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บทคดัย่อ 

ปัญหาไฟป่าและหมอกควนัที�เกิดขึ� นเป็นประจาํและรุนแรงในพื�นที�ภาคเหนือ

ตอนบนของประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงตน้ปี 2550 ต่อเนื�องมาโดยตลอด ตรวจพบ

แนวโนม้การเพิ�มสูงขึ�นของปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) ตั�งแต่เดือนกุมภาพนัธ์

และเพิ�มสูงขึ� นอย่างชัดเจนในเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุก ๆ ปี ประกอบกับใน

ช่วงเวลาดงักล่าวมวลอากาศเยน็เริ�มปกคลุมพื�นที�ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย สภาพ

อากาศแหง้และนิ�ง ส่งผลใหฝุ้่ นละอองสามารถแขวนลอยอยูใ่นบรรยากาศไดน้าน โดยเฉพาะ

จงัหวดัเชียงใหม่ ลาํพนู เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ซึ� งมีสภาพพื�นที�เป็นแอ่งกระทะ ลอ้มรอบ

ดว้ยภูเขาสูง ฝุ่ นละอองไม่สามารถแพร่กระจายออกไปไดแ้ละไม่ตกลงสู่พื�นล่าง ทาํให้มี

หมอกควนัปกคลุมอยูเ่ป็นบริเวณกวา้ง  

จึงไดด้าํเนินการกิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพชุมชนเพื�อการจดัการปัญหาไฟป่าและ
หมอกควนั ภายใตแ้นวคิด “ชุมชนมาตรฐาน หมู่บา้นปลอดการเผา” ในพื�นที�ภาคเหนือ
ตอนบน โดยได้คดัเลือกชุมชนที�อาศยัและมีที�ทาํกินอยู่ในเขตพื�นที�ป่าและมีอาชีพทาํ
การเกษตรและอยู่ในพื�นที�สูง มีความเสี�ยงที�จะเกิดปัญหาไฟป่าในพื�นที�ส่งผลให้เกิด
หมอกควนั อนัจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ�งแวดลอ้มในพื�นที� โดยมี 
วตัถุประสงค์เพื�อ 1) ศึกษารูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนเพื�อให้สามารถ
จดัการปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในพื�นที�ได ้2) ศึกษาถึงระดบัความรู้และพฤติกรรม
ของชุมชนในการเผาและการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควนั 3) ศึกษาปัจจยัที�มี
อิทธิพลต่อศกัยภาพของชุมชนในการจดัการปัญหาไฟป่าและหมอกควนั โดยดาํเนินการ
ในพื�นที�เสี�ยงต่อการเกิดไฟป่าและหมอกควนั ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงราย 
จงัหวดัลาํพูน และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัละ 5 หมู่บา้น รวมจาํนวน 20 หมู่บา้น 
เครื�องมือที�ใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลคือ แบบสอบถาม และนาํขอ้มูลที�รวบรวมมาวเิคราะห์โดย
ใชค่้าทางสถิติประกอบดว้ย ร้อยละ ค่าเฉลี�ยเลขคณิต ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน และ
การเปรียบเทียบระหว่างตวัแปรโดยใชค่้า F-Test และ Scheffe เพื�อหาความสัมพนัธ์   
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โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติที� 0.05 ใชค่้าสถิติ One Way ANOVA (The Analysis 

of Variance) 

ผลการดาํเนินงานสามารถสรุปไดด้งันี�  
1) ประชาชนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดา้นการจดัการไฟป่าและหมอกควนัในระดบั

ปานกลาง และช่องทางที�ไดรั้บมากที�สุดคือ ทางหอกระจายข่าวในหมู่บา้น หน่วยงาน
ราชการ แผน่พบัและโทรทศัน ์ตามลาํดบั 

2) ประชาชนมีความรู้เกี�ยวกบัการเผาในที�โล่งและการจดัการปัญหาไฟป่าและ        
หมอกควนั ในระดบัปานกลาง และมีผูต้อบถูกคิดเป็นร้อยละ 81.4 

3) ประชาชนมีความตระหนักถึงพิษภยัของปัญหาไฟป่าและหมอกควนัที�มีต่อ
สุขภาพของคนในครัวเรือน ในระดบัมากที�สุด 

4) ประชาชนมีความตระหนักถึงพิษภยัของปัญหาไฟป่าและหมอกควนัที�มีต่อ
สิ�งแวดลอ้ม ในระดบัปานกลาง 

5) ประชาชนมีพฤติกรรมการจดัการปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในพื�นที�ตนเอง
ตามที�ได้รับการส่งเสริมศกัยภาพชุมชนเพื�อการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควนั       
ในระดบัปฏิบติัตามเกือบทุกครั� งมากกวา่ร้อยละ 90.0 

6) ประชาชนมีความคิดเห็นต่อมาตรการการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัใน
ของภาครัฐ ในปี 2556 ทั�ง 8 มาตรการ ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ�ง และเห็นดว้ยมากที�สุด
ต่อมาตรการที� 3 การสนับสนุนชุมชนมาตรฐาน หมู่บา้นปลอดการเผา มาตรการที� 6   
การแจง้เตือนสถานการณ์หมอกควนั และมาตรการที� 4 การส่งเสริมภาคเอกชนและภาคี
เครือข่ายเขา้ร่วม ตามลาํดบั และเห็นดว้ยนอ้ยที�สุดต่อมาตรการที� 1 การควบคุมการเผา 
ช่วง 100 วนัอนัตราย 

7) ความถี�ของการไดรั้บข่าวสารที�แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการปัญหา
ไฟป่าและหมอกควนัที�แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

8) ความถี�ของการไดรั้บข่าวสารที�แตกต่างกนัมีผลต่อความคิดเห็นต่อมาตรการ
การแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัของภาครัฐ ในปี 2556 ทั�ง 8 มาตรการ ที�แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
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9) ความตระหนกัถึงพิษภยัของปัญหาไฟป่าและหมอกควนัที�มีต่อสุขภาพของคน
ในครัวเรือนมีผลต่อมาตรการการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในของภาครัฐ ในปี 
2556 ทั�ง 8 มาตรการ ที�แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

จากการทดสอบความสัมพนัธ์และปัจจยัที�มีอิทธิพลพบว่า ความถี�ของการไดรั้บ

ขอ้มูลข่าวสารมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของชุมชนในการเผาและการจดัการปัญหาไฟป่า
และหมอกควนั และมีผลกบัความคิดเห็นที�มีต่อ 8 มาตรการในการแกไ้ขปัญหาไฟป่า

และหมอกควนัของภาครัฐ ในปี 2556 ส่วนความรู้ตระหนกัถึงพิษภยัที�มีต่อสุขภาพของ
คนในครัวเรือนจะมีอิทธิพลต่อทั�ง 8 มาตรการในการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั
ในของภาครัฐ ในปี 2556  
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ทาํงาน ทั�งยงัเป็นกาํลงัใจใหเ้กิดความกระตือรือร้น ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคนานปัการ 
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ป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟป่าในพื/นที�ภาคเหนือ

ตอนบน 
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3 ความรู้เกี�ยวกบัแนวทางการป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟป่าใน

พื+นที�ภาคเหนือตอนบน 
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4 ความตระหนกัถึงพิษภยัของปัญหาหมอกควนัและไฟป่าที�มีต่อสุขภาพ
ของคนในครัวเรือน 
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5 ความตระหนกัถึงพิษภยัของปัญหาหมอกควนัและไฟป่าที�มีต่อ
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6 พฤติกรรมการจดัการปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในพื/นที�ตนเอง 60 

7 ความคิดเห็นต่อมาตรการการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัของ

ภาครัฐ ในปี 2556  

62 

8 แสดงความถี�ของการไดรั้บข่าวสารที�มีผลต่อพฤติกรรมการจดัการปัญหา

ไฟป่าและหมอกควนั 

64 

9 แสดงความถี�ของการได้รับข่าวสารที�มีผลต่อความคิดเห็นต่อ
มาตรการการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในของภาครัฐ 

66 

10 แสดงความตระหนกัถึงพิษภยัของปัญหาหมอกควนัและไฟป่าที�
มีผลต่อความคิดเห็นต่อมาตรการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควนัในของภาครัฐ 

67 

 



บทที� 1 

บทนํา 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

จากการตรวจพบแนวโนม้การเพิ�มสูงขึ�นของปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (PM10) 

ตั� งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และเพิ�มสูงขึ� นอย่างชัดเจนในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน 

โดยเฉพาะจังหวดัเชียงใหม่ ผลการตรวจวดัฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) ค่าเฉลี�ย 24 

ชั�วโมง สูงสุด ณ สถานีโรงเรียนยพุราชวิทยาลยั มีค่าเท่ากบั 396 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์

เมตร ในวนัที� 13 มีนาคม 2550 สาํหรับสถานีศูนยร์าชการรวม ค่าเฉลี�ย 24 ชั�วโมง สูงสุด

มีค่าเท่ากับ 317 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ� งทุกสถานีสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที�

กาํหนดคือ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2553) และยงัเกิดขึ�น

ต่อเนื�องในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ของทุก ๆ ปี จากขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม

ตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) จาํนวนมากในพื�นที�ประเทศไทย พม่า ลาว เวียดนาม และ

กมัพูชา ประกอบกบัในช่วงเวลาดงักล่าวมวลอากาศเยน็เริ�มปกคลุมพื�นที�ภาคเหนือตอนบน

ของประเทศไทย สภาพอากาศแห้งและนิ�ง ส่งผลให้ฝุ่ นละอองสามารถแขวนลอยอยู่ใน

บรรยากาศไดน้าน โดยเฉพาะจงัหวดัเชียงใหม่ ลาํพูน เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ซึ� งมีสภาพ

พื�นที�เป็นแอ่งกระทะ ลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูง ฝุ่ นละอองไม่สามารถแพร่กระจายออกไปได้

และไม่ตกลงสู่พื�นล่าง ทาํใหมี้หมอกควนัปกคลุมอยูเ่ป็นบริเวณกวา้ง  

ในพื�นที�รับผิดชอบของสํานักงานสิ�งแวดลอ้มภาคที� 1 ได้แก่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัลาํพนู และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็
มีแหล่งกาํเนิดจากไฟป่าและการเผาในพื�นที�เกษตรประมาณร้อยละ 50-70 (เจียมใจ   
เครือสุวรรณ และคณะ, 2552) ผูเ้สนอจึงได้ดาํเนินการส่งเสริมศกัยภาพชุมชนเพื�อ        
การจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควนั โดยดาํเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิด “ชุมชน
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มาตรฐาน หมู่บา้นปลอดการเผา” ในพื�นที�ดงักล่าว ซึ� งเป็นชุมชนที�อาศยัและมีที�ทาํกิน  
อยู่ในเขตพื�นที�ป่าและมีอาชีพทาํการเกษตร และอยู่ในพื�นที�สูง มีความเสี�ยงสูงที�จะเกิด
ปัญหาไฟป่าในพื�นที� ส่งผลให้เกิดหมอกควัน อันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนในพื�นที� รวมทั�งคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม  

2. วตัถุประสงค์ 

การดาํเนินงานในครั� งนี�  มีวตัถุประสงคเ์พื�อ  
1) ศึกษารูปแบบการส่งเสริมและสนบัสนุนชุมชนเพื�อให้สามารถจดัการปัญหา

ไฟป่าและหมอกควนัในพื�นที�ได ้ 
2) ศึกษาถึงระดับความรู้และพฤติกรรมของชุมชนในการเผาและการจัดการ

ปัญหาไฟป่าและหมอกควนั  
3) ศึกษาปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อศกัยภาพของชุมชนในการจดัการปัญหาไฟป่าและ   

หมอกควนั  

3. ระยะเวลาการดําเนินการ 

ดาํเนินการในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึง 
กนัยายน 2556  

4. พื)นที�ดําเนินการ 

โดยดาํเนินการในชุมชนในพื�นที�เสี� ยงต่อการเกิดไฟป่าและหมอกควนั ได้แก่ 
จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัลาํพูน และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัละ 5 
หมู่บา้น รวมจาํนวน 20 หมู่บา้น เครื�องมือที�ใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลคือ แบบสอบถาม ขอ้มูล
ที�รวบรวมไดถู้กนาํมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี�ยเลขคณิต ค่าความเบี�ยงเบน
มาตรฐาน และการเปรียบเทียบระหว่างตวัแปรโดยใชค่้า F-Test และ Scheffe เพื�อหา

ความสัมพนัธ์ โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติที� 0.05 ใชค่้าสถิติ One Way ANOVA 

(The Analysis of Variance) 
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5. นิยามศัพท์ 

 ศักยภาพชุมชนเพื�อการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน หมายถึง ขีด
ความสามารถของชุมชนในดา้นการบริหารจดัการปัญหาไฟป่าและหมอกควนัของชุมชน
ทอ้งถิ�น 

ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ คือ ฝุ่ นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน สามารถเขา้สะสมในปอด 
เป็นอนัตรายมากที�สุดสําหรับผูที้�เป็นโรคทางเดินหายใจ หรือโรคหวัใจและหลอดเลือด 
ผูสู้งอาย ุและเดก็ 

6. สัดส่วนของผลงาน 

ผูร่้วมดาํเนินการไดแ้ก่ นางสาวปิยนุช ทรวงคาํ นกัวิชาการสิ�งแวดลอ้มปฏิบติัการ 
สัดส่วนของผลงาน 20% โดยมีแนวทางและการดาํเนินการส่งเสริมศกัยภาพชุมชนใน
การจดัการปัญหาไฟป่าและหมอกควนั ดงันี�  

 

นางดวงใจ ดวงทิพย ์  

สัดส่วนของผลงาน  80% 

นางสาวปิยนุช ทรวงคาํ 
สัดส่วนของผลงาน 20% 

1) สรุปวิเคราะห์ และประมวลผลขอ้มูล

ที� เกี�ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลคุณภาพอากาศ 

สถานการณ์คุณภาพสิ� งแวดล้อม ข้อมูล

แหล่งกาํเนิด การประกอบอาชีพ การใช้

ที�ดิน รวมทั� งปัจจัยของสภาพ แวดลอ้มที�

เกี�ยวขอ้งเพื�อเป็นขอ้มูลนาํเขา้ประกอบการ

วางแ ผนแ ละกําหนดแ นวทางในการ

ดาํเนินงาน 

1) รวบรวม ข้อมูลที� เกี�ยวข้อง ได้แก่

ขอ้มูลคุณภาพอากาศ สถานการณ์คุณภาพ

สิ� งแ วดล้อม  ข้อมูลแ หล่งกํา เ นิด  การ

ประกอบอาชีพ การใช้ที�ดิน รวมทั�งปัจจยั

ของสภาพแวดล้อมที� เกี�ยวข้องเพื�อเป็น

ข้อมูลนําเข้าประกอบการวางแผนและ

กาํหนดแนวทางในการดาํเนินงาน 

 

2) วิเคราะห์และกาํหนดพื�นที�เสี� ยงต่อ

การเกิดไฟป่าและหมอกควนัเป็นรายตาํบล
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นางดวงใจ ดวงทิพย ์  

สัดส่วนของผลงาน  80% 

นางสาวปิยนุช ทรวงคาํ 
สัดส่วนของผลงาน 20% 

ในพื�นที�แต่ละจังหวดั พบว่าพื�นที�ที� มีจุด

ความร้อน (Hotspot)  มากกว่า 75 จุด 

จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อ ําเภอแม่แจ่ม 

อาํเภออมก๋อย  และอาํเภอสะเมิง จงัหวดั

เชียงราย ไดแ้ก่ อาํเภอเมือง อาํเภอแม่สรวย 

อาํเภอเวียงแก่น อําเภอเวียงป่าเป้า และ

อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพูน ไดแ้ก่ อาํเภอทุ่ง

หัวช้าง และอาํเภอลี�  จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

ไดแ้ก่ อาํเภอแม่สะเรียง อาํเภอปาย อาํเภอ

เมือง และอาํเภอขนุยวม 

3) คดัเลือกชุมชนที�อยู่ในพื�นที�เสี�ยงต่อ

การเกิดไฟป่าและหมอกควนั จงัหวดัละ 5 

หมู่บ้าน โดยพิจารณาจากสภาพพื�นที�

ชุมชน พื�นที�ทาํกินอยู่ในเขตพื�นที�ป่าหรือ

ติดกับพื�นที�ป่า ความพร้อมและศกัยภาพ

ของชุมชน รวมทั� งปัจจัยอื�นที� เ กี�ยวข้อง

เพื�อใหเ้ป็นกลุ่มเป้าหมายในการดาํเนินการ

ส่งเสริมศกัยภาพของชุมชนเพื�อการจดัการ

ไฟป่าและหมอกควนัอย่างเป็นรูปธรรม 

และเป็นเครือข่ายในการถ่ายทอดองค์

ความรู้ในระดับพื�นที�ต่อไป โดยจังหวัด
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นางดวงใจ ดวงทิพย ์  

สัดส่วนของผลงาน  80% 

นางสาวปิยนุช ทรวงคาํ 
สัดส่วนของผลงาน 20% 

เชียงใหม่ ไดแ้ก่ 1) บา้นหว้ยส้มสุก 2) บา้น

เ มือง ก๊ะ  ตําบล สะล วง  อํา เภอ แ ม่ ริ ม          

3) บา้นใหม่หนองหอย 4) บา้นโป่งจอ้ และ 

5) บา้นแม่แตง ตาํบลสันติสุข อาํเภอดอย

หล่อ จงัหวดัเชียงราย ไดแ้ก่ 1) บา้นป่าจั�น 

อาํเภอเวียงป่าเป่า 2) บา้นแม่ยางมิ�น อาํเภอ       

แม่สรวย 3) บา้นนางแลเหนือ อาํเภอเมือง 

4) บา้นยายเหนือ และ 5) บา้นยายใต ้อาํเภอ

เวยีงแก่น จงัหวดัลาํพูน ไดแ้ก่ 1) บา้นดอน

มูล 2) บา้นปวง  3) บา้นร้องสันติสุข อาํเภอ

ทุ่งหัวช้าง 4) บ้านก้อทุ่ง 5) บ้านก้อท่า 

อาํเภอลี�  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไดแ้ก่ 1) บา้น

ไมแ้งะ 2) บา้นหวันํ� าแม่สะกึด อาํเภอเมือง 

3) บา้นต่อแพ 4) บา้นแม่กิY อาํเภอขุนยวม 

และ 5) บา้นจอมกิตติ อาํเภอแม่สะเรียง   

4) จดัทาํชุดความรู้ สื�อประชาสัมพนัธ์ 

และแ นวทางการดํา เ นินการส่ง เส ริม

ศกัยภาพชุมชนเพื�อการจดัการปัญหาไฟป่า

และหมอกควันนํา เสนอและชี� แจงต่อ

ชุมชนในพื�นที� โดยมีผูน้ ําชุมชน แกนนํา

ภาคประชาชน เครือข่ายต่าง ๆ ในพื�นที� เขา้
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นางดวงใจ ดวงทิพย ์  

สัดส่วนของผลงาน  80% 

นางสาวปิยนุช ทรวงคาํ 
สัดส่วนของผลงาน 20% 

ร่วมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น

พิจารณาเห็นชอบร่วมกนัแลว้แลว้นาํไปสู่

การปฏิบัติในระดับพื�นที�โดยชุมชนตาม

บริบทของแต่ละชุมชน ซึ� งอาจมีความ

แตกต่างกันในการปฏิบัติ สอดคล้องกับ

ข้ อ มู ล พื� น ที� เ พื� อ ใ ห้ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น

สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตชุมชน อาชีพ การใช้

ประโยชน์พื�นที� รอบระยะเวลาของการทาํ

การเกษตรของพืชแต่ละชนิด 

5) จดัเวทีเสวนาให้ความรู้แก่ชุมชนใน

พื�นที�ดาํเนินการ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที�

เกี�ยวขอ้ง ความรู้ดา้นการจดัการไฟป่า การ

ป้องกนัตนเองในสภาวะหมอกควนั การ

จดัการการเผาในพื�นที�กรณีมีความจาํเป็น 

การจดัการขยะในพื�นที�เพื�อลดการเผา แนว

ทางการจดัทาํกฎระเบียบของชุมชน แนว

ทางการมีส่วนร่วมของชุมชนและพื�นที�

ขา้งเคียง แนวคิดการดาํเนินงานแบบภาคี

ร่วม เพื�อให้ประชาชนในพื�นที�เกิดความรู้

และความตระหนักถึงผลกระทบและพิษ

ภยัของปัญหาไฟป่าและหมอกควนัทั�งต่อ

2) ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมให้
ค ว า ม รู้ แ ก่ ชุ ม ช น ใ น พื� น ที� ด ํา เ นิ น ก า ร 
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที�เกี�ยวขอ้ง ความรู้
ดา้นการจดัการไฟป่า การป้องกนัตนเองใน
สภาวะหมอกควนั การจัดการการเผาใน
พื�นที�กรณีมีความจาํเป็น การจดัการขยะใน
พื�นที� เพื�อลดการเผา แนวทางการจัดทํา
กฎระเบียบของชุมชน แนวทางการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและพื�นที�ขา้งเคียง แนวคิด
การดํา เ นินงานแ บบภาคี ร่วม  เพื� อให้
ประชาชนในพื�นที� เกิดความรู้และความ
ตระหนักถึงผลกระทบและพิษภัยของ
ปัญหาไฟป่าและหมอกควนัทั�งต่อสุขภาพ
และต่อสิ�งแวดลอ้ม 
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นางดวงใจ ดวงทิพย ์  

สัดส่วนของผลงาน  80% 

นางสาวปิยนุช ทรวงคาํ 
สัดส่วนของผลงาน 20% 

สุ ข ภ า พ แ ล ะ ต่ อ สิ� ง แ ว ด ล้อ ม  ร ว ม ถึ ง

มาตรการในการดําเนินการแก้ไขปัญหา  

ไฟป่าและหมอกควันของภาครัฐ ทั� ง 8 

มาตรการ ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยปัจจยั

ต่าง ๆ เหล่านี� จะส่งผลต่อพฤติกรรมการ

จดัการปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในพื�นที� 

6 )  ติดตามตรวจสอบและ เ ฝ้าระวัง

คุณภาพอากาศ และรายงานจํานวนจุด

ความร้อน (hotspots) จาํนวนการเกิดไฟใน

พื�นที� และจาํนวนการเขา้ไปดบัไฟ รวมทั�ง

จ ํานวนพื�นที� ที� เ กิดไฟ ร่วมกับเครือข่าย  

ภาคประชาชน และหน่วยงานองค์กร

ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้อ ง ถิ� น ใ น พื� น ที�  แ ล ะ

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

3) จดัทาํรายงานคุณภาพอากาศ และและ
ข้อมูลอื�น ๆ ที� เกี�ยวข้อง เพื�อเผยแพร่แก่
หน่วยงานต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

7) ลงพื�นที�ติดตามความกา้วหน้าในการ

ดําเนินงานของแต่ละชุมชน เพื�อให้ความ

ช่วยเหลือ ให้ค ําปรึกษาแนะนํา รวมทั� ง

วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที� เกิดขึ� นจริงใน

พื�นที�  และร่วมกันหาทางออกและหาแนว

ทางการแก้ไขปัญหาในทุกพื�นที� วิเคราะห์

และสํารวจพื�นที�ที�เกิดการเผา พิจารณาจาก

4) ร่วมลงพื�นที� เพื�อให้ความช่วยเหลือ 
ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ รวมทั�งวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคที�เกิดขึ�นจริงในพื�นที�  และร่วมกนั
หาทางออกและหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา
ในทุกพื� นที�  วิ เคราะห์และสํารวจพื�นที�        
ที� เกิดการเผา พิจารณาจากชนิดพืชที�ทํา
การเกษตร ซึ�งอาจเป็นสาเหตุของการเผา 
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นางดวงใจ ดวงทิพย ์  

สัดส่วนของผลงาน  80% 

นางสาวปิยนุช ทรวงคาํ 
สัดส่วนของผลงาน 20% 

ชนิดพืชที�ทาํการเกษตร ซึ� งอาจเป็นสาเหตุ

ขอ ง ก า ร เ ผ า  แ ล ะ นํา อ งค์ค ว า ม รู้ ห รื อ

ทางเลือกเพื�อทดแทนการเผา รวมทั�งวิธีการ

เ ต รี ย ม ดิ น  แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร ป ลู ก พื ช

ทดแทนเพื�อลดการเผาในพื�นที� 

8) กาํหนดหลกัเกณฑ์ในการประเมินผล

ร่วมกนั ผ่านการระดมความคิดเห็นระหว่าง

เครือข่ายต่าง ๆ กลุ่มประชาชน เยาวชน 

นักเรียน ค้นหาวิธีการที�ดําเนินการเพื�อ

สามารถป้องกันและควบคุมการเกิดไฟได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

9) ประเมินหมู่บา้นที�ได้รับการส่งเสริม

ศกัยภาพให้เป็นชุมชนมาตรฐาน หมู่บ้าน

ปลอดการเผา ทาํแบบประเมินความเสี�ยงต่อ

การการเผา สํารวจและพิจารณาจากผลการ

ดาํเนินงานจริง เอกสารหลกัฐานและร่องรอย

ของการดาํเนินงาน และจาํนวนครั� งของการ

เกิดไฟในพื�นที�  จาํนวนพื�นที�ที� เกิดการเผา 

(ไร่) การเขา้ไปดาํเนินการควบคุมและดบัไฟ

ไม่ใหมี้การลุกลาม การเตรียมความพร้อมทั�ง

บุคลากรและอุปกรณ์ ต่าง ๆ กรณีเฝ้าระวงั
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นางดวงใจ ดวงทิพย ์  

สัดส่วนของผลงาน  80% 

นางสาวปิยนุช ทรวงคาํ 
สัดส่วนของผลงาน 20% 

หรือระงับเหตุ การมีส่วนร่วมของชุมชน 

ความร่วมมือร่วมใจในการทาํงาน และอื�น ๆ 

ที� เกี�ยวข้อง เพื�อประเมินให้เป็น “ชุมชน

มาตรฐาน หมู่บา้นปลอดการเผา” 

10) ประชุมสรุปบทเรียน แลกเปลี�ยนองค์

ความรู้ และประเมินศักยภาพของชุมชน

หลงัจากได้รับการส่งเสริมศกัยภาพในการ

จดัการปัญหาไฟป่าและหมอกควนั โดยใช้

แบบสอบถาม ขอ้มูลที�รวบรวมไดถู้กนาํมา

วิเคราะห์โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี�ยเลข

คณิต ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน และการ

ถดถอยพหุ 

 

1 1 )  ส รุ ป  แ ล ะ ป ร ะ ม ว ล ผ ล ก า ร

ดาํเนินงาน ขอ้เสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค

ในการดาํเนินงาน ระดับความสําเร็จของ

การดาํเนินงาน  
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6. ข้อจํากดัของการศึกษา 

 ปัจจยัที�มีผลต่อการดาํเนินการในครั� งนี�  ที�อาจส่งผลต่อการศึกษาคือ ช่วงเวลาของ
การเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควนั ซึ� งมีระยะเวลาเพียง 3-4 เดือน ซึ� งในเชิงลึกและ
ในทางปฏิบติัไม่สามารถกาํหนดไดอ้ย่างชัดเจน เนื�องจากขึ�นกบัปัจจยัหลายอย่างที�ไม่
สามารถควบคุมได ้อาทิ สภาพภูมิอากาศ ปริมาณนํ� าฝน ฤดูกาล ซึ� งจะส่งผลโดยตรงต่อ
การเกบ็ขอ้มูล และการลงพื�นที�ในการวเิคราะห์ปัจจยัและปัญหา  
 
7. ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 

1. การระดมความคิดเห็น ประชุมหารือ เป็นไปค่อนขา้งยากลาํบาก เนื�องจากเป็น
งานที�ตอ้งใชค้วามคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากหลากหลายกลุ่มบุคคลผูเ้ชี�ยวชาญ องคก์ร
ภาคประชาชน ทาํให้ประสบปัญหาในการดาํเนินงาน ก่อให้เกิดความล่าช้า และไม่
สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื�องและรวดเร็วเท่าที�ควร อาจส่งผลให้ไม่ทันต่อ
สถานการณ์ที�เกิดขึ�น 

2. การเก็บข้อมูลในพื�นที�  ค่อนข้างมีความหลากหลาย มีความโดดเด่นหรือ
เฉพาะเจาะจงของพื�นที�ไม่แตกต่างกนัมากนกั รวมทั�งเป็นชุมชนชาวเขา การสื�อสารหรือ
การถ่ายทอดอาจไม่ชัดเจนเท่าที�ควรและอาจส่งผลให้การวิเคราะห์ รวบรวม และ
ประมวลผลเกิดความคลาดเคลื�อนไดบ้า้ง 

3. การประมวลผลกิจกรรมการดาํเนินงานพื�นที�จากแบบสอบถาม เกิดความล่าชา้
ในการเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถาม และผูต้อบให้ขอ้มูลไม่ครบถว้น เนื�องจากเป็นพื�นที�
ห่างไกลการคมนาคม   ไม่สะดวก บางชุมชนเป็นชุมชนปะกาเกอญอ ยงัสื�อสารกนัโดย
ภาษาถิ�น บางส่วนยงัอ่านและเขียนหนงัสือไม่ได ้ซึ� งอาจทาํใหก้ารวิเคราะห์สภาพปัญหา 
ขอ้มูลของการดาํเนินกิจกรรมยงัไม่ครบถว้นมากนกั  

4. การเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมกบัทุกภาคส่วน เป็นงานที�มีความทา้ทาย 
รวมทั�งการไกล่เกลี�ยกรณีที�มีความเขา้ใจในบางประเด็นไม่ตรงกนั ตอ้งอาศยัขอ้มูลและ
ข้อเท็จจริงที� ถูกต้องตรงกัน จึงจะสามารถทําให้งานเกิดความสํา เ ร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    
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8. ประโยชน์ของผลงาน 

1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ชุมชน เครือข่าย และประชาชน หรือหน่วยงานที�

เกี�ยวขอ้ง สามารถนาํขอ้มูลไปใชเ้พื�อประกอบการวางแผนงานโครงการหรือกิจกรรมเพื�อ

การบริหารจดัการปัญหามลพิษทางอากาศหรือดา้นอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งได ้

2. แนวทางการส่งเสริมศกัยภาพชุมชนเพื�อการจดัการไฟป่าและหมอกควนัใน

พื�นที�นาํร่อง สามารถนาํไปปรับใช้หรือขยายผลในพื�นที�อื�นได้ หากมีแนวทางในการ

ดาํเนินงานที�สอดคลอ้งกนัหรือสภาพบริบทของสังคมหรือพื�นที�ใกลเ้คียงกนั 

3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในพื�นที�สามารถนาํแนวทางการจดัการปัญหาไฟ

ป่าและหมอกควนัไปเป็นแบบอย่างในการจดัทาํแผนปฏิบติัการเพื�อการจดัการคุณภาพ

สิ�งแวดลอ้มระดบัทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�รับผดิชอบได ้

4. เป็นแนวทางในการติดตาม เฝ้าระวงั และประเมินผลคุณภาพอากาศ ในพื�นที�

อื�น ๆ แบบมีส่วนร่วมได ้

 



