
 

 

 

เอกสารผลงาน 

 

รูปแบบการจดัการโดยประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาหมอกควนั 

จากไฟป่าและการเผาในท่ีโล่ง พื้นท่ีจงัหวดัน่าน 

 

 

 

 

นายดุษิต  ประสิทธ์ิเขตกิจ 

นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มชาํนาญการ 

ตาํแหน่งเลขท่ี 156  ส่วนแผนส่ิงแวดลอ้ม   

สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 3 

 

 

 

 

เสนอขอประเมินเพือ่แต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งนกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มชาํนาญการพเิศษ 

 ตาํแหน่งเลขท่ี 158 ส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 3  

สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ปีงบประมาณ 2559 



 

 

กติตกิรรมประกาศ 

 

เอกสารฉบบัน้ี เป็นผลสาํเร็จท่ีเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจกนัดาํเนินโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อการระดมความคิดเห็น ต่อการเตรียมการแกไ้ขปัญหาหมอก

ควนัท่ีเกิดจากไฟป่าและการเผาในท่ีโล่ง โครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนใน

การจดัการมลพิษหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่ง และการประเมินและพฒันาศกัยภาพ

ชุมชน “ชุมชนมาตรฐาน หมู่บา้นปลอดการเผา”  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 ของ

บุคคลหลายท่านซ่ึงไม่อาจจะนาํมากล่าวไดท้ั้งหมด โดยผูมี้พระคุณท่านแรกท่ีผูเ้สนอ

ผลงาน/ขอประเมินใคร่ขอขอบคุณเป็นอยา่งสูง ไดแ้ก่ นายอาวรีะ ภคัมาตร์ ผูอ้าํนวยการ

สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 2 ซ่ึงเป็นผูเ้ปิดโอกาสใหรั้บผดิชอบดาํเนินโครงการฯ 

ดงักล่าว รวมทั้งนางศิริวรรณ สุดาจนัทร์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัหนองบวัลาํภู ไดใ้หค้วามรู้ คาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ ดว้ย

ความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน ผูเ้สนอผลงาน/ขอประเมิน จึงใคร่ขอขอบคุณอีกคร้ังมา ณ 

โอกาสน้ี นอกจากน้ีใคร่ขอขอบคุณเครือข่ายฯ ทุกท่าน ซ่ึงถือวา่เป็นผูมี้จิตสาธารณะเพื่อ

ร่วมกนัดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เป็นท่ีน่ายกยอ่งและช่ืนชม อยา่งยิง่ ตลอดจน

ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีส่วนส่ิงแวดลอ้ม สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

จงัหวดัน่าน ท่ีไดช่้วยเหลือและสนบัสนุนใหก้ารดาํเนินโครงการฯ จนนาํไปสู่ผลสาํเร็จ 

 

 

    นายดุษิต ประสิทธ์ิเขตกิจ  

    ผูเ้สนอผลงาน  

 

 



บทคดัย่อ 

 

ปัญหาหมอกควนัท่ีเกิดข้ึนในภาคเหนือ มีสาเหตุการเผาในพื้นท่ีต่างๆ ไดแ้ก่         

การเผาในพื้นท่ีป่าเพื่อหาของป่า ล่าสัตว ์เผากาํจดัวชัพืชในเพื่อทาํการเกษตรในพื้นท่ีป่า 

การเผาในพื้นท่ีเกษตรกรรมในพื้นท่ีราบ เพื่อเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูก และเกิดจากการเผาใน

ท่ีโล่ง ซ่ึงมีจาํนวนมากในเดือนกมุภาพนัธ์ถึงมีนาคมของทุกปี ประกอบกบัสภาพพื้นท่ี

เป็นภูเขาสลบักบัพื้นท่ีราบหรือแอ่งกระทะลกัษณะภูมิประเทศดงักล่าว เป็นปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการระบายมลพิษ โดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศในช่วงดงักล่าวจะมีความกดอากาศสูงจาก

ประเทศจีนปกคลุมพื้นท่ี  ทาํใหอ้ากาศเคล่ือนตวัชา้ เกิดการสะสมมลพิษในอากาศ คือ ฝุ่ น

ละอองและเขม่าควนั เกินระดบัมาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 

เศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว ของจงัหวดัในพื้นท่ีภาคเหนือ ดงันั้น เอกสารแสดงผลงาน

เพื่อขอรับการประเมินฯ ฉบบัน้ี จึงมุ่งแสดงรูปแบบวธีิการท่ีชุมชนใชเ้ป็นมาตรการแกไ้ข

ปัญหาไฟป่าและหมอกควนัท่ีไดผ้ลสาํเร็จเป็นรูปธรรม วเิคราะห์ปัจจยัเกิดเหตุร่วมกบั

ผูน้าํชุมชน และร่วมกนัแสดงความเห็น ต่อเหตุท่ีเกิด และแนวทางการป้องกนัหรือ

ขอ้เสนอระดบันโยบายเพื่อแกไ้ข ปรับปรุง มาตรการฯโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

และทุกภาคส่วน ของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 3 ซ่ึงเป็นการดาํเนินงาน ท่ีมีรูปแบบ 

ขั้นตอนท่ีชดัเจน และมีความต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อนาํเสนอกลไก หรือกระบวนการในการ

สร้างความร่วมมือกบัประชาชน และภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งศึกษารูปแบบการจดัการ

ปัญหาหมอกควนัและไฟป่าระดบัชุมชนโดยชุมชน มีส่วนร่วม 

 ผลการศึกษาพบวา่ รูปแบบ การดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิชุมชนและ

ประชาชนยอมรับมาตรการท่ีชุมชนไดป้ฎิบติัแลว้ส่งผลใหเ้กิดการลดปัญหาหมอกควนัได้

มากท่ีสุดและรองลงมาใน 3 ลาํดบั คือ ลาํดบัท่ี 1 คือมาตรการท่ี 1 ไม่มีการเผา ช่วง 100 

วนั(ปัจจุบนั 60 วนั) ลาํดบัท่ี 2 มาตรการ 5  ส่ือสารประชาสัมพนัธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย   



 
 

 

ข 

 

ลาํดบัท่ี 3 มาตรการ 8 ศนูยอ์าํนวยการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษจากหมอกควนั

ภาคเหนือ 9 จงัหวดั (ศปม.)  

ภาครัฐ ควรกาํหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษจากหมอกควนัและ

ไฟป่า ปรับใชก้ฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั ป่าไม ้ทาง

หลวง ประมวลกฎหมายอาญา ในการจดัการ เป็นตน้ 

ภาคประชาชน ใชก้ฎขอ้บงัคบัหมู่บา้นเป็นขอ้ปฏิบติัและขอ้หา้ม การหา้มเผาป่า 

หากตอ้งการเผากาํจดัเศษซากต่อซงัท่ีเหลือจากการเกษตร ตอ้งจดัทาํแนวกนัไฟ หาก

ละเลยหรือควบคุมไฟท่ีก่อหรือประมาทเลินเล่อปล่อยใหไ้ฟลามเขา้พื้นท่ีผูอ่ื้นหรือท่ี

สาธารณะตอ้งเปรียบเทียบปรับตามอตัราต่อไร่ การประชาคม ทาํขอ้ตกลงของชุมชน เช่น 

ตาํบลขนุน่าน ริบท่ีดินคืนเป็นท่ีปลูกป่า โดย หากบุคคลใดทาํการเผาพื้นท่ีเกษตรของตน

ไม่จดัทาํแนวกนัไฟป้องกนัไฟท่ีสามารถป้องกนัไดจ้ริงตามสมควร หากไฟลุกลามเขา้

พื้นท่ีอ่ืนเป็นจาํนวนเท่าใดจะตอ้งถูกริบท่ีดินของตนนาํมาปลูกป่าและยกใหเ้ป็นของ

ราชการเป็น 2 เท่า การจดัเวรยามเฝ้าระวงัไฟป่าของหมู่บา้นโดยเฉพาะเขตป่าชุมชน 

หมู่บา้นโดยอาสาสมคัร กาํนนัผูใ้หญ่บา้นจดัเวรยามเฝ้าระวงัไฟในพื้นท่ีรับผดิชอบของ

ตนในช่วงวกิฤติหมอกควนัตามท่ีจงัหวดัประกาศ 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ปัญหาหมอกควนัท่ีเกิดข้ึนในภาคเหนือ มีสาเหตุการเผาในพื้นท่ีต่างๆ ไดแ้ก่    การเผาใน

พื้นท่ีป่าเพื่อหาของป่า ล่าสัตว ์เผากาํจดัวชัพืชเพื่อทาํการเกษตรในพื้นท่ีป่า การเผาในพื้นท่ี

เกษตรกรรมในพื้นท่ีราบ เพื่อเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูก และเกิดจากการเผาในท่ีโล่ง เช่น ริมถนน 

ทางรถไฟ  สองฝ่ังคลอง พื้นท่ีสาธารณะ และการเผาในพื้นท่ีรกร้างวา่งเปล่า รวมทั้งกิจกรรมท่ี

ทาํใหเ้กิดฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย เช่น มลพิษจากยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม และการ

ก่อสร้าง เป็นตน้ ซ่ึงมีจาํนวนมากในเดือนกมุภาพนัธ์ถึงมีนาคมของทุกปี  พื้นท่ีภาคเหนือ

ตอนบน ประสบปัญหาหมอกควนัอยา่งรุนแรงในช่วงตน้ปี 2550 ตรวจพบแนวโนม้การเพิ่ม

สูงข้ึนของปริมาณฝุ่ นขนาดเลก็ (PM10) ตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2550 เป็นตน้มา และพบการเพิ่ม

สูงข้ึนอยา่งชดัเจนตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2550 จากขอ้มลูภาพถ่ายดาวเทียมตรวจพบจุด ความร้อน 

(Hotspot) จาํนวนมาก ในพื้นท่ีประเทศไทย พม่า ลาว เวยีดนาม และกมัพชูา และในช่วงเวลา

ดงักล่าวมวลอากาศเยน็เร่ิมปกคลุมพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย สภาพอากาศแหง้

และน่ิงฝุ่ นละอองสามารถแขวนลอยอยูใ่นบรรยากาศ ไดน้าน ไม่สามารถแพร่กระจายออกไปได้

และไม่ตกลงสู่พื้น ก่อใหเ้กิดสภาพฟ้าหลวั มีหมอกควนัปกคลุม ทศันวสิัยตํ่ากวา่ 1 กิโลเมตร ใน

หลายจงัหวดั  เน่ืองมาจากสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขา สูงชนัประกอบกบัอาชีพของประชาชน

ในพื้นท่ีกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือมีอาชีพเกษตรกรรมทาํใหมี้การเผาเศษวชัพชื หรือเผาเพือ่เตรียม

พื้นท่ี ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีสะดวก ประหยดั และง่าย มีผลทาํใหใ้นปี 2552 พบวา่ ตั้งแต่เดือนมกราคม 

- เมษายน จาํนวนวนัท่ีมีปริมาณฝุ่ นเกินมาตรฐาน (120 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเ์มตร) ในพื้นท่ีกลุ่ม

จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 ทั้งส้ินจาํนวน 66 วนั    ซ่ึงจงัหวดัเชียงรายมีจาํนวนวนัท่ีเกิน

มาตรฐานสูงสุด รวมจาํนวน 27 วนั จงัหวดัพะเยา 18 วนั  จงัหวดัน่าน 16 วนั และจงัหวดัแพร่ 5 

วนั คาดวา่มีผูป่้วยท่ีไดรั้บผลกระทบ 109,956 ราย  (สาธารณสุขจงัหวดัในพื้นท่ีกลุ่มจงัหวดั

ภาคเหนือ) ซ่ึงปัญหาดงักล่าวในปี 2553 ยงัมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ รวมปริมาณฝุ่ นเกิน



มาตรฐาน ในพื้นท่ีกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 จาํนวน 99 วนั ซ่ึงแนวโนม้ปัญหาหมอกควนั

และไฟป่าท่ีสูงข้ึน ส่งผลกระทบใหเ้กิดปัญหาดา้นสุขภาพของประชาชน ระบบนิเวศป่าไม ้

ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาํลาย รวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียวของกลุ่ม

จงัหวดัลดลงดว้ย แต่ในปี 2554 ปริมาณฝุ่ นละอองเกินมาตรฐานรวมในพื้นท่ีกลุ่มจงัหวดั

ภาคเหนือตอนบน 2 จาํนวน 7 วนั ซ่ึงลดลงอาจเน่ืองมาจาก ในปีดงักล่าวมีปัจจยัทางดา้นปริมาณ

นํ้าฝนท่ีมากและตกในช่วงดงักล่าวดว้ย แต่ในปี 2555 และ 2556  ปัญหาหมอกควนัและไฟป่าใน

