนที่ติดกับป่าสงวนแห่งชาติ  
พ้ืนที่บางส่วนของชุมชนเป็นพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ คนในชุมชนส่วนใหญ่ประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิ์ใน
โครงการสนับสนุนจากรัฐ และไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ ส่งผลให้คนในชุมชนส่วนใหญ่มีรายได้ต่ า
กว่าเกณฑ์ความยากจน การด าเนินการชิงเผาบางพ้ืนที่ประสบปัญหาไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากติด
กฎระเบียบของรัฐ จากเหตุการณ์ดังกล่าวน ามาสู่การถกประเด็นการจัดการป่าอนุรักษ์ โดยหลายพ้ืนที่
ประสบปัญหาไฟป่าเกิดจากเขตป่าอนุรักษ์แล้วกระทบพ้ืนที่ชุมชน “…พ้ืนที่ของเราดูแลดูแต่ไฟป่ามันเกิด
ในเขตป่าปิดของรัฐบาลที่ห้ามให้คนเข้าไปใช้ประโยชน์” เหตุการณ์นี้น ามาซึ่งการถกปัญหาโดยชาวบ้านให้
เหตุผลว่า กรมป่าไม้จ้างคนจากนอกชุมชนที่ไม่รู้จักสภาพภูมิประเทศดีพอ ส่งผลให้การจัดการเชื้อเพลิง 
ในป่าไม่มีประสิทธิภาพ “...ป่าไม้ไปจ้างคนนอกพ้ืนที่ เป็นคนทางภาคอีสานที่ไม่มีความรู้ความช านาญด้าน
พ้ืนที่มาจัดการไฟป่า บางคนเสียชีวิตในป่า น่าจะเอางบประมาณนี้มาจ้างคนในพ้ืนที่ ให้พ้ืนที่จัดการ
กันเอง” อีกทั้งนโยบายปิดป่าสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่มองว่าเป็นผลเชิงลบต่อมาตรการดูแลป่าไม้ เพราะ
ท าให้คนไม่เห็นถึงคุณค่าของการใช้ประโยชน์  

(๘) พ้ืนที่ประสบปัญหาหมอกควันพิษข้ามแดน “หมอกควันน าเข้า” เช่นพ้ืนที่ของเชียงราย 
แม่ฮ่องสอน ประสบปัญหารุนแรงจากหมอกควันประเทศเพ่ือนบ้าน ปัญหาการลักลอบน าขยะมาทิ้งในเขต
ป่าอนุรักษ์ซึ่งจะจะกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีอีกด้วย 

๒) กิจกรรมที่ชุมชนร่วมกับภาครัฐ มีดังนี้  
(๑)  กิจกรรมที่ชุมชนร่วมกับภาครัฐในการลดการเผาในที่ โล่งและปัญหาหมอกควัน  

ทุกชุมชนมีกิจกรรมที่คล้ายกัน คือ ๑) กิจกรรมศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา ๒) กิจกรรม
ประกวดหมู่บ้านปลอดการเผา ๓) การร่วมกับหน่วยงานภาครัฐท าแนวกันไฟ ป้องกัน ลาดตระเวน        
จัดชุดเวรยามหมู่บ้าน ท าฝาย และร่วมดับไฟป่า ๔) ร่วมกับภาครัฐท ากติกาหมู่บ้าน ในการห้ามเผา  
๕) ประชาสัมพันธ์สื่อสารจากภาครัฐไปสู่พี่น้องในชุมชน และ ๖) ให้ความร่วมมือกับรัฐในการหยุดการเผา
เมื่อมีค าสั่งห้ามเผา นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมอบรมสัมมนาที่ภาครัฐจัดขึ้น 

(๒)  กิจกรรมศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา : กิจกรรมนี้ สมาชิกในกลุ่มให้ความเห็น
ตรงกันว่า เป็นกิจกรรมที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาได้ดี สามารถสร้างจิตส านึกให้คนในชุมชนลดพฤติกรรม
การเผาในที่โล่ง เกิดการเรียนรู้จัดการขยะให้กลายเป็นของมีประโยชน์ เช่น ท าปุ๋ยหมัก โดยผู้น าชุมชน
ส่วนใหญ่เห็นว่าศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นสถานที่ที่ผู้น าชุมชนสามารถใช้ถ่ายทอด ประชาสัมพันธ์ ในการลดการ
เผา แต่ปัจจุบันจ านวนศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผามีน้อยเกินไป ใน ๑ จังหวัด  มีเพียง ๔ 
ศูนย์เท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอจากการสอบถามสมาชิกในกลุ่มจ านวน ๑๐ ชุมชน พบว่า มีจ านวน ๓ ชุมชน ที่
ไม่มีศูนย์เรียนรู้แต่เป็นชุมชนต้นแบบปลอดการเผา โดยอนาคตกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควร
ยกระดับชุมชนต้นแบบปลอดการเผาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 



 
๒๕๑ 

 

    

(๓)  กิจกรรมประกวดหมู่บ้านปลอดการเผา : เป็นกิจกรรมที่ถือว่ามีประโยชน์ต่อการสร้างการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมกันแข็งขัน แต่ที่ผ่านมาเงินรางวัลน้อยเกินไป บางครั้งอาจไม่จูงใจ สมาชิก
ในกลุ่มให้ความเห็นร่วมกันว่า ควรปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นการสร้างเกณฑ์มาตรฐานแทน โดยชุมชน เมื่อ
ชุมชนผ่านเกณฑ์ให้เงินรางวัลตอบแทนชุมชนนั้นทันที จะท าให้ชุมชนมีแรงใจในการสร้างมาตรฐาน
มากกว่าการประกวดแข่งขัน  