บทที� 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 

2.1 หลกัการสิ�งแวดล้อม 

การจดัการสิ	งแวดลอ้มครอบคลุมเนื�อหาสาระ บุคลากร และองคก์รที	รับผิดชอบ
ที	หลากหลายตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชน การจดัการสิ	งแวดลอ้มจึงเป็นงานที	
ยุ่งยาก สลบัซับซ้อนและมีขั�นตอนการดาํเนินการที	จาํกดั ผูที้	มีหน้าที	เกี	ยวขอ้งในการ
จดัการสิ	งแวดลอ้ม จึงควรมีความรู้ความเขา้ใจสิ	งแวดลอ้มในภาพรวม คือ สิ	งแวดลอ้ม
เป็นระบบเป็นอนัดับแรกแลว้ ตอ้งเขา้ใจสิ	งแวดลอ้มแต่ละสิ	งแวดลอ้มที	รวมกนัเป็น
ระบบนั�นเป็นอยา่งดีดว้ย  

2.1.1 คาํนิยามและความหมาย  
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ	งแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 ให้คาํนิยาม

สิ	งแวดลอ้ม หมายถึง สิ	งต่าง ๆ ที	มีลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพที	อยู่รอบตวัมนุษย ์
ซึ	 งเกิดขึ�นโดยธรรมชาติและสิ	 งที	มนุษยไ์ด้ทาํขึ�น คาํนิยามชี� ให้เห็นว่า สิ	 งแวดลอ้มมี
ลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพที	เกิดขึ�นโดยธรรมชาติและสิ	งที	มนุษยไ์ดส้ร้างขึ�น ซึ	 งให้
รวมไปถึงสิ	งแวดลอ้มทางสังคมดว้ย หมายถึง เป็นสิ	งที	จบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้ ไม่
เป็นพิษและเป็นพิษ ใหคุ้ณและใหโ้ทษ มีชีวิตและไม่มีชีวิต ฯลฯ การกล่าวเช่นนี�อาจทาํ
ให้ผูที้	จะตอ้งมีหนา้ที	จดัการสิ	งแวดลอ้มสับสนได ้ นกัวิชาการจึงไดใ้ห้มุมมองสิ	งแวด   
ลอ้มในทาง “บทบาทหน้าที�” หรือเรียกอีกนยัหนึ	งคือ “มิติ” หมายถึง จาํแนกสิ	งแวดลอ้ม
ตามบทบาทหน้าที	หรือเป็นมิติ ถ้าสิ	 งแวดล้อมที	 มีบทบาทหน้าที	 เป็นมิติก็ให้นับ
สิ	งแวดลอ้มเป็นมิตินั�น ซึ	งนกัวชิาการสิ	งแวดลอ้มไดแ้บ่งออกเป็น 4 มิติ  

มิติที	 1 คือ มิติทรัพยากร หมายถึง สิ	งที	เป็นทรัพยากรธรรมชาติและที	มนุษยส์ร้าง
ขึ�น อนัประกอบดว้ยสามกลุ่มคือ ทรัพยากรที	ใชแ้ลว้ไม่หมดสิ�น ทรัพยากรที	ใชแ้ลว้หมด
ไป และทรัพยากรที	ใชแ้ลว้ทดแทนได ้

มิติที	  2 คือ มิติเทคโนโลยี หมายถึง สิ	 งแวดล้อมที	 มีบทบาทหน้าที	 ที	 เ ป็น
เทคโนโลยี อนัประกอบดว้ยสามกลุ่มคือ เทคโนโลยีธรรมชาติ เทคโนโลยีเลียนแบบ
ธรรมชาติ และเทคโนโลยทีี	สร้างขึ�น ไดแ้ก่ เครื	องยนต/์อิเลคทรอนิกส์ แบบผลิตภณัฑ ์
และกระบวนการผลิต  
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มิติที	 3 คือ มิติของเสียและมลพิษสิ	งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ของเสียและมลพิษที	เป็น
ของแขง็ เช่น ขยะชุมชน ขยะติดเชื�อ ขยะกากสารพิษอนัตราย ของเสียและมลพิษที	เป็น
ของเหลว เช่น นํ� าเสีย นํ� ามนั ไขมนั ของเสียและมลพิษที	เป็นก๊าซและฝุ่ น เช่น ก๊าซพิษ 
ก๊าซเรือนกระจก และฝุ่ น และของเสียและมลพิษที	เป็นคลื	นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น เสียง 
แสง ความร้อน ความสั	นสะเทือน และพลงัไฟฟ้า  

มิติที	 4 คือ มิติสังคมสิ	งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ประชากร สิ	งก่อสร้างทางการศึกษา และ
สิ	งเกี	ยวขอ้ง สิ	งก่อสร้างทางสาธารณสุข สภาวะทางเศรษฐกิจ สิ	งก่อสร้างทั�งจบัตอ้งได้
และจบัต้องไม่ได้ทางวฒันธรรม (ความเชื	อ ศาสนา และประเพณี) สิ	 งก่อสร้างและ
ส่วนประกอบที	ใชป้้องกนัภยัพิบติัต่อ ชีวิตและทรัพยสิ์น และสุดทา้ยไดแ้ก่ สิ	งก่อสร้าง
วสัดุอุปกรณ์ในการนนัทนาการและการท่องเที	ยว  

สิ	งแวดลอ้มที	จาํแนกตามบทบาทหนา้ที	หรือเป็นมิติที	สามารถวดัขนาดได ้ จึงทาํ
ใหง่้ายต่อการบริหารจดัการ เช่น มิติทรัพยากรป่าไม ้ปกคลุมพื�นที	ตาํบลหนึ	งร้อยละ 50 ที	
เหลือเป็นพื�นที	เกษตรกรรม แหล่งนํ� าที	อยู่อาศยั ถนน ฯลฯ อนึ	 งสิ	งแวดลอ้มหนึ	 งอาจมี
มากกว่าหนึ	งบทบาทหนา้ที	 หรือมากกว่าหนึ	งมิติกไ็ด ้ เช่น ป่าไมมี้บทบาทหนา้ที	ใหไ้ม้
ใหข้องป่า เป็นแหล่งตน้นํ�าลาํธาร ป้องกนัดินพงัทลาย เป็นแหล่งสมุนไพร ฯลฯ  

2.1.2 สถานภาพและศักยภาพสิ�งแวดล้อม  
สิ	 งแวดลอ้มมีมุมมองทั�งเป็นสิ	งเดี	ยวๆ เป็นระบบ หรือเป็นกลุ่มสรรพสิ	งที	อยู่

ร่วมกนั ทาํงานร่วมกนัและมีเอกลกัษณ์ร่วมกนักล่าวอีกนัยหนึ	 งก็คือ ไม่ว่าสิ	งแวดลอ้ม  
จะเล็กใหญ่ อยู่เดี	ยว ๆ หรืออยู่รวมกบัสิ	 งอื	น สามารถให้มุมมองเป็นสิ	งแวดลอ้มได้
เหมือน ๆ กนั ทั�งนี� ขึ�นอยู่ว่าผูจ้ดัการสิ	งแวดลอ้มนั�นจะพิจารณาให้เป็น เช่น สวนผลไม ้
ถา้มุมมองเป็นสิ	งเดี	ยว ๆ กเ็ป็นสวนผลไมห้นึ	ง และเป็นองคป์ระกอบหนึ	งของพื�นที	ใหญ่
ที	มีองคป์ระกอบเป็นสวนผลไม ้ที	นาขา้ว แหล่งนํ�า บา้นพกัอาศยั และสวนหยอ่ม อยา่งไร
กดี็ไม่วา่สิ	งแวดลอ้มจะพิจารณาเป็นสิ	งเดี	ยว ๆ หรือเป็นระบบ ต่างกมี็บทบาทหนา้ที	ของ
ตวัเองที	เกิดจากหลกัการทาํงานของแต่ละองคป์ระกอบของระบบนั�น หรือของสิ	งเดี	ยว ๆ 
นั�น กล่าวได ้ วา่ทุก ๆ สิ	งแวดลอ้มต่างกมี็บทบาทหนา้ที	 ซึ	 งการแสดงบทบาทหนา้ที	นี� จะ
สมบูรณ์เต็มที	หรือไม่ ขึ�นอยู่กบัความสมบูรณ์ขององคป์ระกอบภายในสิ	งแวดลอ้มเพื	อ
ระบบสิ	งแวดลอ้มเสมอ  

ศักยภาพสิ	 งแวดล้อม คือ สถานภาพสิ	 งแวดล้อมที	แสดงบทบาทหน้าที	ตาม 
สมรรถนะของค่าคุณภาพสิ	งแวดลอ้มที	ตรวจวดัได ้ซึ	งการแสดงศกัยภาพของสิ	งแวดลอ้ม
ก็ เ ช่นเดียวกับ บทบาทหน้าที	ของสิ	 งแวดล้อม ซึ	 ง ขึ� นอยู่กับความสมบูรณ์ของ
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องค์ประกอบหรือโครงสร้างของ สิ	งแวดลอ้มนั�น ๆ หรือระดบัความอุดมสมบูรณ์ของ
สิ	งแวดลอ้ม นอกจากจะบ่งถึงสถานภาพสิ	งแวดลอ้มแลว้ ยงัสามารถแสดงศกัยภาพของ
สิ	งแวดลอ้มนั�นดว้ย เช่น โอ่งนํ� า 200 ลิตร มีนํ� าเพียง 50 ลิตรเท่านั�น สถานภาพสิ	งแวด    
ลอ้มคือการมีนํ� า 50 ลิตร แต่นํ� า 50 ลิตรนี�  แสดงศกัยภาพให้คนเพียงคนเดียวที	ใชน้ํ� าได้
เพียงหนึ	งวนัเท่านั�น แต่โอ่งนํ� ามีศกัยภาพรองรับนํ� าไดอี้ก ถา้มีนํ� าเพิ	มขึ�นจะมีศกัยภาพให้
คนใชน้ํ�าไดเ้พิ	มอีก แต่สถานภาพปัจจุบนัมีนํ�าอยูเ่พียง 50 ลิตร  

การจดัการสิ	งแวดลอ้มที	มีประสิทธิภาพ ตอ้งจดัให้โครงสร้างหรือองคป์ระกอบ 
ของระบบอยูใ่นระดบัของสถานภาพสิ	งแวดลอ้มสมบูรณ์ที	สุดหรือระดบัเตม็สุด เพื	อให้
แสดงศักยภาพเต็มที	ที	 สุด แต่ในระบบสิ	 งแวดล้อมหนึ	 ง ๆ มีความหลากหลายของ
สิ	งแวดลอ้มจึง จาํเป็นตอ้งพิจารณาจาํนวน ชนิดของสิ	 งแวดลอ้มที	เป็นองค์ประกอบ 
ปริมาณแต่ละชนิด สัดส่วน ระหว่างชนิดและการกระจายของแต่ละชนิดในระบบใหอ้ยู่
ในระดบัของสถานภาพใหเ้หมาะสม เพื	อใหมี้ศกัยภาพที	เหมาะสมเช่นกนั ขอ้เทจ็จริงแลว้ 
ธรรมชาติได้ปรับตวัเองมาเป็นเวลานานจึง พบว่าระบบธรรมชาติทั�งหลายจะมีชนิด 
ปริมาณ สัดส่วนและการกระจายขององคป์ระกอบ/สิ	งแวดลอ้มที	เป็นมาตรฐาน หรือเป็น
ธรรมชาติเช่นนั�นตลอดไปตราบที	มนุษยไ์ม่รบกวนระบบธรรมชาตินั�น  

2.1.3 คุณภาพสิ�งแวดล้อม  
คุณภาพสิ	งแวดลอ้ม หมายถึง สถานภาพขององคป์ระกอบหรือโครงสร้างที	ให้

บทบาทหนา้ที	ที	บ่งชี� โดยขนาดของตวัดชันีสิ	งแวดลอ้มที	สูงหรือตํ	ากว่าค่ามาตรฐานที	ได้
กาํหนดไวต้ามค่าธรรมชาติหรือค่าที	สังคมกาํหนดขึ� น เช่น คุณภาพของนํ� าในแม่นํ� า
เจา้พระยามีการปนเปื� อนสารเคมีปริมาณสูงทาํให้นํ� าเสียไม่เหมาะต่อการเป็นนํ� าดิบทาํ
นํ� าประปา คาํกล่าวนี� สามารถสร้างความเขา้ใจไดพ้อสมควร ถา้ใช้ตวัดชันีสิ	งแวดลอ้ม
เป็นตวับ่งบอก สามารถที	จะระบุไดเ้ลยว่านํ� าเสียนั�นเป็นสิ	งที	บ่งชี� ไดช้ดัเจนยิ	งขึ�น เช่นใน
กรณีนี� คือ นํ� าในแม่นํ� าเจา้พระยามีการปนเปื� อนของสารแขวนลอย ออกซิเจนละลายนํ� า 
จุลินทรีย ์สารเคมีที	เป็นพิษ ฯลฯ เหล่านี� คือตวัดชันีชี� คุณภาพสิ	งแวดลอ้มทั�งสิ�น สามารถ
ตรวจวดัไดด้ว้ยเครื	องมือทางวทิยาศาสตร์ 

คุณภาพสิ	งแวดลอ้ม จึงหมายถึงสภาวะสิ	งแวดลอ้มที	มีดชันีบ่งชี�ปริมาณที	แสดง
สถานภาพและศกัยภาพวา่สิ	งแวดลอ้มนั�นมีคุณภาพในระดบัใด อยา่งไรกต็ามสิ	งแวดลอ้ม
หนึ	ง ๆ มีดชันีสิ	งแวดลอ้มมากกวา่หนึ	งตวัเสมอ ยิ	งมีดชันีสิ	งแวดลอ้มมากตวัเท่าไร จะทาํ
ใหก้ารวิเคราะห์หาคุณภาพสิ	งแวดลอ้มไดถู้กตอ้งแม่นยาํมากยิ	งขึ�น ดงันั�นนกัวิชาการจึง
ไม่นิยมใชด้ชันีเพียงหนึ	งตวัมาวเิคราะห์หาคุณภาพสิ	งแวดลอ้มที	จะจดัการเสมอ อนึ	งเป็น
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ที	ทราบแลว้ว่าระบบสิ	งแวดลอ้มหนึ	 งย่อมประกอบดว้ยสิ	งแวดลอ้มมากกว่าหนึ	 ง และ
สิ	งแวดลอ้มหนึ	งก็มีดชันีชี� คุณภาพสิ	งแวดลอ้มมากกว่าหนึ	ง ดงันั�นการประเมินคุณภาพ
สิ	 งแวดล้อมของระบบสิ	 งแวดล้อมหนึ	 ง จึงใช้ดัชนีสิ	 งแวดล้อมหลากหลายในการ
ดาํเนินการ บางกรณีตวัดชันีหนึ	งอาจใชก้บัสิ	งแวดลอ้มไดม้ากกว่าหนึ	งกมี็ เช่น ค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างของนํ�าในแม่นํ�าเจา้พระยา ถา้นํ�า ณ บริเวณนั�นใช่ตรวจวดัคุณภาพนํ� าเสีย
ในขณะเดียวกนัก็ใชน้ํ� านั�นเป็นนํ� าใช่ไปพร้อมกนั ในทาํนองเดียวกนับทบาทหนา้ที	ของ
ระบบสิ	 งแวดล้อมหรือสิ	 งแวดล้อมก็มีตัวดัชนีบ่งชี� เ ช่นกัน เช่น ระบบจราจรมี
องค์ประกอบเป็นพื�นที	ผิวถนน ความยาว ความกวา้ง กฎระเบียบและการตกแต่งถนน 
ต่างกบ่็งบอกความคล่องตวัของระบบจราจร   

2.1.4 สมบัติเฉพาะตัวของสิ�งแวดล้อม  
องค์ประกอบหรือโครงสร้างของระบบสิ	งแวดลอ้ม สามารถใช้เป็นตวับ่งบอก

สมบติัเฉพาะตวัของสิ	งแวดลอ้มนั�น ในทาํนองเดียวกนักบับทบาทหนา้ที	กเ็ป็นตวับ่งบอก
สมบติัของสิ	งแวดลอ้มนั�นไดเ้ช่นกนั ทั�งโครงสร้างและบทบาทหนา้ที	ของสิ	งแวดลอ้ม
ดว้ยเช่นกนั จากเหตุผลดงักล่าวจึงสามารถกล่าวไดว้่า สิ	งแวดลอ้มทุกชนิดมีเอกลกัษณะ
เฉพาะตวั อยูเ่ป็นระบบนิเวศ/ระบบสิ	งแวดลอ้ม มีความเปราะบางและ/หรือแขง็แกร่งตาม
เวลาและสถานที	 ถา้กระทาํการใด ๆ ต่อสิ	งแวดลอ้มหนึ	งยอ่ม  สร้างผลกระทบต่อสิ	งอื	น
เป็นลูกโซ่ตามมาไม่มากก็น้อย สุดทา้ยสิ	 งแวดล้อมทุกชนิดมีการเปลี	ยนแปลงเสมอ 
ดังนั�นจึงต้องจัดการด้วยความระมดัระวงัอย่างสมํ	าเสมอ มิฉะนั�นแล้วอาจเกิดภาวะ
ผิดปกติเกิดขึ� น ณ เวลาใดเวลาหนึ	 งได้จนทาํให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์
ตามมา  

2.1.5 กระบวนการวทิยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม  
1) กระบวนการวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ ในธรรมชาติ โลกหมุนรอบดวงอาทิตยท์าํ

ใหเ้กิดฤดูกาล และถา้โลกหมุนรอบตวัเองทาํใหเ้กิดกลางวนัและกลางคืน ปรากฏการณ์นี�
ทาํใหสิ้	งแวดลอ้มบนโลกเปลี	ยนแปลงตลอดเวลา เนื	องดว้ยความร้อนที	ผิวโลกไดรั้บจาก
ดวงอาทิตย ์ 1.94 แคลอรี	 /ตารางเซนติเมตร/นาที บางส่วนของความร้อนนี� ประมาณ     
ร้อยละ 45 เป็นแสงอาทิตยที์	เห็นได ้ คือ แสงเจด็สี (ม่วง คราม นํ� าเงิน เขียว เหลือง ส้ม 
และแดง) ถูกใช้เพื	อกระบวนการสังเคราะห์แสง สร้างแป้ง นํ� าตาล ไวตามิน ฯลฯ และ
สุดทา้ยเป็นเนื�อเยื	อของพืช ความร้อนที	ใชใ้นการสังเคราะห์แสงประมาณร้อยละ 6 ของ
แสงอาทิตยห์รือประมาณร้อยละ 3 ที	สะสมในโมเลกลุที	มีพลงังานสะสมเหล่านั�น เมื	อพืช
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ถูกแบคทีเรียยอ่ยสลายพืชที	ตายแลว้เหล่านี� จะแปรสภาพเป็นธาตุอาหาร ก๊าซต่าง ๆ และ
ความร้อนออกมาในนั�น เท่ากบัว่าดวงอาทิตยถ่์ายทอดพลงังานสู่โลกตลอดเวลา ถา้มีพืช
สีเ ขียวแล้ว จะช่วยทําให้กระบวนการถ่ายทอดสมบูรณ์ขึ� น อย่างไรก็ตามยังมี
กระบวนการอื	น ๆ เกิดควบคู่ไปด้วย เช่น การระเหยของนํ� า การคายนํ� าของพืช การ
เคลื	อนที	ของธาตุอาหารจากดินผ่านรากพืช ปรากฏการณ์ที	มีลาํดบัขั�นตอนนั�นเรียกว่า 
กระบวนการวทิยาศาสตร์ สิ	งแวดลอ้มต่างมีขั�นตอนที	หลากหลาย ขั�นตอนแต่ละขั�นตอน
จะมีผลิตผลที	เกิดขึ� น ผลผลิตดังกล่าวนี� คือสิ	 งแวดล้อม ณ เวลานั�น เมื	อเวลาผ่านไป
ผลผลิตนั�นจะแปรสภาพดว้ยกระบวนการวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นสิ	งแวดลอ้มอีก ณ 
เวลาหนึ	 ง เป็นเช่นนั� นจนครบวงจรของวันหรือของปีหมุนเวียนไปเรื	 อย ๆ ด้วย
กระบวนการวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ ดงัอธิบายมาแลว้ ที	น่าจะตอ้งสังเกตยิ	งขึ�นกคื็อ แต่ละ
ขั�นตอนของกระบวนการที	ได้เป็นสิ	 งแวดล้อม ณ เวลานั�น ซึ	 งหมายถึง ณ เวลานั� น
สิ	งแวดลอ้มหรือระบบสิ	งแวดลอ้มนี�คงมีโครงสร้าง/องคป์ระกอบและบทบาทหนา้ที	ของ
ระบบ ณ เวลานั�นเช่นกนั การกระทาํใด ๆ ณ ขั�นตอนใดขั�นตอนหนึ	งโดยกิจกรรมมนุษย์
หรือภยัธรรมชาติ ยอ่มส่งผลทาํใหเ้กิดการเปลี	ยนแปลงโครงสร้างแลว้ไปสู่บทบาทหนา้ที	 
อยา่งหลีกเลี	ยงไม่ไดเ้สมอ ตวัอยา่งเช่น เมื	อเมฆฝนเกิดขึ�น แลว้เกิดฝนตกจากบรรยากาศสู่
ผิวโลก ผ่านบรรยากาศลงตกกระทบกบัป่าไม ้ นํ� าฝนจะทาํให้ป่าไมเ้ปียก นํ� าฝนส่วนที	
เหลือจะค่อยแทรกซึมลงสู่ดินและเก็บไวใ้นดินค่อย  ๆ ไหลหล่อเลี�ยงลาํนํ� าเป็นนํ� าท่าใน
ลาํธาร ถา้มีการตัดไมท้าํลายป่า นํ� าฝนก็จะตกกระทบสู่ผิวดินโดยตรง แลว้ไหลลงสู่      
ลาํธารอย่างรวดเร็วในเวลาสั� น ๆ เป็นต้น ความจริงแล้วผลผลิต แต่ละขั�นตอนของ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินั�น เป็นผลผลิตของแต่ละขั�นตอนของกระบวนการ 
ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา อนัเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ในขั�นรายละเอียดของ   
การเรียนรู้ ตอ้งศึกษาในตาํราและเอกสารทางวิชาการเฉพาะด้าน ก็จะสามารถทาํ      
ความเขา้ใจไดดี้ขึ�น  

2) กระบวนการวิทยาศาสตร์ที	มนุษยส์ร้างขึ�น ด้วยหลกัการและกระบวนการ
วทิยาศาสตร์ธรรมชาติที	เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที	มนุษยเ์ป็นผลผลิตหนึ	งนี�  มนุษยไ์ด้
นํามาประยุกต์สร้างกระบวนการเพื	อการดํารงชีวิตที	 มีคุณภาพของตัวเอง ได้แก่ 
กระบวนการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม คมนาคม วฒันธรรม (ความเชื	อ ศาสนา และ
ประเพณี) การสร้างความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น และการดาํรงชีวิตอื	น ๆ ต่างกมี็
ทิศทางและเวลาการดาํเนินการที	คงตวั การเปลี	ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ�นแต่ละจุดของทิศทาง
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หรือแต่ละเวลา ย่อมทําให้สภาพการดําเนินการผิดไปจากเดิม เช่นเดียวกันกับ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที	กระบวน การวิทยาศาสตร์สิ	งแวดลอ้มที	มนุษย์
สร้างขึ�น ถา้มีการเปลี	ยนแปลงโครงสร้าง องคป์ระกอบของสิ	งแวดลอ้ม ณ เวลาใดเวลา
หนึ	ง ยอ่มส่งผลความไม่ย ั	งยนืของกระบวนการทาํงานที	มนุษยไ์ดส้ร้างขึ�นตามมา  อยา่ง
หลีกเลี	ยงไม่ไดเ้ลย ตวัอยา่งเช่น การเดินทางจากบา้นไปยงัที	ทาํงานดว้ยรถประจาํทาง ถา้
ถนนจุดใดจุดหนึ	งชาํรุด/ถูกตดัขาด ย่อมทาํให้กระบวนการเดินทางไปทาํงานตอ้งหยุด
หรือล่าชา้กวา่ปกติ  

3) กระบวนการนิเวศวทิยา นิเวศวิทยาเป็นศาสตร์สาขาหนึ	งของวิทยาศาสตร์ที	ว่า
ดว้ยการศึกษาความสัมพนัธ์ ระ หวา่งสรรพสิ	งในระบบนิเวศ อนัมีโครงสร้างทั�งสิ	งมีชีวิต 
ไม่มีชีวติ สิ	งที	มนุษยส์ร้างขึ�น รูปธรรมและนามธรรม ทั�งวิวฒันาการการอยูร่่วมกนัอยา่ง
กลมกลืน เป็นเวลาอนัยาวนานจนเป็นคุณลกัษณะเฉพาะ เช่น นิเวศวิทยาป่าชายเลน 
นิเวศวิทยานํ� าจืด นิเวศวิทยาเมือง ที	ยกตัวอย่างมานี�  แสดงความเป็นลักษณะทาง
นิเวศวิทยาธรรมชาติ ซึ	 งทางทฤษฎีแลว้ได้แบ่งลกัษณะทางวิทยาศาสตร์สิ	 งแวดลอ้ม
ออกเป็นลกัษณะแรก คือ นิเวศวทิยาทางกายภาพ ไดแ้ก่ นิเวศวิทยานํ� า นิเวศวิทยาทางดิน 
นิเวศวิทยาทางธรณี นิเวศวิทยาทางบรรยากาศ ลกัษณะที	สอง คือ นิเวศวิทยาทางชีวภาพ 
ไดแ้ก่ นิเวศวทิยาของสัตวป่์า นิเวศวทิยาของพืชบก นิเวศวิทยาของพืชนํ� า และสุดทา้ยคือ 
ลกัษณะนิเวศวทิยาผสมกายภาพและชีวภาพ หรือนิเวศวทิยาชีวภาพ ลกัษณะนิเวศวิทยานี�
จะเป็นลกัษณะทางนิเวศวทิยาของระบบที	ประกอบดว้ย สิ	งแวดลอ้มกายภาพและชีวภาพ
อยู่ร่วมกนั ซึ	 งพบทั	วไปบนผิวโลก แต่จะไม่พบบ่อยนักต่อลกัษณะทางกายภาพหรือ
ชีวภาพเดี	ยว ๆ อย่างไรก็ตาม ลกัษณะทางนิเวศวิทยาที	เป็นรูปธรรมเป็นสิ	งสําคญั ที	
สามารถนาํไปประยุกตใ์นการเป็นเครื	องมือเพื	อจดัการสิ	งแวดลอ้มนั�น ตอ้งแสดงในรูป
ของคุณค่าทางนิเวศวิทยา คุณค่าทางนิเวศวิทยา คือ ค่าที	ไดจ้ากการนบัหรือคาํนวณจาก
กลุ่มสิ	งแวดลอ้ม (ปกติเรียกว่า โครงสร้าง) ที	บ่งบอกจาํนวนชนิดทั�งหมด “ปริมาณแต่ละ
ชนิด” “สัดส่วนระหว่างชนิด” และ “การกระจายของแต่ละชนิด” ซึ	 งกลุ่มสิ	งแวดลอ้มอยู่
ร่วมกนัพร้อมสร้างกระบวนการวิทยาศาสตร์ร่วมกนั จนแสดงออกในรูปของ “บทบาท
หนา้ที	หลกั” ที	ให้ผลิตผลเป็น “การเคลื	อนที	” “ผลผลิต” “การสืบพนัธุ์” และ “การเพิ	ม
จาํนวน” เป็นที	ยอมรับกนัระหว่างนักวิชาการนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ	งแวดลอ้ม
แลว้วา่ ทั�ง “ค่าโครงสร้าง” และ “ค่าบทบาทหนา้ที	” ของแต่ละลกัษณะนิเวศวิทยาจะมีค่า
ธรรมชาติของตัวเองอยู่ประจาํในแต่ละกลุ่ม ค่าทั� งสองนี� ได้นํามาประยุกต์เป็น “ค่า
มาตรฐาน” ทางสิ	งแวดลอ้ม  
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กลุ่มคุณลกัษณะทางนิเวศวิทยามีขอบเขตที	เด่นชดัพอที	จะจาํแนกใหเ้ห็นได ้กลุ่ม
ที	กล่าวนี� คือ ระบบนิเวศ ซึ	 งหมายถึง “หน่วยพื�นที	ที	มีเอกลกัษณ์ร่วมกนั อยูร่่วมกนัและมี
บทบาทหน้าที	 ร่วมกัน” บางครั� งเรียกว่า “หน่วยพื�นที	 ที	 ใช้ศึกษานิเวศวิทยา” โดย
ธรรมชาติแลว้ระบบนิเวศแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกคือ ระบบนิเวศบก กลุ่มที	สอง
คือ ระบบนิเวศนํ� า ในการแบ่งกลุ่มยอ่ยของระบบนิเวศบกจะใชช้นิดพืชเป็นตวัดชันีแบ่ง 
เช่น ระบบนิเวศป่าดิบเขา ระบบนิเวศไมผ้ล ระบบนิเวศเมือง ส่วนระบบนิเวศนํ� าจะใช้
ความเค็มของนํ� าเป็นตวัดชันีแบ่ง เช่น ระบบนิเวศนํ� าจืด เป็นระบบนิเวศนํ� าที	ไม่มีความ
เคม็เลย (บางกรณียอมรับใหมี้ไดไ้ม่เกิน 0.05 (PPT : Part Per Thousand) ระบบนิเวศนํ� า
กร่อยเป็นระบบนิเวศนํ� าที	มีความเคม็ไดไ้ม่เกิน 10 (PPT : Part Per Thousand) และ
สุดทา้ยระบบนิเวศนํ� าเค็ม คือ ระบบนิเวศนํ� าที	มีความเค็มสูงกว่า 10 (PPT : Part Per 
Thousand) อยา่งไรกดี็การระบุชนิดสิ	งแวดลอ้มลงในชื	อระบบนิเวศที	แปรความไดว้่าเป็น 
“ระบบสิ	งแวดลอ้ม” ได ้เช่น ระบบนิเวศป่าไม ้ระบบนิเวศนาขา้ว เหล่านี� เป็นตน้  

องคค์วามรู้ที	จะนาํไปสู่การจดัการสิ	งแวดลอ้มไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพก็คือ การ
จาํแนก กลุ่มสิ	งแวดลอ้มหรือสรรพสิ	งที	เป็นโครงสร้างระบบนิเวศ/ระบบสิ	งแวดลอ้ม
แทนที	จะจําแนกตามชนิดของโครงสร้างให้จ ําแนกตาม “บทบาทหน้าที	 ” ของ
สิ	งแวดลอ้มหรือโครงสร้างของระบบในธรรมชาติแลว้ โครงสร้างของระบบนิเวศที	
จาํแนกตามบทบาทหนา้ที	ออกเป็น 4  กลุ่ม ที	สัมพนัธ์กนัและกนั ไดแ้ก่ กลุ่มผูผ้ลิต กลุ่ม
ผูบ้ริโภค กลุ่มผูย้อ่ยสลายและกลุ่มผูส้นบัสนุน ถา้ระบบนิเวศที	สามารถอยูไ่ดด้ว้ยตวัเอง
รักษาตวัเองฟื� นฟูตวัเองได ้จะมีสัดส่วนระหว่างกลุ่มทั�ง 4 ไดพ้อดีกนัไม่มีอะไรมากหรือ
นอ้ยกวา่กนั คือ กระบวนการนิเวศวทิยา  