พื้นท่ีกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบนยงัคงสูงข้ึนกวา่ทุกปีท่ีผา่นมา  โดยรวมจาํนวนวนัท่ีปริมาณ

ฝุ่ นละอองขนาดเลก็เกินมาตรฐาน จาํนวน 131 วนั และ 95 วนั  ตามลาํดบั ในปี 2557 

สถานการณ์คุณภาพอากาศใน 9 จงัหวดัภาคเหนือ (จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย ลาํพนู ลาํปาง 

พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และ ตาก) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง          30 เมษายน 2557 พบวา่

ปริมาณฝุ่ นละอองมีค่าสูงเกินเกณฑม์าตรฐาน 47วนั (ปี 2556 ในช่วงเวลาเดียวกนั ปริมาณฝุ่ น

ละอองมีค่าเกินเกณฑม์าตรฐาน 45 วนั) โดยพบปริมาณฝุ่ นละอองเฉล่ีย 24 ชัว่โมง สูงสุด เท่ากบั 

318 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ท่ีตาํบลจองคาํ อาํเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในวนัท่ี 21 

มีนาคม 2557 (ปี 2556 ช่วงเวลาเดียวกนั ปริมาณฝุ่ นละอองมีค่าสูงสุดเท่ากบั 432 ไมโครกรัมต่อ

ลูกบาศกเ์มตร เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2556 ท่ีตาํบลจองคาํ อาํเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน) 

 ในพื้นท่ีจงัหวดัน่าน จากการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละอองในช่วงเดือนมกราคม - 

เมษายน 2558 พบวา่ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็กวา่ 10 ไมครอน ( PM10

 

) เกินมาตรฐาน จาํนวน 

11 วนั โดยมีค่าสูงสุด 197 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ในวนัท่ี 3 มีนาคม พ.ศ.255 8 (ปี 2557 

ค่าสูงสุด 174 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตรในวนัท่ี 2 เมษายน 2557) 

วตัถุประสงค์ 

1) เพือ่ศึกษารูปแบบการจดัการโดยประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาหมอก

ควนัจากไฟป่าและการเผาในท่ีโล่ง พื้นท่ีจงัหวดัน่าน 

 

 



ระยะเวลาดาํเนินการ 

 การดาํเนินงาน ในปีงบประมาณ 2556  -2558 

 

พืน้ทีด่ําเนินการ 

 พื้นท่ีจงัหวดัน่าน โดยมีตาํบลเป้าหมายหลกั 2 ตาํบล คือ  ตาํบลขนุน่าน อาํเภอเฉลิมพระ

เกียรติ และตาํบลศรีษะเกษ อาํเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน 

 

สัดส่วนของผลงาน 

 1. สัดส่วนของงานท่ีขา้พเจา้นายดุษิต ประสิทธ์ิเขตกิจ  ในฐานะนกัวชิาการส่ิงแวดลอ้ม

ชาํนาญการส่วนแผนส่ิงแวดลอ้ม ในฐานะท่ีเคยศึกษาวจิยัเก่ียวกบัปัญหาหมอกควนัและไฟป่าใน

พื้นท่ีจงัหวดัน่าน ไดด้าํเนินการในสัดส่วน ร้อยละ 90 

 2. นางสาวสุรียรั์ตน ์ฟังนิยมอมตะ  สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 10   

 

นิยามศัพท์ทีใ่ช้ ในการศึกษา 

การมีส่วนร่ วมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง กระบวนการซ่ึ งประชา

ชนหรือผมีูส่วนไดส่้วนเสี ยมีโอกาสแสดงทรรศนะ แลกเปล่ียนขอ้มูลและความคิดเห็น เพื่อ

แสวงหาทางเลื อกและการตดัสิ นใจต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงการหรื อกิ จกรรมท่ีเหมาะสมและเป็ 

นท่ียอมรับร่วมกนั โดยทุกฝ่ ายท่ีเก่ียวขอ้งควรไดเ้ขา้ร่ วมตั้งแต่เร่ิ มจนถึงการติดตามและ

ประเมินผล เพือใหเ้กิ ดความเขา้ใจและการรับ รู้เรี ย นรู้การปรับ เปล่ียนโครงการหรือกิจกรรม

ร่วมกนัและมี การส่ือสารสองทาง 

 ประชาชน (The Public) หมายถึง บุคคลท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการป้องกนัและ 

แกไ้ขมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงั หวดัน่าน ประกอบดว้ ย ผูน้าํชุมชนและประชาชน

ท่ีอาศยัอยใูนพื้นท่ีชุมชน ตาํบลขนุน่าน อาํ เภอเฉลิมพระเกียรติ ตาํบลศรีษะเกษ อาํเภอนานอ้ย 

จงัหวดัน่าน  รวมทั้ง เจา้หนา้ท่ีภาครัฐส่ วนท ้องถ่ินท่ีเก่ีย วขอ้ง ไดแ้ก่เจา้หนา้ท่ีสาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัน่าน เจา้หนา้ทีสาํนกังานสาธารณสุข จงัหวดัน่าน 

เจา้หนา้ท่ีสาํนกับริหารพื้นท่ีอนุรักษ ์13เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานเทศบาลตาํบลศรีษะเกษและ

เจา้หนา้ท่ีสานกังานป้ องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัน่าน 

 



  

ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 

1) ทศันคติต่อการเผา ของภาคส่วนในสังคมท่ีแตกต่างกนั เช่น คนในชุมชนเมือง 

นกัท่องเท่ียว  คนในชนบท เกษตรกร เจา้ของโรงแรม หน่วยงานระดบัจงัหวดั หน่วยงานทอ้งถ่ิน 

มีความคิดเห็นต่อการเกิดไฟไหมท่ี้ต่างกนั ทาํใหมี้ความยุง่ยากในการอธิบายปัญหาใหก้บั

กลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั และการยอมรับถึงเหตุผลความจาํเป็นของแต่ละกลุ่ม จึงตอ้งมีการ

จดัเวทีทาํความเขา้ใจหลายคร้ัง และใชข้อ้มูลเชิงประจกัษ ์ท่ีทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกนั เช่น 

สภาพอากาศ ความเจบ็ป่วย จาํนวนการเกิดไฟไหม ้พื้นท่ี ระยะเวลาท่ีเกิดปัญหาหมอกควนั เป็น

ตน้ เพื่อใหแ้ต่ละกลุ่มมีความตระหนกัถึงปัญหา  

2) หน่วยงานราชการมคีวามคุ้นเคยกบัการส่ังการ มอบหมาย จดัการ วธีิการกวา้งๆ 

ทัว่ไป วธีิการทาํงานไดย้ากหรือทาํไม่ได ้ยากต่อความเขา้ใจในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน เน่ืองจากประชาชนมีทศันคติวา่ ส่วนราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีหนา้ท่ี

ตอ้งทาํงานแกไ้ขปัญหาใหก้บัประชาชน ในขณะท่ีแต่ละส่วนราชการมีภารกิจท่ีรับผดิชอบ

แตกต่างกนั จึงตอ้งมีการทาํความเขา้ใจในการจดัทาํแผนร่วมกนั ทาํความเขา้ใจถึงเป้าหมาย

ร่วมกนัของจงัหวดั ท่ีตอ้งการลดปัญหาหมอกควนั โดยตอ้งการสนบัสนุนใหค้วามร่วมมือจาก

ภาคประชาชน ในฐานะผูรั้บผดิชอบกิจกรรมตอ้งพยายามทาํความเขา้ใจกบั ทุกส่วนราชการท่ี

เก่ียวขอ้ง ในการบูรณาการแผนงานโครงการใหส้อดคลอ้งกนั 

3) ทศันคติของประชาชน ต่อนโยบายห้ามเผา ไม่ให้เผา (Zero Burning) แสดงออกใน

ลกัษณะต่อตา้นโดยการเผา แอบเผา เผาเปิดพื้นท่ีเน่ืองจากขอ้จาํกดัของลกัษณะสภาพพื้นท่ีท่ีไม่

เหมาะสมต่อการทาํเกษตรกรรม แต่ไม่ทางเลือก เพื่อหาของป่า เช่น เห็ดถอบ ผกัหวาน ขยาย

พื้นท่ีทาํไร่ขา้วโพดซ่ึงมีแนวโนม้ราคาท่ีดี และเม่ือมีการกาํหนดนโยบายหา้มเผา 100 หรือ 60 

วนัอนัตราย ซ่ึงเป็นระยะเวลานานเกษตรกรบางกลุ่มท่ีจาํเป็นตอ้งมีการเผากาํจดัวชัพืช จึงไม่เห็น

ดว้ยและแสดงการต่อตา้นนโยบายโดยการเผาในช่วงท่ีกาํหนด โดยไม่มีการควบคุมการเผาทาํให้

มีการลุกลามในพื้นท่ีป่าหรือพื้นท่ีสาธารณะในขณะท่ีหน่วยงานท่ีมีความจาํเป็นตอ้งมีการจดัการ

เช้ือเพลิง กมี็ผลต่อภาพลกัษณ์ของหน่วยงานในกิจกรรมลดเช้ือเพลิง ชิงเผา เล่ือนเวลาเผา

ป้องกนัดบัไฟ ดงันั้น จึงตอ้งมีการวางแผน และกาํหนดระยะเวลาร่วมกนัระหวา่งหน่วยงาน

ควบคุมไฟป่า และภาคประชาชนจะเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการไฟป่า ซ่ึงตอ้งมีการใชไ้ฟหรือ

มีการเผาในบางพื้นท่ี            การกาํจดัวชัพืชในพื้นท่ีเกษตรกรรมบนพื้นท่ีสูงชนั การทาํแนวกนั



ไฟในพื้นท่ีเส่ียง เพื่อเป็นการป้องกนัการลุกลามเขา้ในพื้นท่ีป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ หรือป่าตน้

นํ้าลาํธาร   

4) การจัดทาํแผนเพือ่ควบคุมและป้องกนัการเกดิหมอกควนัส่วนใหญ่มาจากภาค

ราชการส่วนกลาง ขาดการมีส่วนร่วมจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขาดงบประมาณรองรับ 

มุ่งใหค้วามสาํคญัเฉพาะผลกระทบท่องเท่ียว และผลกระทบต่อสุขภาพ ซ่ึงความเสียหายหรือ

ผลกระทบ ยงัเป็นเพยีงตวัเลขการประมาณการณ์และมีหลายปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และละเลยคน

ส่วนใหญ่ในภาคเกษตรท่ีจาํเป็นตอ้งใชไ้ฟในการทาํการเกษตร แผนงานโครงการส่วนใหญ่จึง

มุ่งเนน้การหา้มเผาหรือไม่ใหเ้ผา แต่ยงัขาดทางเลือกหรือวธีิการท่ีปฏิบติัไดจ้ริง จึงมีความยุง่ยาก

ต่อการทาํความเขา้ใจถึงสภาพปัญหาใหก้บัประชาชนบางกลุ่มโดยเฉพาะประชาชนท่ีประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม หรือประชาชนในพื้นท่ีสูง ดงันั้นควรกาํหนดแผนงานโครงการท่ีสนบัสนุน

ใหมี้ความเหมาะสมกบัสภาพปัญหาของแต่ละพื้นท่ี กาํหนดพื้นท่ีเร่งด่วนในการดาํเนินงาน 

กาํหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังานระหวา่งภาครัฐและภาคประชาชน จดัหาอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ งบประมาณ ท่ีตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน เพื่อดาํเนินกิจกรรมร่วมกนัในรูปของ

คณะกรรมการในแต่ละหมู่บา้น กาํหนดเป้าหมาย ตวัช้ีวดั และการประเมินผลร่วมกนัระหวา่ง

ภาครัฐและภาคประชาชน 

 

ประโยชน์ของผลงาน 

1) สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 3 และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง นาํมาตรการไป

ดาํเนินการภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการเผาในท่ีโล่ง  ในพื้นท่ีจงัหวดั

น่าน สนบัสนุนและส่งเสริมใหห้น่วยงานต่างๆใชเ้ป็นกรอบการดาํเนินการในระดบัตาํบล

หมู่บา้น 

2) ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ไดแ้ก่ ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี ปริมารฝุ่ นละอองขนาดเลก็ในช่วง

วกิฤติ ความถ่ีการเกิดปัญหา ความรุนแรง ทาํใหห้น่วยงานและประชาชนในพื้นท่ีมีความเขา้ใจท่ี

ชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

3) บทเรียนในการดาํเนินกิจกรรมระดบัตาํบลหมู่บา้น ในพื้นท่ีท่ีมีความพร้อมของ

ผูน้าํทอ้งท่ี และชุมชนมีความเขม้แขง็ ทาํใหมี้ตวัอยา่งแนวทางเสริมสร้างศกัยภาพชองชุมชนใน