(๔)  ร่วมกับภาครัฐท ากติกาหมู่บ้าน ในการห้ามเผา : โดยทุกชุมชนในกลุ่มมีกติกาหมู่บ้าน ใน
การห้ามเผา แต่หลายชุมชนสะท้อนว่ากติกาหมู่บ้านในการห้ามเผาบางพ้ืนที่ยังไม่ศักดิ์สิทธิ์อันเนื่องจากไม่
มีข้อบังคับทางกฎหมาย โดยทุกชุมชนอยากได้รับการรับรองจากภาครัฐให้กฎชุมชนมีความศักดิ์สิทธิ์มาก
ขึ้น เช่น ออกเป็น พรบ.ชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ควรให้ความยืดหยุ่นของชุมชนในการสร้างกฎกติกาของตัวเอง
ในการก าหนดวันปลอดการเผา แต่ทั้งนี้ก็มีหลายชุมชนที่สามารถบังคับใช้กติกาหมู่บ้านในการห้ามเผา
ประสบความส าเร็จ เช่น ชุมชนบ้านต่อแพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และชุมชนบ้านร่องเคาะ จังหวัดล าปาง 
เป็นต้น 

(๕)  การร่วมกับหน่วยงานภาครัฐท าแนวกันไฟ ป้องกัน ลาดตระเวน จัดชุดเวรยามหมู่บ้าน  
ท าฝาย และร่วมดับไฟป่า : ปัจจุบันชุมชนในกลุ่ม ท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องเมื่อมีหนังสือค าสั่งก็จะปฏิบัติ
ตามและให้ความร่วมมือ แต่พบปัญหา คือ ชุมชนมีแต่แรงงาน ขาดอุปกรณ์ และเงินทุน บางครั้ง
งบประมาณล่าช้า หากส่วนราชการสนับสนุนงบประมาณลงตรงสู่ชุมชนได้จะช่วยเสริมศักยภาพของชุมชน
มากขึ้น 

(๖)  ประชาสัมพันธ์ สื่อสารจากภาครัฐไปสู่พ่ีน้องในชุมชน : ที่ผ่านมาชุมชนได้รับสื่อเป็น
หนังสือ ซีดี สิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ ป้ายรณรงค์ปลอดการเผาในที่โล่งและป้องกันไฟป่า จ านวนมากที่มาจาก
หลายหน่วยงาน เมื่อได้รับผู้น าชุมชนจะน าไปแจกจ่าย ติดประกาศ หรือหากเป็น CD  

จะเปิดภายในศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ท าการชุมชน หรือ เสียงตามสายหมู่บ้าน แต่เมื่อถามถึง
ผลกระทบที่ได้รับ พบว่า สื่อประชาสัมพันธ์ประเภท สิ่งพิมพ์ หนังสือ และป้ายโปสเตอร์ ไม่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชน เพราะเนื่องจากชาวบ้านไม่อ่านหนังสือ ชาวบ้านบนที่สูงอ่านหนังสือไม่ได้ เมื่อ
ได้รับไปแล้วสุดท้ายจะกลายเป็นเชื้อเพลิงไว้ส าหรับท าการหุงหาอาหาร ซึ่งที่ผ่านมาชุมชนได้รับจ านวน
มาก ชุมชนต้องการให้แปลงงบประมาณในการจัดท าสื่อเหล่านี้เป็นงบประเภทจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟและ
ป้องกันไฟป่า เช่น เครื่องเป่าลม เป็นต้น จะสามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหามากกว่า 

(๗)  ให้ความร่วมมือกับรัฐในการหยุดการเผาเมื่อมีค าสั่งห้ามเผา: ที่ผ่านมาทุกชุมชนให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐดีอันเนื่องจากมีผลผูกพันทางกฎหมาย ถึงแม้ว่าจะไม่สะท้อนต่อความต้องการของชุมชน 
บางครั้งชุมชนได้รับผลกระทบต่อนโยบายปลอดการเผาที่ขัดต่อวิถีชีวิตของชุมชน กระทบต่ออาชีพ รายได้ 
โดยสมาชิกในกลุ่มให้ความเห็นว่ามาตรการห้ามเผารัฐควรก าหนดให้ตรงกัน เพราะให้ชุมชนได้มีเวลาวาง
แผนการท ากิจกรรมเพราะปลูก ก าหนดเป็นมาตรฐานร่วมกัน หรือควรออกเป็น พรบ. ชุมชน ให้ชุมชน
จัดการตัวเอง 

(๘)  ในส่วนของการอบรมสัมมนาที่ภาครัฐจัดขึ้น ชุมชนต้องการให้ท าอย่างต่อเนื่อง เห็นว่าเป็น
ประโยชน์ อีกทั้งกลุ่มได้สะท้อนว่าส่วนใหญ่คนในชุมชนรู้อยู่แล้วว่าใครเผาหรือพฤติกรรมเสี่ยง ควรน าไป
อบรมเชิงลึกจะส่งผลกระทบมากกว่า 
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(๙)  ส าหรับการท างานร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนมองว่า กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้แท้จริง เพราะงบประมาณส่วนใหญ่
ลงสู่ชุมชน มีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้การดูแลอย่างใกล้ชิด แต่อยากให้กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ิมงบประมาณในกิจกรรมที่เคยท าร่วมกับชุมชนมากขึ้น  

๓) แนวทางการแก้ไขปัญหา สมาชิกกลุ่มได้ก าหนดมาตรการที่อยากให้ภาครัฐด าเนินการร่วมกัน ดังนี้ 
(๑)  รัฐต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง แต่อยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ และดู

บริบทความเสียหายอย่างแท้จริง เพ่ือป้องกันการจับแพะ  
(๒)  ก าหนดวันบังคับใช้มาตรการห้ามเผาให้ตรงกันทุกปี ให้มีมาตรฐานทุกพ้ืนที่ใช้ร่วมกัน 
(๓)  การคิดนโยบาย มาตรการค าสั่งต่าง ๆ ควรใช้ชุมชนเป็นฐาน ให้สอดคล้องกับบริบทของ

ชุมชน  
(๔)  ผลักดันให้ชุมชนสามารถจัดการตัวเอง ก าหนดระยะเวลาห้ามเผาด้วยตัวเอง โดยอยากให้