กระบวนการเกิดระบบนิเวศ เริ	มตน้จากโลกไดรั้บรังสีดวงอาทิตยแ์จกจ่ายให้
ผูผ้ลิตซึ	งเป็นพืชสามารถสร้างผลิตผลไดด้ว้ยตนเองโดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง
ไดแ้ป้ง นํ�าตาล วติามินและคาร์โบไฮเดรต หลากหลายรูปแบบที	มีโมเลกุลของสิ	งที	สร้าง
นั�นมีพลงังานสูงรวมอยู่ดว้ย เมื	อถ่ายทอดให้ผูบ้ริโภคจะทาํให้พลงังานลดลงประมาณ
ร้อยละ 10 แลว้ถ่ายทอดสู่ผูย้่อยสลายเมื	อตายไปก็จะถ่ายทอดพลงังานไปทุกขั�นตอน 
สุดทา้ยไดธ้าตุอาหารที	ไม่มีพลงังานสะสมเลย แต่ให้ธาตุอาหารต่อพืชในกระบวนการ
สังเคราะห์แสงเพื	อทาํหน้าที	สนับสนุนของระบบนิเวศ ก็คือ ให้พืชหรือสิ	งแวดลอ้ม    
กลุ่มที	ทาํหนา้ที	เป็นผูบ้ริโภค ปกติกลุ่มนี� เป็นสัตวกิ์นพืช สัตวกิ์นสัตวห์รือสัตวกิ์นทั�งพืช
และสัตว ์ ดว้ยอายไุขของทั�งพืชและสัตวมี์จาํกดัเมื	อถึงวยัที	แก่หรือโตเตม็ที	แลว้หรือตาย
ไป กจ็ะมีกลุ่มสิ	งแวดลอ้มที	ทาํหนา้ที	เป็นผูย้อ่ยสลายดาํเนินการย่อยสลายใหธ้าตุอาหาร
เป็นอนัสิ�นสุดของการถ่ายทอดพลงังานจากดวงอาทิตยสู่์ระบบนิเวศ  
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สิ	 งแวดลอ้มทั� ง 4 กลุ่ม คือ ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค ผูย้่อยสลายและผูส้นับสนุนการที	
ระบบนิเวศ/ระบบสิ	งแวดลอ้มจะมีสมรรถนะอยูไ่ดด้ว้ยตวัเอง รักษาตวัเอง และการฟื� นฟู
ตัวเองได้อย่างย ั	งยืนก็ต้องมีสิ	 งแวดล้อมหรือโครงสร้างทั� ง 4 กลุ่ม ในชนิด ปริมาณ 
สัดส่วน และการกระจายอยา่งเป็นธรรมชาติ ที	ไดว้ิวฒันาการมาแลว้เป็นเวลานาน การที	
จะทาํไดน้ั�นจะพบว่ากลุ่มผูส้นบัสนุนตอ้งเป็นฐานล่างใหญ่ของรูปพีระมิด ตามดว้ยกลุ่ม
พืชซึ	 งเป็นผูผ้ลิต แลว้จึงตามดว้ยกลุ่มผูบ้ริโภคที	มีทั�งสัตวกิ์นพืช สัตวกิ์นสัตว ์ และสัตว์
กินทั�งพืชและสัตว ์สัดส่วนของทั�ง 4 กลุ่ม บทบาทหนา้ที	เหล่านี� ในธรรมชาติแลว้สามารถ
พบเห็นไดจ้าก ป่าธรรมชาติที	ไม่มีการรบกวนเลยหรือแหล่งนํ� าที	เป็นหนองนํ� าห่างไกล
และไม่มีการรบกวนเลย อย่างไรก็ตามแนวทฤษฎีนี� ไดย้อมรับให้นาํไปประยุกตใ์นการ
จดัการสิ	งแวดลอ้มได ้ ซึ	 งเป็นรูปแบบของกระบวนการทางนิเวศที	สามารถใช้คุณค่า
นิเวศวิทยามาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม การประยุกต์นั� นสามารถนําไปใช้ในการ
ประเมินผลการวิเคราะห์ระบบสิ	งแวดลอ้ม เพื	อหาระดบัความสมดุลทั�งโครงสร้างและ
บทบาทหนา้ที	ของระบบสิ	งแวดลอ้มนั�น ในทาํนองเดียวกนัสามารถนาํไปใชใ้นการสร้าง
ความสมดุลของระบบสิ	งแวดลอ้มที	ตอ้งการสร้างขึ�น เช่น ระบบชุมชน ระบบเกษตร 
ประเด็นสุดทา้ยสามารถนาํไปช่วยพิจารณาความสมดุลของระบบลุ่มนํ� า ระบบตาํบล 
ระบบอาํเภอ ระบบจงัหวดั กไ็ด ้ 

2.2 การจัดการสิ�งแวดล้อม  
 

2.2.1 นิยามและความหมาย  
การจัดการสิ	งแวดลอ้ม หมายถึง การใช้ทรัพยากรในการนาํออก เช่น การทาํ

เหมืองแร่การนาํเขา้ เช่น การนาํเครื	องจกัรเขา้ในพื�นที	เพื	อก่อสร้างถนน และการเขา้
สัมผสัโดยไม่ทาํให้ระบบสิ	งแวดลอ้มเปลี	ยนแปลง เช่น การท่องเที	ยว เมื	อเกิดของเสีย
และมลพิษขึ�นตอ้งกาํจดัและบาํบดัฟื� นฟูใหเ้กิดสภาวะปกติ อีกทั�งตอ้งควบคุมกิจกรรมที	
สร้างปัญหาสิ	งแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด สิ	งแวดลอ้มมีการเปลี	ยนแปลง (ดว้ยตวัเอง) อยู่
ตลอดเวลา ยิ	งมีการเปลี	ยนแปลงโครงสร้างหรือสิ	งแวดลอ้มในระบบดว้ยกิจกรรมการใช้
ทรัพยากร โดยการนาํออก นาํเข้าและ/หรือเข้าสัมผสัด้วยแล้วการเปลี	ยนแปลงย่อม
เกิดขึ� นรวดเร็ว ในสภาวะเช่นนี� ส่งผลทําให้การเปลี	ยนแปลงด้วย กระบวนการ
วิทยาศาสตร์ของสิ	งแวดลอ้มย่อมเปลี	ยนแปลงตามมาอย่างหลีกเลี	ยงไม่ได ้ ด้วยเหตุ
ดงักล่าวการจดัการสิ	งแวดลอ้มที	เกี	ยวขอ้งกบัการใชท้รัพยากร/สิ	งแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อ
การเปลี	ยนแปลงกระบวนการวิทยาศาสตร์ และสิ	งแวดลอ้มทั�งหลายตามมาดว้ยเช่นกนั 
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เหตุสาํคญักคื็อการใชท้รัพยากร/สิ	งแวดลอ้มไม่วา่จะนาํออก นาํเขา้หรือเขา้สัมผสัลว้นไป
สร้างการเปลี	ยนแปลงโครงสร้างของระบบสิ	งแวดลอ้ม จึงทาํใหบ้ทบาทหนา้ที	ของระบบ
สิ	งแวดลอ้มเปลี	ยนแปลงไปดว้ยแลว้ส่งผลทาํให้มีอิทธิพลต่อกระบวนการเปลี	ยนแปลง
ในขั�นต่อ ๆ ไป ในลกัษณะเดียวกนัการเกิดของเสียและมลพิษนอกจากจะเกิดจากการใช้
เทคโนโลยี ใช้ทรัพยากร/สิ	งแวดลอ้มอย่างหลีกเลียงไม่ไดแ้ลว้อาจมีการนาํเขา้มาจาก
กิจกรรมอื	น ๆ ซึ	 งของเสียและมลพิษเป็นตัว   สร้างความเปลี	ยนแปลงหรือทาํลาย
สิ	งแวดลอ้มอื	น ๆ ทาํให้เกิดการเปลี	ยนแปลงโครงสร้างแลว้ส่งผลให้การทาํงานของ
ระบบสิ	งแวดลอ้มนั�นผิดปกติไป สิ	งที	ปรากฏทั�งสองประเด็นนี� ชี� นาํไปสู่การทาํความ     
เขา้ใจได้ว่า กิจกรรมที	สร้างปัญหาสิ	งแวดลอ้มจึงไม่ควรอย่างยิ	งที	จะทาํให้เกิดขึ�นใน
ระบบสิ	งแวดลอ้มอยา่งเดด็ขาด เพราะนอกจากจะทาํลายโครงสร้างโดยการใชท้รัพยากร/
สิ	งแวดลอ้มแลว้ยงัอาจเป็นกิจกรรมที	อาจนาํสิ	งเป็นพิษเขา้สู่ระบบไดอี้กดว้ย จาํเป็นตอ้งมี
การวางมาตรฐานป้องกนัอยา่งเคร่งครัด  

2.2.2 ลกัษณะการจัดการสิ�งแวดล้อม  
ลกัษณะการจดัการสิ	งแวดลอ้ม สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะดงันี�   
1) การใชท้รัพยากรอย่างย ั	งยนื การใชท้รัพยากร/สิ	งแวดลอ้มแบบยั	งยืนซึ	 งต่างมี

หลกัการและวิธีการเฉพาะตวัเอง เช่น หินแร่ นํ� า อากาศ ดิน ป่าไม ้ สัตวป่์า เมือง เกาะ 
ผูจ้ดัการตอ้งใชเ้ทคโนโลยีที	มีประสิทธิภาพและใชท้รัพยากรที	ทดแทนไดเ้ฉพาะส่วนที	
เพิ	มพนูทรัพยากรที	ใชแ้ลว้หมดไป ตอ้งเกิดของเสียและมลพิษนอ้ยที	สุดและตอ้งควบคุม
มิใหท้รัพยากรที	ใชแ้ลว้ไม่หมดสิ�นใหส้ะอาดตลอดเวลา 

2) การกาํจดั การบาํบดัและฟื� นฟูของเสียและมลพิษ การจดัการสิ	งแวดลอ้มอีก
ลกัษณะหนึ	 งคือ การกาํจดั การบาํบดั และการฟื� นฟูของเสียและมลพิษ หมายถึง การ
กระทาํการใด ๆ ก็ตามที	สามารถขจดัของเสียและมลพิษให้หมดไปหรือเสื	อมสภาพไป
หรือหมดฤทธ̀ิ เช่น การกาํจดัขยะ (ขยะชุมชน ขยะติดเชื�อและกากสารพิษอนัตราย) การ
บาํบดันํ� าเสียและการฟื� นฟูแหล่งเสื	อมโทรมให้ฟื� นคืนสภาพปกติ กล่าวอีกนยัหนึ	งไดว้่า 
การขจดัของเสียและมลพิษในระบบสิ	งแวดลอ้มตอ้งหมดสิ�นไป โดยเขา้สู่ภาวะปกติแลว้
สามารถสร้างภาวะปกติของโครงสร้างและบทบาทหนา้ที	ของระบบใหป้กติ และสุดทา้ย
สร้างความสมดุลในระบบสิ	งแวดลอ้มใหป้รากฏต่อไป  

3) การควบคุมกิจกรรม กิจกรรมที	เกิดขึ�นในระบบสิ	งแวดลอ้มทั�งในและนอก
ระบบการจดัการอาจทาํลายโครงสร้างหรือทรัพยากรภายในระบบ ส่งผลให้เกิดการ
เปลี	ยนแปลงบทบาทหนา้ที	ของระบบสิ	งแวดลอ้มในที	สุด ขณะที	มีกิจกรรมใชท้รัพยากร
นั�นย่อมเกิดของเสียและมลพิษจากเทคโนโลยีตามมาด้วยก็เช่นกนั ย่อมมีฤทธ̀ิทาํลาย
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ทรัพยากรหรือสิ	 งแวดลอ้มในระบบเปลี	ยนแปลงไป ทาํให้บทบาทหน้าที	ของระบบ
สิ	งแวดลอ้มเปลี	ยนแปลงอยา่งหลีกเลี	ยงไม่ได ้ 

กล่าวโดยสรุป การจดัการสิ	งแวดลอ้มก็คือการใช้ทรัพยากรหรือการกาํจดั การ
บาํบัดและการฟื� นฟูต่อของเสียและมลพิษหรือเป็นการควบคุมกิจกรรมการจัดการ
สิ	งแวดลอ้มทั�งหมด ชี� ให้เห็นว่า มนุษยส์ามารถใชท้รัพยากรสิ	งแวดลอ้มไดแ้ต่ตอ้งเป็น
การใช้แบบยั	งยืน การใช้ทรัพยากรแต่ละครั� งย่อมสร้างของเสียและมลพิษจาํเป็นตอ้ง
หาทางขจดัใหห้มดไป ถา้มีกิจกรรมใดที	คาดวา่จะสร้างปัญหาจาํเป็นตอ้งหาทางควบคุมมิ
ให้ก่อให้เกิดปัญหาสิ	 งแวดล้อม รวมไปถึงการทาํให้กระบวนการวิทยาศาสตร์ของ
สิ	งแวดลอ้มปกติอยา่งย ั	งยนืดว้ย  

2.2.3 ระดับการจัดการสิ�งแวดล้อม  
วตัถุประสงค์หลกัของการจดัการสิ	งแวดลอ้มก็คือ การตอ้งทาํให้กระบวนการ

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติของสิ	งแวดลอ้มและ/หรือของระบบสิ	งแวดลอ้ม มีความต่อเนื	อง
สมํ	าเสมอและยั	งยนื เพื	อใหม้นุษยแ์ละสิ	งแวดลอ้มอื	น ๆ หรือสิ	งแวดลอ้มรอบ ๆ มีความ
เป็นอยู่อย่างผาสุกอย่างย ั	งยืนตลอดไป ถา้กระบวนการวิทยาศาสตร์สิ	งแวดลอ้มไม่ปกติ
หมายถึงสิ	งแวดลอ้มไม่ปกติทั�งโครงสร้างและบทบาทหน้าที	 และย่อมส่งผลต่อความ
เป็นอยู่ของมนุษย์และสิ	 งแวดล้อมไม่มากก็น้อย เพื	อให้กระบวนการวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติย ั	งยนื จึงไดแ้บ่งการจดัการสิ	งแวดลอ้มออกเป็น 3 ระดบัรายละเอียดดงันี�   

1) ระดับระบบสิ	 งแวดล้อม เนื	องด้วยการจัดการสิ	 งแวดล้อม มุ่งให้ระบบ
สิ	งแวดลอ้มทาํงานปกติ ก่อใหเ้กิดสิ	งนาํออกของระบบนั�นสามารถเป็นสิ	งนาํเขา้สู่ระบบ
สิ	งแวดลอ้มต่อๆ ไปให้ปกติ แต่การที	จะทาํให้ระบบสิ	งแวดลอ้มมีบทบาทหน้าที	ปกติ 
จาํเป็นตอ้งจดัการใหโ้ครงสร้างมีชนิดปริมาณ สัดส่วน การกระจายที	ปกติอยา่งเคร่งครัด 
แนวการดาํเนินการดงักล่าวตอ้งทาํการสํารวจ วิเคราะห์หาปัญหาและเหตุของปัญหา
สิ	งแวดลอ้มใหลุ่้มลึกแลว้ใชห้ลกัการและวธีิการจดัการแบบผสมผสานดาํเนินการ  

2) ระดบัสิ	งแวดลอ้ม สรรพสิ	งในระบบสิ	งแวดลอ้มที	มีปัญหา เช่น การถูกคุกคาม 
หรือถูกรบกวนหรือกาํลงัสูญพนัธุ์จาํเป็นตอ้งจดัการสิ	งแวดลอ้มนั�นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ปกติแลว้จะใชห้ลกัการและวธีิการอนุรักษว์ทิยา ไดแ้ก่ การใชอ้ยา่งย ั	งยนื การกกัเกบ็ การ
ซ่อมแซม การรักษา การฟื� นฟู การพฒันาการป้องกนั การสงวนและการแบ่งเขต อนัหนึ	ง
อนัใดหรือทั�งหมดกแ็ลว้แต่สภาวะของปัญหา  

3) ระดับโครงการ การจัดการสิ	 งแวดล้อมในระบบสิ	 งแวดล้อมใด ๆ ก็ตาม 
จาํเป็นตอ้งมีโครงการพฒันาเพื	อการใชท้รัพยากรโดยการนาํออก นาํเขา้และเขา้ไปสัมผสั



22 
 

รวมไปถึงการกาํจดั การบาํบดั และการฟื� นฟูต่อของเสียและมลพิษใหเ้อื�อต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมให้ดียิ	งขึ�นแต่การนาํโครงการพฒันา เขา้สู่ระบบนั�นย่อมมีกิจกรรม
บางกิจกรรมที	อาจส่งผลกระทบต่อสิ	งแวดลอ้มในหรือนอกระบบได ้ จึงจาํเป็นตอ้งทาํ
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ	งแวดลอ้มจากโครงการพฒันา เพื	อประเมินผลกระทบที	จะ
เกิดขึ�นเมื	อพบแลว้ก็สร้างมาตรการและแผนแกไ้ขผลกระทบสิ	งแวดลอ้มก่อนดาํเนิน
โครงการ และสร้างแผนการติดตามตรวจสอบเพื	อควบคุมมาตรการและแผนแก้ไข
ผลกระทบสิ	งแวดลอ้มใหเ้กิดประสิทธิภาพ  

2.3 ความเข้าใจพื3นฐานทางคุณภาพสิ�งแวดล้อม 

การจดัการสิ	งแวดลอ้มใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดน้ั�น จาํเป็นตอ้งมี
ขอ้มูลสิ	งแวดลอ้มเชิงปริมาณ เพื	อชี� ให้เห็นว่า สิ	งแวดลอ้มนั�น ๆ ตํ	ากว่า เท่ากบัหรือสูง
กว่าค่าธรรมชาติหรือค่ามาตรฐานสิ	 งแวดล้อมตามที	ได้ค้นพบหรือกาํหนดขึ� น เพื	อ
นาํไปสู่การสร้างมาตรการและแผนงานการจดัการที	เป็นรูปธรรม ดว้ยแนวคิดดงักล่าว
การทาํความเขา้ใจคุณภาพและมาตรฐานสิ	งแวดลอ้มจึงมีความสาํคญั โดยเฉพาะอยา่งยิ	ง
การสร้างมาตรฐานสิ	งแวดลอ้มในแต่ละทอ้งที	ที	แตกต่างกนัไป  

2.3.1 ดัชนีชี3คุณภาพสิ�งแวดล้อม  
ตวัดชันีชี� คุณภาพสิ	งแวดลอ้มหรือดชันีสิ	งแวดลอ้ม หมายถึง ตวัชี� วดัขนาดที	ใช้

บ่งชี� คุณภาพสิ	งแวดลอ้มอนันาํไปสู่การเปรียบเทียบค่ามาตรฐาน เพื	อแสดงสถานภาพ
และศกัยภาพของสิ	งแวดลอ้มนั�น ๆ ดชันีสิ	งแวดลอ้ม โดยทั	วไปแลว้มีมากกว่าหนึ	งตวั 
เช่น สิ	งแวดลอ้มป่าไม ้  มีดชันีชี� คุณภาพโดยใชพ้ื�นที	ความหนาแน่นของตน้ไม ้ จาํนวน
ชนิดตน้ไม ้ ปริมาณไมต่้อพื�นที	 เป็นตน้ ส่วนคุณภาพนํ� าตอ้งแบ่งคุณภาพนํ� าออกเป็น 
คุณภาพนํ� าทางกายภาพ เคมีและชีววิทยา แต่ละกลุ่มมีดชันี หลาย ๆ ตวั เช่น คุณภาพนํ� า
ทางกายภาพ ไดแ้ก่ สี สารแขวนลอย (Suspension Solids, SS) การนาํไฟฟ้า (Electrical 
Conductivity , EC) ออกซิเจนละลายนํ� า (Dissolved Oxygen ,DO) คุณภาพนํ� าทางเคมี 
ไดแ้ก่ โลหะหนกั (Cd, Hg, Pb) ธาตุอาหารพืชนํ� า สุดทา้ยคุณภาพทางชีววิทยา ไดแ้ก่    
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform bacteria)   

ตวัดชันีสิ	งแวดลอ้ม อาจหมายถึง ตวับ่งชี� สิ	 งแวดลอ้มเชิงปริมาณ ที	บ่งบอกให้
ทราบว่า สิ	งแวดลอ้มนั�น ๆ มีสถานภาพแตกต่างจากค่ามาตรฐานสิ	งแวดลอ้มที	ใชด้ชันี
เดียวกนัที	ไดก้าํหนดไวแ้ลว้ ซึ	 งไดม้าจากการคน้ควา้วิจยัจนไดข้อ้เทจ็จริงว่า สิ	งแวดลอ้ม
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นั�นควรมีปริมาณเท่าไรจึงจะไม่มีพิษต่อ มนุษยแ์ละสิ	งแวดลอ้มอื	น ๆ อาจมีการทดสอบ
ซํ� าหลาย ๆ ครั� งจนแน่ใจวา่ค่าที	ไดน้ั�นถูกตอ้ง บางกรณีอาจถูกกาํหนดโดยสังคมกไ็ด ้เช่น 
ค่าความสกปรกของนํ� าเสียที	บาํบดัแลว้ ตอ้งมีค่าตวัดชันี BOD (biological oxygen 
demand) ไม่สูงกวา่ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นตน้  

2.3.2 ค่าสถานภาพสิ�งแวดล้อม  
ค่าสถานภาพสิ	งแวดลอ้ม หมายถึง ค่าดชันีคุณภาพสิ	งแวดลอ้มที	ตรวจวดัไดสู้ง

หรือตํ	ากวา่ค่ามาตรฐาน เช่น ลุ่มนํ�าหนึ	งมีป่าปกคลุมเพียงร้อยละ 10 ตํ	ากว่าร้อยละ 40 ซึ	 ง
เป็นค่ามาตรฐาน ที	นาแห่งหนึ	งปลูกขา้วแลว้ใหผ้ลผลิตขา้วเปลือกเพียง 200 กิโลกรัมต่อ
ไร่ แต่ค่าที	ควรไดห้รือค่ามาตรฐานน่าจะเป็น 300 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นตน้  

2.3.3 ค่าศักยภาพสิ�งแวดล้อม  
ค่าดัชนีคุณภาพสิ	งแวดลอ้ม ที	ใช้ค่าสถานภาพแสดงสมรรถนะการมีบทบาท

หน้าที	 เช่น มีค่าสถานภาพขา้วเปลือก 200 กิโลกรัมต่อไร่ มีศกัยภาพแปรสภาพเป็น
ข่าวสารได ้ 110 กิโลกรัมต่อไร่ ขา้วจาํนวนนี�นาํไปเลี� ยงคนได ้ 1 กิโลกรัมต่อ 1 คน      
เป็นตน้ กล่าวอีกนัยหนึ	 งไดว้่า ศกัยภาพสิ	งแวดลอ้มเป็นการบ่งบอกว่าสิ	งแวดลอ้มใน
สภาวะสถานภาพนั�นจะใหบ้ทบาทหนา้ที	เชิงปริมาณไดอ้ยา่งไรเหล่านี� เป็นตน้ อยา่งไรกดี็
ศกัยภาพสิ	 งแวดล้อมมีค่าสูงสุดตามสมรรถนะของสิ	 งแวดล้อมนั� น หมายถึง การมี
ศกัยภาพตามสมรรถนะ เช่น แกว้นํ� ามีขนาด 200 มิลลิลิตร ซึ	 งมีสถานภาพสิ	งแวดลอ้ม 
200 มิลลิลิตร มีศกัยภาพเตม็สมรรถนะเป็น 200 มิลลิลิตร ในทางตรงกนัขา้มถา้นํ� ามีเพียง 
50 มิลลิลิตรซึ	 งเป็นค่าสถานภาพนํ� าในแกว้ แต่จะมีศกัยภาพเพียง 1 ใน 4 ของแกว้ 200 
มิลลิลิตร  

2.3.4 วธีิการหาคุณภาพ สถานภาพและศักยภาพสิ�งแวดล้อม  
  1) หาหรือกาํหนดดชันีชี� คุณภาพสิ	งแวดลอ้ม  

2) ทาํความเขา้ใจสมบติัเฉพาะตวัของดชันีชี� คุณภาพสิ	งแวดลอ้ม  
3) รูปและเขา้ใจการหาค่าดชันีชี� คุณภาพสิ	งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ เครื	องมือและอุปกรณ์

ในการตรวจวดัและ/หรือวเิคราะห์ การสุ่มตวัอยา่งทั�งจาํนวนและขนาด จุดตรวจวดัขอ้มูล 
เวลาการตรวจวดั วิธีการเก็บขอ้มูลและการเก็บรักษาตวัอย่าง วิธีการวิเคราะห์และการ
แปรผล  

4) นาํค่าที	ไดห้าคุณภาพสิ	งแวดลอ้มโดยเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน  
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5) หาภาพรวมของคุณภาพสิ	งแวดลอ้มจากทุกตวัดชันี  
6) หาสถานภาพสิ	 งแวดล้อม สถานภาพสิ	 งแวดล้อมหาได้จากค่าคุณภาพ

สิ	งแวดลอ้มที	ตรวจวดัไดแ้ต่ละตวัดชันีและภาพรวมทั�งสิ	งแวดลอ้ม  
7) หาศกัยภาพสิ	งแวดลอ้ม ศกัยภาพสิ	งแวดลอ้ม คือ สถานภาพสิ	งแวดลอ้มที	

แสดงบทบาทหนา้ที	ตามสมรรถนะของค่าคุณภาพสิ	งแวดลอ้มที	ตรวจวดัได ้ 

2.4 การประเมนิสถานภาพระบบสิ�งแวดล้อมท้องถิ�น  
 

2.4.1 ระบบสิ�งแวดล้อม  
ระบบสิ	งแวดลอ้ม หมายถึง หน่วยพื�นที	หนึ	งที	มีองคป์ระกอบของสิ	งมีชีวิตและ

สิ	งไม่มีชีวิต มีพืชและไม่มีพืช สิ	งที	เป็นรูปธรรมและนามธรรม สิ	งที	เกิดตามธรรมชาติ
และมนุษยส์ร้างขึ�น อยูร่่วมกนั ทาํงานร่วมกนัและแสดงเอกลกัษณ์ร่วมกนั  

ระบบสิ	งแวดลอ้ม อาจหมายถึง อาณาเขตการอยูร่่วมกนัของสิ	งแวดลอ้มกายภาพ 
ชีวภาพและสังคม ซึ	งต่างมีบทบาทหนา้ที	ของตนเองและร่วมกนัอยา่งมีเอกลกัษณ์ในการ
เป็นตวัจกัรเพื	อแปรสภาพสิ	งนาํเขา้ให้เป็นผลผลิต สิ	งนาํออกที	บ่งบอกศกัยภาพเด่นใน
การเป็นกลุ่ม สิ	 งปกคลุมผิวโลกหรือในนํ� า หรือ ตวัควบคุมความสัมพนัธ์ระหว่างสิ	 ง
นาํเขา้และสิ	งนาํออก กล่าวอีกนยัหนึ	งกคื็อ ระบบสิ	งแวดลอ้มเปรียบเสมือนตวัจกัรหรือ
เทคโนโลยีในการแปรสภาพสิ	งนาํเขา้ให้เป็นสิ	งนาํออก ประสิทธิภาพของการแสดง
บทบาทหน้าที	 ขึ� นอยู่กับความสมบูรณ์ของโครงสร้างของระบบคือความปกติของ 
จาํนวน ชนิด ปริมาณ สัดส่วน และการกระจายของแต่ละชนิด  

ระบบสิ	งแวดลอ้มมีขนาดผนัแปรตามความตอ้งการในการจดัการ อาจเล็กหรือ
ใหญ่ ขึ�นอยูก่บัความตอ้งการในการจดัการเป็นสาํคญั บางกรณีอาจถูกจาํกดัดว้ยลกัษณะ
ภูมิประเทศ เช่น ภูเขา เกาะ แม่นํ� า ที	ลุ่ม ฯลฯ แต่บางกรณีจะถูกจาํกดัโดยกฎหมาย เช่น 
หลกัเขตจงัหวดั หรือ ประเทศ เป็นตน้ อยา่งไรกดี็ ระบบสิ	งแวดลอ้มยิ	งมีขนาดใหญ่ ยอ่ม
มีความหลากหลายของชนิดสิ	งแวดลอ้มมากขึ�น การแสดงบทบาทหนา้ที	อาจกวา้งมากขึ�น 
ความยุ่งยากในการจดัการก็มีมากขึ�นตามมา วิธีอนุรักษโ์ดยการ แบ่งเขตระบบเป็นสิ	งที	
จะช่วยทาํใหก้ารจดัการเกิดประสิทธิผลไดไ้ม่ยากนกั  

2.4.2 บทบาทหน้าที�ของระบบสิ�งแวดล้อม  
ไม่ว่าจะเป็นระบบสิ	 งแวดล้อมป่าไม ้ ระบบสิ	 งแวดล้อมเกษตรหรือระบบ

สิ	 งแวดล้อมท้องถิ	น ต่างก็มีบทบาทหน้าที	 เฉพาะของตนเอง ตามแต่ชนิด ปริมาณ 
สัดส่วนและการกระจายขององค์ประกอบของระบบสิ	งแวดล้อมนั�น ๆ ที	จะเป็นตัว



25 
 

ควบคุมหรือเป็นกลไกควบคุมบทบาทหน้าที	เสมอ สําหรับบทบาทหน้าที	ของระบบ
สิ	งแวดลอ้มประกอบดว้ย  

 1) บทบาทหนา้ที	ใหผ้ลิตผล โครงสร้างของระบบสิ	งแวดลอ้มประกอบดว้ยสรรพ
สิ	งที	หลากหลาย สรรพสิ	 งแต่ละชนิดมีปริมาณ สัดส่วนและการกระจายแตกต่างกัน
ระหวา่งระบบ แต่เหล่านี�  เปรียบเสมือนตวัจกัรหรือเครื	องจกัรที	ใชแ้ปรสภาพสิ	งนาํเขา้ให้
เป็นสิ	งนาํออกหรือผลิตผลสิ	งนาํออกความสมบูรณ์ของสิ	งเหล่านี� จะใหป้ระสิทธิภาพใน
ผลิตผล ในขณะเดียวกนัชนิดปริมาณ สัดส่วนและการกระจายของแต่ละชนิด อาจนาํ
บางส่วนของสิ	งที	เหลือทั�งหมดซึ	 งดอ้ยประสิทธิภาพลงไปให้คงศกัยภาพเดิมตลอดไป 
เช่น การตดัตน้ไมม้าใชป้ระโยชน์แบบยั	งยนื การจบัปลาดว้ยเครื	องมือประมงตามเกณฑ์
ขนาดที	กาํหนดไวเ้หล่านี�ยอ่มทาํใหส่้วนที	เหลือทาํหนา้ที	เท่าเดิมได ้ 

 2) บทบาทหนา้ที	รีไซเคิล ระบบสิ	งแวดลอ้มของของเสียและมลพิษ เช่น ระบบนํ� า
เสีย ระบบอากาศเสีย จาํเป็นตอ้งมีกลไกแปรสภาพจากนํ�าเสียซึ	 งเป็นสิ	งนาํเขา้ และนํ� าเสีย
ที	บาํบดัแลว้ที	จะเป็นสิ	งนาํออก กล่าวอีกนัยหนึ	 งก็คือ การที	ระบบทาํหน้าที	รีไซเคิลได ้
ตอ้งเป็นระบบกาํจดัขยะ บาํบดันํ� าเสีย ควบคุมอากาศเสีย เป็นส่วนใหญ่ คือทาํของเสีย / 
มลพิษใหเ้ป็นของใชไ้ด ้ 