การจดัทาํแผนควบคุมการเผาในท่ีโล่งในระดบัชุมชน และประชาชนในพื้นท่ีไดพ้ิจารณา

ทางเลือกท่ีเหมาะสมกนั 
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บทที่  2 

แนวคดิ  ทฤษฎ ี เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การศึกษาบทบาทของหน่วยงานระดบัภูมิภาคและทอ้งถ่ิน ในการแกไ้ขปัญหา

วกิฤติหมอกควนั ในพื้นท่ี จงัหวดัน่าน  ผูศึ้กษาไดศึ้กษาแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารและ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาดงัน้ี 

1. แนวคิดการมีส่วนร่วม 

2. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัมลพษิทางอากาศ 

3. การจดัการปัญหามลพิษหมอกควนั 

4. การบริหารจดัการไฟป่าและหมอกควนัภาครัฐ 

5. ขอ้มูลจงัหวดัน่านและพื้นท่ีศึกษา 

6. เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

7. กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา 

 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วม 

 William W. Reeder (1974:39) ใหค้วามหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน

หมายถึงการมีส่วนร่วมในการปะทะสังสรรคท์างสังคมซ่ึงรวมทั้งการมีส่วนร่วมของ

ปัจเจกบุคคลและการมีส่วนร่วมของกลุ่ม 

 Peter Oakley and David Marsden (1991:17-20) กล่าวถึงความหมายของการ           

มีส่วนร่วมของประชาชนไปสัมพนัธ์กบัเร่ืองการสร้างประชาธิปไตยทางการเมืองหรือ

มิฉะนั้นกเ็อาไปเก่ียวพนักบักระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคมหรือการเติบโต ตามคาํ

วา่ “พฒันา” “ช้ีนาํ” หรือท่ีใชก้นับ่อยๆคือ “มีส่วนร่วม” ท่ีรัฐบาลใช ้

 ยุวฒัน์วุฒิเมธี(2526:20) กล่าววา่การมีส่วนร่วมหมายถึงการเปิดโอกาสให้

ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการคิดริเร่ิมการพิจารณาตดัสินใจการร่วมปฏิบติัและร่วม

รับผดิชอบ ในเร่ืองต่างๆอนัมีผลกระทบถึงตวัประชาชน 
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 นิรันดร์จงวุฒิเวศย์ (2524:183) กล่าววา่การมีส่วนร่วมหมายถึงการเก่ียวขอ้ง

ทางดา้นจิตใจและอารมณ์ (Mental and Emotional involvement) ของบุคคลหน่ึงใน

สถานการณ์กลุ่ม(Group situation) ซ่ึงผลของการเก่ียวขอ้งดงักล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้

กระทาํการให ้(Contribution) บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นกบัทั้งทาํใหเ้กิดความรู้สึก

ร่วมรับผดิชอบกบักลุ่มดงักล่าวดว้ย 

 ไพรัตน์เตชะรินทร์(2527:6) กล่าววา่การมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึง

กระบวนการท่ีรัฐบาลทาํการส่งเสริมชกันาํสนบัสนุนการสร้างโอกาสใหป้ระชาชนใน

ชุมชนทั้งรูปแบบส่วนบุคคลกลุ่มชนสมาคมมูลนิธิและองคก์ารอาสาสมคัรรูปแบบต่างๆ

ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองรวมกนั 

 ปรัชญาเวสารัชช์(2528:5) ใหค้วามหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนวา่

หมายถึงการท่ีประชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้งโดยการใชค้วามพยายามหรือใชท้รัพยากรบางอยา่ง

ส่วนตนในกิจกรรมซ่ึงมุ่งสู่การพฒันาของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมตอ้งมีองคป์ระกอบ

ดงัน้ี 

  1. ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา 

  2. ผูเ้ขา้ร่วมไดใ้ชค้วามพยายามบางอยา่งส่วนตวัเช่นการคิดความรู้

ความสามารถแรงงานหรือทรัพยากรบางอยา่งเช่นเงินและวสัดุในการพฒันา 

 สัญญาสัญญาววิฒัน์(2540:288) ใหค้วามหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน

วา่หมายถึงพฤติกรรมอนัประกอบดว้ยการร่วมและสมยอมตามพฤติกรรมท่ีคาดหวงัของ

กลุ่มทางการและไม่ใช่ทางการหรือในความหมายกคื็อการท่ีประชาชนก่อใหเ้กิดส่ิงต่างๆ

ร่วมกนันัน่เอง  

 พรชัยรัศมแีพทย์(2541:225-226) ใหค้วามหมายของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนไวด้งัน้ี 

  1. ความหมายอยา่งกวา้งการมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึงการท่ี

ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายของประเทศและการบริหารประเทศ

โดยผา่นกระบวนการทางการเมืองเช่นการเป็นผูบ้ริหารพรรคการเมืองการเป็นสมาชิก

พรรคการเมืองการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรการเป็นรัฐมนตรีการเป็นคณะรัฐมนตรี
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เป็นตน้รวมถึงการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหารทอ้งถ่ินและการเป็นสมาชิกสภา

ทอ้งถ่ินดว้ย 

  2. ความหมายอยา่งแคบการมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึงการท่ี

ประชาชนเขา้ไปช่วยสนบัสนุนงานซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีของรัฐโดยกระทาํการ

ภายในกรอบของกฎหมายหรือนโยบายของรัฐ 

 วนัรักษ์มิ่งมณนีาคนิ(2531: 101) กล่าวถึงความหมายของการมีส่วนร่วมวา่เป็น

การเขา้ร่วมอยา่งแขง็ขนัและเตม็ท่ีของกลุ่มบุคคลผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียในทุกขั้นตอน

ของโครงการหรืองานพฒันาชนบทโดยเฉพาะอยา่งยิง่การมีส่วนร่วมในอาํนาจการ

ตดัสินใจและหนา้ท่ีความรับผดิชอบการมีส่วนร่วมเป็นเคร่ืองประกนัวา่ส่ิงท่ีผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียตอ้งการมากท่ีสุดนั้นจกัไดรั้บการตอบสนองและทาํให้มีความเป็นไปไดม้ากข้ึน

กวา่ผูเ้ขา้ร่วมทุกคนจะไดรั้บประโยชนเ์สมอกนัไป 

 Matthias Stiefel และ Andrew Pearse (อา้งในปรัชญาเวสารัชช,์ 2528: 5-6) ได้

เสนอมุมมองของการมีส่วนร่วมใน 5 มิติคือ 

  1. การมีส่วนร่วมเป็นการประจนัหนา้ (Confrontation) คือเป็นการสะทอ้น

การแจกแจงแบ่งสรรอาํนาจในการตดัสินใจท่ีผดิไปจากเดิมจึงอาจเป็นการประจนัหนา้

ระหวา่งกลุ่มผลประโยชนก์ลุ่มสังคมกลุ่มชนชั้นต่างๆกบัหน่วยงานท่ีตั้งข้ึนอยา่งมัน่คง

แลว้และไม่ยอมเปล่ียนแปลง (Immobile Establishments) ซ่ึงหมายถึงหน่วยงานของทาง

ราชการ 

  2.การมีส่วนร่วมเป็นเร่ืองของกลุ่มและขบวนการในการเขา้กลุ่ม (Group 

and Process) ซ่ึงหมายถึงหน่วยงานของทางราชการ 

  3. การมีส่วนร่วมเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล (Individual) จากคาํ

นิยามการมีส่วนร่วมเป็นเร่ืองของพฤติกรรมกลุ่มแต่ขณะเดียวกนัการตดัสินใจเขา้ร่วม

เป็นเร่ืองเฉพาะบุคคล 

  4.การมีส่วนร่วมเป็นโครงการ (Project) ในวงราชการหรือองคก์าร

ระหวา่งประเทศการมีส่วนร่วมของประชาชนจะมุ่งไปท่ีโครงการซ่ึงถูกกาํหนดข้ึนเพือ่

ส่งเสริมการพฒันาเฉพาะดา้นและมุ่งใหผู้ไ้ดรั้บผลประโยชนมี์ส่วนร่วมในบางระดบัแต่

จะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัลกัษณะของโครงการ 
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  5.การมีส่วนร่วมเป็นนโยบาย (Policy Making) ตามความหมายกวา้งเป็น

การมองการมีส่วนร่วมเป็นเร่ืองเดียวกบัการเป็นประชาธิปไตยคือการยอมรับให้

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย 

 เดชกาญจนางกูร(2547: 4) ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมวา่เป็นการแบ่งงาน

กนัทาํตามบทบาทและหนา้ท่ีของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งซ่ึงจะตอ้งมีการบูรณาการในดา้น

ความรู้ความคิดและความเขา้ใจใหถู้กตอ้งตรงกนัเพื่อทาํใหผู้มี้ส่วนร่วมปฏิบติังานหรือ

กระทาํกิจกรรมต่าง ขๆองโครงการใหป้ระสานเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและเป็นจงัหวะ

เดียวกนัจึงจะทาํใหก้ารปฏิบติัร่วมกนัสัมฤทธ์ิผลอยา่งมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิด

ประสิทธิผลสูงสุดตามท่ีผูมี้ส่วนร่วมทุกคนปรารถนา 

 โดยสรุปแลว้ คาํวา่ “การมีส่วนร่วม” หรือ “Participation” เป็นคาํท่ีหมายถึง การ

มีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัล่างของสังคม ซ่ึงแต่เดิมไม่เคยมีสิทธ์ิมีเสียงในการ

พฒันาแต่อยา่งใด บดัน้ีมีผูเ้ห็นความสาํคญัและปรารถนาจะใหเ้ขาเหล่านั้น เขา้มามีสิทธ์ิ

เสียงในการกาํหนดชะตาชีวติของตนเอง มิใช่เป็นผูถู้กกระทาํแต่ฝ่ายเดียว 

 

 ไพรัตน์เตชะรินทร์ (ทวทีองหงศว์วิฒัน์ : 2527, 23 อา้งถึงในสิทธิภาพเมืองคุม้: 

2538, 23) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนดงัน้ี 

  1. ร่วมกนัทาํการศึกษาคน้ควา้ปัญหาและสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน

ชุมชนตลอดจนความตอ้งการของชุมชน 

  2. ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบและวธีิการพฒันาเพื่อแกไ้ขและลดปัญหา

ของชุมชนหรือเพื่อสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ท่ีเป็นประโยชนต่์อชุมชนหรือสนองความตอ้งการ

ของประชาชน 

  3. ร่วมนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขจดัและ

แกไ้ขปัญหาและสนองความตอ้งการของสังคม 

  4. ร่วมตดัสินใจท่ีเป็นประโยชนใ์นการท่ีจะใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั

ใหเ้ป็นประโยชนต่์อส่วนรวม 

  5. ร่วมจดัหรือปรับปรุงระบบบริหารงานพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
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  6. ร่วมลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตน 

  7. ร่วมปฏิบติัตามนโยบายแผนงานโครงการและกิจกรรมใหบ้รรลุตาม

เป้าหมาย   

8. ร่วมติดตามควบคุมและประเมินผลบาํรุงรักษาโครงการและกิจกรรมท่ี

กาํหนดไวโ้ดยเอกชนและรัฐบาลใหใ้ชป้ระโยชนไ์ดต้ลอดไป 

 

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในระบบราชการเป็นกระบวนการท่ีจะนาํมาใชใ้น

การพฒันาและเปล่ียนแปลงโครงสร้างเดิม สามารถใชส้นบัสนุนกิจกรรมหรือการ

ดาํเนินงานใหเ้กิดความชดัเจนของแนวทางตามท่ีกาํหนดไว ้ผูศึ้กษาไดร้วบรวมแนวคิด

และทฤษฎีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมในระบบราชการ 

หมายถึง การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนของสังคมไดเ้ขา้มามี

ส่วนร่วมกบัภาคราชการนั้น International Association for Public Participation ไดใ้ห้

ความหมาย “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ไวว้า่ “เป็นกระบวนการท่ีนาํเอาประชาชน

เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั หรือ กระบวนการตดัสินใจร่วมกนั 

และ ใชข้อ้มูลความเห็นของประชาชนเป็นส่วนประกอบในการตดัสินใจ”และกรม

อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ไดใ้หค้าํอธิบายวา่ การ

เปิดโอกาสใหป้ระชาชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนของสังคมไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบั

ภาครัฐ ซ่ึงสามารถจะแบ่งระดบัของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 5 

ระดบั ดงัน้ี 

  1. การใหข้อ้มูลข่าวสาร Inform ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ระดบัตํ่าท่ีสุด แต่เป็นระดบัท่ีสาํคญัท่ีสุด เพราะเป็นกา้วแรกของการท่ีภาครัฐจะเปิด

โอกาสใหป้ระชาชนเขา้สู่กระบวนการ มีส่วนร่วมในเร่ืองต่างๆ วธีิการใหข้อ้มูลสามารถ

ใชช่้องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารส่ิงพิมพ ์การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นทางส่ือต่าง ๆ การ