ภาครัฐรับรองสถานะของกฎระเบียบหมู่บ้าน  
(๕)  ค าสั่งในการด าเนินงานในพ้ืนที่ ควรลงมาพร้อมกับงบประมาณที่เพียงพอ ควรเพ่ิม

งบประมาณในการท ากิจกรรมให้มากขึ้น 
(๖)  งบประมาณควรลงสู่ชุมชนโดยตรง ไม่ผ่านหลายหน่วยงาน ชุมชนสามารถน าไปขับเคลื่อน

ป้องกันปัญหาได้ทันที และงบประมาณควรกระจายอย่างทั่วถึง เท่าเทียมทุกชุมชน  
(๗)  รัฐควรคัดกรองเจ้าหน้าที่จัดการป้องกันไฟป่าที่ช านาญ เข้าใจพ้ืนที่ ควรจ้างคนในพ้ืนที่

ดูแล เพราะจะไม่ทราบถึงบริบท ภูมิศาสตร์ชุมชนดีกว่าคนภายนอก 
(๘)  ควรใช้งบประมาณให้เหมาะสม ลดการท าสื่อประเภท ป้ายประชาสัมพันธ์ หนังสือ 

สิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรมประเภท Click off ควรน างบประมาณมาให้ชุมชนจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการเผชิญ
ไฟป่าแทน 

(๙)  เพ่ิมศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาให้มีทุกหมู่บ้าน 
(๑๐)  เปิดโอกาสให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากป่า (ไม่ควรปิดป่า) เพ่ือให้ชุมชนได้รู้สึกถึงการใช้

ประโยชน์ เกิดความตระหนักถึงคุณค่า 
(๑๑)  รัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของที่ดิน นโยบายของรัฐควรเข้าใจ

ปัญหาของชาวบ้าน ให้สามารถเข้าถึงมาตรการนโยบายความช่วยเหลือจากรัฐได้ เช่น นโยบายสนับสนุน
การเกษตร ปัจจุบันบางพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จึงไม่สามารถเข้าถึงนโยบายของรัฐ   
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การประชุมกลุ่มย่อยชุมชนที่มีสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน ระดับมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระดาษฟลิปชาร์ทการประชุมกลุ่มย่อยของชุมชนที่มีสถานการณ์ ปัญหาหมอกควัน ระดับมาก 

กลุ่มท่ี ๓ แผ่นท่ี ๑ ๑ 

กลุ่มท่ี ๓ แผ่นท่ี ๒ กลุ่มท่ี ๓ แผ่นท่ี ๓ 
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 ๒) ประชุมกลุ่มย่อยผู้ปฏิบัติงานส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกับ
ผู้ปฏิบัติงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
     ตัวแทนส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) มีจ านวน ๓ จังหวัด  
ที่ร่วมระดมความเห็น ดังนี้ 

๑) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน 
  ๒) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าปาง 
  ๓) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าพูน 

    ด าเนินกระบวนการกลุ่มโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมีนายปวิช ทัศน์ศิริ   
ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการฯ เป็นผู้ช่วยกระบวนการกลุ่ม โดยผลการประชุมกลุ่มมีสถานการณ์ปัญหาหมอก
ควันในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
  ๑) จังหวัดล าพูน 

    สถานการณ์ปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน ในปี ๒๕๖๒ เกิดจากปัญหา 
การเผาป่า เพ่ือหาของป่า และการเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ท าการเกษตร โดยจากการประเมินความรุนแรง  
ในพ้ืนที่อยู่ในระดับ ๑๐ (จากระดับ ๑-๑๐) ที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสภาพอากาศ PM 2.5 ในพ้ืนที่
ได้รับความรุนแรง โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน  

    ในด้านของภาครัฐ มีการก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด มีการฉีดน้ าในพ้ืนที่ ต่าง ๆ 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่เขตตัวเมือง เพ่ือลดระดับของสภาพหมอกควัน แต่ในทางด้านภาคประชาชนยังไม่มีการ
ตื่นตัวต่อปัญหาที่เกิดขึ้น อาจเป็นเพราะมีการด าเนินงานของภาครัฐต่าง ๆ อยู่แล้ว ท าให้คนในพ้ืนที่ 
ยังขาดความตื่นตัวต่อปัญหาหมอกควัน 

๒) จังหวัดน่าน 
    ปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดน่านที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี ๒๕๖๒ มีค่าฝุ่นใกล้เคียงกับในปีก่อน 

(แต่ค่าความร้อนลดลง) เกิดจากหลายสาเหตุปัจจัย ได้แก่ 
  (๑) สภาพอากาศที่แห้งแล้งยาวนานในพื้นที ่
   (๒) ปัจจัยทางธรรมชาติ เพราะสภาพพ้ืนที่ป่าเป็นป่าโปร่งท าให้เกิดการรุกราม
ของไฟป่าได้อย่างรวดเร็ว และในบางพื้นท่ีไม่เคยเกิดการเผาไหม้ มีเชื้อเพลิงสะสม จึงกลายเป็นพื้นที่ใหม่ 
   (๓) ปัญหาจากการเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตรของเกษตรกร เพราะ
คงมีความเชื่อว่าการเผาป่านั้นท าให้เกิดผลดีต่าง ๆ ตามมา เช่น เกิดเห็ดเผาะ ผักหวานป่า ที่สามารถเป็น
แหล่งรายได้ของเกษตรกร แต่ปัญหาของการเผาที่พ้ืนที่ท ากินของเกษตรกรในจังหวัดน่านนั้น สามารถ
ควบคุมได้ แต่ในพ้ืนที่ป่า เช่น ป่าสงวน ป่าชุมชน มีความรุนแรงมาก ไม่สามารถควบคุมได้เหมือนพ้ืนที่ท า
กินของเกษตรกร 
   (๔) การด าเนินงานด้านงบประมาณของภาครัฐ ที่ยังไม่สอดคล้อง หรือยังไม่
สามารถน ามาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ
งบประมาณ (การจัดล าดับความส าคัญของการใช้งบประมาณ) เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นมันเริ่มต้นเกิดขึ้น
ตั้งแต่ ช่วงไตรมาสที่ ๑ ซ่ึงในช่วงดังกล่าวไม่สามารถน างบประมาณที่เกิดขึ้นนั้นมาใช้บริหารจัดการแก้ไข
ปัญหาได้  
 