 3) บทบาทหน้าที	การแปรรูปลักษณ์ ระบบสิ	งแวดลอ้มบางประเภทมีบทบาท
หนา้ที	ในการแปรรูปลกัษณ์ เช่น ป้าไมแ้ปรสภาพนํ� าฝนเป็นนํ� าท่า โรงเลื	อยแปรสภาพไม้
ซุงเป็นไมแ้ผน่ กล่าวไดว้า่ บทบาทหนา้ที	เช่นนี�  ไม่มีการเปลี	ยนคุณสมบติัทางเคมีของสิ	ง
นาํเขา้ต่างจากสิ	งนาํออก แต่จะทาํใหเ้ปลี	ยนรูปลกัษณ์เท่านั�น  

ในธรรมชาติแลว้ บทบาทหนา้ที	ของระบบสิ	งแวดลอ้มธรรมชาติเกือบทุกระบบ 
ยอ่มมีบทบาทหนา้ที	ครบทั�งสามบทบาทเสมอ ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัความตอ้งการของผูจ้ดัการ
เป็นสาํคญั  

2.4.3 ประเภทของระบบสิ�งแวดล้อม  
1) ระบบสิ	งแวดลอ้มเปิด ระบบสิ	งแวดลอ้มเปิด หมายถึง ระบบสิ	งแวดลอ้มที	มี

ทั�งพลงังาน (แสงอาทิตย)์ และวตัถุ (นํ� า ธาตุอาหาร ฯลฯ) ผ่านเขา้ออกระบบ ระบบ
สิ	งแวดลอ้มนี� พบเห็นทั	วไป เช่น ระบบสิ	งแวดลอ้มป่าไม ้ ระบบสิ	งแวดลอ้มทอ้งถิ	น 
ระบบสิ	งแวดลอ้มเมือง/ชุมชน ระบบสิ	งแวดลอ้มนํ� ากร่อย ระบบสิ	งแวดลอ้มป่าชายเลน 
ฯลฯ  

 



26 
 

2) ระบบสิ	งแวดลอ้มปิด ระบบสิ	งแวดลอ้มปิด หมายถึง ระบบสิ	งแวดลอ้มที	มี
เพียงพลงังาน (แสงอาทิตย)์ ผา่นเขา้ออกได ้แต่วตัถุไม่สามารถผา่นเขา้ออกได ้เช่น ระบบ
เรือนเพาะชาํ เป็นตน้  

3) ระบบสิ	 งแวดล้อมโดดเดี	ยว ระบบสิ	 งแวดล้อมโดดเดี	ยว หมายถึง ระบบ
สิ	งแวดลอ้มที	ไม่มีการไหล ของพลงังานและวตัถุเขา้ออกระบบสิ	งแวดลอ้ม ตวัอยา่งของ
ระบบนี�คงเป็นระบบทางสังคมมากกวา่ เช่น ระบบเมืองปิด ระบบคอมมิวนิสต ์ฯลฯ  

2.4.4 การตรวจวดัความยั�งยนืของระบบสิ�งแวดล้อม  
1) ความเขา้ใจเบื�องตน้ ความยั	งยืนของระบบสิ	งแวดลอ้มก็คือผลิตผลสิ	งนาํออก

ของระบบสิ	งแวดลอ้มที	เกิดขึ�นสมํ	าเสมอและต่อเนื	องตลอดเวลา กล่าวไดว้่าสิ	งแวดลอ้ม
ที	เป็นสิ	งนาํออกจากระบบมีศกัยภาพในการใหผ้ลิตผลอยา่งสมํ	าเสมอและยั	งยนื ดงันั�นตวั
ดัชนีชี� ว ัดความยั	งยืน ก็คือตัวดัชนีชี� ว ัดศักยภาพของระบบสิ	 งแวดล้อมนั� น ซึ	 งมี
ความหมายเดียวกบัตวัชี�วดัสิ	งนาํออกจากระบบสิ	งแวดลอ้ม  

2) การตรวจวดัความยั	งยืน การตรวจวดัความยั	งยืนสิ	 งแวดลอ้ม หมายถึง การ
ตรวจวดัตวัดชันีสิ	งแวดลอ้ม (อาจมากกว่าหนึ	ง) ที	เป็นผลิตผลสิ	งนาํออกอย่างต่อเนื	อง 
แลว้นาํมาเปรียบเทียบกบัอดีต ถา้ค่าใกลเ้คียงกนั (ไม่เกิน 15 %) หรือเท่ากนัตลอดเวลา 
ใหห้มายความไดว้่า ระบบสิ	งแวดลอ้มนั�นมีศกัยภาพความยั	งยนืในระบบที	ตอ้งการ ถา้มี
เหตุหนึ	งเหตุใดเกิดขึ�นกบัโครงสร้างหรือองคป์ระกอบของระบบสิ	งแวดลอ้มยอ่มทาํให้
ความยั	งยืนเปลี	ยนไปไม่มากก็นอ้ย เป็นตน้ ตวัอย่างเช่น ระบบสิ	งแวดลอ้มทอ้งถิ	นแห่ง
หนึ	ง ผลิตขา้วไดป้ระมาณ 100 ตนั/ ปี ใหถื้อวา่ที	นาแห่งนี�  มีศกัยภาพใหข้า้วที	ย ั	งยนื แต่ถา้
ที	นาแห่งนี� ใชย้าปราบศตัรูพืชเท่า ๆ กนัทุก ๆ ปี คงไม่เรียกว่าใหม้ลพิษแบบยั	งยนืเพราะ
ผูจ้ดัการตอ้งจดัการดินนาให้ใช้ไดต้ลอดไป ไม่ใช้มลพิษที	มีแต่จะทาํลายสิ	งแวดลอ้ม
ตามมาตลอดเวลา  

2.5 แนวคดิการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

2.5.1 ความหมายของการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การที	บุคคลกระทาํการในเรื	องใดเรื	อง
หนึ	งหรือในประเดน็ที	บุคคลนั�นสนใจ ไม่ว่าเขาจะไดป้ฏิบติัการเพื	อแสดงถึงความสนใจ
อยา่งจริงจงัหรือไม่กต็าม และไม่จาํเป็นที	บุคคลนั�นจะตอ้งเขา้ไปเกี	ยวขอ้งกบักิจกรรมนั�น
โดยตรงก็ได้ แต่การมีทศันคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ห่วงใย ก็เพียงพอแลว้ที	จะ
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เรียกว่าเป็นการมีส่วนร่วมได ้และคาํจาํกดัความของ “การมีส่วนร่วมของประชาชน” 
หมายถึง การที	กลุ่มประชาชน หรือขบวนการที	สมาชิกของชุมชนที	กระทาํการออกมาใน
ลกัษณะของการทาํงานร่วมกนั ที	จะแสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการร่วม ความสนใจร่วม มี
ความตอ้งการที	จะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการเมือง หรือการ
ดาํเนินการร่วมกนัเพื	อให้เกิดอิทธิพลต่อรองอาํนาจ มติชน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ
ทางออ้ม หรือการดาํเนินการเพื	อใหเ้กิดอิทธิพลต่อรองอาํนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การ
ปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุ่มชุมชน 

โดยสรุปคือการมีส่วนร่วม หมายถึงการที	ประชาชนหรือชุมชนสามารถเขา้ไปมี
ส่วนในการตดัสินใจ ในการกาํหนด นโยบายพฒันาทอ้งถิ	น และมีส่วนร่วมในการรับ
ประโยชน์จากบริการ รวมทั�งมีส่วนในการควบคุมประเมินผลโครงการต่าง ๆ ของ
ทอ้งถิ	น นอกจากนี�ยงัไดใ้หค้วามหมายของ การมีส่วนร่วมวา่มี 2 ลกัษณะคือ  

1) การมีส่วนร่วมในลกัษณะที	เป็นกระบวนการของการพฒันา โดยใหป้ระชาชน 
มีส่วนร่วมในการพฒันาตั�งแต่เริ	มดน้จนสิ�นสุดโครงการ ไดแ้ก่ การร่วมกนัคน้หาปัญหา 
การวางแผน การดดัสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยทีอ้งถิ	น การบริหารจดัการ 
การคิดตามประเมินผล รวมทั�งรับผลประโยชนที์	เกิดขึ�นจากโครงการ  

2) การมีส่วนร่วมทางการเมือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การส่งเสริมสิทธิและ
พลงัอาํนาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือ ชุมชนพฒันาขีดความสามรถของตนในการ
จดัการเพื	อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรของ
ชุมชนอันจะก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างที	ประชาชนในชนบทสามารถ
แสดงออกซึ	 งความสามารถของตนและได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาการ
เปลี	ยนแปลงกลไกการพฒันาโดยรัฐ มาเป็นการพฒันาที	ประชาชน มีบทบาทหลกัโดย
การกระจายอาํนาจในการวางแผน จากส่วนกลางมาเป็นส่วนภูมิภาค เป็นการคืนอาํนาจ
ในการพฒันาใหแ้ก่ประชาชนใหมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดอนาคตของตนเอง 
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2.5.2 หลกัการมส่ีวนร่วม 

หลกัของการมีส่วนร่วม ในความหมายของการบริหารจดัการจะมีความเชื	อมโยง

อย่างใกลชิ้ดกบั “การตดัสินใจ” นั	นคือ การมีส่วนร่วมจะนาํไปสู่การตดัสินใจอย่างมี

คุณค่าและอย่างชอบธรรมและต้องเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (meaningful 

participations) ไม่วางระบบไวใ้หดู้เหมือนวา่ไดจ้ดักระบวนการใหมี้ส่วนร่วมแลว้เท่านั�น  

ถา้การตดัสินใจที	เกิดจากการมีส่วนร่วมมีความสมเหตุสมผลและชอบธรรมก็ตอ้งนาํไป

ปฏิบติั แต่ถา้ผูมี้อาํนาจเห็นว่าการตดัสินใจนั�นไม่เหมาะสม ขดักบัการตดัสินของการมี

ส่วนร่วม ก็จะตอ้งอธิบายได้โดยมีมาตรฐานแห่งความชอบธรรมที	จะเลือกตดัสินใจ

เช่นนั�น โดยที	สังคมส่วนใหญ่ยอมรับได ้

  

หากจะดูแผนภูมิของการมีส่วนร่วม (Participation continuum)จะเห็นว่ามีตั�งแต่

นอ้ยที	สุดของการมีส่วนร่วม คือ “แจง้เพื	อทราบ” นั	นคือ ไดต้ดัสินใจไปแลว้จึงมาแจง้ให้

ทราบ ถา้เป็นเรื	องเลก็นอ้ยอาจไม่สร้างปัญหา ถา้เห็นว่าการตดัสินใจนั�นอาจมีผลกระทบ

ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกค็วรจะตอ้งมี “การปรึกษาหารือ” กถื็อว่ามีส่วนร่วมในระดบัที	สูง

ขึ�นมาอีกเลก็นอ้ย คือไดรั้บฟังความคิดเห็นก่อนตดัสินใจ วธีิการที	มกัจะหยบิขึ�นมาทาํกนั

บ่อย ๆในระดับนี� คือ “การทําประชาพิจารณ์” หรือ “การรับฟังความคิดเห็นของ
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ประชาชน” ตอ้งเนน้ย ํ�าวา่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จะตอ้ง

ทาํตั�งแต่เริ	มคิดและตระหนกัถึงปัญหา (ไม่ใช่ทาํเมื	อไดต้ดัสินใจไปแลว้และไดรั้บการ

ประทว้ง) เช่น ตระหนกัวา่มีปัญหาเรื	องจาํนวนขยะที	เพิ	มขึ�น มีความจาํเป็นที	จะตอ้งหาที	

ทิ�งขยะ จึงจดัการใหค้นมามีส่วนร่วมเพื	อคิดหาวิธีแกปั้ญหาร่วมกนั กระบวนการมีตั�งแต่ 

จัดเวทีคุยกันในกลุ่มเล็ก เคาะประตูบ้าน ใช้แบบสอบถาม แล้วประมวลข้อมูลเพื	อ

นาํเสนอต่อผูมี้อาํนาจเพื	อตดัสินใจ การตดัสินใจก็ตอ้งฟังประเด็นต่าง ๆ พิจารณาทุก

ประเดน็ และตอบคาํถามใหไ้ดทุ้กประเดน็ การตดัสินใจตอ้งมีคุณธรรมและเป็นที	ยอมรับ

ได ้หากไม่ทาํกระบวนการมีส่วนร่วมเหล่านี�  แต่มาทาํเพียงวิธีการรับฟังความคิดเห็น

อย่างเป็นทางการครั� งเดียวหรือสองครั� ง ก็จะเกิดเป็นปัญหา เพราะกลายเป็นเวทีที	แต่ละ

ฝ่าย คือ ฝ่ายสนบัสนุนและฝ่ายคา้นมาแสดงจุดยืน ตอกย ํ�าความเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย 

มายนืยนัวา่ฉนัถูก เธอผดิ เวทีนี� จึงมกัจะไม่เหมาะที	จะเป็นเวทีแห่งการมาพดูคุยกนั 

หากมีขอ้ขดัแยง้กนัมาก การปรึกษาหารือหรือการรับฟังความคิดเห็นเฉยๆจะไม่

เหมาะสม จาํเป็นตอ้งใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมที	ระดบัสูงกวา่ คือการร่วมเจรจาหาขอ้ยติุ 

(negotiation) หรือ เจรจาโดยมีคนกลางกาํกบักระบวนการ (mediation) คนกลางที	มา

กาํกับกระบวนการจะต้องไม่ใช่ผูที้	มีอาํนาจหน้าที	ในการตัดสินใจ ผูที้	จะทาํหน้าที	

ตดัสินใจคือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั�งหลายหรือคู่เจรจาหาทางออกที	ดีที	สุดโดยกระบวน

เรียนรู้ร่วมกนัจนทุก ๆ ฝ่ายพอใจ ส่วนกระบวนการมีส่วนร่วมระดบัสูงสุดคือการลง

ประชามตินั�น แมจ้ะดูดีที	แต่ละคนสามารถลงมติ แต่ละคนทีละคนได ้แต่การลงมติลงได้

เพียง “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” หรือ “เอา” หรือ “ไม่เอา” อาจจะยิ	งก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ ความ

แตกแยกขึ�นอีก ถา้สังคมยงัไม่เขา้ใจกระบวนการประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง 

กระบวนการมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการที	จะกระจายอาํนาจจากผูมี้อาํนาจที	แต่

เดิมมกัจะใชอ้าํนาจเหนือ (power over หรือ power against) ตามทฤษฎีผูมี้อาํนาจจะชอบ

ที	จะใชอ้าํนาจเหนือ เช่น แม่ซึ	 งมีอาํนาจมากกว่าลูก กม็กัจะใชอ้าํนาจเหนือลูก สั	งให้ลูก
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กลบับา้นก่อนคํ	า มาถึงวนัหนึ	งลูกซึ	งโตขึ�นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแลว้ กจ็ะขอกลบับา้นดึก 

เพราะจะไปงานวนัเกิดเพื	อน แม่ก็ยงัใชอ้าํนาจเหนือใหก้ลบับา้นภายในหกโมงเยน็ ถาม

วา่ลูกสาวจะยงัเชื	อและปฏิบติัตามไหม ตามทฤษฎีแลว้ หากผูมี้อาํนาจยิ	งใชอิ้ทธิพลเหนือ

ไปเรื	อย ๆ อาํนาจนั�น ๆ กจ็ะใชไ้ม่ได ้เพราะอาํนาจที	มีหรือไม่มีนั�น ไม่ใช่ว่าเรา “มี” หรือ 

“ไม่มี” “อาํนาจ” อยา่งเดียวแต่อยูที่	คนอื	น ๆ ที	อยูร่อบขา้งหรือที	เราใชอ้าํนาจเหนือเขานั�น

เขามองวา่เราเหมาะสมที	จะมีอาํนาจเหนือหรือไม่ ซึ	งบางครั� งสาํคญักว่าดว้ยซํ� าไป ฉะนั�น

แทนที	แม่จะใชอ้าํนาจเหนือ หันมาใชอ้าํนาจร่วมกบั (power with) ลงมาพูดคุยกบัลูก 

หาทางออกที	ดีกวา่แทนการสั	งอยา่งเดียว ลูกกจ็ะยนิดีปฏิบติัและเชื	อฟังแม่ต่อไป 

 การทาํงานแบบมีส่วนร่วมนั�นไม่วา่จะเป็นระดบัครอบครัว ระดบัโรงเรียน ระดบั

ชุมชน ระดับองค์กร หรือระดบัประเทศนั�นว่ามีความสําคญัอย่างยิ	งในกระบวนทศัน์

ปัจจุบนั เพราะจะช่วยใหผู้มี้ส่วนร่วมเกิดความรู้สึกความเป็นเจา้ของ (ownership) และจะ

ทาํให้ผูมี้ส่วนร่วมหรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียนั�น ยินยอมปฏิบติัตาม (compliance) และ

รวมถึงตกลงยอมรับ (commitment) ได้อย่างสมัครใจ เต็มใจ และสบายใจ ได้มีการ

ดาํเนินการแกปั้ญหาความไม่เรียบร้อยในหอ้งเรียนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม หลงัจาก

พยายามด้วยวิธีการใช้ไม้เรียว ใช้กฎกติกาที	ครูอาจารยอ์อกกฎ หรือวางระเบียบให้

นกัเรียนปฏิบติั แต่การยอมรับกย็งัไม่ไดผ้ลดีนกั ครูประจาํชั�นไดช้วนนกัเรียนในหอ้งให้

ร่วมกนั “ตระหนกั” ถึงปัญหาในหอ้งเรียน เช่น ความสกปรก การแต่งกายนกัเรียน การ

ไม่มีระเบียบในห้องเรียน ใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมที	จะวางกติกากนัเอง จนในที	สุดได้

ระเบียบปฏิบัติประจาํห้องที	ครูรับ เอามาจัดพิมพ์ติดไวใ้นห้อง ปรากฏว่าได้รับการ

ยอมรับและการปฏิบติัตามอย่างดีกว่ากฎกติกาที	ครูกาํหนดกติกานั�น ตวัอยา่งเช่นนี�  เป็น

ตวัอย่างที	สามารถจะนาํไปใชใ้นองคก์ารหรือรัฐวิสาหกิจที	จะสร้างกระบวนการมีส่วน

ร่วมที	จะเป็นเครื	องมือของการมีส่วนร่วมอยา่งมีคุณภาพต่อไป 

 



31 
 

2.5.3 ประโยชน์ของการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

1) คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ� น เนื	องจากกระบวนการปรึกษาหารือกับ
สาธารณชนจะช่วยสร้างความกระจ่างให้กับวตัถุประสงค์และความต้องการของ
โครงการหรือนโยบาย และบ่อยครั� งที	การมีส่วนร่วมของประชาชนนาํมาสู่การพิจารณา
ทางเลือกใหม่ ๆ ที	น่าจะเป็นคาํตอบที	มีประสิทธิผลที	สุดได ้

2)  ใชต้น้ทุนนอ้ยและลดความล่าชา้ลง แมว้่าการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมจะตอ้งใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการตดัสินใจฝ่ายเดียว แต่การตดัสินใจฝ่าย
เดียวที	ไม่คาํนึงถึงความตอ้งการแทจ้ริงของประชาชนนั�น อาจนาํมาซึ	งการโตแ้ยง้คดัคา้น
หรือการฟ้องร้องกนั อนัทาํใหต้อ้งเสียค่าใชจ่้ายสูงในระยะยาว เกิดความล่าชา้ และความ
ลม้เหลวของโครงการไดใ้นที	สุด 

3) การสร้างฉันทามติ การมีส่วนร่วมของประชาชนจะสร้างขอ้ตกลงและขอ้
ผูกพนัอย่างมั	นคงในระยะยาวระหว่างกลุ่มที	มีความแตกต่างกนั ช่วยสร้างความเขา้ใจ
ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ลดขอ้โตแ้ยง้ทางการเมืองและช่วยให้เกิดความชอบธรรมต่อการ
ตดัสินใจของรัฐบาล 

4) การนาํไปปฏิบติัง่ายขึ�น การเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจทาํใหป้ระชาชนมี
ความรู้สึกของการเป็นเจา้ของการตดัสินใจนั�น และทนัทีที	การตดัสินใจไดเ้กิดขึ�น พวก
เขากอ็ยากเห็นมนัเกิดผลในทางปฏิบติั และยงัอาจเขา้มาช่วยกนัอยา่งกระตือรือร้นอีกดว้ย 

5) การหลีกเลี	ยงการเผชิญหนา้ที	เลวร้ายที	สุด เพราะการเปิดโอกาสใหฝ่้ายต่าง ๆ 
เขา้มาแสดงความตอ้งการและขอ้ห่วงกงัวลตั�งแต่เริ	มตน้โครงการ จะช่วยลดโอกาสของ
การโตแ้ยง้และการแบ่งฝ่าย ที	จะเป็นปัจจยัใหเ้กิดการเผชิญหนา้อยา่งรุนแรงได ้

6) การคงไวซึ้	 งความน่าเชื	อถือและความชอบธรรม เนื	องจากกระบวนการ
ตดัสินใจที	โปร่งใสและเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม จะสร้างความน่าเชื	อถือ
ต่อสาธารณชนและเกิดความชอบธรรมโดยเฉพาะเมื	อตอ้งมีการตดัสินใจในเรื	องที	มีการ
โตแ้ยง้กนั 
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7) การคาดการณ์ความห่วงกงัวลและทศันคติของสาธารณชน เพราะเมื	อเจา้หนา้ที	
ที	เกี	ยวขอ้งไดม้าทาํงานร่วมกบัสาธารณชนในกระบวนการมีส่วนร่วม พวกเขาจะไดรั้บรู้
ถึงความห่วงกงัวล และมุมมองของสาธารณชนต่อการทาํงานขององค์กร ซึ	 งจะทาํให้
เจา้หนา้ที	สามารถคาดการณ์ปฏิกิริยาตอบสนองของสาธารณชนต่อกระบวนการและการ
ตดัสินใจขององคก์รได ้

8) การพฒันาภาคประชาสังคม ประโยชน์อย่างหนึ	 งของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนคือ ทาํใหป้ระชาชนมีความรู้ทั�งในส่วนของเนื�อหาโครงการและกระบวนการ
ตดัสินใจของรัฐ รวมทั�งเป็นการฝึกอบรมผูน้าํ และทาํให้ประชาชนไดเ้รียนรู้ทกัษะการ
ทาํงานร่วมกนัเพื	อแกปั้ญหาต่าง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพในอนาคต 

2.5.4 เงื�อนไขพื3นฐานของการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

เงื	อนไขพื�นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน มี 3 ประการ คือ 

1) การมีอิสรภาพในการเขา้ร่วม หมายถึง การเขา้ร่วมตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัร
ใจของผูเ้ขา้ร่วม 

2) ความเสมอภาคในการเขา้ร่วมกิจกรรม หมายถึง ทุกคนที	เขา้ร่วมตอ้งมีสิทธิเท่า
เทียมกนั 

3) ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งมีความสามารถพอที	จะเขา้ร่วมกิจกรรม หมายถึง มีความเขา้ใจ
ในเรื	องนั�น ๆ แต่หากกิจกรรมที	กาํหนดไวมี้ความซับซ้อนเกินความสามารถของ
กลุ่มเป้าหมาย กจ็ะตอ้งมีการพฒันาศกัยภาพใหพ้วกเขาสามารถเขา้มามีส่วนร่วมได ้

2.5.5 ระดับขั3นการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

การแบ่งระดบัขั�นการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแบ่งไดห้ลายวิธี ขึ�นอยู่กบั
วตัถุประสงคแ์ละความละเอียดของการแบ่งเป็นสําคญั โดยมีขอ้พึงสังเกตคือ ถา้ระดบั
การมีส่วนร่วมตํ	า จาํนวนประชาชนที	เขา้มีส่วนร่วมจะมาก และยิ	งระดบัการมีส่วนร่วม
สูงขึ�นเพียงใด จาํนวนประชาชนที	เขา้มีส่วนร่วมก็จะลดลงตามลาํดบั ระดบัการมีส่วน
ร่วมของประชาชนเรียงตามลาํดบัจากตํ	าสุดไปหาสูงสุด ไดแ้ก่ 
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1) ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับตํ	าสุด และเป็นวิธีการที	ง่ายที	สุดของการ
ติดต่อสื	อสารระหว่างผูว้างแผนโครงการกบัประชาชน มีวตัถุประสงคเ์พื	อให้ขอ้มูลแก่
ประชาชน โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าวสาร และการแสดง
นิทรรศการ เป็นตน้ แต่ไม่เปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นหรือเขา้มาเกี	ยวขอ้งใด ๆ 

2) ระดบัการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดบัขั�นที	สูงกว่าระดบัแรก 
กล่าวคือ ผูว้างแผนโครงการจะเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เพื	อเป็นขอ้มูล
ในการประเมินขอ้ดีขอ้เสียของโครงการอยา่งชดัเจนมากขึ�น เช่น การจดัทาํแบบสอบถาม
ก่อนริเริ	มโครงการต่าง ๆ หรือการบรรยายและเปิดโอกาสให้ผูฟั้งแสดงความคิดเห็น
เกี	ยวกบัโครงการนั�น ๆ เป็นตน้ 

3) ระดบัการปรึกษาหารือ เป็นการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างผูว้างแผน
โครงการและประชาชน เพื	อประเมินความกา้วหนา้หรือระบุประเด็นขอ้สงสัยต่าง ๆ เช่น 
การจดัประชุม การจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการ และการเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็น เป็นตน้ 

4) ระดบัการวางแผนร่วมกนั เป็นระดบัการมีส่วนร่วมที	ผูว้างแผนโครงการกบั
ประชาชนมีความรับผดิชอบร่วมกนัในการวางแผนเตรียมโครงการ และผลที	จะเกิดขึ�น
จากการดาํเนินการโครงการ เหมาะที	จะใชส้าํหรับการพิจารณาประเดน็ที	มีความยุง่ยาก
ซบัซอ้นและมีขอ้โตแ้ยง้มาก เช่น การใชก้ลุ่มที	ปรึกษาซึ	งเป็นผูท้รงคุณวฒิุในสาขาต่าง ๆ 
ที	เกี	ยวขอ้ง การใชอ้นุญาโตตุลาการเพื	อแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ และการเจรจาเพื	อหาทาง
ประนีประนอมกนั เป็นตน้ 

5) ระดบัการร่วมปฏิบติั เป็นระดบัที	ผูรั้บผิดชอบโครงการกบัประชาชนร่วมกนั
ดําเนินโครงการ เป็นขั� นการนําโครงการไปปฏิบัติร่วมกันเพื	อให้บรรลุผลตาม
วตัถุประสงคที์	วางไว ้

6) ระดบัการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดบัสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดย
ประชาชน เพื	อแก้ปัญหา ข้อขัดแยง้ที	มีอยู่ทั� งหมด เช่น การลงประชามติ แต่การลง
ประชามติจะสะทอ้นถึงความตอ้งการของประชาชนไดดี้เพียงใด ขึ�นอยูก่บัความชดัเจน
ของประเด็นที	จะลงประชามติและการกระจายข่าวสารเกี	ยวกบัขอ้ดีขอ้เสียของประเด็น
ดงักล่าวใหป้ระชาชนเขา้ใจอยา่งสมบูรณ์และทั	วถึงเพียงใด โดยในประเทศที	มีการพฒันา
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ทางการเมืองแลว้ ผลของการลงประชามติจะมีผลบงัคบัให้รัฐบาลตอ้งปฏิบติัตาม แต่
สาํหรับประเทศไทยนั�น รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนับญัญติัให ้ผลของการประชามติมีทั�ง
แบบที	มีขอ้ยติุโดยเสียงขา้งมาก และแบบที	เป็นเพียงการใหค้าํปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีซึ	 ง
ไม่มีผลบงัคบัใหรั้ฐบาลตอ้งปฏิบติัตามแต่อยา่งใด (มาตรา 165) 

2.5.6 ปัญหาที�เป็นอปุสรรคของการมส่ีวนร่วม 

1) เจา้หนา้ที	ภาครัฐและประชาชนขาดการรับรู้เกี	ยวกบัแนวคิด และความสาํคญั
ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2) โครงสร้างกฎหมายและกระบวนการนโยบายยงัไม่เอื�อต่อการมีส่วนร่วมอยา่ง
เพียงพอ 

3) การขาดแคลนผูมี้ทกัษะในการใชเ้ครื	องมือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

4) ปัญหาเรื	องวฒันธรรมการเมืองและความพร้อมของประชาชน 

5) ปัญหาดา้นความพร้อมของภาครัฐ 

6) การไม่มีตวัชี�วดัที	ชดัเจน ที	จะบอกใหท้ราบวา่ประชาชนมีส่วนร่วมแลว้หรือยงั 
หรือหน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมากนอ้ยเพียงใด ทาํให้
ผูป้ฏิบติังานไม่สามารถทาํงานใหดี้ขึ�นไดเ้พราะไม่มีมาตรฐานในการทาํงานที	ชดัเจน 

2.5.7 ผลดีของการมส่ีวนร่วมต่อการบริหารจัดการเครือข่าย 

การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลดีต่อการขบัเคลื	อนองคก์รหรือเครือข่าย เพราะมีผล

ในทางจิตวทิยาเป็นอยา่งยิ	ง กล่าวคือผูที้	เขา้มามีส่วนร่วมยอ่มเกิดความภาคภูมิใจที	ไดเ้ป็น

ส่วนหนึ	งของการบริหาร ความคิดเห็นถูกรับฟังและนาํไปปฏิบติัเพื	อการพฒันาเครือข่าย 

และที	สาํคญัผูที้	มีส่วนร่วมจะมีความรู้สึกเป็นเจา้ของเครือข่าย ความรู้สึกเป็นเจา้ของจะ

เป็นพลงัในการขบัเคลื	อนเครือข่ายที	ดีที	สุด ดงันี�  
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1) ทาํใหก้ารบริหารหรือการพิจารณาแนวทางในการแกปั้ญหามีความหลากหลาย
เป็นไปอยา่งถี	ถว้น รอบคอบ เพราะเป็นการระดมแนวคิด จากบุคคลที	มีความหลากหลาย 
ทั�งความรอบรู้และประสบการณ์ 

2) ทาํใหมี้การถ่วงดุลอาํนาจซึ	งกนัและกนั โดยมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ	งมีอาํนาจ
มากเกินไป ซึ	งอาจนาํไปสู่การใชอ้าํนาจในทางที	ไม่ถูกตอ้งอนัจะส่งผลใหเ้กิดผลเสียหาย
แก่เครือข่ายได ้

3) เป็นการขจดัปัญหา มิใหก้ารดาํเนินนโยบายใด ๆ มีผลต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ	งมาก
หรือนอ้ยเกินไป ซึ	งจะก่อใหเ้กิดความยติุธรรมในการดาํเนินการต่อทุกฝ่ายได ้

4) ก่อให้เกิดการประสานงานที	ดี ทาํให้การบริหารเครือข่ายเป็นไปอย่างราบรื	น
และมีประสิทธิภาพ ขอความร่วมมือง่าย 

5) การรวมตวักนัของบุคคลเป็นเครือข่ายจะก่อให้เกิดพลงัที	เขม้แข็ง สามารถ
ขบัเคลื	อนกิจกรรมให้เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละตรงเป้าหมาย โดยทุกคนมีความรู้สึก
เป็นเจา้ของ 