จดันิทรรศการ จดหมายข่าว การจดังานแถลงข่าว การติดประกาศ และการใหข้อ้มูลผา่น

เวบ็ไซต ์
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  2. การรับฟังความคิดเห็น Consult เป็นกระบวนการท่ีเปิดใหป้ระชาชนมี

ส่วนร่วมในการใหข้อ้มูล ขอ้เทจ็จริง และความคิดเห็นเพื่อประกอบการตดัสินใจของ

หน่วยงานภาครัฐดว้ยวธีิต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การสาํรวจความคิดเห็น การ

จดัเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผา่นเวบ็ไซต ์

  3. การเก่ียวขอ้ง Involve เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน

การปฏิบติังาน หรือร่วมเสนอแนะทางท่ีนาํไปสู่การตดัสินใจ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้

ประชาชนวา่ขอ้มูลความคิดเห็น และความตอ้งการของประชาชนจะถูกนาํไปพิจารณา

เป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพิจารณา

ประเดน็นโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจดัตั้งคณะทาํงานเพื่อเสนอแนะประเดน็

นโยบาย 

  4. ความร่วมมือ Collaboration เป็นการใหก้ลุ่มประชาชน ผูแ้ทนภาค

สาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุน้ส่วนกบัภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตดัสินใจ และมี

การดาํเนินกิจกรรมร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง เช่น คณะกรรมการท่ีมีฝ่ายประชาชนร่วมเป็น

กรรมการ 

  5. การเสริมอาํนาจแก่ประชาชน Empower เป็นขั้นท่ีใหบ้ทบาท

ประชาชนในระดบัสูงท่ีสุด โดยใหป้ระชาชนเป็นผูต้ดัสินใจ เช่น การลงประชามติใน

ประเดน็สาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุนหมู่บา้นท่ีมอบอาํนาจใหป้ระชาชนเป็นผู ้

ตดัสินใจทั้งหมด การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน อาจทาํไดห้ลายระดบั และ

หลายวธีิ ซ่ึงบางวธีิสามารถทาํไดอ้ยา่งง่าย ๆ แต่บางวธีิกต็อ้งใชเ้วลา ข้ึนอยูก่บัความ

ตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชน ค่าใชจ่้ายและความจาํเป็นในการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนจึงตอ้งมี

การพฒันาความรู้ความเขา้ใจในการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งแก่ประชาชน การรับฟัง

ความคิดเห็น การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มา มีส่วนร่วม รวมทั้งพฒันาทกัษะและ

ศกัยภาพของขา้ราชการทุกระดบัควบคู่กนัไปดว้ย จากหลกัการและความจาํเป็นดงักล่าว

ทาํใหก้ารพฒันาระบบราชการท่ีผา่นมาไดรั้บการพฒันากระบวนการบริหารราชการ ท่ี

สนบัสนุนการปรับกระบวนการทาํงานของส่วนราชการ ท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้
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มามีส่วนร่วมมากข้ึน หรือท่ีเรียกวา่ "การบริหารราชการแบบ มีส่วนร่วมท่ีมา 

www2.diw.go.th/ppp/PDF/people.PDF 

 นอกจากน้ี กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ยงัใหข้อ้คิดเห็นถึงกระบวนการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในส่วนของการบริหารราชการ วา่อาจจะไม่จาํเป็นตอ้งไปถึง

ระดบั 5 คือ เสริมพลงัอาํนาจ ซ่ึงแสดงถึงการมีส่วนร่วมในระดบัสูงสุด แต่ในการ

บริหารงานราชการปกติ การทาํใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในระดบั 1 - 3 กถื็อวา่ใชไ้ดแ้ลว้ 

สาํหรับระดบั 4 และ 5 นั้น สามารถดาํเนินการไดใ้นบางงาน/ภารกิจ 

 ทั้งน้ี การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา กคื็อ กระบวนการท่ีเช่ือมโยง

ระหวา่งภาครัฐ และภาคีอ่ืน ๆ นอกจากภาครัฐ เช่น ธุรกิจเอกชน ประชาชน ชุมชน และ

องคก์รต่างๆ ใหไ้ดมี้โอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในการคิด ตดัสินใจ เพราะการพฒันาท่ีทรง

พลงัและยัง่ยนืในสังคมประชาธิปไตย เกิดจากการพฒันาท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนได้

ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมแรงร่วมใจในการดาํเนินการ และร่วมรับประโยชนจ์ากการ

พฒันาการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของภาคราชการท่ีมาจากทุกภาคส่วนของสังคม  

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ประชาชนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และชุมชนทอ้งถ่ิน จะช่วยทาํให้

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ มีความใกลชิ้ดกบัประชาชนไดรั้บทราบความตอ้งการและปัญหาท่ี

แทจ้ริง ลดความขดัแยง้และต่อตา้น ทั้งยงัเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้าง

ใหป้ระชาชน ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจในประเดน็สาธารณะ ซ่ึงเป็นบทบาทท่ีหน่วยงาน

ภาคราชการจะตอ้งดาํเนินการใหเ้กิดข้ึน 

 

2.2ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัมลพษิทางอากาศ 
  พระราชบัญญตัส่ิงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาตพิ.ศ. 2535ได้

กาํหนดคาํนิยามเก่ียวกบัปัญหามลพิษในส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

  มลพษิ หมายความวา่ ของเสีย วตัถุอนัตราย และมลสารอ่ืน ๆ รวมทั้งกากตะกอน

หรือส่ิงตกคา้งจากส่ิงเหล่านั้นท่ีถูกปล่อยท้ิงจากแหล่งกาํเนิดมลพิษ หรือท่ีมีอยูใ่น

ส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ ซ่ึงก่อใหเ้กิดหรืออาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

หรือภาวะท่ีเป็นพษิภยัอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนได ้และใหห้มายความ
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รวมถึง รังสี ความร้อน แสง เสียง กล่ิน ความส่ันสะเทือน หรือเหตุราํคาญอ่ืน  ๆท่ีเกิดหรือ

ถูกปล่อยออกจากแหล่งกาํเนิดมลพิษดว้ย 

  ภาวะมลพษิ หมายความวา่ สภาวะท่ีส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลงหรือปนเป้ือนโดย

มลพิษซ่ึงทาํใหคุ้ณภาพของส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรมลง เช่น มลพิษทางนํ้า มลพิษทาง

อากาศ มลพิษในดิน 

แหล่งกาํเนิดมลพษิ หมายความวา่ ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร 

ส่ิงก่อสร้าง ยานพาหนะ สถานท่ีประกอบกิจการใด ๆ ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของมลพิษ 

อากาศเสีย หมายความวา่ ของเสียท่ีอยูใ่นสภาพเป็นไอเสีย กล่ินควนั ก๊าซ เขม่า 

ฝุ่ นละออง เถา้ถ่าน หรือมลสารอ่ืนท่ีมีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตวัอยูใ่น

บรรยากาศได ้

ปัญหามลพษิหมอกควนั ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี หมายถึง การท่ีอากาศมีสารเจือปน 

แปลกปลอมอยูต่ ั้งแต่ 1 ชนิดหรือมากกวา่ อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายรบกวนชีวติความ

เป็นอยูอ่ยา่งปกติสุขของมนุษย ์สตัวแ์ละพชื รวมทั้งอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ

ทรัพยสิ์นหรืออาจทาํใหเ้สียทศันวสิัยจนเป็นเหตุใหย้านพาหนะท่ีสัญจรไม่สามารถไปมา

ไดต้ามปกติ สารเจือปนเหล่านั้น ไดแ้ก่ ฝุ่ นละออง  ก๊าซ  กล่ิน  และไอระเหย อ่ืน ๆ เป็น

ตน้  ในกรณีจงัหวดัภาคเหนือตอนบน สารมลพิษหลกั  คือ  ฝุ่ นละออง ฝุ่ นข้ีเถา้  เขม่า

ควนั  หมอกควนัจากการเผาในพื้นท่ีโล่ง ไฟป่า และจากการจราจร 

แหล่งกาํเนิดสารมลพษิทางอากาศ (Sources of Pollution) แบ่งออกไดเ้ป็น3 

ประเภท คือ(กรมควบคุมมลพิษ, 2550) 

 1) แหล่งกาํเนิดตามธรรมชาต ิเป็นแหล่งกาํเนิดท่ีก่อใหเ้กิดและระบายมลพิษทาง

อากาศสู่อากาศ โดยเป็นไปตามกระบวนการทางธรรมชาติ ไม่มีการกระทาํของมนุษยเ์ขา้

ไปเก่ียวขอ้ง เช่น จากภูเขาไฟระเบิด ไฟป่า ก๊าซมีพิษในธรรมชาติ การเน่าเป่ือยของการ

หมกั การปลิวกระจายของดิน การระเหยของยาพิษ การปลิวกระจายของเมด็และสปอร์พืช  

 2) แหล่งกาํเนิดทีเ่ป็นกจิกรรมหรือการกระทาํของมนุษย์ เป็นแหล่งกาํเนิดท่ีมนุษย์

หรือกิจการท่ีมนุษยก์ระทาํ เป็นตวัการท่ีทาํใหเ้กิดการระบายสารมลพิษทางอากาศออกสู่

อากาศ ซ่ึงแหล่งกาํเนิดท่ีมนุษยก์ระทาํแบ่งไดอี้ก 2 ประเภท คือ 
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  2.1 แหล่งกาํเนิดท่ีมนุษยก์ระทาํท่ีเคล่ือนท่ีได ้(Moving source) เช่น รถยนต ์

เคร่ืองบิน รถไฟ 

2.2 แหล่งกาํเนิดท่ีมนุษยก์ระทาํอยูก่บัท่ี (Stationary source) ซ่ึงแบ่งออกได้

เป็น 2 พวกใหญ่คือ 

   - การเผาเช้ือเพลิงประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ โรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลงั

ความร้อน หมอ้นํ้าในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง  ๆ

   - กระบวนการผลิตต่างๆ ไดแ้ก่ กระบวนการผลิตต่างๆ ในโรงงาน

อุตสาหกรรม เช่น การกลัน่นํ้ามนั การผลิตปูนซีเมนต์ 

3. แหล่งทุติยะ (แหล่งเชิงซ้อน) ไดแ้ก่ อนุภาคซลัเฟตและไนเตรต  ฝนฤทธ์ิกรด 

และการแขวนลอยของสารพษิจากผวิดิน 

 

 ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเกดิมลพษิทางอากาศ 

ลกัษณะภูมอิากาศ 

1) อุณหภูมิ ตามปกติอากาศบนผวิโลกจะอุ่นและลอยตวัสูงข้ึน ซ่ึงขณะท่ี

อากาศอุ่นจะพามลพิษจากระดบัพื้นดินข้ึนไปดว้ย บางคร้ังอาจลอยไปจนถึงชั้นของ

อากาศเยน็ท่ีอยูข่า้งบนกลุ่มอากาศอุ่นเบากวา่จึงลอยสูงข้ึนไปอยูเ่หนือกลุ่มอากาศเยน็ท่ี

หนกักวา่ ทาํใหเ้กิดสภาพอากาศแปรปรวน หรือเรียกวา่ อุณหภูมิทวนกลบั 

2) ทิศทางและความเร็วลม ลมจะเป็นตวัพดัส่ิงสกปรกไปจากแหล่งหรือ

พื้นท่ีท่ีกาํลงัมีมลพิษทางอากาศไปสู่พื้นท่ีอ่ืนตามทิศทางลม 

3) ฝน จะช่วยชะลา้งส่ิงสกปรกท่ีตกคา้งอยูใ่นชั้นบรรยากาศใหต้กลงสู่

พื้นดินได ้

4)ความช้ืน จะทาํใหก้ารก่อตวัของอากาศและส่ิงสกปรกกลายเป็นหมอก

ควนั 
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  ลกัษณะภูมปิระเทศ 

1) พื้นท่ีราบ จะทาํใหส่ิ้งสกปกรกท่ีลอยอยูใ่นอากาศถูกพดัพาถ่ายเทไดง่้าย 

2) พื้นท่ีท่ีมีภูเขาลอ้มรอบ หรือเป็นแอ่งกระทะ ทาํใหเ้กิดการสะสมของ

อากาศไดม้าก และมกัทาํใหเ้กิด “ภาวะอุณหภูมิทวนกลบั” ไดง่้าย 

3) พื้นท่ีหุบเขา ทาํใหก้ารไหลถ่ายเทของอากาศเสียมีจาํกดั 

 

  การเผาในทีโ่ล่ง  ในฤดูแลง้ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมกัจะกาํจดัวชัพืชโดยการ

เผานอกจากนั้น การท่ีชาวไร่ชาวนายงันิยมกาํจดัเศษพืชผกัท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชนไ์ด้