 
๒๕๕ 

 

    

   (๕) การขาดการตื่นตัวของภาคประชาสังคมในพ้ืนที่จังหวัดน่านยังไม่มีการ
ตื่นตัว เนื่องจากสภาพและบริบทของพ้ืนที่ยังไม่สามารถท าให้ภาคประชาสังคมนั้นมีส่วนช่วยเหลือ ผลักดัน  
หรือ ต่อรองกับภาครัฐในการด าเนินงานต่าง ๆ ได้เหมือนในเขตจังหวัดใหญ่ ๆ เช่น จังหวัดเชียงใหม่  
ที่ภาคประชาสังคมต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน ผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาดังกล่าวมีความตื่นตัวและผลักดันให้จังหวัดมีการควบคุมที่เข้มข้นขึ้นท าให้การจัดการปัญหา  
และการควบคุมปัญหานั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

๓) จังหวัดล าปาง 
     (๑) ในพ้ืนที่จังหวัดล าปางนั้นปัญหาใหญ่คือการเผาเพ่ือพ้ืนที่ท าการเกษตร เนื่องจาก
คนในพ้ืนที่ยังขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาป่า เช่น การเผาป่าเพ่ือปลูกไร่ข้าวโพด ที่มีการแผ้วถางพ้ืนที่ป่า
ในการท าการปลูกข้าวโพดเป็นจ านวนมาก เนื่องจากยังมีกลุ่มนายทุนใหญ่ที่เข้ามามีบทบาท ในการท า
การเกษตรของประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการด้านรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของประชาชน ท าให้ต้องมีการ
ขยายพื้นที่ท ากินเพิ่มมากขึ้นด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่าง เช่น ด้านการใช้จ่ายในครอบครัว ค่าเลี้ยงดูค่าบ ารุง
การศึกษาของบุตร หรือตลอดจนความต้องการในด้านวัตถตุ่าง ๆ เป็นต้น 
     (๒) ปัญหาจากการที่อ าเภอรอบข้าง หรือในพ้ืนที่รอบข้างของจังหวัดล าปางมีการเผา
ป่า ส่งผลให้หมอกควันได้พัดลอยมาตามสภาพอากาศ และท าให้พ้ืนที่ของจังหวัดล าปางนั้นได้รับ
ผลกระทบ และจากการตรวจสอบคนที่เผานั้นไม่ใช่คนในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง เป็นกลุ่มคนที่มีทัศนคติไม่ดี
ต่อภาครฐั การท างานของภาครัฐ  
     (๓) ด้านการจัดการด้านงบประมาณของจังหวัดที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
เนื่องจากมีข้อจ ากัดต่าง ๆ อยู่มาก 
 ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มย่อยผู้ปฏิบัติงานส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดกับผู้ปฏิบัติงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีดังต่อไปนี้ 
 ๑) ด้านงบประมาณ ควรมีการจัดสรรการใช้งบประมาณให้ตรงกับช่วงเวลาของการเกิดปัญหา 
หรือมีการทบทวนการจัดตั้งงบประมาณต่าง ๆ ให้ตรงกับช่วงเวลาของปัญหา หรือการให้งบประมาณแก่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในด้านการบริหารจัดการปัญหา เนื่องจากเป็นผู้ดูแล และสามารถ
เข้าถึง และแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วกว่า จึงควรจัดสรรงบประมาณในเรื่องปัญหาหมอกควันให้ท้องถิ่นมาก
ขึ้นเรื่องของการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่าสงวน หรือพ้ืนที่ป่าชุมชน ที่ควรมีการท าข้อตกลง หรือกติกาต่าง ๆ  
ในการใช้ประโยชน์จากป่า เพ่ือน าไปสู่การร่วมกันดูแลรักษาป่า เพราะว่า ถ้าหากคนในพ้ืนที่ได้รั บ
ประโยชน์จากพ้ืนที่นั้น ก็จะท าให้เขารู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วม ซึ่งจะเกิดความตระหนักและจิตส านึก
ร่วมในการรักษาป่า 
 ๒) พัฒนาเทคโนโลยีการดับไฟให้มีขนาดเล็กลง เพ่ือประสิทธิภาพในการใช้งาน  
 ๓) การประชาสัมพันธ์ให้รับรู้เรื่องราวข่าวสาร ตลอดจนผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือสร้าง
ความตระหนักให้กับคนในพ้ืนที่  
 ๔) การแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในการจัดการไฟป่า และการดูแลพ้ืนที่ป่า โดยที่ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ดูแลในพ้ืนที่ป่า และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
ดูแลในเขตพ้ืนที่เขตเมือง เป็นต้น 
 ๕) การขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในพ้ืนที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรม 
หรือการปฏิบัติงานดับไฟป่าต่าง ๆ เช่น สวัสดิการของผู้ปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ในการดับไฟป่า เป็นต้น 
 ๖) การท าสื่อประชาสัมพันธ์ในการสร้างความเข้าใจกับประชาชน ควรให้มีความกระชับเข้าใจง่าย 
หรือใช้ภาษาถ่ินในการสื่อสาร  



 
๒๕๖ 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

ประชุมกลุ่มย่อยผู้ปฏิบัติงานส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  
กับผู้ปฏิบัติงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระดาษฟลิปชาร์ทการประชุมกลุ่มย่อยผู้ปฏิบัติงานส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกับผู้ปฏิบัติงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

กลุ่มท่ี ๔ แผ่นท่ี ๑ 

กลุ่มท่ี ๔ แผ่นท่ี ๒ 
กลุ่มท่ี ๔ แผ่นท่ี ๓ 



 
๒๕๗ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแทนศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 
น าเสนอผลการระดมความเห็นกลุ่มย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๒๕๘ 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ประชุมเพื่อน าเสนอ (รา่ง) สรุปผลการศึกษา “โครงการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครอืข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผา 