แนวโนม้ของระบอบประชาธิปไตยซึ	งกาํลงัดาํเนินไปในทุกวนันี�  การเพิ	มขึ�นของ
การให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจของรัฐบาลกลายเป็น
นิยามของประชาธิปไตย ทาํให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นความจาํเป็นที	จะตอ้ง
ดาํเนินการตามกฎหมาย หรือเป็นสิ	 งที	จะต้องกระทาํก่อนการตัดสินใจของรัฐบาล 
รวมทั�ง ยงัถือเป็นเงื	อนไขที	จะตอ้งจดัให้มีก่อนการพิจารณาให้ทุนในโครงการพฒันา
เศรษฐกิจระหว่างประเทศของธนาคารโลกและธนาคารอื	นในภูมิภาค นอกจากภาครัฐ
แลว้ บริษทัเอกชนจาํนวนมากไดด้าํเนินโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยถือ
เป็นส่วนหนึ	งของการตดัสินใจเกี	ยวกบัการหาที	ตั�งโครงการ การจดัการดา้นสิ	งแวดลอ้ม 
หรือการเยียวยาแกไ้ขแก่ผูไ้ด้รับผลกระทบ เพื	อให้โครงการที	จะจดัทาํขึ�นได้รับการ
ยอมรับและสนบัสนุนจากประชาชนอยา่งแทจ้ริง 
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2.6 แนวคดิการบริหารจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management) 

การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ	งแวดลอ้ม ที	ต่อเนื	องจากกรอบแผน

จดัการคุณภาพสิ	งแวดลอ้ม พ.ศ. 2555-2559 ไดใ้ชแ้นวทางการจดัการแบบบูรณาการที	

สอดคลอ้งตามระบบนิเวศ (Ecological Approach) ของแต่ละพื�นที	รวมทั�งผสมผสานการ

ใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ	น ร่วมกบัการใชเ้ทคโนโลยทีี	เหมาะสมเพื	อนาํไปสู่การพฒันาที	ย ั	งยนื 

การดาํเนินการจดัการแกไ้ขปัญหาดา้นสิ	งแวดลอ้มที	ผา่นมา พบวา่ยงัมีการแยกกนั

เฉพาะดา้นและเฉพาะสาขาโดยขาดความเชื	อมโยงไม่สอดคลอ้งกบักระบวนการทาํงานที	

แทจ้ริง เกิดความซํ� าซอ้น และยงัอาจทาํใหข้าดเอกภาพการทาํงานในเรื	องเดียวกนั อีกทั�ง

ยงัเป็นการสิ�นเปลืองทรัพยากรดว้ย ในรูปแบบการจดัการแบบบูรณาการนั�น เป็นการ

ผสมผสานกระบวนการขั�นตอนการดําเนินงาน และแนวปฏิบัติที	ใช้ภายในองค์กร 

เพื	อใหส้ามารถดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายตามนโยบายดา้นต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยให้

เกิดประสิทธิภาพสูงขึ�นกวา่การมีหลายระบบ โดยมีแนวทางในการบูรณาการระบบ ดงันี�    

1) มีทีมงาน และแผนการดาํเนินงาน  

2) ศึกษาความสัมพนัธ์ของหลกัการ และขอ้กาํหนดของแต่ละระบบ  

3) พิจารณาสถานะปัจจุบนั  

4) บูรณาการระบบ  

5) ปฏิบติัตามระบบ  

6) ตรวจประเมินและแกไ้ข  

7) ทบทวนและปรับปรุงระบบ 

ปัจจุบนัการบริหารองค์กรแบบบูรณาการหรืออาจเรียกไดง่้าย ๆ ว่า Integrated 
Management ซึ	งรวมไปถึง Integrated Risk Management รวมทั�ง Integrated Control and 
Audit เพื	อกา้วไปสู่ Integrated GRC ซึ	 งเป็นแกนหลกัของการบริหารการจดัการแบบ
หลอมรวมกระบวนความคิดและการปฏิบติังานไปสู่การเติบโตอย่างย ั	งยืนที	ผสมผสาน
ระหว่าง Corporate Governance และ IT Governance ที	อยู่ภายใตร่้มเดียวกนั คือ 
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Integrated GRC นั�น กาํลงัไดรั้บความสนใจและนาํไปใชอ้ย่างเป็นรูปธรรมมากขึ�น 
เพราะสามารถลดความซํ� าซ้อนในกระบวนการจดัการ และกระบวนการบริหารจดัการ
องค์กรได้ในทุกกรอบของการจัดการทั� งนี� แนวความคิดที	สามารถปฏิบัติได้จริง              
ที	เชื	อมโยงระหว่างการบริหารการจดัการสารสนเทศที	ผสมผสานกบัการบริหารจดัการ
องคก์ร เพื	อบรรลุ Performance และ Conformance ที	ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบต่าง ๆ 
ของการบริหารจดัการในหลายรูปแบบ รูปแบบที	อธิบายไดอ้ยา่งกวา้ง ๆ  

ผูก้าํกบัของหน่วยงานที	มีความสําคญั ไดพ้ยายามขบัเคลื	อนและชี�นาํทิศทางการ
บริหารแบบบูรณาการเช่นนี�  ไปให้กบัหน่วยงานที	ถูกกาํกบัใช้ในการปฏิบติัอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ	 งรวมถึงการออกกฎหมาย กฎเกณฑ์ พระราชบญัญติั พระราชกฤษฎีกา ที	
เกี	ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการสารสนเทศ ที	รวมนโยบาย วิธีการปฏิบติังาน การประเมิน
ความเสี	ยงทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็นกระบวนการ ซึ	 งพิจารณาไดว้่า เป็น
ความจาํเป็นในระดับประเทศที	ต้องขับเคลื	อนองค์กรต่าง ๆ ไปสู่ทิศทางที	ยกระดับ
ความสามารถในการจดัการที	ดี ที	ตอ้งผสมผสานระหว่าง Corporate Governance + IT 
Governance ที	เป็นกระบวนการส่วนหนึ	งในการขบัเคลื	อนไปสู่ GRC ที	มิใช่เป็นเพียง    
G + R + C ก่อนจะกา้วไปสู่ GRC ที	เกี	ยวขอ้งกบั IT – Based ที	ทา้ทายและเป็นกลไก
นาํไปสู่กระบวนการบริหารแบบบูรณาการที	สามารถสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และยกระดับการแข่งขันที	เป็นสากล กระบวนการบริหารความเสี	 ยง กระบวนการ
ควบคุม กระบวนการตรวจสอบ กระบวนการติดตามการบริหารและการจดัการ รวมทั�ง 
กระบวนการตัดสินใจ ของคณะกรรมการและผู ้บริหารระดับสูง จะเกี	ยวข้องกับ 
Integrated Thinking เป็นอยา่งนอ้ยทั�งสิ�น  

คณะกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง/CEO และผูบ้ริหารที	เกี	ยวขอ้งในระดบัต่าง ๆ 
รวมทั�ง คณะกรรมการตรวจสอบ/AC ผูบ้ริหารงานตรวจสอบ/CAE และผูต้รวจสอบ ทั�ง
ภายในและภายนอกควรมีความเขา้ใจภาพการบริหารแบบบูรณาการที	ผสมผสานระหว่าง 
กระบวนการทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ กบักระบวนการทางดา้นบริหารความเสี	ยง 
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในตามฐานความเสี	ยงไปในทิศทางเดียวกนั 
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และผสมผสานกระบวนการจดัการในทุกระดบัระหว่าง IT กบั Non – IT ที	เขา้ใจได ้   
ง่าย ๆ ว่า “Integrated Management – Audit” ซึ	 งเป็นสิ	งสําคญัอยา่งยิ	งที	ผูที้	เกี	ยวขอ้ง
จะตอ้งเขา้ใจการขบัเคลื	อนไปสู่เป้าประสงคต์ามหลกั Business Balanced Score Card    
ที	ผสมผสานไปกบั Information Balanced Score Card ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ   
ที	ไม่สามารถจะแยกการจดัการกนัไดอี้กต่อไป 

ดังนั�นการบริหารงานยุคใหม่ CEO ผูบ้ริหารงานและผูป้ฏิบติังานทุกระดับ 
จะตอ้งเขา้ใจความเสี	ยงที	เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ – IT Risk ที	มีผลกระทบต่อ 
Business Risk ในทุกมุมมอง จะสามารถยกระดบัการบริหารการจดัการ เพื	อกา้วสู่การ
กาํกบัดูแลกิจการที	ดี เพื	อการเติบโตอยา่งย ั	งยนืที	แทจ้ริงไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

2.7 แนวคดิการบริหารแบบภาคร่ีวม (Partnership) 

 ปัจจุบนับทบาทของคนทาํงานกบัชุมชนวนันี� เปลี	ยนไป ไม่ใช่มีความสัมพนัธ์

แบบ “ผูใ้ห้-ผูรั้บ” (doner-recipient) อีกต่อไป แต่เป็นลักษณะของ “หุ้นส่วน-ภาคี-

พนัธมิตร” (partnership) เป็นคนร่วมมือกนัทาํงาน เก่งกนัคนละอยา่ง ช่วยเสริมเติมกนัให้

งานสมบูรณ์ เคารพให้เกียรติกัน ไม่ใช่ผูอุ้ปถัมภ์เอื�ออาทร แต่เป็นพี	เป็นน้อง โดยมี

เป้าประสงคเ์ดียวกนั คือทาํใหชุ้มชนเขม้แขง็ อยูเ่ยน็เป็นสุข 

วิธีการทาํงานกบัชุมชนอาจจะตอ้งแสวงหาวิธีการที	หลากหลาย โดยมุ่งเนน้การ

สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างหน่วยงานกบัชุมชน เช่น การเขา้ไปร่วมทุกขร่์วมสุขกบั

ชาวบา้น  เขา้ไปสาํรวจคน้ควา้หาขอ้มูลพื�นฐานความตอ้งการของชุมชนวา่ตอนนี� ชุมชนมี

ปัญหาอะไร และตอ้งการอะไร วิธีการเช่นนี� จะเป็นการเขา้ไปทาํงานตามความคิดกบั

ชุมชน ขณะเดียวกนัเจา้หน้าที	ตอ้งเทคนิคในการกระตุน้ให้ชุมชนเกิดการปฏิบติั และ

ความสาํเร็จในการพฒันากจ็ะเกิดจากการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัของชุมชนเอง 

ในการทาํงานกบัชุมชนตอ้งเริ	มตน้จากชุมชนและความสมคัรใจของชุมชน แต่ถา้

ชุมชนยงัไม่ตื	นตวัและยงัไม่พร้อมที	จะมีส่วนร่วมในการทาํงานกบัเรา ก็จะตอ้งทาํงาน

ทางความคิดกบัชุมชนใหม้ากขึ�น และตอ้งรอคอยโอกาสดว้ยความอดทน จนกว่าคนใน
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ชุมชนจะมีส่วนร่วม ตัดสินใจเขา้ร่วมทาํงานกบัเราในที	สุด ทั� งนี� การกระทาํใด ๆ ถ้า

ปราศจากสาํนึกและความสมคัรใจของชุมชนแลว้มกัจะลม้เหลวไป โดยทั	วไปการทาํงาน

กบัชุมชนมีหลกัการง่าย ๆ อยู ่2 ประการคือ  

1. การกระทาํการใด ๆ ตอ้งเป็นความตอ้งการที	แทจ้ริงขิงชุมชน ไม่ใช่ความ

ตอ้งการในสมองของนกัพฒันา 

2. การกระทําการใด ๆ ต้องเป็นความสมัครใจของชุมชน ให้คนในชุมชน

ตดัสินใจ มิใช่นกัพฒันาไปตดัสินแทนชุมชน 

กระบวนการทาํงานเชิงลึกกบัชุมชน ความสาํคญัของการทาํงานจะตอ้งมุ่งเนน้ใน

เรื	องของการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบักลุ่มชาวชุมชนเป็นเรื	องสาํคญัที	สุด ดงันี�  

1. ปรับทุกข ์การแลกเปลี	ยนความทุกขซึ์	งกนัและกนัในพื�นที	ทาํงานกบัชาวชุมชน 

ก็สามารถมีความสัมพนัธ์กบัคนในชุมชนในระดับหนึ	 ง นอกจากนั�นยงัสามารถรับรู้

ปัญหาของชุมชนไดอี้กดว้ย 

2. ผกูมิตร การปรับทุกขเ์ป็นกระบวนการเบื�องตน้ทาํใหเ้กิดความสัมพนัธ์ผกูมิตร

กบัชาวชุมชน การทาํงานกบัชุมชนจาํเป็นตอ้งทราบขอ้มูลที	ลึกซึ� งและรอบดา้น ดงันั�น

จะตอ้งผกูมิตรเพื	อจะไดท้ราบขอ้มูลที	รอบดา้นของชุมชน 

3. ปักหลกั เมื	อเขา้ไปผกูมิตรไดก้บัชาวชุมชนไดร้ะดบัหนึ	งแลว้ ก็ตอ้งวิเคราะห์

วา่ เขามีทศันคติและความคิดเห็นเป็นอยา่งไร มีคนที	ตั�งใจทาํงานหรือไม่ หลงัจากนั�นให้

จดัลาํดบัคนในชุมชนที	ทาํงานร่วมกนั ออกเป็น 3 ระดบั คือ 1) ระดบัที	กา้วหนา้ 2) ระดบั

ปานกลาง 3) ระดบัที	ลา้หลงั ที	สําคญัคือ ตอ้งปักหลกัทาํงานกบัคนที	กา้วหนา้ เพื	อที	จะ

เขา้ไปสามคัคีกบัคนที	ปานกลาง และดึงส่วนที	ลา้หลงัหรือเรียกวา่จบัหนึ	งในสาม 

4. ชกัชวน เมื	อปักหลกัไดแ้ลว้ ตอ้งบ่มเพาะแกนนาํ และชกัชวนเขา้ไปมีส่วนร่วม

ในการทาํงานกบัเรา พร้อมทั�งให้แกนนาํขยายบทบาทในการทาํงานกบัคนอื	น โดยให้

แกนนาํเป็นหน่วยในการจดัตั�ง หรือการเขา้ไปใหค้วามรู้ในเรื	องที	เรากาํลงัจะทาํ ที	สาํคญั
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ตอ้งไวใ้จในตวัแกนนาํและตอ้งไม่ลืมประเมินว่าแกนนาํที	เขา้ไปขยายความคิดนั�น มี

จิตใจที	เสียสละไหม มีคุณธรรมไหม เพื	อที	จะไดรู้้ว่าในกระบวนการทาํงานจะประสบ

ความสาํเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ 

5. จดัตั�ง เมื	อแกนนาํสามารถชกัชวนคนในชุมชนใหมี้ส่วนร่วมในการทาํงานแลว้ 

นกัพฒันาจะตอ้งเขา้ไปช่วยจดัความสัมพนัธ์ภายในใหมี้กระบวนการในการทาํงาน และ

ขยายบทบาทของแกนนาํ สร้างแกนนาํเพิ	มขึ�นในการทาํงาน เพื	อนาํไปสู่การจดัตั�งคนเพิ	ม

และขยายผลกบัชาวชุมชนต่อไป 

นอกจากนี�  ยงัตอ้งมีกระบวนการทาํงาน 3 เกาะดงันี�  

1. เกาะติดคู่ขดัแยง้ ตอ้งยอมรับว่าในการทาํงานจะตอ้งมีคนเห็นดว้ยและไม่เห็น

ดว้ย จึงจาํเป็นที	จะตอ้งเขา้ไปศึกษาวา่คนที	ไม่เห็นดว้ย เพราะอะไร หรือเขา้มามีส่วนร่วม

เพื	ออะไร มีกลุ่มที	เป็นคู่ขดัแยง้กบังานของเราหรือไม่ ดงันั�นจึงตอ้งใชว้ิธีการช่วงชิงการ

ทาํงานกบัชุมชนและตอ้งเป็นฝ่ายกระทาํเสมอ ตอ้งอธิบายตวัตนให้ชัดเจนเพื	อประกนั

ไม่ใหต้วัเองเกิดความเสียหาย และหลีกเลี	ยงการปะทะทั�งคารมและความรู้สึกกบัคูข้ดัแยง้ 

เพราะเขากมี็เป้าหมายเช่นกนั ดงันั�นจึงตอ้งใชเ้วลาเป็นเครื	องพิสูจนง์านของเรา 

2. เกาะติดกบัชุมชน การเขา้ไปทาํงานกบัชุมชนอย่างต่อเนื	องและยาวนานจะ

ส่งผลให้เกิดความน่าเชื	อถือ ชุมชนอาจตอ้งการคาํปรึกษา และนักพฒันาเองก็ตอ้งใช้

โอกาสนี� เพื	อรับรู้ความรู้สึกนึกคิดของชุมชน การลงไปทาํงานกบัชุมนตอ้งสามารถชี�นาํ

ทางความคิดให้ได้ และต้องให้กาํลังใจชุมชนในการทาํงานอย่างใกล้ชิด เพื	อสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดีอยา่งลึกซึ� ง ซึ	งจะเป็นการเพิ	มความเชื	อมั	นในการทาํงานร่วมกบัเรา 

3. เกาะติดภูมิประเทศ การทาํงานตอ้งยดึขอ้มูลพื�นที	ทุกดา้นของชุมชนใหไ้ด ้และ

ตอ้งมีความชาํนาญในพื�นที	ทุกแห่ง เช่นตอ้งรู้ว่า มีหุบ มีหว้ย มีเส้นทาง มีตรอก มีซอย มี

ตึกอาคารบ้านเรือนมีทุ่งนา มีถนนอยู่ตรงไหน ฯลฯ เพื	อที	จะยึดกุมการกําหนด

ยทุธศาสตร์การทาํงานกบัชุมชนอยา่งถูกตอ้ง 
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บทบาทของคนทาํงานกบัชาวชุมชนมี 3 ประการ คือ 

1. เป็นผูเ้กื�อกระบวนการ (Facilitator) หรือผูอ้าํนวยความสะดวกให้เกิด

กระบวนการหลายคนเรียกว่า “คุณอาํนวย” การะบวนการที	สาํคญัที	สุดคือ กระบวนการ

เรียนรู้ 

2. เป็นผูเ้ชื	อมประสานหรือเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) ทาํใหเ้กิดการเปลี	ยนแปลง เป็น

นวตักรรม จากการเชื	อมคน เชื	อมความคิด เชื	อมกิจกรรม เกิดกระบวนการพฒันาเป็น 

“ช่างเชื	อม” 

3. เป็นผูป้ระสานเครือข่าย (Networker) ทาํให้เกิดความเชื	อมโยงระหว่างผูค้น 

กลุ่ม องคก์รชุมชน และระหว่างคนหลายอาชีพ ทาํให้เกิดเครือข่ายหลากหลายรูปแบบ 

เกิดประชาสังคมหรือกระบวนการทางสังคม เป็น “ผูป้ระสานสิบทิศ”  

ทั�งนี�บทบาททั�ง 3 บทบาท เกิดขึ�นเพราะปัจจุบนัไม่ไดมี้ชุมชนหมู่บา้นเดี	ยว ๆ อีก

ต่อไป แต่มี “ขบวนการ” มี “เครือข่าย” เนื�อหาสาระของการพฒันาจึงเป็นเรื	 องของ 

กระบวนการเรียนรู้ การปรับวิธีคิด และการตดัสินใจ ระบบการจดัการและการพฒันา

นโยบายทั�งระดบัทอ้งถิ	นและระดบัชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที� 3 

วธีิการศึกษา 

3.1 รูปแบบการศึกษา 

รูปแบบการศึกษาในครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) จากกลุ่ม
ตวัอยา่งประชาชนในชุมชนพื$นที'เสี'ยงต่อการเกิดไฟป่าและหมอกควนั 4 จงัหวดั ไดแ้ก่
จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัลาํพูน และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัละ 5 
หมู่บา้น รวมจาํนวน 20 หมู่บา้น 

3.2 ประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที*ใชใ้นการศึกษาในครั� งนี�  คือ ประชาชนในพื�นที*พื�นที*เสี*ยงต่อการเกิด
ไฟป่าและหมอกควนั โดยเป็นกลุ่มแกนนาํที*มีบทบาทสําคญั มีส่วนร่วมในการกาํหนด
แนวทางในการดาํเนินงาน และมีส่วนร่วมในการตดัสินที*จะดาํเนินงานตามแนวทางที*
ร่วมกนักาํหนด  

จากกลุ่มเป้าหมายที*ทาํการศึกษาในพื�นที* จังหวดัเชียงใหม่ จังหวดัเชียงราย 
จงัหวดัลาํพูน และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัละ 5 หมู่บา้น รวมจาํนวน 20 หมู่บา้น ทาํ
การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดข้นาดของกลุ่มจาํนวนทั$งสิ$น 80 
ตวัอยา่ง (มนสั สุวรรณ,2541,หนา้ 106) 

3.3 เครื�องมอืที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาครั� งนี�  ผูศึ้กษาไดใ้ช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย
โครงสร้างของแบบสอบถาม แบ่งไดเ้ป็น 5 ส่วน ดงันี�  
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ส่วนที� 1 ข้อมูลทั�วไป 

ประกอบดว้ยประเด็นคาํถามดงันี�  อาย ุเพศ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี*ยต่อเดือน 
จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพ พื�นที*ตั�งครัวเรือน พื�นที*ทาํกิน จาํนวนพื�นที*ทาํกิน และ
การได้รับข่าวสารขอ้มูลข่าวสารเกี*ยวกบัแนวทางการดาํเนินงานป้องกนัแกไ้ขปัญหา
หมอกควนัและไฟป่าในพื�นที*ภาคเหนือตอนบน ซึ*งเป็นคาํถามปลายเปิดแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) 

ส่วนที� 2 การประเมินความรู้เกี�ยวกบัแนวทางการดําเนินงานป้องกนัแก้ไขปัญหา

หมอกควนัและไฟป่าในพื,นที�ภาคเหนือตอนบน  
ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม ซึ* งเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 2 รายการ 

โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนคือ ตอบถูกให ้1 คะแนน และตอบผดิให ้0 คะแนน 

ส่วนที� 3 การประเมนิความตระหนักถึงพษิภัยปัญหาหมอกควนัและไฟป่า  
ประกอบดว้ยประเดน็การประเมิน 2 ส่วน ไดแ้ก่ การประเมินถึงพิษภยัของปัญหา

หมอกควนัและไฟป่าที*มีต่อสุขภาพของคนในครัวเรือนและการประเมินถึงพิษภยัของ
ปัญหาหมอกควนัและไฟป่าที*มีต่อคุณภาพสิ* งแวดล้อม ซึ* งเป็นคาํถามแบบมาตรวดั
ประเมินค่า (Rating scale) ชนิด 5 ระดับ ไดแ้ก่ เห็นดว้ยอย่างยิ'ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ        
ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ'ง แบ่งเป็น 2 ดา้นคือ ขอ้ความเชิงบวก (Favorable) 
และขอ้ความเชิงลบ (Unfavorable) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ถา้เป็นขอ้ความเชิง
บวกให้คะแนน 5 , 4 , 3 , 2 และ 1 คะแนนตามลาํดับ และถา้เป็นขอ้ความเชิงลบ ให้
คะแนน 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 คะแนนตามลาํดบั 

ส่วนที� 4 การประเมนิพฤติกรรมการจัดการปัญหาหมอกควนัและไฟป่า  

ประกอบดว้ยประเด็นคาํถาม คือ การประเมินพฤติกรรมการจดัการปัญหาหมอก
ควนัและไฟป่า ซึ*งเป็นคาํถามแบบมาตรวดัประเมินค่า ชนิด 5 ระดบั ไดแ้ก่ ปฏิบติัทุกครั$ ง 
ปฏิบติัเกือบทุกครั$ ง ปฏิบติับ่อย ๆ ปฏิบติับางครั$ ง และไม่เคยปฏิบติั แบ่งเป็น 2 ดา้นคือ 
ขอ้ความเชิงบวกและขอ้ความเชิงลบ โดยมีการให้คะแนน คือ ถา้เป็นขอ้ความเชิงบวก  
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ให้คะแนน 5 , 4 , 3 , 2 และ 1 คะแนนตามลาํดบั และถา้เป็นขอ้ความเชิงลบใหค้ะแนน    
1 , 2 , 3 , 4 และ 5 คะแนนตามลาํดบั 

ส่วนที� 5 การประเมินความคิดเห็นต่อมาตรการการแก้ไขปัญหาหมอกควันและ

ไฟป่า ของภาครัฐในปี 2556  

ประกอบดว้ยการประเมินความคิดเห็นต่อมาตรการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและ
ไฟป่า ของภาครัฐในปี 2556 โดยมี 8 มาตรการหลักที*ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี ซึ* งเป็นคาํถามแบบมาตรวดัประเมินค่า ชนิด 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วย   
อย่างยิ'ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ'ง โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน  5 , 4 , 3 , 2 และ 1 คะแนนตามลาํดบั  

3.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื�องมอื  

 นาํเครื'องมือที'สร้างเสร็จเรียบร้อยเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา และเจา้หนา้ที'ที'มีส่วน
ร่วมในการดําเนินงาน เพื'อนํามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและความตรงต่อเนื$อหา 
(Content Validity) จากนั$นนาํเครื'องมือที'ผ่านการตรวจสอบแลว้ไปทดลองใช ้(Pre-test) 
กับประชากรที' มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วนํากลับมาวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพของแบบประเมิน โดยแบบประเมินความรู้จะนาํไปทดสอบหาค่าความ
เชื'อมั'น (Reliability) โดยใชสู้ตร KR 20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder & Richardson) 
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป SPSS โดยแบบประเมินความรู้เกี'ยวกบัแนวทางการ
ป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟป่าในพื$นที'ภาคเหนือตอนบน เมื'อนาํไปทดสอบ
แลว้นาํกลบัมาวิเคราะห์หาค่าความเชื'อมั'นมีค่าท่ากบั 0.73 ซึ' งถือว่าแบบประเมินความรู้
ชุดนี$ มีค่าความเชื'อมั'นอยูใ่นระดบัดี ดงันั$นจึงสามารถนาํไปเกบ็รวบรวมขอ้มูลจริงได ้
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3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การประมวลผลขอ้มูล นาํขอ้มูลที*รวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามมาจดัระเบียบและ
ลงรหัสในการประมวลผล โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานวิจยัทางสังคมศาสตร์
หรือโปรแกรม SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Science) โดยมี
ขั$นตอนและวธีิการวเิคราะห์ดงันี$  

3.5.1 การบรรยายลกัษณะขอ้มูลทั'วไป ไดแ้ก่ อายุ เพศ ระดบัการศึกษา รายได้
เฉลี*ยต่อเดือน จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพ พื�นที*ตั�งครัวเรือน พื�นที*ทาํกิน จาํนวน
พื�นที*ทาํกิน และการได้รับขอ้มูลข่าวสารเกี*ยวกบัแนวทางการดาํเนินงานการป้องกนั
แกไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟป่าในพื�นที*ภาคเหนือตอนบน ใชส้ถิติเชิงพรรณนา โดย
การแจกแจงความถี* และหาค่าร้อยละ 

3.5.2 ความรู้เกี'ยวกบัแนวทางการป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟป่าใน
พื$นที'ภาคเหนือตอนบน ความตระหนกัถึงพิษภยัของปัญหาหมอกควนัและไฟป่าที*มีต่อ
สุขภาพของคนในครัวเรือนและการประเมินถึงพิษภยัของปัญหาหมอกควนัและไฟป่าที*
มีต่อคุณภาพสิ*งแวดลอ้ม และพฤติกรรมการจดัการปัญหาหมอกควนัและไฟป่า ใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถี* หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี*ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
และค่าความเบี'ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3.5.3 การวิเคราะห์ปัจจัยที'มีอิทธิพลของตัวแปร โดยใช้สถิติวิเคราะห์การ
เปรียบเทียบระหว่างตวัแปรโดยใชค่้า F-Test และ Scheffe เพื'อหาความสัมพนัธ์ โดย
กาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติที' 0.05 ใชค่้าสถิติ One Way ANOVA (The Analysis of 
Variance) 

3.6 เกณฑ์การวเิคราะห์และแปลผลข้อมูล 

 ผูศึ้กษาไดจ้ดัทาํเกณฑก์ารวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล โดยการใหค้ะแนนในส่วน
ที'เป็นแบบประเมินความรู้เกี'ยวกบัแนวทางการป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟป่า
ในพื$นที'ภาคเหนือตอนบน ความตระหนกัถึงพิษภยัของปัญหาหมอกควนัและไฟป่าที*มี
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ต่อสุขภาพของคนในครัวเรือนและการประเมินถึงพิษภยัของปัญหาหมอกควนัและไฟป่า
ที*มีต่อคุณภาพสิ*งแวดลอ้ม และพฤติกรรมการจดัการปัญหาหมอกควนัและไฟป่า ดงันี�  

 3.6.1 การจดัระดบัความรู้เกี'ยวกบัแนวทางการป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควนั
และไฟป่าในพื$นที'ภาคเหนือตอนบน มีเกณฑก์ารแปลผลดงันี�  
  คะแนน 0  –  5  ระดบัตํ*า 
  คะแนน 6  –  8  ระดบักลาง 
  คะแนน 9 ขึ�นไป ระดบัสูง 

 3.6.2 การจดัระดบัความตระหนกัถึงพิษภยัของปัญหาหมอกควนัและไฟป่าที*มีต่อ
สุขภาพของคนในครัวเรือน และความตระหนกัถึงพิษภยัของปัญหาหมอกควนัและไฟป่า
ที*มีต่อคุณภาพสิ*งแวดลอ้ม มีเกณฑก์ารแปลผลดงันี�  
  คะแนน 0   – 18 ระดบัตํ*า 
  คะแนน 19 – 24 ระดบักลาง 
  คะแนน 25 ขึ�นไป ระดบัสูง 

 3.6.3 การจดัระดบัพฤติกรรมการจดัการปัญหาหมอกควนัและไฟป่า มีเกณฑก์าร
แปลผลดงันี�  
  คะแนน 0   – 54 ระดบัตํ*า 
  คะแนน 55 – 74 ระดบักลาง 
  คะแนน 75 ขึ�นไป ระดบัสูง 

 3.6.4 การจดัระดบัความคิดเห็นต่อมาตรการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟป่า 
ของภาครัฐในปี 2556 มีเกณฑก์ารแปลผลดงันี�  
  คะแนน 0   – 20 ระดบัตํ*า 
  คะแนน 21 – 30 ระดบักลาง 
  คะแนน 31 ขึ�นไป ระดบัสูง 
 



บทที� 4 

ผลการศึกษา 

การศึกษาการส่งเสริมศกัยภาพชุมชนเพื�อการจดัการปัญหาไฟป่าและหมอกควนั 

โดยดาํเนินกิจกรรมภายใตแ้นวคิด “ชุมชนมาตรฐาน หมู่บา้นปลอดการเผา” ในพื/นที�

จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัลาํพูน และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัละ 5 

หมู่บา้น รวมจาํนวน 20 หมู่บา้น ในกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั�งสิ�น 80 คน ผูศึ้กษาขอนาํเสนอ

ผลการวจิยัออกเป็น 4 ตอน ดงันี�  

ตอนที& 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทั&วไป 

ตอนที& 2 ผลการวิเคราะห์ความรู้เกี&ยวกบัแนวทางการป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอก

ควนัและไฟป่าในพื�นที&ภาคเหนือตอนบน ความตระหนกัถึงพิษภยัของปัญหาหมอกควนั

และไฟป่าที�มีต่อสุขภาพของคนในครัวเรือนและต่อคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม และพฤติกรรม

การจดัการปัญหาหมอกควนัและไฟป่า 

ตอนที� 3 ความคิดเห็นต่อมาตรการการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในของ

ภาครัฐ ในปี 2556  

ตอนที� 4 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร 

4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทั�วไป 

4.1.1 ลกัษณะทางประชากร 

จากการเก็บข้อมูลในประชาชนกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 80 คน เมื�อนําข้อมูลมา
วเิคราะห์ตามลกัษณะประชากรแลว้สามารถจาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา จาํนวน
สมาชิกในครัวเรือน อาชีพ พื/นที�ตั/ งครัวเรือน พื/นที�ทาํกิน และจาํนวนพื/นที�ทาํกิน          
ดงัแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1  

ข้อมลูทั	วไปของประชาชน 
ข้อมูลทั	วไป จํานวน (คน) ร้อยละ 

1. อาย ุ

ตํ&ากวา่ 15 ปี 0 0.00 

15-20 ปี 1 1.25 

21-30 ปี 6 7.50 

31-40 ปี 11 13.75 

41-50 ปี 30 37.50 

50 ปีขึ�นไป 32 40.00 

รวม 80 100.00 

2.เพศ 

ชาย 68 85.00 

หญิง 12 15.00 

รวม 80 100.00 

3. การศึกษา 

ประถมศึกษาปีที& 4 14 17.50 

ประถมศึกษาปีที& 6 15 18.75 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 15 18.75 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 27 33.75 

ปริญญาตรี 6 7.50 

สูงกวา่ปริญญาตรี 3 3.75 

รวม 80 100.00 
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ตาราง 1 (ต่อ)   

ข้อมูลทั	วไป จํานวน (คน) ร้อยละ 

4. รายได ้     

2,000 - 5,000 บาท 22 27.50 

5,001 – 8,000 บาท 17 21.25 

8,001 - 10,000 บาท 21 26.25 

10,001 – 15,000 บาท 11 13.75 

15,001 – 20,000 บาท 1 1.25 

20,001 บาทขึ�นไป 8 10.00 

รวม 80 100.00 

5. สมาชิกครอบครัว     

1 - 3 คน 28 35.00 

4 – 5 คน 42 52.50 

6 คนขึ�นไป 10 12.50 

รวม 80 100.00 

6. อาชีพหลกั     

ทาํนา 29 36.25 

รับจา้งทั&วไป 16 20.00 

ทาํไร่  16 20.00 

เลี�ยงสัตว ์ 2 2.50 

อื&น ๆ  17 21.25 

รวม 80 100.00 
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ตาราง 1 (ต่อ)   

ข้อมูลทั	วไป จํานวน (คน) ร้อยละ 

7. ที&ตั�งครัวเรือน     

ในพื�นที&ป่า 13 16.25 

ติดพื�นที&ป่า 29 36.25 

พื�นที&เกษตร  28 35.00 

อื&น ๆ  10 12.50 

รวม 80 100.00 

8. ที&ตั�งพื�นที&ทาํกิน 

ในพื�นที&ป่า 13 16.25 

ติดพื�นที&ป่า 30 37.50 

พื�นที&เกษตร  33 41.25 

อื&น ๆ  4 5.00 

รวม 80 100.00 

9. เขตพื�นที&ทาํกิน 

นอกพื�นที&ป่ามีเอกสารสิทธิB  47 58.75 

นอกพื�นที&ป่าไม่มีเอกสารสิทธิB   13 16.25 

ในพื�นที&ป่า 12 15.00 

อื&น ๆ  8 10.00 

รวม 80 100.00 

 จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าขอ้มูลทั�วไปของประชาชนกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 80 
คน จาํแนกเป็นเพศชาย จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 85.0 เป็นเพศหญิง 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.0 ทั/งนี/ แสดงให้เห็นว่าเพศชายเป็นกลุ่มแกนนาํหลกัโดยส่วนใหญ่ที�มีส่วน
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รับผดิชอบและดาํเนินงานดา้นการป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟป่าในพื/นที�ของ
ชุมชน ช่วงอายุของประชาชนกลุ่มตวัอย่างส่วนมากอยู่ในช่วงอายุตั/ งแต่ 50 ปีขึ/นไป 
จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือช่วงอาย ุ41-50 ปี จาํนวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.5 และพบน้อยที�สุดคือช่วงอายุ 15-20 ปี มีเพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25  
สําหรับระดับการศึกษาของประชาชนกลุ่มตัวอย่างนั/น ส่วนมากมีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจ ํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 รองลงมาคือระดับ
ประถมศึกษาปีที� 6 จาํนวน 15 คน และมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ
18.75 และมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีนอ้ยที�สุดมีเพียง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 

 สาํหรับจาํนวนสมาชิกในครัวเรือนของประชาชนอยูใ่นช่วงระหว่าง 4-5 คน มาก
ที�สุด จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมาคือช่วง 1-3 คน จาํนวน 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.0 และส่วนนอ้ยที�มีสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 6 คนขึ/นไป ซึ� งมีเพียง 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.5 ทั/งนี/ อาจเนื�องจากปัจจุบนัประชาชนมีการวางแผนจาํกดัการมีบุตร 
ทาํให้จาํนวนสมาชิกของครอบครัวลดลง ประกอบกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัเป็นปัจจยัที�มีส่วนทาํใหค้รอบครัวมีขนาดเลก็ลง มีสภาพเป็นครอบครัวเดี�ยวมาก
ขึ/น ในส่วนรายไดเ้ฉลี�ยของครัวเรือน พบว่าครอบครัวของประชาชนส่วนมากมีรายได้
เฉลี�ยอยู่ในระดบัตํ�า คือ ตั/งแต่ 2,000-5,000 บาท ต่อเดือน โดยมีจาํนวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.50 ทั/งนี/ประชาชนกลุ่มตวัอยา่งที�มีรายไดสู้ง ตั/งแต่ 20,000 บาทขึ/นไป มีเพียง 
8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 เท่านั/น 

 สําหรับอาชีพหลกัของประชาชนกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพทาํนา มีจาํนวน 
29 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 รองลงมาคืออาชีพอื�น ๆ คน คิดเป็นร้อยละ 21.25 และ   
นอ้ยที�สุดคืออาชีพเลี/ยงสัตว ์มีเพียง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 เท่านั/น ในส่วนของที�ตั/ง
ของครัวเรือน ประชาชนกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีที�ตั/งครัวเรือนอยูติ่ดพื/นที�ป่า มีจาํนวน 
29 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 รองลงมาคือยูใ่นพื/นที�เกษตร มีจาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.0 ในขณะเดียวกันประชาชนกลุ่มตัวอย่างจะมีทาํกินส่วนใหญ่เป็นพื/นที� เกษตร           
มีจาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 41.25 รองลงมาคือมีที�ทาํกินติดกบัพื/นที�ป่า มีจาํนวน    
30 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 นอกจากนี/ประชาชนกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะมีที�ทาํกินนอก
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พื/นที�ป่าและมีเอกสารสิทธิJ  มีจาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75 รองลงมา มีที�ทาํกิน
นอกพื/นที�ป่าแต่ไม่มีเอกสารสิทธิJ  มีจาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 และมีที�ทาํกินใน
พื/นที�ป่าเพียง 12 คน คิดเป็นร้อยละ 15 เท่านั/น     

 4.1.2 การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 

ในส่วนของการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี�ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควนัและไฟป่าในพื/นที�ภาคเหนือตอนบน ประเด็นการสนับสนุนและ
เสริมสร้างศกัยภาพชุมชนเพื�อการจดัการตนเอง ชุมชนมาตรฐาน หมู่บา้นปลอดการเผา 
พบว่า แหล่งขอ้มูลข่าวสารที�ประชาชนไดรั้บมากที�สุด เดือนละ 2 ครั/ ง คือ หอกระจาย
ข่าวในหมู่บา้น โดยมีค่าเฉลี�ยเลขคณิตเท่ากบั 4.11 และมีค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 1.23 และช่องทางที�ประชาชนไดรั้บข่าวสารนอ้ยที�สุดคือ จากหน่วยงานเอกชน 
โดยมีค่าค่าเฉลี�ย เลขคณิตเท่ากบั 2.60 และมีค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.11 โดย
ไดรั้บเพียงเดือนละ 1 ครั/ งเท่านั/น ในส่วนของขอ้มูลข่าวสารที�ประชาชนไดรั้บมากที�สุด
คือ ข่าวสารเกี�ยวกบัผลกระทบต่อคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม รองลงมาคือผลกระทบต่อสุขภาพ 
และผลกระทบด้านเศรษฐกิจ โดยมีค่าเฉลี�ยเลขคณิตเท่ากับ 4.13 4.11 และ 4.05 
ตามลาํดับ และมีค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86 0.97 และ 0.95 ตามลาํดับ        
ดงัแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2  

การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี	ยวกับแนวทางการดาํเนินงานการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอก
ควนัและไฟป่าในพื&นที	ภาคเหนือตอนบน 

รายการ Mean S.D. ความถี	ในการได้รับข่าวสาร 

1. ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัแนวทางการดาํเนินงานการป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและ
ไฟป่าในพื/นที�ภาคเหนือตอนบน จากแหล่งต่อไปนี/  

1.1 โทรทศัน์ 3.70 1.48 มาก 

          1.2 วทิย ุ 3.43 1.23 ปานกลาง 

          1.3 หนงัสือพิมพ ์ 3.03 1.23 ปานกลาง 

          1.4 วารสาร / นิตยสาร 2.61 1.22 ปานกลาง 

          1.5 ญาติพี&นอ้ง/เพื&อนบา้น 2.85 1.22 ปานกลาง 

          1.6 หอกระจายข่าวในหมู่บา้น 4.11 1.23 มาก 

          1.7 หน่วยงานราชการ 3.99 1.23 มาก 

          1.8 หน่วยงานเอกชน 2.60 1.11 ปานกลาง 

          1.9 การเขา้ร่วมประชุม / อบรม 3.70 1.21 มาก 

          1.10 ป้ายโฆษณา แผน่พบั ใบปลิว 3.04 1.25 ปานกลาง 

2. ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกี&ยวกบัผลกระทบต่อ

สุขภาพจากปัญหา หมอกควนัและไฟป่า 4.11 0.97 มาก 

3. ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกี&ยวกบัผลกระทบ

ต่อสิ&งแวดลอ้มจากปัญหาหมอกควนัและ    

ไฟป่า 4.13 0.86 มาก 

4. ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกี&ยวกบัผลกระทบ

ดา้นเศรษฐกิจจากปัญหาหมอกควนัและไฟป่า 4.05 0.95 มาก 

ค่าเฉลี	ย 3.49 1.17 ปานกลาง 
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4.2 ผลการวเิคราะห์ความรู้เกี	ยวกบัแนวทางการป้องกนัแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

ในพื:นที	ภาคเหนือตอนบน ความตระหนักถึงพษิภัยของปัญหาหมอกควันและไฟป่าที�มี

ต่อสุขภาพของคนในครัวเรือน และต่อคุณภาพสิ�งแวดล้อม พฤติกรรมการจัดการปัญหา

หมอกควนัและไฟป่า และความคดิเห็นต่อมาตรการการแก้ไขปัญหาหมอกควนัและไฟป่า

ของภาครัฐในปี 2556 

 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชาชนกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 80 คน เมื�อนาํ

ขอ้มูลมาวเิคราะห์แลว้ สามารถจาํแนกและแปลผลไดด้งัตาราง 3 ถึง ตาราง 6 

ตาราง 3  

ความรู้เกี�ยวกบัแนวทางการป้องกนัแก้ไขปัญหาหมอกควนัและไฟป่าในพื�นที�ภาคเหนือตอนบน 

รายการ ผู้ตอบถูก 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

1. การเผาทุกชนิดเป็นสาเหตุของการเกิดฝุ่ นละอองขนาดเลก็ 71 88.75 

2. การจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรโดยการเผา เป็นวิธีการ

ที&ดีที&สุดและไม่เกิดผลกระทบใด ๆ ทั�งสิ�น 73 91.25 

3. PM10 หมายถึง ฝุ่ นละอองขนาดกว่า 10 ไมครอน สามารถเขา้ไปสะสม

ในปอด เป็นอนัตรายมากที&สุดสําหรับผูที้&เป็นโรคทางเดินหายใจหรือ

โรคหวัใจและหลอดเลือด ผูสู้งอายแุละเดก็ 69 86.25 

4. ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ทาํให้อาการของโรค

ประจาํตวัรุนแรงขึ�นเฉียบพลนั สาํหรับบุคลทั&วไปอาจทาํใหเ้กิด

อาการของโรคปอดหรือโรคหวัใจเมื&อไดรั้บปริมาณมาก 62 77.50 
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ตาราง 3 (ต่อ)   

รายการ ผู้ตอบถูก 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

5. AQI หมายถึง ดชันีสาํหรับการรายงานคุณภาพอากาศใหท่้าน

ทราบวา่คุณภาพอากาศเป็นอยา่งไร มีผลต่อสุขภาพหรือไม่ โดย

คาํนวณจากปริมาณสารมลพิษทางอากาศ 5 ชนิด 64 80.00 

6. ค่ามาตรฐานเฉลี&ย 24 ชั&วโมงของฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 

ไมครอน ไม่เกิน 300 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร  11 13.75 

7. หากมีความจาํเป็นตอ้งมีการเผาในพื�นที& การป้องกนัและ

ควบคุมการเผาเพื&อไม่ใหลุ้กลามเขา้ไปในพื�นที&ป่า ไม่จาํเป็นตอ้ง

ทาํแนวกนัไฟ 59 73.75 

8. ชุมชนมีกฎระเบียบและประชาชนในพื�นที&ปฏิบติัตาม

ขอ้บงัคบัอยา่งเคร่งครัดจะสามารถควบคุมปัญหาการเกิดหมอก

ควนัและไฟป่าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 79 98.75 

9. การจดัการขยะจากชุมชนสามารถทาํไดโ้ดยการเผาเท่านั�นจึง

จะปลอดภยั 69 86.25 

10. การลดการเผาในพื�นที&เกษตร ควรทาํการไถกลบตอซงัหรือ

วสัดุเหลือใชแ้ทนการเผา เพื&อใหจุ้ลินทรียใ์นดินช่วยปรับปรุง

คุณภาพดิน 79 98.75 

11. การเผาขยะจากชุมชน มีสารก่อมะเร็ง และสารพิษชนิด    

อื&น ๆ ซึ&งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนและสัตวไ์ด ้ 80 100 

ค่าเฉลี	ย 65.09 81.36 
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จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่า ประชาชนกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความรู้เกี�ยวกบัแนว
ทางการป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟป่าในพื�นที&ภาคเหนือตอนบน อยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีผูต้อบถูกเฉลี&ยถึง 65 คน คิดเป็นร้อยละ 81.36 และขอ้ที&มีร้อยละของผูต้อบ
ถูกมากที&สุดคือ ขอ้ที& 11 การเผาขยะจากชุมชน มีสารก่อมะเร็ง และสารพิษชนิดอื&น ๆ ซึ& ง
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนและสัตวไ์ด ้โดยมีผูต้อบถูกทั�งหมดทั�ง 80 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 และขอ้ที&มีผูต้อบถูกนอ้ยที&สุดคือ ขอ้ที& 6  ค่ามาตรฐานเฉลี&ย 24 ชั&วโมงของ
ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ไม่เกิน 300 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมี
ผูต้อบถูกเพียง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75  

อธิบายไดว้า่ ขอ้ที& 11 ที&มีร้อยละของผูต้อบถูกสูงสุด เนื&องจากประชาชนมีความรู้
ความเขา้ใจถึงผลกระทบที&อาจเกิดกบัคน สิ&งมีชีวิตและคุณภาพสิ&งแวดลอ้มโดยการรู้สึก
ได้ และเห็นผลอย่างชัดเจน โดยเฉพาะผลกระทบที&จะเกิดกับประชาชนที&อยู่ใกล้
แหล่งกาํเนิด จึงทาํให้สามารถรู้ถึงพิษภยัและผลกระทบเป็นอย่างดี ส่วนขอ้ที& 6 ที&มีร้อย
ละของผูต้อบถูกนอ้ยที&สุดนั�น อาจเป็นขอ้มูลทางวิชาการที&ประชาชนอาจไม่ไดใ้หค้วาม
สนใจมากนัก แต่จะสนใจต่อสถานการณ์ที&เกิดขึ�นเฉพาะหน้าหรือจากการสังเกตจาก
สิ&งแวดลอ้มใกล ้ๆ ตวั เช่น สภาพที&มีหมอกควนัหนาทึบ อาการแสบตา แสบจมูก หรือมี
อาการไอ หรือเป็นโรคเกี&ยวกบัทางเดินหายใจ ซึ& งจะสามารถบอกถึงคุณภาพอากาศที&
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพไดช้ดัเจนกวา่ 
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ตาราง 4  

ความตระหนักถึงพิษภยัของปัญหาหมอกควนัและไฟป่าที	มีต่อสุขภาพของคนในครัวเรือน  
รายการ Mean S.D. ระดับ 

ความคดิเห็น 

1. เมื&ออยูใ่นสภาวะที&เกิดปัญหาหมอกควนั

ตอ้งป้องกนัตนเองใหป้ลอดภยั  4.65 0.55 มากที&สุด 

2. การเกิดปัญหาหมอกควนัอยา่งรุนแรงถึง

ขั�นที&เป็นอนัตรายต่อชีวติได ้ 4.48 0.76 มาก 

3. การเผาป่าทาํใหส้ามารถหาเห็นถอบและ

ผกัหวานไดจ้าํนวนมาก 2.68 0.69 ปานกลาง 

4. การเผาสามารถทาํไดท้นัที เมื&อตอ้งการเผา 

โดยไม่จาํเป็นตอ้งนึกถึงส่วนรวมหรือสุขภาพ

ของคนในครอบครัว 2.45 0.65 ปานกลาง 

5. การเผา ควรทาํใหเ้หมาะสมตามความ 

จาํเป็น เท่านั�น และตอ้งควบคุม ทาํแนวกนัไฟ

เพื&อป้องกนัการลุกลามจนไม่สามารถ  

ควบคุมได ้ 4.40 0.70 มาก 

6. ควรมีการวางแผนการเผาอยา่งรอบคอบ 

จดัทาํขอ้ตกลงร่วมกนั และจาํกดัพื�นที&การเผา

เพื&อไม่ใหเ้กิดความรุนแรงจนไม่สามารถ

ควบคุมได ้ 4.55 0.65 มากที&สุด 

ค่าเฉลี	ย 3.87 0.67  
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 จากตาราง 4 จะเห็นไดว้า่ ประชาชนกลุ่มตวัอยา่งมีความตระหนกัถึงพิษภยัที�มีต่อ
สุขภาพในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ�ง โดยขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยเลขคณิตมากที�คือ ขอ้ที� 1 เมื&ออยูใ่น
สภาวะที&เกิดปัญหาหมอกควนัตอ้งป้องกนัตนเองใหป้ลอดภยั มีค่าเฉลี&ยเลขคณิตเท่ากบั 
4.65 และมีค่าเบี&ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ส่วนขอ้ที&มีค่าเฉลี�ยเลขคณิตนอ้ยที�คือ ขอ้ที� 4 การ
เผาสามารถทาํไดท้นัที เมื&อตอ้งการเผา โดยไม่จาํเป็นตอ้งนึกถึงส่วนรวมหรือสุขภาพของ
คนในครอบครัว มีค่าเฉลี&ยเลขคณิตเท่ากบั 2.45 และมีค่าเบี&ยงเบนมาตรฐาน 0.65 แสดง
ใหเ้ห็นวา่ ประชาชนกลุ่มตวัอยา่งมีความรู้และความเขา้ใจเป็นอยา่งดี เกี&ยวกบัการจดัการ
เชื�อเพลิงหรือควบคุมการเผา โดยคาํนึงถึงสุขภาพและส่วนรวมเป็นสาํคญักว่าการที&จะได้
ประโยชนแ์ต่เพียงอยา่งเดียว 

 ในส่วนของความตระหนักถึงพิษภัยของปัญหาหมอกควนัและไฟป่าที�มีต่อ
คุณภาพสิ�งแวดลอ้มของประชาชนกลุ่มตวัอยา่งจะอยูใ่นระดบัปานกลาง แสดงใหเ้ห็นว่า
ขอ้ที� 6 ควรมีการกาํหนดพื�นที&ในการเผา โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื�นที&ป่าหรือพื�นที&ที&มี
ความอ่อนไหวอื&น ๆ เป็นขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยเลขคณิตสูงสุดเท่ากบั 4.43 ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.69 รองลงมาคือขอ้ที� 4 การเผาที&มีการลุกลามและมีความรุนแรงทาํใหสิ้&งมีชีวิต
อื&นที&อยู่ขา้งเคียงได้รับอนัตรายได้ มีค่าเฉลี�ยเลขคณิตสูงสุดเท่ากบั 4.39 ค่าเบี�ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.82 แสดงให้เห็นว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักถึง
ผลกระทบจากหมอกควนัและไฟป่าอนัจะส่งผลต่อสิ�งมีชีวิตหรือสัตวป่์าที�อาศยัอยูใ่นป่า 
และหากจาํเป็นตอ้งมีการเผาเพื�อการใด ๆ กต็าม ประชาชนเห็นว่าควรมีการกาํหนดพื/นที�
ในการเผา รวมทั/งควบคุมการเผาเพื�อไม่ใหส่้งผลกระทบต่อระบบนิเวศและทาํลายความ
หลากหลายของผนืป่า  

ส่วนขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยเลขคณิตตํ�าสุดคือ ขอ้ที� 2 การเผามีแต่ประโยชน์เท่านั�นไม่มี
ผลต่อคนและสัตวอื์&น โดยมีค่าเฉลี&ยเลขคณิตเท่ากบั 2.59 ค่าความเบี&ยงเบนมาตรฐาน 
0.61 รองลงมาคือ ขอ้ที& 3 การเผาจะสามารถปรับปรุงฟื� นฟูสภาพป่า และกาํจดัวชัพืช โรค 
แมลง ไดดี้กว่าวิธีอื&น ๆ โดยมีค่าเฉลี&ยเลขคณิตเท่ากบั 2.60 ค่าความเบี&ยงเบนมาตรฐาน 
0.54 แสดงใหเ้ห็นวา่ประชาชนมีความรู้ และมีความตระหนกัดีต่อการเผาหรือการเกิดไฟ
ป่าและหมอกควนัว่าการเผาไม่ไดมี้ประโยชน์แต่กลบัมีผลเสียต่อคน สัตว ์และสิ&งมีชีวิต
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อื&น ๆ รวมทั�งไม่ไดมี้ความเชื&อว่าการเผาจะสามารถช่วยปรับปรุงฟื� นฟูสภาพป่าไดจ้ริง 
และไม่สามารถกาํจดัโรคแมลงหรือวชัพืชอื&น ๆ ไดแ้ต่ตรงกนัขา้มกลบัเป็นการทาํลาย
ความหลากหลายของระบบนิเวศของป่าลงอยา่งรุนแรง ดงัแสดงในตาราง 5 

ตาราง 5  

ความตระหนักถึงพิษภยัของปัญหาหมอกควนัและไฟป่าที	มีต่อคุณภาพสิ	งแวดล้อม 
รายการ Mean S.D. ระดับ 

ความคดิเห็น 

1. การเผาไม่เกิดผลกระทบต่อจุลินทรียห์รือ

ปุ๋ยในดินและในสิ&งแวดลอ้ม 2.99 1.05 ไม่เห็นดว้ย 

2. การเผามีแต่ประโยชนเ์ท่านั�นไม่มีผลต่อคน

และสัตวอื์&น  2.59 0.61 ไม่เห็นดว้ย  

3. การเผาจะสามารถปรับปรุงฟื� นฟูสภาพป่า 

และกาํจดัวชัพืช โรค แมลง ไดดี้กวา่วธีิอื&น ๆ 2.60 0.54 ไม่เห็นดว้ย  

4. การเผาที&มีการลุกลามและมีความรุนแรงทาํ

ใหสิ้&งมีชีวติอื&นที&อยูข่า้งเคียงไดรั้บอนัตรายได ้ 4.39 0.82 เห็นดว้ย 

5. การเผาในพื�นที&ป่า จะช่วยทาํใหเ้มลด็พืช

บางชนิดสามารถงอกและเจริญเติบโตไดดี้ 2.93 0.94 ไม่เห็นดว้ย  

6. ควรมีการกาํหนดพื�นที&ในการเผา โดยไม่

ส่งผลกระทบต่อพื�นที&ป่าหรือพื�นที&ที&มีความ

อ่อนไหวอื&น ๆ  4.43 0.69 เห็นดว้ย 

ค่าเฉลี	ย 3.32 0.77  
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ตาราง 6  

พฤติกรรมการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในพื&นที	ตนเอง 
รายการ Mean S.D. ระดับ 

การปฏบัิติ 

1. ปฏิบติัตามมาตรการที&ภาครัฐกาํหนดอยา่งเคร่งครัด 4.29 0.84 เกือบทุกครั� ง 

2. ทาํการชิงเผาเพื&อลดปริมาณเชื�อเพลิงก่อนช่วง

เกิดวกิฤติหมอกควนั 3.23 1.39 บ่อย 

3. หากจาํเป็นตอ้งเผา ทาํแนวกนัไฟและควบคุม 

การเผาทุกครั� ง 4.49 1.03 เกือบทุกครั� ง 

4. ไม่มีกฎระเบียบเกี&ยวกบัการเผา สามารถทาํ    

การเผาไดต้ามที&ตอ้งการ 1.65 1.24 บางครั� ง 

5. ขอคาํแนะนาํจากเจา้หนา้ที&ที&เกี&ยวขอ้ง ก่อนที&จะ

ตดัสินใจทาํการเผา 3.50 1.44 บ่อย 

6. หากมีความจาํเป็นตอ้งเผา จะกระทาํดว้ย      

ความระมดัระวงัเป็นอยา่งมาก 4.49 0.89 เกือบทุกครั� ง 

7. ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัในระหวา่งที&มีสถานการณ์

หมอกควนัวกิฤติ 4.24 1.08 เกือบทุกครั� ง 

8. ใชว้ธีิไถกลบเศษวสัดุทางการเกษตรที&เหลือ  

แทนการเผา 4.30 1.07 เกือบทุกครั� ง 

9. งดการเผาทุกชนิดในช่วงที&กาํหนดใหเ้ป็นวนั

อนัตราย 4.59 0.72 ทุกครั� ง 

10. เมื&อเกิดไฟลุกลามไม่สามารถควบคุมหรือดบัไฟได ้ 2.09 1.10 บางครั� ง 

ค่าเฉลี	ย 3.69 1.08 เกอืบทุกครั:ง 
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จากตาราง 6 แสดงค่าเฉลี�ยเลขคณิตและค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐานของ

พฤติกรรมการจดัการปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในพื/นที�ตนเองตามที�ไดรั้บการส่งเสริม
ศกัยภาพชุมชนเพื�อการจดัการปัญหาไฟป่าและหมอกควนั ซึ� งขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยเลขคณิต
สูงสุดคือ ขอ้ที� 6 งดการเผาทุกชนิดในช่วงที&กาํหนดให้เป็นวนัอนัตราย โดยมีค่าเฉลี&ย  
เลขคณิตเท่ากบั 4.59 และมีค่าความเบี&ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.72 รองลงมาคือ ขอ้ที� 3 
หากจาํเป็นตอ้งเผา ทาํแนวกนัไฟและควบคุม การเผาทุกครั� ง และขอ้ที& 6 หากมีความ
จาํเป็นตอ้งเผา จะกระทาํดว้ยความระมดัระวงัเป็นอย่างมาก มีค่าเฉลี&ยเลขคณิตเท่ากบั 
4.49 และมีค่าความเบี&ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.03 และ 0.89 ตามลาํดบั อธิบายไดว้่า
ประชาชนมีความเขา้ใจและปฏิบติัตามมาตรการหรือขอ้กาํหนดที&ภาครัฐและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที&เกี&ยวขอ้งร่วมกนักาํหนดและวางกฎเกณฑ์ เพื&อให้เป็นแนวปฏิบติัเดียวกนั ทั�งนี�
หากจาํเป็นตอ้งมีการเผาเพื&อเตรียมสถานที&เพาะปลูกหรือกาํจดัวชัพืชหรือเพื&อลดเชื�อเพลิง
ในพื�นที&ก็จะทาํแนวกันไฟและควบคุมการเผาทุกครั� ง รวมทั� งต้องกระทาํด้วยความ
ระมดัระวงัเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่าประชาชนมีพฤติกรรมในการจดัการไฟป่าและ
หมอกควนัในพื�นที&ตามมาตรการในระดบัปฏิบติัตามเกือบทุกครั� งมากกวา่ร้อยละ 90 

4.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อมาตรการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของ

ภาครัฐ ในปี 2556  

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 80 คน และ
สอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการที�ภาครัฐไดน้าํมาใช้ในระดบัพื/นที�ที�
เป็นพื/นที�เสี�ยงในการเกิดหมอกควนัและไฟป่าในพื/นที� 9 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ทั/ง 8 
มาตรการ ที�ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื�อนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์แลว้ พบว่า
ประชาชนมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง และเห็นดว้ยมากที�สุดต่อมาตรการที� 3 
การสนับสนุนชุมชนมาตรฐาน หมู่บ้านปลอดการเผา มาตรการที�  6 การแจ้งเตือน
สถานการณ์หมอกควนั และมาตรการที� 4 การส่งเสริมภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเขา้
ร่วม ตามลาํดบั และเห็นดว้ยนอ้ยที�สุดต่อมาตรการที� 1 การควบคุมการเผา ช่วง 100 วนั
อนัตราย ดงัแสดงในตาราง 7 
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ตาราง 7  

ความคิดเห็นต่อมาตรการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัของภาครัฐ ในปี 2556  

รายการ 
Mean S.D. 