แลว้ หลงัฤดูกาล เช่น ตอขา้ว ฟาง เศษผกั ฝักขา้วโพดโดยการเผา จึงทาํใหก้ารเผาในท่ี

โล่งเป็นสาเหตุอีกประการหน่ึงของการสร้างปัญหาหมอกควนั นอกจากนั้นในพื้นท่ีโล่ง

ยงัมีธุรกิจบางประเภท ท่ีสร้างปัญหาหมอกควนั เช่น การเผาขยะ ควนัจากโรงงาน เป็น

ตน้  

 

  การเผาป่า สภาพพื้นท่ีสูงของจงัหวดัน่านมีชนเผา่ต่าง ๆ อาศยัทาํกินอยู ่

โดยทัว่ไปวถีิชีวติของคนพื้นท่ีสูงบางเผา่พนัธุมี์วถีิการเพาะปลูกแบบไร่เล่ือนลอย และ

นิยมเผาป่าเพื่อขยายพื้นท่ีการเพาะปลูก และเพื่อกาํจดัเศษวสัดุเหลือใชจ้ากการปลูกพืชไร่ 

จากขอ้มูลดาวเทียมและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในเร่ืองความสัมพนัธ์ของพื้นท่ีไฟป่ากบั

การเกิดมลภาวะทางอากาศ พบวา่ พื้นท่ีไฟป่ามีการขยายตวัมากข้ึน และผลจากไฟป่า

เหล่านั้นสร้างปัญหามลภาวะหมอกควนัอยา่งมาก  

 

  การเผาไหม้อืน่ๆ ไดแ้ก่ การเผาขยะ การปล่อยควนัเสียจากรถยนตแ์ละ

โรงงาน  แมว้า่จะไม่มีขอ้มูลท่ีชดัเจนวา่  สัดส่วนของการสร้างมลภาวะทางอากาศท่ีเกิด

จากสงัคมเมืองมีปริมาณเท่าไร เพราะขาดการศึกษาและบนัทึกขอ้มลูอยา่งต่อเน่ืองแต่

เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปวา่ส่วนหน่ึงของหมอกควนัเกิดจากการเผาขยะ เศษไม้ ก่ิงไม ้การ

เผาอิฐ การเผาถ่าน และ ควนัพิษจากโรงงานและรถยนต ์ เป็นตน้ 
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2.3การจดัการปัญหามลพษิหมอกควนั 

 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ของประเทศไทยมีการ

กาํหนดไวใ้นหลายระดบั โดยมีกาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาล กฎหมาย 

แผนงานและมาตรการ แต่ละระดบั โดยมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการปัญหามลพิษ

หมอกควนั ดงัน้ี 

 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 2550 ไดร้ะบุไวใ้นส่วนท่ี 8 

แนวนโยบายดา้นท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม มาตรา 85 รัฐตอ้ง

ดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม ดงัต่อไปน้ี 

 (1) กาํหนดหลกัเกณฑก์ารใชท่ี้ดินใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ โดยใหค้าํนึงถึง 

ความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ทั้งผนืดิน ผนืนํ้า วถีิชีวติของชุมชน

ทอ้งถ่ิน และการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ และกาํหนดมาตรฐาน

การใชท่ี้ดินอยา่งย ัง่ยนืโดยตอ้งใหป้ระชาชนในพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากหลกัเกณฑ์

การใชท่ี้ดินนั้นมีส่วนร่วมใน การตดัสินใจดว้ย 

 (2) กระจายการถือครองท่ีดินอยา่งเป็นธรรมและดาํเนินการใหเ้กษตรกรมี

กรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิในท่ีดินเพือ่ประกอบเกษตรกรรมอยา่งทัว่ถึงโดยการปฏิรูปท่ีดิน

หรือวธีิอ่ืน รวมทั้งจดัหา แหล่งนํ้าเพื่อใหเ้กษตรกรมีนํ้าใชอ้ยา่งพอเพียงและเหมาะสมแก่

การเกษตร 

 (3) จดัใหมี้การวางผงัเมือง พฒันา และดาํเนินการตามผงัเมืองอยา่งมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อประโยชนใ์นการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยา่ง

ย ัง่ยนื 

  (4) จดัใหมี้แผนการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอยา่ง

เป็นระบบ และเกิดประโยชนต่์อส่วนรวม ทั้งตอ้งใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน 

บาํรุงรักษา และใชป้ระโยชน ์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ

อยา่งสมดุล 

 (5) ส่งเสริม บาํรุงรักษา และคุม้ครองคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามหลกัการพฒันาท่ี

ย ัง่ยนื ตลอดจนควบคุมและกาํจดัภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ และ
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คุณภาพชีวติของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทอ้งถ่ิน และองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ตอ้งมีส่วนร่วมในการกาํหนด แนวทางการดาํเนินงาน 

 

 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2550-2554)กาํหนดไว้

ในบทท่ี 5 ยทุธศาสตร์การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความ

มัน่คง ของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ไดก้าํหนดแนวทางการพฒันา ขอ้ 3.2 การ

สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (2) การพฒันา

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพือ่ลดมลพษิและควบคุมกิจกรรมท่ีจะส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพชีวติ (2.5) ควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคการขนส่ง อุตสาหกรรม ก่อสร้าง 

การเผาในท่ีโล่ง และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีทาํใหเ้กิดภาวะโลกร้อนและการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเร่งปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนท่ีปราศจากมลพษิ เช่น 

รถไฟฟ้า เป็นตน้ สนบัสนุนการใชเ้คร่ืองยนตแ์ละพลงังานสะอาด โดยเฉพาะในระบบ

ขนส่งสาธารณะ การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเมือง และสนบัสนุนมาตรการกลไกการพฒันาท่ี

สะอาด (Clean Development Mechanism - CDM) และ(2.6) ยกระดบัขีดความสามารถ

และเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการกาํจดั/บาํบดัมลพษิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ทั้งทางดา้นวชิาการ บุคลากรและงบประมาณ ควบคู่กบัการสร้างจิตสาํนึก และกระจาย

อาํนาจการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไปยงัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน และชุมชน ในการร่วมติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวงั กาํหนดเง่ือนไขดา้น

งบประมาณเพือ่จูงใจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับผดิชอบในการแกไ้ขปัญหา

ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการจดัเกบ็ค่าบาํบดันํ้าเสีย และค่ากาํจดัขยะเพื่อนาํมาใชใ้นการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน จดัทาํศนูยจ์ดัการขยะรวมหรือการลงทุนร่วมกนั รวมทั้ง

จดัใหมี้ระบบการชดเชยท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมใหแ้ก่ชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ

ดาํเนินการของรัฐ และ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น การทาํหลุมฝังกลบหรือเตาเผา

ขยะ และระบบบาํบดันํ้าเสีย เป็นตน้ (ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ, 2550)  
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 พระราชบัญญตัส่ิงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535ได้

กาํหนดไวใ้นส่วนท่ี 1 มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเพื่อประโยชนใ์นการส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใหค้ณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ กาํหนดมาตรฐานคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม ในเร่ือง มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปโดยการกาํหนด

มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งอาศยัหลกัวชิาการกฎเกณฑแ์ละหลกัฐานทาง

วทิยาศาสตร์เป็นพื้นฐานและจะตอ้งคาํนึงถึงความเป็นไปไดใ้นเชิงเศรษฐกิจ สังคมและ

เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งดว้ย 

 มาตรา 36 กาํหนดใหมี้แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม อาจจดัทาํเป็นแผนระยะสั้น 

ระยะกลางหรือระยะยาวไดต้ามความเหมาะสม และควรจะตอ้งประกอบดว้ยแผนงานและ

แนวทางการดาํเนินงานในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

1) การจดัการคุณภาพอากาศ นํ้า และคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในเร่ืองอ่ืน ๆ  

2) การควบคุมมลพษิจากแหล่งกาํเนิด 

3) การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือส่ิงแวดลอ้ม

ศิลปกรรม 

4) การประมาณการเงินงบประมาณแผน่ดินและเงินกองทุนท่ีจาํเป็น

สาํหรับการดาํเนินงานตามแผน 

5) การจดัองคก์รและระเบียบการบริหารงานเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ

และประสานงานระหวา่งส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งและระหวา่งส่วนราชการกบัเอกชน 

รวมทั้งการกาํหนดอตัรากาํลงัพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีจาํเป็นสาํหรับการดาํเนินงาน ตามแผน 

6) การตรากฎหมายและออกกฎขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน ระเบียบ คาํสั่ง 

และ ประกาศท่ีจาํเป็นสาํหรับ การดาํเนินงานตามแผน 

7) การตรวจสอบ ติดตาม และวเิคราะห์คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อประโยชน์

ในการประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน และการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 มาตรา 37  การจดัทาํแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบั

จงัหวดัสาํหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 39 ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดันาํแผนปฏิบติัการ

เพื่อลดและขจดัมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ซ่ึงเจา้พนกังานทอ้งถ่ินจดัทาํข้ึนตามมาตรา 
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60 มารวมเป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบั

จงัหวดัดว้ย ในกรณีท่ีจงัหวดัใดไม่อยูใ่นเขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มตามมาตรา 43 

หรือเขตควบคุมมลพษิตามมาตรา 45  แต่ประสงคจ์ะดาํเนินการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มในเขตจงัหวดัของตน ผูว้า่ราชการจงัหวดัของจงัหวดันั้น อาจจดัทาํ

แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ใหส้อดคลอ้งกบัแผน

จดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพือ่เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม

แห่งชาติกไ็ด ้

 นโยบายป้องกนัและขจัดมลพษิภายใต้นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2540-2559 ไดว้เิคราะห์สถานการณ์มลพิษทางอากาศ วา่เป็น

ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเห็นชดัเจนทั้งในเขตชุมชนขนาดใหญ่ และพื้นท่ีพฒันาท่ีมีการ

ขยายตวัอยา่งรวดเร็วของกิจกรรมอุตสาหกรรม การคมนาคม การจราจร และการ

ก่อสร้าง รวมทั้งพื้นท่ี ท่ีเป็นท่ีตั้งโรงไฟฟ้า สารมลพิษทางอากาศท่ีเป็นปัญหาหลกัและ

เกินมาตรฐาน ซ่ึงจะยงัคงเป็นปัญหาในอนาคตท่ีสาํคญันั้น ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองและก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด ์โดยเฉพาะฝุ่ นละอองในแหล่งชุมชนท่ีมีการจราจรคบัคัง่จะมีค่า

ความเขม้ขน้สูงกวา่ค่ามาตรฐานประมาณ 3-5 เท่า ส่วนสารมลพิษอ่ืนๆไดแ้ก่ สารตะกัว่ 

ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์และการควบคุมป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศยงัขาดความเป็น เอกภาพมีหลายหน่วยงานรับผดิชอบ การ

ประสานการปฏิบติัการยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ หน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีตรวจสอบ

และควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ ยงัขาดอุปกรณ์และบุคคลากรท่ีมีความรู้ความ

ชาํนาญดา้นการตรวจวดัและจดัระบบฐาน ขอ้มูล การตรวจสอบและตรวจยานพาหนะ

ไม่มีประสิทธิภาพ การศึกษาวจิยัและการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อลดมลพิษทางอากาศ เช่น 

รถสามลอ้ไฟฟ้า รถเมลไ์ฟฟ้า รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า ยงัไม่สามารถพฒันาในเชิงพาณิชย ์

และประการสาํคญัการขาดการรณรงคแ์ละประชาสมัพนัธอ์ยา่งต่อเน่ืองท่ีจะให ้

ประชาชนและผูใ้ชย้านพาหนะปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการช่วยลดมลพษิทางอากาศ 

โดยมีรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
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 เป้าหมาย 

1) คุณภาพอากาศในเขตควบคุมมลพษิและเขตเมือง โดยเฉพาะฝุ่ นละอองจะอยู่

ในเกณฑม์าตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทัว่ไปฝุ่ นละอองในบริเวณทัว่ไปมี

ค่าเฉล่ีย 1 ปีไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเ์มตร และฝุ่ นละอองในบริเวณริมถนน จะมี

ความเขม้ขน้เฉล่ีย 24 ชัว่โมงสูงสุดไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเ์มตร 

2) สารมลพิษอ่ืนๆ จะอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

ตั้งแต่ปี 2540 

3) ระดบัปริมาณสารมลพิษทางอากาศในเขตอุตสาหกรรมและชุมชนทัว่ไป

โดยเฉพาะก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์และก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจนจะอยูใ่นเกณฑ์