ในที่โล่งและลดหมอกควัน” 
วันศุกร์ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

ณ อาคารส านักงาน ชัน้ ๒ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๒๕๙ 

 

    

สรุปการประชุมเพื่อน าเสนอ (ร่าง) สรุปผลการศึกษา “โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรม
สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน”  

วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

ความเป็นมาของการจัดประชุม 
 ตามที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด าเนินโครงการ “ติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ วิเคราะห์กลไกและกระบวนการด าเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ เพ่ือเสนอบทเรียนและแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสม
ในการพัฒนาการท างานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นั้น 
 ส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ผลเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้จัดประชุมเพ่ือน าเสนอ (ร่าง) สรุปผลการศึกษา “โครงการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและ
ลดหมอกควัน” เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารส านักงาน 
ชั้น ๒ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต าบลคลองหนึ่ง  
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลการศึกษา ประกอบด้วย ประธานศูนย์
เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา ประธานชุมชนต้นแบบปลอดการเผา เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม รวมทัง้ผู้ที่สนใจในประเด็นปัญหาไฟป่าหมอกควันใน ๙ จังหวัดภาคเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๖๐ 

 

    

 
ก าหนดการเข้าร่วมประชุมเพื่อน าเสนอ (ร่าง) สรุปผลการศึกษา  

“โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
เฝ้าระวังและป้องกันการเผาในพื้นที่โล่งและลดหมอกควัน” 

วันศุกร์ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ณ อาคารส านักงาน ชั้น ๒ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 

๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.  ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน  
๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๐ น.  นางสาวนงลักษณ์  ขิรณะ  
 ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจและติดตามประเมินผล ประธานกรรมการฯ 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
กล่าวเปิดงาน 

๐๔.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  ผศ.ดร.สามชาย และคณะ น าเสนอ (ร่าง) สรุปผลการศึกษา “โครงการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของ เครือข่ายเฝ้าระวังและ
ป้องกัน 

๑๔.๐๐ – ๑๔.๒๐ น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๒๐ - ๑๖.๐๐ น.      แลกเปลี่ยนเสนอแนะความคิดเห็น ระหว่างชุมชนกับกรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
๑๖.๐๐ น.   ปิดการน าเสนอ 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๖๑ 

 

    

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑) ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จ านวน ๙ แห่ง  
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
๑ นายวัฒนพงษ์  อุ่นกันทา ประธานชุมชนบ้านแม่เลียบ จังหวัดเชียงราย 
๒ นางพรหมภัสสร  บุตรดาจารุพงศ์ ประธานชุมชนบ้านใหม่กาดเหนือ จังหวัดล าพูน 
๓ นายเมธาพันธ์  เฟ่ืองฟูกิจการ ประธานชุมชนบ้านม้ง-ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ 
๔ นางสาวนารี  เวียงค า ประธานชุมชนบ้านดอนเงิน จังหวัดพะเยา 
๕ นายกฤษดา  อินทราวุธ ประธานชุมชนบ้านวังหงส์ จังหวัดแพร่ 
๖ นายชัยเดช  สุทินกรณ์ ประธานชุมชนบ้านต่อแพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๗ นายนคร  ผาแก้ว ประธานชุมชนบ้านผาขวาง จังหวัดน่าน 
๘ นายผิน  เปนุจา ประธานชุมชนบ้านขอใต้  จังหวัดล าปาง 
๙ นายมานิต  อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิชัย  จังหวัดล าปาง 

 
๒) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑๘ คน 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

๑ นางสาวนงลักษณ์  ขิรณะ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจและติดตามประเมินผล/ประธาน
กรรมการฯ 

๒ นางศรีวรรณ ภิรมย์รื่น นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
๓ นางสาวก าไล  ลิ่มสอน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
๔ นายอภิวัฒน์   ภิรมย์รื่น นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
๕ นางรมย์รวี   แก้วใส นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
๖ นายวิศรุจน์ เมืองปลื้ม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
๗ นายวรพจน์  จิ้วไม้แดง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ/กรรมการ 
๘ นายอาวุธ ลังกะมิลินธ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
๙ นางสาวปริมประภา  เดชปาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

๑๐ นางสาวอัจฉริยา จิตต์ทวีทรัพย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
๑๑ นางสาวผกามาศ ละมัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
๑๒ นางสาววีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
๑๓ นางสาวล าพูล  กลั่นเชื้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/กรรมการและเลขานุการ 
๑๔ นายเมธี  แตงนิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๕ นางสาววิริยาพร  มาทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๖ นางสาววลัญช์รัตน์  เยาวเหี้ยง นักวิชาการเงินและบัญชี 
๑๗ นายอนิวรรต แปะตะขบ นักวิชาการเผยแพร่ 
๑๘ นางสาวเรวดี  รักษ์ณรงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

 



 
๒๖๒ 

 

    

      ๓) ส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน ๕ คน 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

๑ รศ.ดร.สามชาย ศรีสันต์ หัวหน้าโครงการ 
๒ นายเศรษฐภูมิ บัวทอง ผู้จัดการโครงการ/นักวิจัย 
๓ นายนิพล ธรรมวงศ์ นักวิชาการ 
๔ นางสาวสุนทรี กอนไธสง ผู้ประสานงาน 
๕ นางสาวนูรีมะห์ ลูดิง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

 

  ๔) นักวิชาการ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไป จ านวน ๒๓ คน 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

๑ นางสาวศรีสุข มงกฏวิสุทธิ์ นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ/วิทยาลัยพัฒน
ศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