ระดับ 

ความคดิเห็น 

1. มาตรการที	 1 ควบคุมการเผาช่วง “100 วนั 
อนัตราย” 4.49 0.76 ปานกลาง 

2. มาตรการที	 2 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ไฟป่าอยา่งเขม้ขน้ 4.60 0.65 มากที&สุด 

3. มาตรการที	 3 สนบัสนุน “ชุมชน
มาตรฐาน หมู่บา้นปลอดการเผา” 4.85 0.36 มากที&สุด 

4. มาตรการที	 4 ส่งเสริมภาคเอกชนและ
ภาคีเครือข่ายเขา้ร่วมในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหามลพิษจากหมอกควนั 4.63 0.51 มากที&สุด 

5. มาตรการที	 5 สื&อสารประชาสัมพนัธ์  
เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย 4.50 0.50 มาก 

6. มาตรการที	 6 แจง้เตือนสถานการณ์
หมอกควนั 4.66 0.48 มากที&สุด 

7. มาตรการที	 7 ขยายความร่วมมือกบั
ประเทศเพื&อนบา้นเพื&อลดปัญหา      
หมอกควนัขา้มแดน  4.56 0.65 มากที&สุด 

8. มาตรการที	 8 จดัตั�งศนูยอ์าํนวยการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษจาก  
หมอกควนัภาคเหนือ 9 จงัหวดั (ศปม.) 4.51 0.84 มากที&สุด 

ค่าเฉลี	ย 4.60 0.59 มากที	สุด 
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 จากตาราง 7 แสดงให้เห็นว่ามาตรการที�มีค่าเฉลี�ยเลขคณิตสูงสุดคือ ข้อที� 3 
มาตรการที	 3 สนบัสนุน “ชุมชนมาตรฐาน หมู่บา้นปลอดการเผา” มีค่าเฉลี&ยเลขคณิต
เท่ากบั 4.85 และมีค่าความเบี&ยงเบนมาตรฐาน 0.36 รองลงมาคือ มาตรการที	 6 แจง้เตือน
สถานการณ์หมอกควนั มีค่าเฉลี&ยเลขคณิตเท่ากบั 4.66 และมีค่าความเบี&ยงเบนมาตรฐาน 
0.48 และมาตรการที	 4 ส่งเสริมภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเขา้ร่วมในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหามลพิษจากหมอกควนั มีค่าเฉลี&ยเลขคณิตเท่ากบั 4.63 และมีค่าความเบี&ยงเบน
มาตรฐาน 0.51 ตามลาํดบั  อธิบายได้ว่า ประชาชนในพื�นที&เห็นความสําคญัของการ
เสริมสร้างและส่งเสริมศกัยภาพของชุมในการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควนัโดยชุมชน และควรมีการขยายองคค์วามรู้ รูปแบบการดาํเนินการ และปัจจยั
ความสําเร็จในพื�นที& เพื&อการแก้ไขปัญหาอย่างย ั&งยืน ในส่วนของภาครัฐควรให้การ
สนับสนุน แจง้เตือนสถานการณ์หรือแนวโน้มที&อาจเกิดความรุนแรง หรือพื�นที&เสี&ยง 
รวมทั�งควรสนบัสนุน ส่งเสริมใหภ้าคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ใหค้วามร่วมมือในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา เพื&อเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนและสามารถป้องกนั
แกไ้ขปัญหาในพื�นที&ของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและยั&งยนื 

4.4  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของตัวแปร 

 จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากประชาชนกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 80 คน ทั/งดา้นการ
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดา้นการจดัการไฟป่าและหมอกควนัในระดบัปานกลาง คือ เดือนละ 
1 ครั/ ง  และช่องทางที�ได้รับมากที�สุดคือ ทางหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน หน่วยงาน
ราชการ แผ่นพบัและโทรทศัน์ ตามลาํดบั ส่วนระดบัความรู้ประชาชนมีความรู้เกี�ยวกบั
การเผาในที�โล่งและการจดัการปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในระดบัปานกลาง และมี
ผูต้อบถูกคิดเป็นร้อยละ 81.36 และจากการวิเคราะห์ยงัพบว่าประชาชนมีความตระหนกั
ถึงพิษภยัของปัญหาไฟป่าและหมอกควนัที�มีต่อสุขภาพของคนในครัวเรือนอยูใ่นระดบั
มากที�สุด มีความตระหนกัถึงพิษภยัของปัญหาไฟป่าและหมอกควนัที�มีต่อสิ�งแวดลอ้มอยู่
ในระดบัปานกลาง  
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ส่วนพฤติกรรมในการจดัการปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในพื/นที�ตนเองตามที�
ไดรั้บการส่งเสริมศกัยภาพชุมชนเพื�อการจดัการปัญหาไฟป่าและหมอกควนัอยูใ่นระดบั
ปฏิบติัตามเกือบทุกครั/ งมากกว่าร้อยละ 90 นอกจากนี/พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
มาตรการการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในของภาครัฐ ในปี 2556 ทั/ง 8 มาตรการ 
ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง  

จากนั/นได้นาํขอ้มูลดังกล่าวขา้งตน้ มาวิเคราะห์เพื�อหาความสัมพนัธ์โดยการ
วิเคราะห์ปัจจยัที&มีอิทธิพลของตวัแปร โดยใชส้ถิติวิเคราะห์เพื&อเปรียบเทียบระหว่างตวั
แปรโดยใชค่้า F-Test และ Scheffe เพื&อหาความสัมพนัธ์ โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติที& 0.05 ใชค่้าสถิติ One Way ANOVA (The Analysis of Variance) ดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป SPSS พบวา่  

1) ความถี�ของการไดรั้บข่าวสารที�แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการปัญหา
ไฟป่าและหมอกควนัที�แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ดงัตาราง 8 

ตาราง 8 

แสดงความถี�ของการได้รับข่าวสารที�มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควนั 

ความถี	ในการได้รับข่าวสาร 
พฤติกรรมการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควนั 

Mean S.D. Min Max Sig. 

ไม่เคยไดรั้บเลย 2.20 0.00 2.20 2.20  

0.04* นอ้ยกวา่เดือนละครั� ง 3.79 0.77 2.38 4.75 

เดือนละ 1 ครั� ง 4.22 0.64 2.75 4.88 

เดือนละ 2 ครั� ง 4.24 0.45 2.88 5.00 

สัปดาห์ละ 1 ครั� งขึ�นไป 4.57 0.47 3.88 4.88 

รวม 4.10 0.62 2.20 5.00 

* แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัที&ระดบั 0.05 
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จากตาราง 8 เมื&อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่าความถี&ของการไดรั้บข่าวสารที&มี

ผลต่อพฤติกรรมการจดัการปัญหาไฟป่าและหมอกควนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที&ระดบั 0.05 เมื&อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ความถี	ในการได้รับข่าวสารยิ	ง

มาก การปฏิบติัตามกิจกรรมการจดัการปัญหาไฟป่าและหมอกควนัก็จะยิ&งมากตาม

ไปดว้ย โดยผูที้&ไม่เคยไดรั้บข่าวสารจะปฏิบติัตามกิจกรรมการจดัการปัญหาไฟป่า

และหมอกควนับางครั� ง หรือนอ้ยกว่าร้อยละ 50 ส่วนผูที้&ไดรั้บข่าวสารนอ้ยกว่าเดือน

ละครั� ง เดือนละ 1 ครั� ง และเดือนละ 2 ครั� ง จะปฏิบติัตามกิจกรรมการจดัการปัญหา

ไฟป่าและหมอกควนัเกือบทุกครั� งหรือมากกว่าร้อยละ 90 และผูที้&ได้รับข่าวสาร

สัปดาห์ละ 1 ครั� งขึ�นไปจะปฏิบติัตามกิจกรรมการจดัการปัญหาไฟป่าและหมอกควนัทุกครั� ง  

2) ความถี&ของการไดรั้บข่าวสารที&แตกต่างกนัมีผลต่อความคิดเห็นต่อมาตรการ
การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในของภาครัฐ ในปี 2556 ทั� ง 8 มาตรการ ที&
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั 0.05 ดงัตาราง 9 
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ตาราง 9 

แสดงความถี�ของการได้รับข่าวสารที�มีผลต่อความคิดเห็นต่อมาตรการการแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควนัในของภาครัฐ 

ความถี	ในการได้รับข่าวสาร 

ความคดิเห็นต่อมาตรการการแก้ไขปัญหาไฟป่า 

และหมอกควนัในของภาครัฐ 

Mean S.D. Min Max Sig. 

ไม่เคยไดรั้บเลย 4.31 0.00 4.38 4.38  

0.03* นอ้ยกวา่เดือนละครั� ง 4.38 0.55 2.88 5.00 

เดือนละ 1 ครั� ง 4.51 0.35 3.88 5.00 

เดือนละ 2 ครั� ง 4.47 0.27 4.00 4.75 

สัปดาห์ละ 1 ครั� งขึ�นไป 4.74 0.36 4.00 5.00 

รวม 4.60 0.37 2.88 5.00 

* แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัที&ระดบั 0.05 

จากตาราง 9 พบว่า ความถี&ของการได้รับข่าวสารที&มีผลต่อความคิดเห็นต่อ

มาตรการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในของภาครัฐ แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติที&ระดบั 0.05 เมื&อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ความถี&ในการไดรั้บ

ข่าวสารยิ&งมาก ความคิดเห็นต่อมาตรการการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟป่ากจ็ะยิ&งสูง

ตามไปดว้ย โดยผูไ้ม่เคยไดรั้บข่าวสารเลย และผูที้&ไดรั้บข่าวสารนอ้ยกว่าเดือนละครั� ง จะ

เห็นดว้ยต่อมาตรการการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในของภาครัฐ ส่วนผูที้&ไดรั้บ

ขอ้มูลข่าวสารตั�งแต่เดือนละ 1 ครั� งขึ�นไป จะเห็นดว้ยอย่างยิ&งต่อมาตรการการแกไ้ข

ปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในของภาครัฐ 
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3) ความตระหนกัถึงพิษภยัของปัญหาไฟป่าและหมอกควนัที&มีต่อสุขภาพของคน
ในครัวเรือนมีผลต่อมาตรการการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในของภาครัฐ ในปี 
2556 ทั�ง 8 มาตรการ ที&แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั 0.05 

ตาราง 10 

แสดงความตระหนักถึงพิษภัยของปัญหาหมอกควันและไฟป่าที�มีผลต่อความคิดเห็นต่อ
มาตรการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในของภาครัฐ 

ความตระหนักถึงพษิภัยของ

ปัญหาหมอกควนัและไฟป่า 

ความคดิเห็นต่อมาตรการการแก้ไขปัญหาไฟป่า 

และหมอกควนัของภาครัฐ 

Mean S.D. Min Max Sig. 

ไม่แน่ใจเ กี& ยวกับพิษภัยของ

ปัญหาหมอกควนัและไฟป่า 
- - - - 

 

0.03* 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ&งเกี&ยวพิษภัย

ของปัญหาหมอกควนัและไฟป่า 
2.88 0.00 2.88 2.88 

ไ ม่ เ ห็นด้วย เ กี& ย วพิ ษภัย ขอ ง

ปัญหาหมอกควนัและไฟป่า 
4.37 0.34 3.88 5.00 

เห็นด้วยเกี&ยวพิษภยัของปัญหา

หมอกควนัและไฟป่า 
4.64 0.29 4.00 5.00 

เห็นดว้ยอย่างยิ&งเกี&ยวพิษภยัของ

ปัญหาหมอกควนัและไฟป่า 
4.68 0.30 4.00 5.00 

รวม 4.60 0.37 2.88 5.00 

* แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัที&ระดบั 0.05 
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จากตารางที& 10 ความตระหนกัถึงพิษภยัของปัญหาหมอกควนัและไฟป่าที&มีผล
ต่อความคิดเห็นต่อมาตรการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในของภาครัฐ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั 0.05 เมื&อพิจารณารายดา้นพบว่าผูที้&มีระดบั
ความตระหนกัถึงพิษภยัของปัญหาหมอกควนัและไฟป่าสูง จะมีระดบัความคิดเห็นต่อ
มาตรการการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในของภาครัฐสูงตามไปดว้ย โดยผูที้&ไม่
เห็นดว้ยอยา่งยิ&งเกี&ยวพิษภยัของปัญหาหมอกควนัและไฟป่าจะไม่เห็นดว้ยเกี&ยวมาตรการ
การแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในของภาครัฐ ส่วนผูที้&ไม่เห็นดว้ยเกี&ยวกบัพิษภยั
ของปัญหาหมอกควนัและไฟป่าจะเห็นดว้ยเกี&ยวมาตรการการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควนัในของภาครัฐ ส่วนผูเ้ห็นดว้ยเกี&ยวพิษภยัของปัญหาหมอกควนัและไฟป่าและ
เห็นด้วยอย่างยิ&งเกี&ยวพิษภัยของปัญหาหมอกควนัและไฟป่า จะเห็นด้วยอย่างยิ&งต่อ
มาตรการการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในของภาครัฐ 
 



บทที� 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

การดาํเนินงานในครั งนี มีวตัถุประสงคเ์พื�อ ส่งเสริมและสนบัสนุนชุมชนเพื�อให้
สามารถจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในพืนที�ได้ ศึกษาถึงระดับความรู้และ
พฤติกรรมการเผาและการจดัการปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในพืนที� รวมทังวเิคราะห์ถึง 
ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อศกัยภาพของชุมชนในการจดัการปัญหาไฟป่าและหมอกควนั โดยมี
ประชาชรกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 80 คน จากชุมชนในพื�นที�เสี� ยงต่อการเกิดไฟป่าและ
หมอกควนั 4 จงัหวดั ไดแ้ก่จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัลาํพูน และจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน จงัหวดัละ 5 หมู่บา้น รวมทังสิน 20 หมู่บา้น ซึ� งดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม 

การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยัเครื�องคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS/PC+ (Statistical 
Package for the Social Science) เพื�อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ยเลขคณิต และค่าความเบี�ยงเบน
มาตรฐานของลกัษณะทั�วไปของประชากร และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์และปัจจยัที�มี
อิทธิพลของตัวแปร โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ค่าถดถอยพหุ (Multiple 
Regression Analysis) จากการวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปผลไดด้งันี�  

5.1 สรุปผลการวจิัย 

5.1.1 ลกัษณะขอ้มูลทั�วไปของประชากร 

กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 80 คน ส่วนมากเป็นเพศชาย ทังนี แสดงให้เห็นว่าเพศชาย
เป็นกลุ่มแกนนาํหลกัโดยส่วนใหญ่ที�มีส่วนรับผิดชอบและดาํเนินงานดา้นการป้องกนั
แกไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟป่าในพืนที�ของชุมชน ช่วงอายขุองประชาชนส่วนมากอยู่
ในช่วงอายุตั งแต่ 50 ปีขึ นไป ส่วนมากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
จาํนวนสมาชิกในครอบครัวอยู่ในช่วงระหว่าง 4 ถึง 5 คน ทังนี อาจเนื�องจากปัจจุบนั
ประชาชนมีการวางแผนจาํกัดการมีบุตร ทาํให้จาํนวนสมาชิกของครอบครัวลดลง 
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ประกอบกบัสภาพฐานะทางเศรษฐกิจในปัจจุบนัเป็นปัจจยัที�มีส่วนทาํให้ครอบครัวมี
ขนาดเลก็ลง มีสภาพเป็นครอบครัวเดี�ยวมากขึน ส่วนรายไดเ้ฉลี�ยของครัวเรือน ส่วนใหญ่
จะมีรายไดเ้ฉลี�ยอยู่ในระดบัตํ�า คือ ตังแต่ 2,000 ถึง 5,000 บาท ต่อเดือน อาชีพหลกัของ
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทาํ ในส่วนของที�ตังของครัวเรือน ส่วนใหญ่มีอยูติ่ดพืนที�ป่า 
ในขณะเดียวกนัจะมีทาํกินส่วนใหญ่เป็นพืนที�เกษตรและอยู่นอกพืนที�ป่าและมีเอกสาร
สิทธิC ในที�ทาํกิน 

5.1.2 การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร  

ในส่วนของการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี�ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควนัและไฟป่าในพืนที�ภาคเหนือตอนบน ประเด็นการสนับสนุนและ
เสริมสร้างศกัยภาพชุมชนเพื�อการจดัการตนเอง ชุมชนมาตรฐาน หมู่บา้นปลอดการเผา 
พบว่า แหล่งขอ้มูลข่าวสารที�ประชาชนไดรั้บมากที�สุด เดือนละ 2 ครั ง คือ หอกระจาย
ข่าวในหมู่บ้าน รองลงมาคือจากหน่วยงานราชการ และช่องทางที�ประชาชนได้รับ
ข่าวสารน้อยที�สุดคือ จากหน่วยงานเอกชน และได้รับข่าวสารเกี�ยวกบัผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ�งแวดลอ้มมากที�สุด รองลงมาคือ ผลกระทบต่อสุขภาพ และผลกระทบดา้น 
ตามลาํดบั  

จะเห็นได้ว่าช่องทางที�เข้าถึงประชาชนได้มากที�สุดคือ ข่าวสารผ่านทางหอ
กระจายข่าว ซึ�งเป็นช่องทางที�จะมีในทุกชุมชน ซึ� งในแนวทางการดาํเนินงานดา้นการให้
ข่าวสารกบัชุมชนอยา่งถูกตอ้ง ควรมีการใหค้วามรู้แก่ผูน้าํที�ทาํการเผยแพร่ข่าวสารอยา่ง
สมํ�าเสมอ รวมทังให้รับทราบถึงความเคลื�อนไหว หรือสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป 
หรือ การกาํหนดมาตรการ การประกาศใชห้ลกัเกณฑห์รือวธีิปฏิบติัของหน่วยงานภาครัฐ 
รวมถึงการป้องกนัตนเองจากผลกระทบอย่างปลอดภยั และควรผลิตสื�อที�มีความจาํเป็น
ในการสื�อสารผา่นช่องทางดงักล่าว เพื�อเพิ�มความรู้ ความเขา้ใจ แก่กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
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5.1.3 ความรู้เกี�ยวกบัแนวทางการป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟป่าใน
พื�นที�ภาคเหนือตอนบน 

ประชาชนกลุ่มตวัอย่างมีระดบัความรู้เกี�ยวกบัแนวทางการป้องกนัแกไ้ขปัญหา
หมอกควนัและไฟป่าในพื�นที�ภาคเหนือตอนบน อยู่ในระดับปานกลาง อธิบายได้ว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจถึงผลกระทบที�อาจเกิดกบัคน สิ� งมีชีวิตและ
คุณภาพสิ�งแวดลอ้มโดยการรู้สึกได ้และเห็นผลอย่างชดัเจน โดยเฉพาะผลกระทบที�จะ
เกิดกบัประชาชนที�อยู่ใกลแ้หล่งกาํเนิด จึงทาํให้สามารถรู้ถึงพิษภยัและผลกระทบเป็น
อยา่งดี แต่จะเห็นไดว้า่ประชาชนยงัขาดองคค์วามรู้ทางวชิาการ เช่น ค่ามาตรฐานคุณภาพ
อากาศ เกณฑ์การตรวจวดั ชิดของฝุ่ น รวมทั� งหน่วยในการวดั ซึ� งอาจเนื�องมาจาก
ประชาชนยงัไม่ไดใ้หค้วามสนใจมากนกั แต่จะสนใจต่อสถานการณ์ที�เกิดขึ�นเฉพาะหนา้
หรือจากการสังเกตจากสิ�งแวดลอ้มใกล ้ๆ ตวั เช่น สภาพที�มีหมอกควนัหนาทึบ อาการ
แสบตา แสบจมูก หรือมีอาการไอ หรือเป็นโรคเกี�ยวกบัทางเดินหายใจ ซึ� งจะสามารถ
บอกถึงคุณภาพอากาศที�ส่งผลกระทบต่อสุขภาพไดช้ดัเจนและรับรู้ไดอ้ยา่งทนัที 

5.1.4 ความตระหนกัถึงพิษภยัของปัญหาหมอกควนัและไฟป่าที�มีต่อสุขภาพและ  
ความตระหนกัถึงพิษภยัของปัญหาหมอกควนัและไฟป่าที�มีต่อคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม 

ประชาชนกลุ่มตวัอยา่งมีความตระหนกัถึงพิษภยัที�มีต่อสุขภาพในระดบัเห็นดว้ย
อย่างยิ�ง แสดงให้เห็นว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความรู้และความเขา้ใจเป็นอย่างดี 
เกี�ยวกบัการจดัการเชื�อเพลิงหรือควบคุมการเผา โดยคาํนึงถึงสุขภาพและส่วนรวมเป็น
สาํคญักว่าการที�จะไดป้ระโยชน์แต่เพียงอย่างเดียว ในส่วนของความตระหนกัถึงพิษภยั
ของปัญหาหมอกควนัและไฟป่าที�มีต่อคุณภาพสิ�งแวดลอ้มนัน จะอยู่ในระดบัปานกลาง 
แสดงใหเ้ห็นวา่ประชาชนกลุ่มตวัอยา่งมีความตระหนกัถึงผลกระทบจากหมอกควนัและ
ไฟป่าอนัจะส่งผลต่อสิ�งมีชีวิตหรือสัตวป่์าที�อาศยัอยูใ่นป่า และหากจาํเป็นตอ้งมีการเผา
เพื�อการใด ๆ ก็ตาม ประชาชนเห็นว่าควรมีการกาํหนดพืนที�ในการเผา รวมทังควบคุม
การเผาเพื�อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและทาํลายความหลากหลายของผืนป่า 
ทั งนี ประชาชนยงัมีความรู้และมีความตระหนักดีต่อการเผาหรือการเกิดไฟป่าและ  
หมอกควนัว่าการเผาไม่ไดมี้ประโยชน์ แต่กลบัมีผลเสียต่อคน สัตว ์และสิ�งมีชีวิตอื�น ๆ 
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รวมทั�งไม่ไดมี้ความเชื�อว่าการเผาจะสามารถช่วยปรับปรุงฟื� นฟูสภาพป่าไดจ้ริง และไม่
สามารถกาํจดัโรคแมลงหรือวชัพืชอื�น ๆ ไดแ้ต่ตรงกนัขา้มกลบัเป็นการทาํลายความ
หลากหลายของระบบนิเวศของป่าลงอยา่งรุนแรง 

5.1.5 พฤติกรรมการจดัการปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในพืนที�ตนเองตามที�
ไดรั้บการส่งเสริมศกัยภาพชุมชนเพื�อการจดัการปัญหาไฟป่าและหมอกควนั 

จากการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล จะเห็นไดว้่าประชาชนมีพฤติกรรมใน
การจดัการไฟป่าและหมอกควนัในพื�นที�ตามมาตรการในระดบัปฏิบติัตามเกือบทุกครั� ง
มากกว่าร้อยละ 90 เนื�องจากการที�ประชานไดรั้บความรู้ ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมใน
การดาํเนินงานในการจดัการปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในพื�นที�ของตนเอง ประชาชนมี
ความเขา้ใจและปฏิบติัตามมาตรการหรือขอ้กาํหนดที�ภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ที�
เกี�ยวขอ้งร่วมกนักาํหนดและวางกฎเกณฑ์ เพื�อให้เป็นแนวปฏิบติัเดียวกนั ทั�งนี� หากมี
ความจาํเป็นต้องมีการเผาเพื�อเตรียมสถานที�เพาะปลูกหรือกาํจัดวชัพืชหรือเพื�อลด
เชื�อเพลิงในพื�นที�กร่็วมกนัวางแผน ศึกษาหารูปแบบและแนวทางที�เหมาะสม เช่น การทาํ
แนวกันไฟและควบคุมการเผาทุกครั� ง รวมทั� งตอ้งกระทาํด้วยความระมดัระวงั และ
ดาํเนินการตามแผนที�กาํหนดอยา่งเคร่งครัด  

5.1.6 ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการที�ภาครัฐ 
จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ

ที�ภาครัฐไดน้าํมาใช้ในระดบัพืนที�ที�เป็นพืนที�เสี�ยงในการเกิดหมอกควนัและไฟป่าใน
พืนที� 9 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ทัง 8 มาตรการ ที�ผา่นความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
เมื�อนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์แลว้ พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ�ง 
ในมาตรการที�ภาครัฐนาํมาใช้ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟป่าใน
พืนที�ภาคเหนือตอนบนทัง 8 มาตรการ และประชาชนในพื�นที�ยงัเห็นบทบาทความสาํคญั
ของการเสริมสร้างและส่งเสริมศกัยภาพของชุมในการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควนัโดยชุมชน และควรมีการขยายองคค์วามรู้ รูปแบบการดาํเนินการ และ
ปัจจยัความสาํเร็จในพื�นที� เพื�อการแกไ้ขปัญหาอยา่งย ั�งยนื ในส่วนของภาครัฐควรใหก้าร
สนับสนุน แจง้เตือนสถานการณ์หรือแนวโน้มที�อาจเกิดความรุนแรง หรือพื�นที�เสี�ยง 
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รวมทั�งควรสนบัสนุน ส่งเสริมใหภ้าคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ใหค้วามร่วมมือในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา เพื�อเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนและสามารถป้องกนั
แกไ้ขปัญหาในพื�นที�ของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและยั�งยนื 

สรุปไดว้่า ประชาชนยงัเห็นความสําคญัของหน่วยงานที�มีบทบาทสําคญัในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าว เพื�อให้เกิดการบงัคบัใชห้รือดาํเนินงานในพืนที�อื�น ๆ 
อย่างทั�วถึง รวมทังเจา้หนา้ที�ภาครัฐตอ้งดาํเนินอย่างจริงจงั และบงัคบัใชก้ฎหมายอย่าง
เด็ดขาดกบัพวกที�อยูเ่หนือกฎและไม่ยอมปฏิบติัตาม นอกจากนี ยงักระตุน้ให้ประชาชน
และหน่วยงานในพืนที�ไดรู้้ว่าภาครัฐไดใ้ห้ความสําคญักบัการป้องกนัและแกไ้ขในการ
แกปั้ญหาไฟป่าและหมอกควนัอยา่งจริงจงั  

 5.1.7 การทดสอบความสัมพนัธ์และปัจจยัที�มีอิทธิพลของตวัแปร 
 จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากประชาชนกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 80 คน ทังดา้นการ
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดา้นการจดัการไฟป่าและหมอกควนัในระดบัปานกลาง คือ เดือนละ 
1 ครั ง  และช่องทางที�ได้รับมากที�สุดคือ ทางหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน หน่วยงาน
ราชการ แผ่นพบัและโทรทศัน์ ตามลาํดบั ส่วนระดบัความรู้ประชาชนมีความรู้เกี�ยวกบั
การเผาในที�โล่งและการจดัการปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในระดบัปานกลาง และมี
ผูต้อบถูกคิดเป็นร้อยละ 81.36 และจากการวิเคราะห์ยงัพบว่าประชาชนมีความตระหนกั
ถึงพิษภยัของปัญหาไฟป่าและหมอกควนัที�มีต่อสุขภาพของคนในครัวเรือนอยูใ่นระดบั
มากที�สุด มีความตระหนกัถึงพิษภยัของปัญหาไฟป่าและหมอกควนัที�มีต่อสิ�งแวดลอ้มอยู่
ในระดบัปานกลาง  

ส่วนพฤติกรรมในการจดัการปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในพืนที�ตนเองตามที�
ไดรั้บการส่งเสริมศกัยภาพชุมชนเพื�อการจดัการปัญหาไฟป่าและหมอกควนัอยูใ่นระดบั
ปฏิบติัตามเกือบทุกครั งมากกว่าร้อยละ 90 นอกจากนีพบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
มาตรการการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในของภาครัฐ ในปี 2556 ทัง 8 มาตรการ 
ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง  
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จากนันได้นาํขอ้มูลดังกล่าวขา้งตน้ มาวิเคราะห์เพื�อหาความสัมพนัธ์โดยการ
วิเคราะห์ปัจจยัที�มีอิทธิพลของตวัแปร โดยใชส้ถิติวิเคราะห์การเปรียบเทียบระหว่างตวั
แปรโดยใชค่้า F-Test และ Scheffe เพื�อหาความสัมพนัธ์ โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติที� 0.05 ใชค่้าสถิติ One Way ANOVA (The Analysis of Variance) พบวา่  

1) ความถี�ของการไดรั้บข่าวสารเกี�ยวกบัแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
หมอกควนัและไฟป่าในพืนที�ภาคเหนือตอนบน ประเด็นการสนบัสนุนและเสริมสร้าง
ศกัยภาพชุมชนเพื�อการจดัการตนเอง ชุมชนมาตรฐาน หมู่บา้นปลอดการเผา ที�แตกต่าง
กันมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควนัที�แตกต่างกัน อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

อธิบายไดว้า่ความถี�ของการไดรั้บข่าวสารเกี�ยวกบัแนวทางการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาหมอกควนัและไฟป่าในพืนที�ภาคเหนือตอนบน ประเด็นการสนับสนุนและ
เสริมสร้างศกัยภาพชุมชนเพื�อการจดัการตนเอง ชุมชนมาตรฐาน หมู่บา้นปลอดการเผา 
เกี�ยวกบัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการจดัการปัญหาไฟป่าและหมอกควนั 
หมายความวา่ ประชาชนที�ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารมากและไดรั้บบ่อยจะสามารถดาํเนินการ
จดัการปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในพืนที�ได้อย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามแนวทางที�ถูตอ้งและควรปฏิบติัที�ไดรั้บจากขอ้มูลข่าวสารผ่านทางช่องทาง
ต่าง ๆ ซึ� งการสื� อสารข้อมูล การเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ให้
ประชาชนมีความรู้ มีความเขา้ใจจะเกิดสํานึกในการอนุรักษ ์เสริมสร้างคุณธรรมและ
จิตสํานึกที�ดีในการอยู่ร่วมกนัทังภายในชุมชนเองและชุมชนรอบขา้ง จะช่วยให้การ
ดาํเนินงานประสบความสําเร็จ การสร้างความรู้ความเขา้ใจเพื�อให้เกิดการเปลี�ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที�ดีขึน นอกจากจะเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที�ได้ผลอย่างหอ
กระจายข่าวแล้ว อาจทาํผ่านการศึกษาดูงาน การเข้าร่วมอบรม การจัดทาํแผ่นป้าย
ประชาสัมพนัธ์ วิทยุชุมชน หรือการฝึกปฏิบติัจริงอย่างถูกตอ้ง จะช่วยให้ประชาชน
ไดรั้บความรู้ที�ถูกตอ้งและจะช่วยลดความเชื�อที�ผิด ๆ เช่น การเผาเพื�อให้เห็ดขึนจาํนวน
มาก การเผาเพื�อใหผ้กัหวานป่าแตกยอดไดดี้ หรือการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพื�อ
ลดโรคและแมลงศตัรูพืชได ้เป็นตน้ 
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2) ความถี�ของการไดรั้บข่าวสารที�แตกต่างกนัมีผลต่อความคิดเห็นต่อมาตรการ
การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในของภาครัฐ ในปี 2556 ทั ง 8 มาตรการ              
ที�แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

อธิบายได้ว่าความถี�ของการได้รับข่าวสารมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความ
คิดเห็นต่อมาตรการของภาครัฐ หมายความวา่ การที�ประชาชนไดรั้บข่าวสารจากช่องทาง
ต่าง ๆ มากโดยเฉพาะอย่างยิ�งทางหอกระจายข่าว ซึ� งนับว่าเป็นช่องทางที�เขา้ถึงไดทุ้ก
พืนที�ท ําให้ประชาชนสามารถรับทราบข้อเท็จจริงและรายละเอียดต่าง ๆ ในการ
ดาํเนินงานของภาครัฐที�กาํหนดใชเ้พื�อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัให้
ลดลงในทุกพืนที� โดยเฉพาะในพืนที� 8 จงัหวดัภาคเหนือ ซึ� งพืนที�ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง
และพืนที�ป่า พืนที�เป็นแอ่งกระทะ ประกอบกบัในช่วงฤดูแลง้จะมีสภาพอากาศหนาวเยน็
ความกดอากาศสูงส่งผลใหฝุ้่ นละอองที�เกิดขึนไม่สามารถลอยขึนสูงได ้จึงส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนโดยตรง เมื�อประชาชนไดรั้บข่าวสารขอ้มูลอยา่งทั�วถึง ถูกตอ้ง ชดัเจน และ
มีแนวทางการดาํเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรมทาํใหมี้ความคิดเห็นที�ดีต่อมาตรการที�ภาครัฐ
ดาํเนินการ นอกจากนี ยงัส่งผลให้ประชาชนให้ความร่วมมือในแนวทางการปฏิบติัเป็น
อยา่งดี 

3) ความตระหนกัถึงพิษภยัของปัญหาไฟป่าและหมอกควนัที�มีต่อสุขภาพของคน
ในครัวเรือนมีผลต่อมาตรการการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในของภาครัฐ ในปี 
2556 ทัง 8 มาตรการ ที�แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