มาตรฐาน 
 

 นโยบายและแนวทางดําเนินการ 

 นโยบายป้องกนัและขจดัมลพษิทางอากาศ ประกอบดว้ยนโยบาย 4 ประการ 

1) เร่งรัดการลดมลพิษทางอากาศ อนัเน่ืองมาจากยานพาหนะอุตสาหกรรมและ

กิจกรรมการก่อสร้างและการขนส่ง 

2) รักษาคุณภาพอากาศในพื้นท่ีท่ีมีคุณภาพอากาศเป็นไปตามาตรฐานท่ีกาํหนด 

ไม่ใหเ้ส่ือมโทรมลงไปจนเกินเกณฑม์าตรฐาน 

3) ส่งเสริมและสนบัสนุนการใชร้ะบบขนส่งท่ีมีมลพิษนอ้ย 

4) ส่งเสริมใหภ้าครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทัว่ไป ทั้งท่ีเป็นผูก่้อมลพิษและผู ้

ไดรั้บมลพษิ ไดมี้ส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพอากาศ 

 แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในทีโ่ล่ง (พ.ศ. 2547 - 2551)การเผา

ในท่ีโล่ง เป็นแหล่งกาํเนิดมลพิษทางอากาศท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไปทั้งในพื้นท่ีเขตชนบทและ

เขต เมือง ทาํใหเ้กิด ฝุ่ นละออง เถา้ เขม่าควนั ก๊าซมลพิษ รวมถึงก๊าซเรือนกระจก แผน

แม่บทแห่งชาติวา่ดว้ยการควบคุมการเผาในท่ีโล่งฉบบัน้ี จดัทาํข้ึนเพื่อเป็นการเตรียม

ความพร้อมรองรับการดาํเนินงานตามขอ้ตกลงอาเซียน เร่ืองมลพษิจากหมอกควนัขา้มแดน 

และเป็นกรอบแนวทางการดาํเนินงานดา้นการควบคุมการเผาในท่ีโล่งของประเทศไทย 

ประกอบดว้ย 30 โครงการ/กิจกรรม ภายใต ้7 ยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่ (1) การรองรับขอ้ตกลง
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อาเซียนเร่ืองมลพิษจากหมอกควนัขา้มแดน (2) การจดัการเศษวสัดุเหลือใชจ้ากภาค

การเกษตร (3) การจดัการขยะมูลฝอยชุมชน (4) การจดัการไฟป่า (5) การส่งเสริมการใช้

พลงังานหมุนเวยีน (6) การส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ (7) การใชม้าตรการทางดา้น

กฎหมาย ปัจจุบนัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกย็งัคงมีการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีตาม

แผนแม่บทดงักล่าว เพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการปฏิบติัเป็นประจาํทุกปี 

 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมภาคเหนือ ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบบัท่ี10  (พ.ศ. 2550 - 2554)  ไดก้าํหนดทิศการพฒันาภาคเหนือ โดยการ 

บริหารจดัการนิเวศวทิยาลุ่มนํ้า ตั้งแต่ป่าตน้นํ้า ลุ่มนํ้าหลกัและลุ่มนํ้าสาขา รวมถึงแหล่ง

กกัเกบ็นํ้าในลุ่มนํ้าสายหลกั ปิง วงั ยม น่าน และสะแกกรัง สร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเท่ียว 

หตัถอุตสาหกรรม และเกษตรประณีต โดยใช ้Value Creation อนุรักษ ์สืบสาน

วฒันธรรมลา้นนา ใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบนทบทวนและจดัทาํแผนบริหารจดั

การเมือง พฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกและระบบโลจิสติกส์ พื้นท่ีเมืองศนูยก์ลางความ

เจริญเชียงใหม่-ลาํพนู เชียงราย พษิณุโลก นครสวรรค ์และเมืองชายแดน รองรับ NSEC 

& EWEC 

 แผนปฏบัิตกิารป้องกนัและแก้ไขปัญหาหมอกควนัและไฟป่า พืน้ทีภ่าคเหนือ

ตอนบน  ปี 2551-2554 จากการท่ีพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน ประสบปัญหามลพิษทาง

อากาศจากหมอกควนัอยา่งรุนแรงโดยขอ้มลูการตรวจวดัคุณภาพอากาศของกรมควบคุม

มลพิษ ท่ีมีการตั้งสถานีท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ในช่วงเดือนมีนาคม 2550  รัฐบาลใน

สมยันั้นจึงมีการกาํหนดใหมี้การจดัทาํแผนปฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอก

ควนัและไฟป่า พื้นท่ีภาคเหนือปี 2551-2554และจดัตั้ง “ศนูยอ์าํนวยการแกไ้ขปัญหา

หมอกควนัในพื้นท่ีภาคเหนือ” ซ่ึงมี ฯพณฯ ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี

เป็นประธานกรรมการ แผนดงักล่าวครอบคลุมปี 2551-2554   ประกอบดว้ย ยทุธศาสตร์

หลกั 3 ประการ ไดแ้ก่ (1)ควบคุมการเผาในพื้นท่ีชุมชนและเกษตรกรรม (2)ควบคุมไฟ

ป่า และ (3) รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ เผยแพร่องคค์วามรู้ การมีส่วนร่วมและการเฝ้าระวงั

ป้องกนัผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยมีวตัถุประสงคส์าํคญั คือ ประการแรก จะ

ดาํเนินมาตรการควบคุมการเผาในท่ีโล่งในพื้นท่ีชุมชนและเกษตรกรรม เพื่อการควบคุม 
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ป้องกนั และแกไ้ขปัญหามลพิษหมอกควนั และประการท่ีสองคือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การควบคุม ป้องกนั และลดไฟป่า  

 ในส่วนของการบริหารจดัการตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอก

ควนัและไฟป่า พื้นท่ีภาคเหนือ ปี 2551-2554 นั้น ไดมี้การดาํเนินการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดเ้ร่งรัดการโอนถ่ายภารกิจ

การป้องกนัและควบคุมไฟป่าใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จดัสรรอตัรากาํลงัและ

งบประมาณใหเ้หมาะสมกบัภารกิจควบคุมไฟป่าในพื้นท่ีอนุรักษแ์ละป่าสงวนแห่งชาติ 

ปรับบทบาทภารกิจหน่วยพทิกัษอุ์ทยานและหน่วยพทิกัษเ์ขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าใหมี้

อาํนาจหนา้ท่ีดา้นการป้องกนัและควบคุมไฟป่าในพื้นท่ีอนุรักษ ์จดัใหมี้ชุดปฏิบติัการใน

พื้นท่ีล่อแหลมต่อการบุกรุกป่าและการเกิดไฟป่า และพฒันาระบบติดตามและเตือนภยั

สถานการณ์หมอกควนัและไฟป่า 

 2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เกษตรอินทรียป์ลอดการ

เผา จดัใหมี้แผนควบคุมการเผาหลงัเกบ็เก่ียว 

 3) กระทรวงมหาดไทย สนบัสนุนการถ่ายโอนภารกิจป้องกนัและควบคุมไฟป่า

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จดัสรรงบประมาณดา้นการจดัการไฟป่า 

4) ระดบัจงัหวดั จดัสรรบุคลากรและงบประมาณ เพื่อดาํเนินการตามภารกิจการ

ป้องกนั ควบคุมและแกไ้ขหมอกควนัและไฟป่า จดัใหมี้คณะกรรมการและแผนปฏิบติั

การระดบัจงัหวดัเพื่อป้องกนัควบคุมและแกปั้ญหาหมอกควนัไฟป่าจงัหวดั 

2.4การบริหารจดัการไฟป่าและหมอกควนัภาครัฐ 

มตคิณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2556 เร่ือง การดาํเนินการตามมาตรการ

การป้องกนัไฟป่าและหมอกควนัประจาํปี 2556  และเพิ่มเติมวนัท่ี 21 มกราคม 2556 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลกัการการดาํเนินการตามมาตรการป้องกนัไฟป่าและ

หมอกควนัประจาํปี 2556เพิ่มเติม  และมอบหมายใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการใน

ส่วนท่ีไดรั้บมอบหมาย ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เสนอ 
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เพื่อใหก้ารดาํเนินงานตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษจากหมอกควนั

ภาคเหนือ 9จงัหวดั ปี 2556เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย เกิดการบูรณาการ มีผูรั้บผดิชอบ 

และเกิดผลในทางปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง ทั้งน้ี ใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งจดัทาํแผนปฏิบติั

งานใหช้ดัเจน  โดยคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีดว้ย   

 1. มาตรการท่ีจะใชใ้นการป้องกนัไฟป่าและหมอกควนัในปี 2556จะเปล่ียนจาก

เดิม “ควบคุมการเผา” เป็น “ไม่มีการเผา” ใชร้ะบบ Single Command โดยมีคณะ

กรรมการบริหารจดัการนํ้าและอุทกภยัแห่งชาติ (กบอ.) เป็นผูรั้บผดิชอบและใชร้ะบบ 

Area Approach โดยมีผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูรั้บผดิชอบในส่วนหนา้ (Forward 

Command)  

 สาระสําคญัของมาตรการ  

1. ไม่มีการเผา  

2. ใชแ้นวทาง Area Approach มีผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูรั้บผดิชอบ (Forward 

Command) 

3. ใชร้ะบบ Single Command โดยกลไกของกระทรวงมหาดไทย ตาม พรบ. 

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  

4. มอบหมายใหร้องนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) และ

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเป็นฝ่ายอาํนวยการและควบคุมการส่ัง

การระดบัประเทศ   

5. เบ้ืองตน้ครอบคลุมเพยีง 9 จงัหวดัภาคเหนือ ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 เดือน

คร่ึง (มกราคม-เมษายน 2556)  

 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหามลพษิจากหมอกควนัปี 2556 

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2556 เห็นชอบ (ร่าง) 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษจากหมอกควนัภาคเหนือ 9 จงัหวดั ปี 2556 

ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเสนอ และใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

นาํ (ร่าง) มาตรการฯ ดงักล่าวไปปฏิบติัโดยใชง้บประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทั้ง

นโยบายการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัภาคเหนือ 9 จงัหวดั ของรอง
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นายกรัฐมนตรี(นายปลอดประสพ  สุรัสวดี) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย(นาย

จารุพงศ ์ เรืองสุวรรณ) และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม(นายปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข) เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2556 ณ จงัหวดัเชียงใหม่ 

นั้น 

 เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปอยา่งมีระบบและมี

ประสิทธิภาพ จึงกาํหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษจากหมอกควนัปี 2556 

ดงัน้ี 

  1. มาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหามลพษิจากหมอกควนั  

มาตรการที ่1 ควบคุมการเผา ช่วง “100 วนัอนัตราย” ( มกราคม – 

เมษายน 2556) โดยใหอ้าํเภอทุกอาํเภอประสานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินออก

ขอ้บญัญติัควบคุมการเผาทุกพื้นท่ี ช่วง “80 วนัอนัตราย” หากมีความจาํเป็นตอ้งเผาตอ้ง

ขออนุญาตก่อนดาํเนินการ และใหทุ้กหน่วยงานดาํเนินการทางกฎหมายกบัผูล้กัลอบเผา 

จนเป็นเหตุใหไ้ฟลุกลามไปยงัพื้นท่ีอ่ืนหรือลุกลามเขา้ไปในเขตป่า โดยเฉียบขาด 

 มาตรการที ่2 ป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างเข้มข้น โดยมอบหมาย

ใหห้น่วยงานสนามสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จดัทาํแนวกนั

ไฟ จดัการเช้ือเพลิง จดัตั้งและขยายเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า จดั

กิจกรรมรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์และกิจกรรมเสวนา และเตรียมความพร้อมบุคลากร 

อุปกรณ์เคร่ืองมือในการปฏิบติังานดบัไฟป่า รวมถึง ระดมกาํลงัเพิ่มหน่วยลาดตระเวน 

และหน่วยดบัไฟป่าเคล่ือนท่ี 

 มาตรการที ่3 สนับสนุน “ชุมชนมาตรฐาน หมู่บ้านปลอดการเผา”โดยให้

อาํเภอท่ีถูกกาํหนดใหเ้ป็นพื้นท่ีเส่ียงต่อการเผา ประสานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ดาํเนินการสนบัสนุน “ชุมชนมาตรฐาน หมู่บา้นปลอดการเผา” ใหแ้ก่หมู่บา้นเส่ียงใน

การจดัทาํและดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการชุมชนเพื่อแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากไฟป่า

และการเผาในท่ีโล่ง”  

 มาตรการที ่4 ส่งเสริมภาคเอกชนและภาคเีครือข่ายเขา้ร่วมในการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหามลพิษจากหมอกควนั โดยการบูรณาการความร่วมมือกบัภาคเอกชน

และองคก์รพฒันาเอกชน (NGO) ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษจากหมอกควนั 
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โดยระดมสรรพกาํลงัภาคีเครือข่าย ในการเผยแพร่ขอ้มูล เพื่อลดการเผาและร่วมกบั

หมู่บา้นจดัทาํแผนปฏิบติัการชุมชนฯ และขอความร่วมมือในการเฝ้าระวงั ลาดตระเวน 

และดบัไฟป่า รวมถึงการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพอนามยั

ของประชาชน  

 มาตรการที ่5 ส่ือสารประชาสัมพนัธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย มอบหมายให้

สาํนกังานประชาสัมพนัธ์จงัหวดั ส่ือสารประชาสัมพนัธ์ช่วงก่อนเกิดเหตุ ระหวา่งเกิด

เหตุ และหลงัเกิดเหตุ ระดบัจงัหวดั ระดบัชุมชน และระดบัครัวเรือน ใชก้ลยทุธ์เคาะ

ประตูบา้น ในการใหค้วามรู้และขอความร่วมมือในการร่วมกนัป้องกนัปัญหาหมอกควนั  

 มาตรการที ่6 แจ้งเตอืนสถานการณ์หมอกควนัใหส้าํนกังานส่ิงแวดลอ้ม

ภาคประสานกรมควบคุมมลพิษประมวลผลขอ้มูลคุณภาพอากาศ ปริมาณฝุ่ นละออง 

จาํนวนจุดความร้อน ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยา และแจง้เตือนสถานการณ์หมอกควนั แก่

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัเพื่อแจง้หน่วยงานระดบัพื้นท่ี

ต่อไป ตามระดบัความรุนแรงของปริมาณฝุ่ นละออง 4 ระดบั  

ระดบัที ่1 เฝ้าระวงัหมอกควนั (ฝุ่ นเกิน 80 มคก./ลบ.ม.)  