๒ นายวรศธร โชติวิทยะกุล นักศึกษา 
๓ นายเดชาธร งามนคร นักศึกษา 
๔ นายณธีพัฒน์ ลีนะเหมรุจน์ นักศึกษา 
๕ นายนภัทร พ่วงศรี นักศึกษา 
๖ นายปณวรรษ ใจชื้อดี นักศึกษา 
๗ นายพีรวัส ราษฏร์รังสรรค์ นักศึกษา 
๘ นายอัครวิทย์ ทองค า นักศึกษา 
๙ นางสาวชญาภา ช่วงอู่ทอง นักศึกษา 

๑๐ นายดนุสร สายกลับ นักศึกษา 
๑๑ นายอานนท์ เทพบินการ นักศึกษา 
๑๒ นางสาวพรรณิภา รู้รักษา นักศึกษา 
๑๓ นางสาวพนิดา ชะวะวุฒิโท นักศึกษา 
๑๔ นายบัณฑรีย์ เหมะรักษ์ นักศึกษา 
๑๕ นายปัณณ์ เหลืออภิชาติ นักศึกษา 
๑๖ นางสาวสุรีนันท์ เเพงศร นักศึกษา 
๑๗ นางสาวสรัญญา กุลประโยชน์ นักศึกษา 
๑๘ นายเสกสรรค์ ว่องรัตนาทัศน์ นักศึกษา 
๑๙ นายชนกชนน์ ทองปลูก นักศึกษา 
๒๐ น่างสาวเนตรนรินทร์ ตั้งตระการ นักศึกษา 
๒๑ นายพดด้วง จ าปาทอง นักศึกษา 
๒๒ นางสาวจุฑามาศ ชวาลีมาภรณ์ บุคคลทั่วไป 
๒๓ นายบุญฤทธิ์ พานิชเจริญ บุคคลทั่วไป 

   

  สรุปยอดผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จ านวน ๕๕ คน 



 
๒๖๓ 

 

    

รายละเอียดการด าเนินการจดัประชุม 
๑. พิธีเปิดการประชุม : กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับโดย นางสาวนงลักษณ์ ขิรณะ 

ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจและติดตามประเมินผล ประธานกรรมการตรวจรับ  กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

๒. รศ.ดร.สามชาย ศรีสันต์ หัวหน้าโครงการ กล่าวขอบคุณกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ผู้แทนศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา นักวิชาการ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไป ที่เข้าร่วมการประชุมเพ่ือน าเสนอ (ร่าง) สรุปผลการศึกษา 
“โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการ
เผาในพื้นที่โล่งและลดหมอกควัน” 

๓. น าเสนอโครงการ : รศ.ดร.สามชาย ศรีสันต์ หัวหน้าโครงการ และนายเศรษฐภูมิ บัวทอง 
นักวิจัยและผู้จัดการโครงการ จากส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
น าเสนอ (ร่าง) สรุปผลการศึกษา “โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของ 
เครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในพื้นที่โล่งและลดหมอกควัน” 

๔. คณะที่ปรึกษาเรียนเชิญผู้แทนศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบ
ปลอดการเผา จ านวน ๙ ชุมชน ให้ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาชุมชนละ ๓ - ๕ นาท ี

สรุปผลการประชุม 
  ผู้แทนศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา กล่าวขอบคุณ
คณะที่ปรึกษาจากส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ได้ด าเนินการ
โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการ
เผาในที่โล่งและลดหมอกควัน และขอบคุณกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ด าเนินกิจกรรมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน ส าหรับผลการศึกษาตามที่
คณะที่ปรึกษาจากส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสนอนั้น ได้สะท้อน
ถึงข้อเท็จจริงของพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้อง ถือเป็นเสียงสะท้อนถึงความส าเร็จและความท้าทายที่กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมมีบทบาทส าคัญต่อการสร้างจิตส านึกให้กับชุมชนลดการเผาในที่โล่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และขอให้ก าลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ด าเนินกิจกรรม
ต่อไป  
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวขอบคุณ ผู้แทนศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา
และชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จ านวน ๙ ชุมชน ที่ได้สะท้อนถึงผลการ ปฏิบัติงานในกิจกรรมสร้างความ
เข้มแข็ งของเครือข่ ายเฝ้ าระวังและป้องกันการเผาในที่ โล่ งและลดหมอกควัน  และขอบคุณ 
คณะที่ปรึกษาจากส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จะน าผลการศึกษาดังกล่าวไปปรับปรุงในการด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง  
ของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควันในปีถัดไป 
 นายเศรษฐภูมิ บัวทอง ผู้จัดการโครงการ ส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน และแจ้งว่าคณะที่ปรึกษาจะน าข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นจากที่ประชุมไปพิจารณาและจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป เพ่ือที่จะให้เจ้าหน้าที่กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมน าข้อเสนอแนะไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางการด าเนินงานโครงการต่อไป 
และกล่าวปิดการประชุม 



 
๒๖๔ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการประชุมเพื่อน าเสนอ (ร่าง) สรุปผลการศึกษา “โครงการติดตามประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน” 

วันศุกร์ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ณ อาคารส านักงาน ชั้น ๒ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 

 

 

 



 
๒๖๕ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
การวิเคราะห์สมการถดถอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๒๖๖ 

 

    

การวิเคราะห์สมการถดถอย Model ๑ ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงไฟป่า 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the Estimate 

๑ .๒๐๑a .๐๔๐ .๐๑๒ .๖๘๐ 
a. Predictors: (Constant), Cยางพารา, Cใบยาสูบ, Lสทก, Cมันสมัปะหลัง, Lนส๓, Bมผีู้เข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้าน,  
Cผลไม้, Cปลูกถ่ัว, Cนา, Lไม่มีเอกสารสิทธ์ิ, Lสปก, Cมีข้าวโพด, Lโฉนด, Lเป็นเจ้าของที่ดินไร่, Lอื่น ๆ 
 