อธิบายได้ว่าความตระหนักถึงพิษภัยของปัญหาไฟป่าและหมอกควนัที�มีต่อ
สุขภาพของคนทาํให้ประชาชนเห็นความสําคัญของมาตรการที�ภาครัฐกาํหนดใช ้
เนื�องจากประชาชนรู้และเขา้ใจถึงผลกระทบที�จะเกิดขึนกบัสุขภาพของคน สัตวแ์ละ
คุณภาพสิ�งแวดลอ้ม โดยเฉพาะฝุ่ นละอองหรือหมอกควนัที�สะสมในบรรยากาศจนอยูใ่น
ระดับเกินเกณฑ์มาตรฐานจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน 
ความรุนแรงขึนอยู่กบัปริมาณฝุ่ นละอองที�ได้รับและระยะเวลาที�สัมผสักบัฝุ่ นละออง
โดยเฉพาะฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน สามารถเขา้สู่ระบบทางเดินหายใจ 
หลอดลมและปอด ทาํใหเ้กิดการะคายเคือง หายใจติดขดัหรือบางรายอาจเสียชีวติได ้
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5.2 ข้อเสนอแนะ  

5.2.1 ขอ้เสนอแนะที�ไดจ้ากผลการวจิยั 

 1. การบูรณาการการทาํงานร่วมกนักบัหน่วยงานอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งจะช่วยใหก้าร

ดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความคล่องตวั และไม่สิ�นเปลืองงบประมาณ รวมทั�งประหยดัเวลา 

บุคลากรและลดการสิ�นเปลืองทรัพยากรอื�น ๆ  

2. ควรมีการเผยแพร่ความรู้ พร้อมทั�งสร้างความตระหนกัปลูกฝังจิตสาํนึกใหก้บั

ประชาชนและทุกภาคส่วน เน้นกลุ่มเยาวชน ซึ� งมีความรู้สามารถและมีความ

กระตือรือร้นในการทาํงาน 

3. ควรบรรจุความรู้เรื�องปัญหาและผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควนั เขา้เป็น

หลกัสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาร่วมดว้ย เพื�อเป็นการปลูกฝังสํานึกรักต่อ

สิ�งแวดลอ้มในพื�นที�ของตนเองและพื�นที�ใกลเ้คียง 

4. ควรชี� ให้เห็นผลกระทบที�เกิดขึ�นต่อสุขภาพของคนในพื�นที� ให้เห็นเป็นเรื�อง

ใกลต้วั เพื�อจะไดป้้องกนัไม่ใหเ้กิดผลกระทบรุนแรงต่อการดาํรงชีวติ 

5. การประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมหรือความรู้ตอ้งทาํอย่างต่อเนื�องและหลากหลาย 

สื� อมวลชนมีความสําคัญในการให้ความสําคัญกับการเผยแพร่และสื� อถึงปัญหา

สิ�งแวดลอ้มระดบัชุมชนอยา่งชดัเจน เพื�อใหเ้กิดความตื�นตวัในการจดัการกบัปัญหาและ

ลดระดบัความรุนแรงลงได ้

5.2.1 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครั� งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาปัจจยัต่าง ๆ อยา่งรอบดา้น และอาจมีความบ่งชี� ที�ชดัเจนในการ

ที�จะมีผลต่อการเกิดปัญหาหมอกควนัและไฟป่า อาทิ การใชป้ระโยชน์ที�ดิน การถือครอง

ที�ทาํกินในเขตป่า โดยเฉพาะในพื�นที�ป่าสงวนหรือป่าอนุรักษ์ หากไม่มีการกาํหนด

ขอบเขตอย่างชัดเจนจะส่งผลให้มีการขยายพื�นที�ทาํกินอยู่ตลอดอย่างเนื�องจากจาํนวน
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ประชาชนเพิ�มมากขึ�น ความตอ้งการมีมากขึ�น จึงเป็นสาเหตุหนึ�งที�ทาํใหเ้กิดการเผาอยา่ง

รุนแรงและกวา้งขวางไร้ขีดจาํกดั 

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที� ส่งผลให้เกิดความสําเร็จในการดําเนินงานของ

ประชาชนในพื�นที� เพื�อให้เป็นแนวทางที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของชุมชนอื�น 

และถ่ายทอดองคค์วามรู้หรือกรณีความสาํเร็จนั�น ๆ อยา่งแพร่หลาย  

3. ควรศึกษาและวิเคราะห์ถึงมาตรการที�จะบงัคบัใช้ในพื�นที�อย่างละเอียด อาจ

ตอ้งมีการระดมความคิดเห็นจากหลาย ๆ พื�นที�และจากหน่วยงานต่าง ๆ และตอ้งมีการ

บงัคบัใช้ ติดตาม สรุปขอ้ดีขอ้เสีย หรือควรปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสถานการณ์หรือ

บริบทเฉพาะของแต่ละพื�นที� ไม่ใช่เป็นเพียงแค่นโยบายทางการเมืองและหยุดปฏิบติัไป

เมื�อรัฐบาลสิ�นสุดลง  

4. การสื�อสารกบัประชาชนในพื�นที�อาจไม่ไดรั้บความสนใจหากประเด็นปัญหา

หรือความเชื�อมโยงนั�นไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกบัชุมชน อาทิ ปัญหาหมอกควนั

ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม การท่องเที�ยว การเดินทางโดยเครื� องบิน ซึ� งสภาพ

ปัญหาดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นเรื�องใกลต้วัสาํหรับคนในพื�นที� แต่ปัญหาเรื�องปากทอ้ง ที�ดินทาํ

กิน แหล่งนํ� าในการบริโภคและอุปโภค ปัญหาเหล่านี� ควรมีการศึกษาและเชื�อมโยงให้

เห็นผลกระทบที�อาจเกิดกบัชุมชนอยา่งชดัเจน 

5. ควรศึกษาถึงการตอบแทนคุณหรือการให้รางวลักบัชุมชนที�มีความเขม้แข็ง 

และสามารถดําเนินการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะชุมชนที�อาศยัและมีที�ทาํกินอยูใ่นพื�นที�ป่า นอกจากจะไม่มีการบุกรุกที�ทาํกิน

เพิ�ม ยงัมีส่วนช่วยดูแล ปกป้องผืนป่าอนัเป็นแหล่งที�อยู่อาศยัและดาํรงชีวิตของชุมชน 

อาทิ การให้สิทธิi ในการดูแลและใชป้ระโยชน์ที�ดินสามารถส่งต่อสู่ลูกหลานได ้การให้

ทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน เพื�อจะไดเ้ป็นกาํลงัใจและกลบัมาดูแลปกป้องถิ�นฐานของ

ตนเองอยา่งย ั�งยนืต่อไป 
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ภาคผนวก ก 

มตคิณะรัฐมนตรี เมื�อวนัที� 8 มกราคม 2556 

เรื�อง  (ร่าง) มาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหามลพษิจากหมอกควนัภาคเหนือ

ตอนบน ปี 2556 

 ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื�อว ันที�  8  มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม

คณะรัฐมนตรี ชั"น 2 สาํนกัเลขาธิการรัฐมนตรี ทาํเนียบรัฐบาล นางสาวยิ�งลกัษณ์ ชินวตัร

เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) มาตรการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหามลพิษจากหมอกควนัภาคเหนือตอนบน ปี 2556 รายละเอียดดงันี"  

1. เห็นชอบ (ร่าง) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควนั

ภาคเหนือตอนบน ปี 2556 และให้หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งนาํ (ร่าง) มาตรการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหามลพิษจากหมอกควนัภาคเหนือตอนบน ปี 2556 ดงักล่าวไปปฏิบติัโดยใช้

งบประมาณปกติของหน่วยงานต่อไป ตามที�กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้มเสนอ ทั"งนี" ใหป้รับขอ้ความในมาตรการฯ ใหมี้ขอบเขตกวา้งขวางครอบคลุม

ยิ�งขึ"น จากเดิม “ส่งเสริมภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเขา้ร่วมในการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหา...” เป็น “ส่งเสริมให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายเขา้

ร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา...” สาํหรับสาระสาํคญัของ (ร่าง) มาตรการฯ มีดงันี"  

 1.1 วตัถุประสงคเ์พื�อควบคุม ป้องกนั และแกไ้ขปัญหามลพิษจากหมอก

ควนั โดยเนน้การดาํเนินมาตรการควบคุมการเผาในพื"นที�ชุมชน พื"นที�เกษตร และพื"นที�

ป่า เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์หมอก

ควนัที�จะเกิดขึ"นในช่วงตน้ปี 2556 ผลกัดนัความร่วมมือในการจดัการปัญหามลพิษหมอก

ควนัข้ามแดนในภูมิภาคอาเซียน รวมทั" งลดและควบคุมสถานการณ์หมอกควนัและ

ป้องกนัผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
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 1.2 เป้าหมายคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ : PM10)  

อยู่ในเกณฑ์ที�ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในช่วง 80 วนั

อนัตราย (21 มกราคม – 10 เมษายน 2556) ในพื"นที�เป้าหมาย 9 จงัหวดัภาคเหนือ ไดแ้ก่ 

จงัหวดัเชียงราย เชียงใหม่ ลาํพนู ลาํปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอนและตาก 

 1.3 มาตรการหลกัในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษจากหมอกควนั

ภาคเหนือ 9 จงัหวดั ตามหลกั 2P2R  [การป้องกนั (Prevention) การเตรียมความพร้อม 

(Preparation) การรับมือ (Response) และการฟื" นฟู (Recovery) ] ประกอบด้วย 8 

มาตรการ ไดแ้ก่  

มาตรการที� 1 ควบคุมการเผาช่วง 80 วนัอนัตราย 

มาตรการที� 2 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าอยา่งเขม้ขน้ 

มาตรการที� 3 สนบัสนุนชุมชนมาตรฐาน หมู่บา้นปลอดการเผา 

มาตรการที� 4 ส่งเสริมภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเขา้ร่วมในการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหามลพิษจากหมอกควนั 

มาตรการที� 5 สื�อสารประชาสัมพนัธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย 

มาตรการที� 6 แจง้เตือนสถานการณ์หมอกควนั 

มาตรการที�  7 ขยายความร่วมมือกับประเทศเพื�อนบ้านเพื�อลดปัญหา

หมอกควนัขา้มแดน 

มาตรการที� 8 จดัตั"งศูนยอ์าํนวยการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษจาก

หมอกควนัภาคเหนือ 9 จงัหวดั (ศปม.) 

2. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) รับไปจดัการประชุมเชิง

ปฏิบติัการ (workshop) ร่วมกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มและ

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการ

ท่ อ ง เ ที� ย ว แ ล ะ ก า ร กี ฬ า  ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์  ก ร ะ ท ร ว ง ค ม น า ค ม 
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กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงสาธารณสุข สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี เพื�อบูรณาการการดาํเนินการ

ตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษจากหมอกควนัภาคเหนือตอนบน ปี 2556 

ใหเ้ป็นเอกภาพ โดยใหภ้าคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินการดว้ย และใหมี้กลไก

การกาํกบัติดตามการดาํเนินงานในลกัษณะ single command รวมทั"งให้ใชก้ารบริหาร

จดัการเชิงพื"นที� (area-approach) เป็นหลกัในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

3. ใหร้องนายกรัฐมนตรี (ร้อยตาํรวจเอกเฉลิม อยู่บาํรุง) รับไปกาํกบัติดตามให้

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติดาํเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกบัผูก้ระทาํผิดเกี�ยวกบั

การบุกรุกและเผาป่า โดยใหต้าํรวจทอ้งที�ประสานกบัหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย

และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในแต่ละพื"นที�อยา่งใกลชิ้ด 

4. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปประสานงานกบัประเทศเพื�อนบา้นและ

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อขอความร่วมมือในการป้องกนัแกไ้ขปัญหามลพิษจากหมอก

ควนัขา้มแดน 

5. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการปลูก

พืชเศรษฐกิจ (พืชล้มลุก) และการกาํหนดพื"นที�เพาะปลูก (Zoning) พืชเศรษฐกิจให้

เหมาะสมเพื�อป้องกนัปัญหาการบุกรุก แผว้ถางและเผาป่าเพื�อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

เพิ�มขึ"น รวมทั"งขอความร่วมมือภาคเอกชนและผูป้ระกอบการที�เกี�ยวขอ้งเพื�อดาํเนิน

มาตรการงดรับซื"อผลิตผลทางการเกษตรที�เพาะปลูกในพื"นที�บุกรุกป่าดว้ย 

81 
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ภาคผนวก ข 

รายชื�อหมู่บ้าน 

 รายชื	อหมู่บ้านที	ดําเนินการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื�อการจัดการปัญหาไฟป่าและ     

หมอกควนั “ชุมชนมาตรฐาน หมู่บา้นปลอดการเผา” จาํนวน 20 หมู่บา้น ในพื�นที	 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ 

จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย ลาํพนู และแม่ฮ่องสอน ดงันี�  

ที� จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล หมู่ ชื�อหมู่บ้าน จาํนวน

ประชากร 

จาํนวน

ครัวเรือน 

1 เชียงใหม่ แม่ริม สะลวง 7 บา้นหว้ยสม้สุก 334 61 

2 เชียงใหม่ แม่ริม สะลวง 5 บา้นเมืองก๊ะ 256 51 

3 เชียงใหม่ ดอยหล่อ สนัติสุข 6 ใหม่หนองหอย 700 350 

4 เชียงใหม่ ดอยหล่อ สนัติสุข 7 บา้นโป่งจอ้ 430 101 

5 เชียงใหม่ ดอยหล่อ สนัติสุข 8 บา้นแม่แตง 300 100 

6 เชียงราย เวียงแก่น ม่วงยาย 5 บา้นยายใต ้ 600 135 

7 เชียงราย เวียงแก่น ม่วงยาย 2 บา้นยายเหนือ 585 131 

8 เชียงราย เวียงป่าเป้า เวียงกาหลง 7 บา้นป่าจั	น 800 250 

9 เชียงราย เมือง นางแล 3 นางแลเหนือ 400 102 

10 เชียงราย แม่สรวย ศรีถอ้ย 4 บา้นแม่ยางมิ�น 300 72 

11 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่ยวม 13 บา้นจอมกิตติ 600 187 

12 แม่ฮ่องสอน เมือง ปางหมู 8 บา้นไมแ้งะ 2,000 511 

13 แม่ฮ่องสอน ขนุยวม แม่กิ7 1 บา้นแม่กิ7 550 129 

14 แม่ฮ่องสอน ขนุยวม แม่เงา 1 บา้นต่อแพ 615 225 

15 แม่ฮ่องสอน เมือง ผาบ่อง 10 หวันํ�าแม่สะกึด 515 169 

16 ลาํพนู ทุ่งหวัชา้ง บา้นปวง 7 บา้นปวง 196 60 

17 ลาํพนู ทุ่งหวัชา้ง บา้นปวง 8 บา้นดอนมลู 853 205 

18 ลาํพนู ทุ่งหวัชา้ง บา้นปวง 11 ลอ้งสันติสุข 825 201 

19 ลาํพนู ลี�  กอ้ 1 บา้นกอ้ทุ่ง 721 224 

20 ลาํพนู ลี�  กอ้ 4 บา้นกอ้ท่า 731 261 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 

เรื�อง   แนวทางการดําเนินงานการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื%นที�ภาคเหนือตอนบน 

ประเด็น : การสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื�อการจัดการตนเอง “ชุมชนมาตรฐาน  

หมู่บ้านปลอดการเผา” 

ส่วนที� 1  แบบสอบถามข้อมูลทั�วไป 

คําชี%แจง   กรุณาทาํเครื�องหมาย  �ลงใน (   ) หนา้ขอ้ความที�ตรงตามความเป็นจริงมากที�สุด 
 

ข้อมูลลกัษณะทางประชากร 
1. ปัจจุบนัท่านมีอายุ 

(   ) ตํ�ากวา่ 15 ปี (   ) 15-20 ปี (   ) 21-30 ปี  
(   ) 31-40 ปี  (   ) 41-50 ปี (   ) 50 ปีขึ/นไป 

2. เพศ (   ) ชาย  (   ) หญิง 
3. ปัจจุบนัท่านจบการศึกษาขั/นสูงสุด 

(   ) ประถมศึกษาปีที� 4  (   ) ประถมศึกษาปีที� 6  (   ) มธัยมศึกษาตอนตน้ 
(   ) มธัยมศึกษาตอนปลาย  (   ) ปริญญาตรี   (   ) สูงกวา่ปริญญาตรี 

4. ปัจจุบนัครอบครัวท่านมีรายไดเ้ฉลี�ย (บาทต่อเดือน) 
(   ) 2,000 - 5,000 บาท  (   ) 5,001 – 8,000 บาท  (   ) 8,001 - 10,000 บาท 
(   ) 10,001 – 15,000 บาท  (   ) 15,001 – 20,000 บาท  (   ) 20,001 บาทขึ/นไป 

5. จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 
(   ) 1 - 3 คน  (   ) 4 – 5 คน  (   ) 6 คนขึ/นไป 

6. อาชีพหลกั 
(   ) ทาํนา  (   ) รับจา้งทั�วไป  (   ) ทาํไร่ ระบุ........................................................... 
(   ) เลี/ยงสัตว ์ (   ) อื�น ๆ ระบุ...................................................................................................  

7. ครัวเรือนตั/งอยูใ่นพื/นที�ใด 
(   )  ในพื/นที�ป่า (   ) ติดพื/นที�ป่า  (   ) ในพื/นที�เกษตร  (   ) อื�น ๆ ระบุ………...... 

8. ที�ทาํกินตั/งอยูใ่นพื/นที�ใด 
(   )  ในพื/นที�ป่า (   ) ติดพื/นที�ป่า  (   ) พื/นที�เกษตร   (   ) อื�น ๆ ระบุ………...... 

9. มีพื/นที�ทาํกิน 
(   ) นอกพื/นที�ป่ามีเอกสารสิทธิC  จาํนวน........ไร่ (   ) นอกพื/นที�ป่าไม่มีเอกสารสิทธิC  จาํนวน ..........ไร่ 
(   ) ในพื/นที�ป่า จาํนวน........ไร่   (   ) อื�น ๆ ระบุ......................................................... 
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การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี�ยวกบัแนวทางการดําเนินงานการป้องกนัแก้ไขปัญหาหมอกควนัและไฟป่าใน

พื%นที�ภาคเหนือตอนบน ประเด็น : การสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื�อการจัดการตนเอง 

“ชุมชนมาตรฐาน  หมู่บ้านปลอดการเผา” 

คําชี%แจง กรุณาทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องทางดา้นขวา โดยใชเ้กณฑก์ารตดัสิน ดงันี/  
 มากที�สุด หมายถึง สัปดาห์ละ 1 ครั/ งขึ/นไป มาก หมายถึง เดือนละ 2 ครั/ ง 
 ปานกลาง หมายถึง เดือนละ 1 ครั/ ง  นอ้ย หมายถึง นอ้ยกวา่เดือนละครั/ ง 
 ไม่เคย  หมายถึง ไม่เคยไดรั้บเลย 
 

รายการ ความถี�ในการได้รับ  ช่องนี%

สําหรับเจ้า 

 มากที�สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่เคย  หน้าที� 

1. ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัแนว
ทางการดาํเนินงานการป้องกนัแกไ้ขปัญหา
หมอกควนัและไฟป่าในพื/นที�ภาคเหนือ
ตอนบน จากแหล่งต่อไปนี/  

1.1 โทรทศัน์ 

       

          1.2 วทิย ุ        
          1.3 หนงัสือพิมพ ์        
          1.4 วารสาร / นิตยสาร        
          1.5 ญาติพี�นอ้ง/เพื�อนบา้น        
          1.6 หอกระจายข่าวในหมู่บา้น        
          1.7 หน่วยงานราชการ        
          1.8 หน่วยงานเอกชน        
          1.9 การเขา้ร่วมประชุม / อบรม        
          1.10 ป้ายโฆษณา แผน่พบั ใบปลิว        
2. ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควนัและไฟป่า 

       

3. ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัผลกระทบ
ต่อสิ�งแวดลอ้มจากปัญหาหมอกควนัและไฟป่า 

       

4. ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัผลกระทบ
ดา้นเศรษฐกิจจากปัญหาหมอกควนัและไฟป่า 
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ส่วนที� 2  แบบประเมินความรู้เกี�ยวกับแนวทางการดําเนินงานการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและ    

ไฟป่าในพื%นที�ภาคเหนือตอนบน 

คําชี%แจง  กรุณาทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องถูกเมื�อท่านคิดวา่ถูก และลงในช่องผดิเมื�อท่านคิดวา่ผดิ 
 

รายการ ถูก ผดิ  ช่องนี%

สําหรับ

เจ้าหน้าที� 

1. การเผาทุกชนิดเป็นสาเหตุของการเกิดฝุ่ นละอองขนาดเล็ก 
 

    

2. การจดัการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยการเผา เป็นวิธีการที�ดีที�สุดและ
ไม่เกิดผลกระทบใด ๆ ทั/งสิ/น 

    

3. PM10 หมายถึง ฝุ่ นละอองขนาดกวา่ 10 ไมครอน สามารถเขา้ไปสะสมใน
ปอด เป็นอนัตรายมากที�สุดสําหรับผูที้�เป็นโรคทางเดินหายใจหรือโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ผูสู้งอายแุละเด็ก 

    

3. ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน ทาํให้อาการของโรคประจาํตวัรุนแรง
ขึ/ นเฉียบพลัน สําหรับบุคลทั�วไปอาจทําให้เกิดอาการของโรคปอดหรือ
โรคหวัใจเมื�อไดรั้บปริมาณมาก 

    

4. AQI หมายถึง ดชันีสําหรับการรายงานคุณภาพอากาศให้ท่านทราบว่า
คุณภาพอากาศเป็นอย่างไร มีผลต่อสุขภาพหรือไม่ โดยคาํนวณจากปริมาณ
สารมลพิษทางอากาศ 5 ชนิด 

    

5. ค่ามาตรฐานเฉลี�ย 24 ชั�วโมงของฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ไม่
เกิน 300 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร  

    

6. หากมีความจาํเป็นตอ้งมีการเผา่ในพื/นที� การป้องกนัและควบคุมการเผาเพื�อ
ไม่ใหลุ้กลามเขา้ไปในพื/นที�ป่า ไม่จาํเป็นตอ้งทาํแนวกนัไฟ 

    

7. ชุมชนมีกฎระเบียบและประชาชนในพื/นที�ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัอยา่ง
เคร่งครัดจะสามารถควบคุมปัญหาการเกิดหมอกควนัและไฟป่าไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

    

8. การจดัการขยะจากชุมชนสามารถทาํไดโ้ดยการเผาเท่านั/นจึงจะปลอดภยั     
9. การลดการเผาในพื/นที�เกษตร ควรทาํการไถกลบตอซงัหรือวสัดุเหลือใช้
แทนการเผา เพื�อให้จุลินทรียใ์นดินช่วยปรับปรุงคุณภาพดิน 

    

10. การเผาขยะจากชุมชน มีสารก่อมะเร็ง และสารพิษชนิดอื�น ๆ ซึ� งส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของคนและสัตวไ์ด ้ 
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ส่วนที� 3  แบบประเมินความตระหนักถึงพษิภัยของปัญหาหมอกควนัและไฟป่า 

คําชี%แจง กรุณาทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องทางดา้นขวา โดยใชเ้กณฑก์ารตดัสิน ดงันี/  
เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง  หมายถึง ขอ้ความนั/นตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที�สุด 

 เห็นดว้ย   หมายถึง ขอ้ความนั/นตรงกบัความคิดเห็นของท่านมาก 
 ไม่เห็นดว้ย  หมายถึง ขอ้ความนั/นไม่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง หมายถึง ขอ้ความนั/นไม่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที�สุด 

ไม่แน่ใจ  หมายถึง ขอ้ความนั/นไม่สามารถตดัสินไดว้า่ตรงหรือไม่ตรง 
กบัความคิดเห็นของท่าน 

 

3.1 ความตระหนักถงึพษิภัยของปัญหาหมอกควันและไฟป่าที#มีต่อสุขภาพของคนในครัวเรือน 
 

รายการ ระดับความคิดเห็น  ช่องนี%

สําหรับเจ้า 

 เห็นด้วย

อย่างยิ�ง 

เห็น

ด้วย 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ�ง 

ไม่แน่ใจ  หน้าที� 

1. เมื�ออยูใ่นสภาวะที�เกิดปัญหาหมอกควนัตอ้ง
ป้องกนัตนเองใหป้ลอดภยั  

       

2. การเกิดปัญหาหมอกควนัอยา่งรุนแรงถึงขั/นที�
เป็นอนัตรายต่อชีวติได ้

       

3. การเผาป่าทาํใหส้ามารถหาเห็นถอบและ
ผกัหวานไดจ้าํนวนมาก 

       

4. การเผาสามารถทาํไดท้นัที เมื�อตอ้งการเผา 
โดยไม่จาํเป็นตอ้งนึกถึงส่วนรวมหรือสุขภาพ
ของคนในครอบครัว 

       

5. การเผา ควรทาํใหเ้หมาะสมตามความจาํเป็น 
เท่านั/น และตอ้งควบคุม ทาํแนวกนัไฟเพื�อ
ป้องกนัการลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได ้

       

6. ควรมีการวางแผนการเผาอยา่งรอบคอบ 
จดัทาํขอ้ตกลงร่วมกนั และจาํกดัพื/นที�การเผา
เพื�อไม่ใหเ้กิดความรุนแรงจนไม่สามารถ
ควบคุมได ้
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3.2 ความตระหนักถงึพษิภัยของปัญหาหมอกควันและไฟป่าที#มีต่อสิ#งแวดล้อม 
 

รายการ ระดับความคิดเห็น  ช่องนี%

สําหรับเจ้า 

 เห็นด้วย

อย่างยิ�ง 

เห็น

ด้วย 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ�ง 

ไม่แน่ใจ  หน้าที� 

1. การเผาไม่เกิดผลกระทบต่อจุลินทรียห์รือปุ๋ย
ในดินและในสิ�งแวดลอ้ม 

       

2. การเผามีแต่ประโยชน์เท่านั/นไม่มีผลต่อคน
และสัตวอื์�น  

       

3. การเผาจะสามารถปรับปรุงฟื/ นฟูสภาพป่า 
และกาํจดัวชัพืช โรค แมลง ไดดี้กวา่วธีิอื�น ๆ 

       

4. การเผาที�มีการลุกลามและมีความรุนแรงทาํ
ใหสิ้�งมีชีวติอื�นที�อยูข่า้งเคียงไดรั้บอนัตรายได ้

       

5. การเผาในพื/นที�ป่า จะช่วยทาํใหเ้มล็ดพืชบาง
ชนิดสามารถงอกและเจริญเติบโตไดดี้ 

       

6. ควรมีการกาํหนดพื/นที�ในการเผา โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อพื/นที�ป่าหรือพื/นที�ที�มีความ
อ่อนไหวอื�น ๆ  
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ส่วนที� 4  แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการปัญหาหมอกควนัและไฟป่าในพื%นที� 

คําชี%แจง กรุณาทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องทางดา้นขวา โดยใชเ้กณฑก์ารตดัสิน ดงันี/  
 ทุกครั/ ง  หมายถึง กิจกรรมนั/นไดป้ฏิบติัตามทุกครั/ ง 
 เกือบทุกครั/ ง หมายถึง กิจกรรมนั/นไดป้ฏิบติัตามเกือบทุกครั/ ง มากกวา่ 90 % 
 บ่อย  หมายถึง กิจกรรมนั/นไดป้ฏิบติัตามอยูบ่่อย ๆ มากกวา่ 70 %  
 บางครั/ ง  หมายถึง กิจกรรมนั/นไดป้ฏิบติัตามบางครั/ ง หรือนอ้ยกวา่ 50 % 
 ไม่เคย  หมายถึง กิจกรรมนั/นไม่ไดป้ฏิบติัเลย 
 

รายการ ความถี�ในการปฏิบัติ  ช่องนี%

สําหรับเจ้า 

 ทุกครั%ง เกือบทุก

ครั%ง 

บ่อย บางครั%ง ไม่เคย  หน้าที� 

1. ปฏิบติัตามมาตรการที�ภาครัฐกาํหนดอยา่ง
เคร่งครัด 

       

2. ทาํการชิงเผาเพื�อลดปริมาณเชื/อเพลิงก่อนช่วง
เกิดวกิฤติหมอกควนั 

       

3. หากจาํเป็นตอ้งเผา ทาํแนวกนัไฟและควบคุม
การเผาทุกครั/ ง 

       

4. ไม่มีกฎระเบียบเกี�ยวกบัการเผา สามารถทาํการ
เผาไดต้ามที�ตอ้งการ 

       

5. ขอคาํนาํจากเจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้ง ก่อนที�จะ
ตดัสินใจทาํการเผา 

       

6. หากมีความจาํเป็นตอ้งเผา จะกระทาํดว้ยความ
ระมดัระวงัเป็นอยา่งมาก 

       

7. ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัในระหวา่งที�มีสถานการณ์
หมอกควนัวกิฤติ 

       

8. ใชว้ธีิไถกลบเศษวสัดุทางการเกษตรที�เหลือ
แทนการเผา 

       

9. งดการเผาทุกชนิดในช่วงที�กาํหนดใหเ้ป็นวนั
อนัตราย 

       

10. เมื�อเกิดไฟลุกลามไม่สามารถควบคุมหรือดบั
ไฟได ้
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ส่วนที� 5  แบบประเมินความคิดเห็นต่อมาตรการการแก้ไขปัญหาหมอกควนัและไฟป่าในปี 2556 

คําชี&แจง กรุณาทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องทางดา้นขวา โดยใชเ้กณฑก์ารตดัสิน ดงันี#  
เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง  หมายถึง ขอ้ความนั#นตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที�สุด 

 เห็นดว้ย   หมายถึง ขอ้ความนั#นตรงกบัความคิดเห็นของท่านมาก 
 ไม่เห็นดว้ย  หมายถึง ขอ้ความนั#นไม่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง หมายถึง ขอ้ความนั#นไม่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที�สุด 

ไม่แน่ใจ  หมายถึง ขอ้ความนั#นไม่สามารถตดัสินไดว้า่ตรงหรือไม่ตรง 
กบัความคิดเห็นของท่าน 

 

รายการ ระดับความคิดเห็น  ช่องนี&

สําหรับเจ้า 

 เห็นด้วย

อย่างยิ�ง 

เห็น

ด้วย 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ�ง 

ไม่แน่ใจ  หน้าที� 

1. มาตรการที� 1 ควบคุมการเผาช่วง “100 
วนั อนัตราย” 

       

2. มาตรการที� 2 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ไฟป่าอยา่งเขม้ขน้ 

       

3. มาตรการที� 3 สนบัสนุน “ชุมชน
มาตรฐาน หมู่บา้นปลอดการเผา” 

       

4. มาตรการที� 4 ส่งเสริมภาคเอกชนและ
ภาคีเครือข่ายเขา้ร่วมในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหามลพิษจากหมอกควนั 

       

5. มาตรการที� 5 สื�อสารประชาสัมพนัธ์
เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย 

       

6. มาตรการที� 6 แจง้เตือนสถานการณ์
หมอกควนั 

       

7. มาตรการที� 7 ขยายความร่วมมือกบั
ประเทศเพื�อนบา้นเพื�อลดปัญหาหมอก
ควนัขา้มแดน และ 

       

8. มาตรการที� 8 จดัตั#งศูนยอ์าํนวยการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษจาก
หมอกควนัภาคเหนือ 9 จงัหวดั (ศปม.) 
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ข้อเสนอแนะอื�น ๆ 
……………………………………………………………………………………………………………
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