ระดบัที ่2 หมอกควนัรุนแรง (ฝุ่ นเกิน 120 มคก./ลบ.ม.)  

ระดบัที ่3 หมอกควนัอนัตราย (ฝุ่ นเกิน 200 มคก./ลบ.ม.)  

ระดบัที ่4 วกิฤตหมอกควนั (ฝุ่ นเกิน 350 มคก./ลบ.ม.)  

 

รวมทั้ง ใหมี้การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหป้ระชาชนทราบ

เม่ือสถานการณ์เขา้สู่สภาวะปกติ 

 2. การแบ่งพืน้ทีรั่บผดิชอบเป็น  3 ประเภท คือ 

2.1 พืน้ทีเ่กษตร มอบหมายใหส้าํนกังานเกษตรและสหกรณ์

จงัหวดั ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัใหมี้การไถกลบวชัพืชการเกษตร โดยใช้

เคร่ืองจกัรทั้งของภาครัฐและการจา้งเหมา 

2.2 พืน้ที่เขตเมอืง/ชุมชน ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ควบคุม ตรวจสอบและป้องกนัไม่ใหมี้การเผาขยะ เผาเศษวชัพืช ในท่ีรกร้าง และ
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มอบหมายใหแ้ขวงการทางและทางหลวงชนบท ควบคุมไม่ใหมี้การเผาหญา้ในเขตไหล่

ทาง โดยใหต้าํรวจ ทหาร ลาดตะเวนและบงัคบัใชก้ฎหมายป้องปรามและกดดนั 

2.3 พืน้ทีป่่า ใหห้น่วยงานสนามของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มประสานความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน สนธิกาํลงัควบคุมไม่ใหบุ้คคลเขา้ไปเผาป่าโดยตั้งจุดสกดั และตรวจสอบบุคคล

ท่ีเขา้ไปในเขตพื้นท่ีป่าอยา่งเขม้งวด จดัใหมี้การลาดตระเวนในพื้นท่ีล่อแหลม ในพื้นท่ี

เปราะบาง ใหจ้ดัเจา้หนา้ท่ีประจาํพื้นท่ี 

 3. การบังคบัใช้กฎหมาย 

  3.1 ใชม้าตรการทางกฎหมายอยา่งเขม้งวดจากเบาไปหาหนกั 

  3.2 เน่ืองจากเป็นแนวทางท่ีถูกใชเ้ป็นปีแรกจึงขอใหใ้ชอ้ยา่ง

เหมาะสม 

  3.3 ตอ้งมีมาตรการการลงโทษสาํหรับผูฝ่้าฝืน รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีท่ี

หยอ่นยาน 

  โดยกาํหนดหน่วยงานท่ีรับผดิชอบบงัคบัใชก้ฎหมายในพื้นท่ี

เมือง/ชุมชน มอบตาํรวจ และเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีเกษตร มอบหน่วยงานสังกดั

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นท่ีป่าไมม้อบหน่วยงานกรมป่าไมแ้ละกรมอุทยาน

แห่งชาติสัตวป่์าและพนัธุ์พืช แนวถนนมอบหน่วยงานสังกดักระทรวงคมนาคมและ

ทหารบก 

 4. ตัวช้ีวดัความสําเร็จ  

 กาํหนดใหใ้ชข้อ้มูลดงัต่อไปน้ีเป็นตวัช้ีวดั โดยมีเป้าหมายใหล้ดลงกวา่ปี

ท่ีผา่นมา ไดแ้ก่ 

  4.1  จาํนวน Hot spots ท่ีไดจ้ากภาพถ่ายดาวเทียม 

  4.2ปริมาณฝุ่ นละอองในอากาศ (PM10) 

  4.3  จาํนวนผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษา 

  4.4  จาํนวนโรงเรียนท่ีตอ้งปิดทาํการเน่ืองจากไดรั้บผลกระทบ 

  4.5  อุบติัเหตุท่ีเกิดจากหมอกควนั 
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 5. การรายงานผลการปฏบัิติงาน 

  ใหทุ้กหน่วยงาน เจา้พนกังาน และอาสาสมคัรใชอ้าํนาจตาม

พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพื่อดาํเนินการตามมาตรการในการควบคุม และกาํกบัดูแล และการดาํเนินการในกรณี

อ่ืนท่ีเห็นสมควร เพื่อแกไ้ขปัญหามลพิษจากหมอกควนัในพื้นท่ีรับผดิชอบโดยเร่งด่วน 

กาํหนดใหมี้การรายงานผลการปฏิบติังานทุกวนัจนัทร์ของสัปดาห์ในช่วง 80 วนั

อนัตราย ใหน้ายอาํเภอทุกอาํเภอ(ผูอ้าํนวยการศนูยเ์ฉพาะกิจฯ ระดบัอาํเภอ) และผูว้า่

ราชการจงัหวดั(ผูอ้าํนวยการศนูยเ์ฉพาะกิจฯ ระดบัจงัหวดั) ตามลาํดบั  

 

2.5 ข้อมูลจงัหวดัน่านและพืน้ทีศึ่กษา 

ลกัษณะภูมปิระเทศ 

สภาพพื้นท่ีทัว่ไปของจงัหวดั น่าน เป็นเทือกเขาสลบัซบัซอ้นและป่าไม ้โดยมี

ความลาดชนัเกินกวา่ 30 องศา ลกัษณะเป็นภูเขาลูกคล่ืนลอนลาดและลูกคล่ืนลอนชนัมี

พื้นท่ีราบเป็นส่วนนอ้ย ไดแ้ก่ ท่ีราบลุ่ม นํ้าน่าน-สา และท่ีราบลุ่มแคบๆ แถบอาํเภอนา

นอ้ยตอนใต ้อาํเภอท่าวงัผา อาํเภอปัว อาํเภอเชียงกลาง และอาํเภอทุ่งชา้ง ท่ีราบเชิงเขาจะ

อุดมสมบูรณ์ไปดว้ย  ป่าไม ้ซ่ึงประกอบไปดว้ย ไมเ้บญจพรรณ ไมสั้ก และไมก้ระยาเลย 

ลกัษณะพื้นดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ ส่วนพื้นท่ีภูเขา

ส่วนใหญ่จะอยบ่ริเวณชายแดนติดกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภูเขาท่ี

สาํคญั ไดแ้ก่ ภูแว ในเขตอาํเภอปัว ซ่ึงเป็นตน้ กาํเนิดของแม่นํ้าน่าน และดอยภูคาในเขต

อาํเภอปัว ซ่ึงเป็นภูเขาสูงท่ีสุดในจงัหวดั น่าน (1,980 เมตรเหนือระดบัทะเลปานกลาง) 

ภูเขาสูงในเขตจงัหวดัน่าน เป็นตน้กาํเนิดของลาํนํ้าสาํคญัหลายสาย เช่น แม่นํ้าน่าน 

แม่นํ้าสา แม่นํ้าวา้ แม่นํ้าสมุน แม่นํ้าหลง แม่นํ้าปัว แม่นํ้ากอน เป็นตน้ ซ่ึงเป็นแหล่งนํ้าท่ี

ใชป้ระโยชนใ์นการเกษตรกรรมและอุปโภคบริโภคของประชาชน 

ลกัษณะภูมอิากาศจงัหวดัน่าน มีความแตกต่างกนัของฤดูกาล โดยอากาศจะ

ร้อนอบอา้วในฤดูร้อนและหนาวเยน็ในฤดูหนาว โดยไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัพาเอาความชุ่มช้ืนมาสู่ภูมิภาค ทาํใหมี้ฝนตกชุก ในเดือนพฤษภาคม
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ถึงเดือนกนัยายนซ่ึงเป็นช่วงฤดูฝน และจะไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือพดัพาเอาความหนาวเยน็สู่ภูมิภาค ในเดือนตุลาคมถึงกมุภาพนัธ์

และในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน จะไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใต ้     

ทาํใหมี้สภาพอากาศร้อน 

นอกจากน้ี จงัหวดัน่าน ยงัมีสภาพภูมิประเทศโดยรอบเป็นหุบเขาและภูเขาสูงชนั

มาก     ทิวเขาวางตวัในแนวเหนือใต ้ทาํใหบ้ริเวณยอดเขาสามารถรับความกดอากาศสูง

ท่ีแผม่าจากประเทศจีน ในฤดูหนาวไดอ้ยา่งทัว่ถึงและเตม็ท่ี ขณะเดียวกนัท่ีทิวเขาวางตวั

เหนือใต ้ทาํใหเ้สมือนกาํแพงปิดกั้นลมมรสุมทางทิศตะวนัออก รวมทั้งยงัมีระดบัความสูง

เฉล่ียบนยอดเขากบัความสูงเฉล่ียท่ีพื้นผวิแตกต่างกนัมากและยงัมีระดบัความสูงเหนือ

ระดบันํ้าทะเล จากปัจจยัทั้งหลายเหล่าน้ีในตอนกลางวนัจะถูกอิทธิพลของแสงแดดเผา 

ทาํใหอุ้ณหภูมิร้อนมากและในตอนกลางคืนจะไดรั้บอิทธิพลของลมภูเขาพดัลงสู่หุบเขา

ทาํใหอ้ากาศเยน็ในตอนกลางคืน 

สภาพทัว่ไป 

จงัหวดัน่าน เป็นจงัหวดัชายแดนท่ีตั้งอยูใ่นภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยูห่่าง

จากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 101 ประมาณ 668 กิโลเมตร มี

พื้นท่ีทั้งหมด 11,472.072 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,170,045 ลา้นไร่ มีอาณาเขตติดกบั

ประเทศเพื่อนบา้นและจงัหวดัใกลเ้คียง ดงัน้ี คือ  

 ทิศเหนือ  ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 ทิศตะวนัออก     ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 ทิศตะวนัตก  ติดจงัหวดัพะเยา 

 ทิศใต ้  ติดจงัหวดัอุตรดิตถแ์ละจงัหวดัแพร่ 
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ภาพที ่แผนท่ีแสดงแนวเขตการปกครองจงัหวดัน่าน 

 

ข้อมูลประชากร 

โครงสร้างประชากรของจงัหวดัน่าน ยอ่มมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มมาก โดยจาํนวนท่ีเพิ่มข้ึนเพียงเลก็นอ้ยของประชากรและการเคล่ือนยา้ยของ

ประชากรไปสู่เขตเมืองมากยิง่ข้ึนนั้น อาจทาํใหค้วามกดดนัต่อปัญหาการใชท้รัพยากรป่า

ไมแ้ละท่ีดินไม่เปล่ียนแปลงไปมากนกั แต่ขณะเดียวกนัการเขา้มากระจุกตวัมากข้ึนของ
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ประชากรในเขตเมืองของจงัหวดัอาจส่งผลใหเ้กิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มเมืองตามมา ทั้ง

ปัญหาขยะ ปัญหานํ้าเน่าเสีย ปัญหามลพิษทางอากาศ และปัญหาการจราจร เป็นตน้  

 

ตารางที ่2-1 จาํนวนประชากรและการเปล่ียนแปลงประชากร 5 ปียอ้นหลงั 

ปี พ.ศ. 
จํานวนประชากร (คน) เกดิ 

(คน) 

ตาย 

(คน) 

ย้ายเข้า 

(คน) 

ย้ายออก 

(คน) ชาย หญงิ รวม 

2553 240,280 236,083 476,363 4,059 3,451 19,933 19,046 

2554 240,465 236,147 476,612 4,166 3,359 19,991 18,909 

2555 240,868 236,805 477,673 4,273 3,352 19,693 18,431 

2556 240,652 237,260 477,912 4,071 3,367 19,025 18,973 

2557 240,785 237,479 478,264 3,881 3,260 17,527 17,603 

ที่มา : กรมการปกครอง สถิติจงัหวดัน่าน (http://www.dopa.go.th) 

 

สภาพทางเศรษฐกจิ 

 ผลติภัณฑ์มวลรวม  

  ในปี พ.ศ. 2556 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายงานวา่จงัหวดัน่าน มีมูลค่าผลิตภณัฑจ์งัหวดั (GPP) ตามราคาประจาํปี 25,929 ลา้น

บาท มลูค่าผลิตภณัฑเ์ฉล่ียต่อหวั (Per capita GPP) 57,901 บาท (ดงัตารางท่ี 2-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dopa.go.th/stat/sumyear.html,%20สำนักงาน�
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ตารางทีแ่สดงผลิตภณัฑข์องจงัหวดัน่าน ตามราคาประจาํปี จาํแนกตามสาขาการผลิต  

         (หน่วย:ลา้นบาท) 

สาขาการผลิต 
ปี พ.ศ. 