Model Summary 

Model 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

๑ 
Regression ๙.๙๓๘ ๑๕ .๖๖๓ ๑.๔๓๔ .๑๒๖b 
Residual ๒๓๖.๐๕๘ ๕๑๑ .๔๖๒   
Total ๒๔๕.๙๙๖ ๕๒๖    

a. Dependent Variable: O๑เกดิไฟป่า 
b. Predictors: (Constant), Cยางพารา, Cใบยาสูบ, Lสทก, Cมันสมัปะหลัง, Lนส๓, Bมผีู้เข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้าน,  
Cผลไม้, Cปลูกถ่ัว, Cนา, Lไม่มีเอกสารสิทธ์ิ, Lสปก, Cมีข้าวโพด, Lโฉนด, Lเป็นเจ้าของที่ดินไร่, Lอื่น ๆ 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

๑ 

(Constant) ๒.๕๔๖ .๑๖๑  ๑๕.๗๗๔ .๐๐๐ 
Bมีผู้เข้ามาเยี่ยมชม
หมู่บ้าน 

.๐๐๔ .๑๑๓ .๐๐๒ .๐๓๒ .๙๗๕ 

Lเป็นเจ้าของที่ดินไร ่ -.๐๖๕ .๑๙๓ -.๐๑๖ -.๓๓๙ .๗๓๔ 
Lไม่มีเอกสารสิทธ์ิ -.๑๑๘ .๑๒๐ -.๐๗๕ -.๙๘๓ .๓๒๖ 

Lสทก -.๐๖๘ .๓๑๑ -.๐๑๐ -.๒๑๙ 
.๘๒๖ 

 

Model 
Unstandardized Coefficients T 

Sig. Model 
B Std. Error Beta 

 Lสปก -.๒๓๕ .๑๓๓ -.๑๐๕ -๑.๗๖๗ .๐๗๘ 

 

Lโฉนด -.๒๕๙ .๑๒๒ -.๑๘๑ -๒.๑๒๖ .๐๓๔ 
Lอื่น ๆ -.๓๗๘ .๑๒๗ -.๒๕๖ -๒.๙๖๗ .๐๐๓ 
Cมีข้าวโพด -.๐๖๑ .๐๗๘ -.๐๔๐ -.๗๘๔ .๔๓๓ 
Cนา .๐๔๑ .๐๗๑ .๐๓๐ .๕๘๔ .๕๖๐ 
Cผลไม ้ -.๗๘๒ .๔๘๗ -.๐๗๐ -๑.๖๐๕ .๑๐๙ 
Cมันสัมปะหลัง .๒๕๘ .๑๕๒ .๐๗๙ ๑.๗๐๐ .๐๙๐ 
Cยางพารา -.๑๑๐ .๑๑๕ -.๐๔๗ -.๙๖๐ .๓๓๗ 

a. Dependent Variable: O๑เกดิไฟป่า 



 
๒๖๗ 

 

    

การวิเคราะห์สมการถดถอย Model ๑ ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงไฟป่า 

 

 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

๑ 

(Constant) ๒.๖๐๔ .๑๐๗  ๒๔.๒๗๔ .๐๐๐ 
Mทสม -.๔๕๙ .๑๐๓ -.๒๓๔ -๔.๔๖๗ .๐๐๐ 
Mสมาชิกศูนย์เรียนรู้
ปลอดการเผา 

-.๒๐๕ .๐๗๘ -.๑๓๙ -๒.๖๔๓ .๐๐๙ 

Mอาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่า 

.๐๐๘ .๐๗๑ .๐๐๖ .๑๑๙ .๙๐๖ 

Mอื่น ๆ .๒๙๖ .๔๖๔ .๐๒๙ .๖๓๘ .๕๒๔ 
Dรายได ้ -.๐๙๕ .๐๒๕ -.๑๘๒ -๓.๗๗๗ .๐๐๐ 
Dหนี้สิน -.๐๐๘ .๐๖๕ -.๐๐๖ -.๑๒๕ .๙๐๑ 
งบประมาณ -.๐๗๓ .๐๔๐ -.๐๘๖ -๑.๘๑๗ .๐๗๐ 

a. Dependent Variable: O๑เกดิไฟป่า 
 

 

 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

๑ .๔๔๒a .๑๙๖ .๑๖๘ .๖๓๕ 
a. Predictors: (Constant), งบประมาณ, Mสมาชิกศูนย์เรียนรู้ปลอดการเผา, Mอื่น ๆ, Dหนี้สิน, Mเครือข่ายลุ่มน้ า, M
จิตอาสาประชารัฐ, Dรายได้, Mเครือข่ายอาสาพระราชทาน, Mอาสาสมัครป้องกันไฟป่า, Mชุมชนปลอดกาเผา, M
สมาชิกหมู่บ้านปลอดการเผา, Mเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า, Mทสม, Mเครือข่ายป่าชุมชน 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

๑ 
Regression ๓๙.๙๖๓ ๑๔ ๒.๘๕๕ ๗.๐๘๕ .๐๐๐b 
Residual ๑๖๔.๓๘๒ ๔๐๘ .๔๐๓   

Total ๒๐๔.๓๔๕ ๔๒๒    
a. Dependent Variable: O๑เกิดไฟป่า 
b. Predictors: (Constant), งบประมาณ, Mสมาชิกศูนย์เรียนรู้ปลอดการเผา, Mอื่น ๆ, D หนี้สิน, Mเครือข่ายลุ่มน้ า, 
Mจิตอาสาประชารัฐ, Dรายได้, Mเครือข่ายอาสาพระราชทาน, M อาสาสมัครป้องกันไฟป่า, Mชุมชนปลอดการเผา, M
สมาชิกหมู่บ้านปลอดการเผา, Mเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า, M ทสม, Mเครือข่ายป่าชุมชน 



 
๒๖๘ 

 

    

การวิเคราะห์สมการถดถอย Model ๒ ปัจจัยท่ีอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการเผาภาพรวม 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

๑ .๓๙๑a .๑๕๓ .๑๒๘ .๗๘๓ 
a. Predictors: (Constant), Cยางพารา, C ใบยาสูบ, Lสทก, C มันสัมปะหลัง, L นส๓,  
Bมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้าน, C ผลไม้, C ปลูกถ่ัว, C นา, L ไมม่ีเอกสารสิทธ์ิ, L สปก, Cมีข้าวโพด,  
Lโฉนด, Lเป็นเจ้าของที่ดินไร่, Lอื่น ๆ 
 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

๑ 
Regression ๕๖.๕๖๕ ๑๕ ๓.๗๗๑ ๖.๑๔๖ .๐๐๐b 
Residual ๓๑๓.๕๓๓ ๕๑๑ .๖๑๔   

Total ๓๗๐.๐๙๙ ๕๒๖    
a. Dependent Variable: O๑๐รวมเผาในที่โล่ง 
b. Predictors: (Constant), Cยางพารา, Cใบยาสูบ, Lสทก, Cมันสมัปะหลัง, Lนส๓, Bมผีู้เข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้าน, C
ผลไม้, Cปลูกถั่ว, Cนา, Lไม่มเีอกสารสิทธ์ิ, Lสปก, Cมีข้าวโพด, Lโฉนด, Lเป็นเจ้าของที่ดินไร่, Lอื่น ๆ 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

๑ 

(Constant) ๒.๕๗๕ .๑๘๖  ๑๓.๘๔๕ .๐๐๐ 
Bมีผู้เข้ามาเยี่ยมชม
หมู่บ้าน 

-.๒๙๕ .๑๓๐ -.๑๐๔ -๒.๒๗๐ .๐๒๔ 

Lเป็นเจ้าของที่ดินไร ่ .๒๖๗ .๒๒๒ .๐๕๓ ๑.๒๐๓ .๒๒๙ 
Lไม่มีเอกสารสิทธ์ิ .๓๙๑ .๑๓๙ .๒๐๓ ๒.๘๑๖ .๐๐๕ 
Lสทก .๓๘๔ .๓๕๙ .๐๔๔ ๑.๐๗๑ .๒๘๕ 
Lสปก -.๐๓๑ .๑๕๓ -.๐๑๑ -.๒๐๔ .๘๓๙ 
Lโฉนด -.๒๙๙ .๑๔๐ -.๑๗๐ -๒.๑๒๖ .๐๓๔ 
Lอื่น ๆ .๑๐๕ .๑๔๗ .๐๕๘ .๗๑๗ .๔๗๔ 
Cมีข้าวโพด .๒๑๓ .๐๙๐ .๑๑๓ ๒.๓๖๕ .๐๑๘ 
Cนา .๐๐๕ .๐๘๒ .๐๐๓ .๐๖๕ .๙๔๘ 
Cผลไม ้ -.๑๘๘ .๕๖๒ -.๐๑๔ -.๓๓๕ .๗๓๗ 
Cมันสัมปะหลัง .๓๒๕ .๑๗๕ .๐๘๑ ๑.๘๕๙ .๐๖๔ 
Cยางพารา -.๑๓๔ .๑๓๒ -.๐๔๗ -๑.๐๑๔ .๓๑๑ 

a. Dependent Variable: O๑๐รวมเผาในที่โล่ง 
 
 



 
๒๖๙ 

 

    

การวิเคราะห์สมการถดถอย Model ๒ ปัจจัยท่ีอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการเผาภาพรวม 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

๑ .๓๗๖a .๑๔๑ .๑๑๒ .๗๓๓ 
a. Predictors: (Constant), งบประมาณ, Mสมาชิกศูนย์เรียนรู้ปลอดการเผา, Mอื่น ๆ, Dหนี้สิน, Mเครือข่ายลุ่มน้ า, M
จิตอาสาประชารัฐ, Dรายได้, Mเครือข่ายอาสาพระราชทาน, Mอาสาสมัครป้องกันไฟป่า, Mชุมชนปลอดการเผา, M
สมาชิกหมู่บ้านปลอดการเผา, Mเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า, Mทสม, Mเครือข่ายป่าชุมชน 
 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

๑ 
Regression ๓๖.๑๓๒ ๑๔ ๒.๕๘๑ ๔.๗๙๙ .๐๐๐b 
Residual ๒๑๙.๔๐๕ ๔๐๘ .๕๓๘   

Total ๒๕๕.๕๓๗ ๔๒๒    
a. Dependent Variable: O๑๐รวมเผาในที่โล่ง 
b. Predictors: (Constant), งบประมาณ, Mสมาชิกศูนย์เรียนรู้ปลอดการเผา, Mอื่น ๆ, Dหนี้สิน, Mเครือข่ายลุ่มน้ า, 
 Mจิตอาสาประชารัฐ, Dรายได,้ Mเครือข่ายอาสาพระราชทาน, Mอาสาสมัครป้องกันไฟป่า, Mชุมชนปลอดการเผา,  
Mสมาชิกหมู่บ้านปลอดการเผา, Mเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า, Mทสม, Mเครือข่ายป่าชุมชน 

 

 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

๑ 

(Constant) ๒.๕๓๗ .๑๒๔  ๒๐.๔๗๑ .๐๐๐ 
Mทสม -.๑๕๖ .๑๑๙ -.๐๗๑ -๑.๓๑๓ .๑๙๐ 
Mสมาชิกศูนย์เรียนรู้ปลอดการเผา -.๔๒๔ .๐๙๐ -.๒๕๖ -๔.๗๑๙ .๐๐๐ 
Mอาสาสมัครป้องกันไฟป่า -.๑๕๕ .๐๘๒ -.๐๙๗ -๑.๘๘๖ .๐๖๐ 
Mอื่น ๆ .๔๘๒ .๕๓๖ .๐๔๓ .๘๙๘ .๓๗๐ 
Dรายได ้ -.๐๗๖ .๐๒๙ -.๑๓๒ -๒.๖๔๓ .๐๐๙ 
Dหนี้สิน .๐๑๙ .๐๗๕ .๐๑๒ .๒๔๘ .๘๐๔ 
งบประมาณ .๐๙๗ .๐๔๖ .๑๐๒ ๒.๐๙๔ .๐๓๗ 

a. Dependent Variable: O๑๐รวมเผาในที่โล่ง 



  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