2552 2553 2554 2555 2556 

ภาคเกษตร 4,818 6,720 7,009 8,785 8,373 

 - เกษตรกรรม การล่าสตัว ์และการทาํ

ไม ้

4,716 6,613 6,902 8,673 8,238 

- การประมง 102 107 106 112 135 

ภาคนอกเกษตร 14,204  15,291  15,577  16,925  17,556  

- การทาํเหมืองแร่และเหมืองหิน 124 135 119 154 176 

- การผลิตอุตสาหกรรม 1,079 1,152 1,248 1,333 1,557 

- การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 257 268 270 312 352 

- การก่อสร้าง 1,029 1,025 1,031 1,590 1,454 

- การขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซม 

ยานยนต ์

1,864 2,189 2,179 2,580 2,585 

- โรงแรมและภตัตาคาร 68 81 93 124 118 

- การขนส่ง สถานท่ีเกบ็สินคา้ 528 505 551 605 655 

- ตวักลางทางการเงิน 1,193 1,384 1,421 1,619 1,917 

- บริการดา้นอสังหาริมทรัพย ์การให้

เช่า 

1,849 1,788 1,638 1,478 1,621 

- การบริหารราชการแผน่ดิน 1,968 2,360 2,585 2,484 2,226 

- การศึกษา 3,058 3,291 3,238 3,291 3,515 

- การบริการดา้นสุขภาพและงาน

สังคม 

สงเคราะห์ 

722 723 770 857 898 

- การบริการชุมชน สังคม 322 297 331 377 405 
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- ลูกจา้งในครัวเรือนส่วนบุคคล 143 93 104 121 77 

มูลค่าผลิตภณัฑจ์งัหวดั 19,022 22,011 22,586 25,711 25,929 

มลูค่าผลิตภณัฑเ์ฉล่ียต่อหวั (บาท) 41,800 48,630 50,067 57,197 57,901 

 

ที่มา : สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

         (http://www.nesdb.go.th) 

ข้อมูลพืน้ฐานพืน้ทีด่ําเนินการ ชุมชนมาตรฐาน หมู่บ้านปลอดการเผา ปี 2556 

จํานวน 4 ตาํบล รวม 48 หมู่บ้าน 

 

1. 
ทีต่ั้งและอาณาเขต 

ตําบลขุนน่านอาํเภอเฉลมิพระเกยีรติ จังหวดัน่าน 

ตาํบลขนุน่าน เป็นตาํบลหน่ึงในอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัน่าน ตั้งอยูบ่ริเวณ

ทิศตะวนัออกของตวัอาํเภอ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกบั เมืองเงิน  แขวงไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตย          

                                                 ประชาชนลาว 

ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั เมืองหงสา เมืองไซสะถาน แขวงไซยะบุรี    

                                                 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทิศใต ้  ติดต่อกบั  ตาํบลบ่อเกลือเหนือ อาํเภอบ่อเกลือ 

ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ตาํบลหว้ยโก๋น อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ ตาํบลงอบงอบ

ตาํบลทุ่งชา้งอาํเภอทุ่งชา้ง และตาํบลภูคา อาํเภอปัว 

 

การแบ่งเขตการปกครอง 

การปกครองส่วนภูมภิาค  แบ่งการปกครองเป็น 15 หมู่บา้น ไดแ้ก่ 

หมู่ 1 บา้นงอ้มเปา 

หมู่ 2 บา้นเปียงก่อ 

หมู่ 3 บา้นด่าน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%8B%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99)�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1�
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หมู่ 4 บา้นเปียงซอ้ 

หมู่ 5 บา้นนาคุ 

หมู่ 6 บา้นหว้ยฟอง 

หมู่ 7 บา้นสะจุก 

หมู่ 8 บา้นสะเก้ียง 

หมู่ 9 บา้นหว้ยปูด 

หมู่ 10 บา้นก่ิวจนัทร์ 

หมู่ 11 บา้นนํ้าชา้ง 

หมู่ 12 บา้นนํ้ารีพฒันา 

หมู่ 13 บา้นบวกหญา้ 

หมู่ 14 บา้นบวกอุม้ 

หมู่ 15 บา้นหว้ยเต๋ย 

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบ่งการปกครองเป็น 1 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ขนุน่าน มีพื้นท่ีครอบคลุมตาํบลขนุน่านทั้งหมด 

 

ประชากร  

ตาํบลขนุน่าน ปี 2554 มีประชากร รวมทั้งส้ิน 6,525คน เป็นชาย3,319 คน หญิง

3,206 คน มีจาํนวนบา้นเรือน1,768 ครัวเรือน 

 

2. 
ทีต่ั้งและอาณาเขต 

ตําบลนํา้พางอาํเภอแม่จริม จังหวดัน่าน 

ตาํบลนํ้าพาง เป็นตาํบลหน่ึงในอาํเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน ตั้งอยูบ่ริเวณทิศ

ตะวนัออกของอาํเภอ 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกบั ตาํบลหนองแดง  อาํเภอแม่จริม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99�
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ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั เมืองเพยีง  แขวงไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

ทิศใต ้  ติดต่อกบั ตาํบลส้านนาหนองใหม่และตาํบลไหล่

น่าน อาํเภอเวยีงสา 

ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั ตาํบลหมอเมืองและตาํบลนํ้าปาย  อาํเภอแม่จริม 

 

การแบ่งเขตการปกครอง 

การปกครองส่วนภูมภิาค 

แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บา้น ไดแ้ก่ 

หมู่ 1 บา้นนํ้าปูน 

หมู่ 2 บา้นนํ้าลาน 

หมู่ 3 บา้นนํ้าแนะ 

หมู่ 4 บา้นนํ้าพางใหม่ 

หมู่ 5 บา้นนํ้าวา้ 

หมู่ 6 บา้นนํ้าปุ๊ 

หมู่ 7 บา้นใหม่ 

หมู่ 8 บา้นนํ้าพระทยั 

หมู่ 9 บา้นนํ้าตวง 

หมู่ 10 บา้นร่มเกลา้ 

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบ่งการปกครองเป็น 1 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

นํ้าพาง มีพื้นท่ีครอบคลุมตาํบลนํ้าพางทั้งหมด 

 

ประชากร  

ตาํบลนํ้าพาง ปี 2554 มีประชากร รวมทั้งส้ิน 4,941 คน เป็นชาย2,544 คน หญิง

2,397 คน มีจาํนวนบา้นเรือน1,236 ครัวเรือน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2�
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3. 
ทีต่ั้งและอาณาเขต 

ตําบลศีรษะเกษอาํเภอนาน้อย จังหวดัน่าน 

ตาํบลศรีษะเกษ เป็นตาํบลหน่ึงในอาํเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน ตั้งอยูบ่ริเวณทิศ

เหนือของอาํเภอ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกบั ตาํบลส้าน  และตาํบลนํ้ามวบ อาํเภอเวยีงสา 

ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั เมืองเพยีง  แขวงไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

ทิศใต ้  ติดต่อกบั ตาํบลเชียงของ อาํเภอนานอ้ย 

ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั ตาํบลนํ้าตก อาํเภอนานอ้ย 

 

การแบ่งเขตการปกครอง 

การปกครองส่วนภูมภิาค 

แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บา้น ไดแ้ก่ 

หมู่ 1 บา้นหวัเมือง 

หมู่ 2 บา้นขวักอ้ม 

หมู่ 3 บา้นหนองหา้ 

หมู่ 4 บา้นศรีบุญเรือง 

หมู่ 5 บา้นหนองเตา 

หมู่ 6 บา้นทุ่งมงคล 

หมู่ 7 บา้นใหม่ 

หมู่ 8 บา้นนํ้าหก 

หมู่ 9 บา้นหนองบวั 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7�
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หมู่ 10 บา้นหนอง 

หมู่ 11 บา้นศรีษะเกษ 

หมู่ 12 บา้นก่อมกอ้ 

หมู่ 13 บา้นหนองผาํ 

หมู่ 14 บา้นกิตินนัท ์

การปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบ่งการปกครองเป็น 1 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ศรีษะเกษ มีพื้นท่ีครอบคลุมตาํบลศรีษะเกษทั้งหมด 

 

ประชากร  

ตาํบลศรีษะเกษ ปี 2554 มีประชากร รวมทั้งส้ิน 7,292 คน เป็นชาย3,660 คน 

หญิง3,632 คน มีจาํนวนบา้นเรือน2,363 ครัวเรือน 

 

4. 
ทีต่ั้งและอาณาเขต 

ตําบลชนแดน อาํเภอสองแคว จังหวดัน่าน 

ตาํบลชนแดน เป็นตาํบลหน่ึงในอาํเภอสองแคว จงัหวดัน่าน ตั้งอยูบ่ริเวณทิศเหนือ

สุดของตวัอาํเภอ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกบั เมืองเซียงฮ่อน และเมืองคอบ  แขวงไซยะบุรี 

  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทิศตะวนัออก  ติดต่อ กบั ตาํบลทุ่งชา้งและตาํบลและ อาํเภอทุ่งชา้ง 

ทิศใต ้ ติดต่อกบั  ตาํบลนาไร่หลวง อาํเภอสองแคว 

ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั ตาํบลยอด  อาํเภอสองแคว 

 

 การแบ่งเขตการปกครอง  

การปกครองส่วนภูมภิาคแบ่งการปกครองเป็น 9 หมู่บา้น ไดแ้ก่ 

หมู่ 1 บา้นหว้ยเลา 

หมู่ 2 บา้นวงัเสา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87�
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หมู่ 3 บา้นนํ้าปาน 

หมู่ 4 บา้นหว้ยแกลบ 

หมู่ 5 บา้นปางกอม 

หมู่ 6 บา้นสบพาง 

หมู่ 7 บา้นนํ้าหลุ 

หมู่ 8 บา้นหว้ยมอย 

หมู่ 9 บา้นใหม่ชายแดน 

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบ่งการปกครองเป็น 1 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ชนแดน มีพื้นท่ีครอบคลุมตาํบลชนแดนทั้งหมด 

 

ประชากร  

ตาํบลศรีษะเกษ ปี 2554 มีประชากร รวมทั้งส้ิน 7,292 คน เป็นชาย3,660 คน 

หญิง3,632 คน มีจาํนวนบา้นเรือน2,363 ครัวเรือน 

 

2.6เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

พงศ์เทพ ววิรรธนะเดช และคณะ, (2551)ไดด้าํเนินการศึกษาโครงการนาํร่องเพือ่

พฒันาระบบเฝ้าระวงัคุณภาพอากาศในแอ่งเชียงใหม่ - ลาํพนู พบวา่ คุณภาพอากาศท่ีเลว

ลงส่งผลต่อสุขภาพในเดก็ท่ีเป็นหอบหืดไดจ้ริง ดงันั้น มาตรการการรณรงคเ์ร่ืองคุณภาพ

อากาศจะตอ้งดาํเนินการต่อไปอยา่งเขม้งวด เพราะมิฉะนั้นแลว้กลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูง 

เช่น กลุ่มผูป่้วยโรคหอบหืดจะไดรั้บผลกระทบทางลบต่อสุขภาพ ซ่ึงยอ่มมีผลต่อ

คุณภาพชีวติ และเศรษฐกิจทั้งต่อตวัผูป่้วย ครอบครัว และของประเทศชาติโดยรวม 

นอกจากน้ี จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการทบทวนค่ามาตรฐานของสารมลพิษแต่ละชนิดใหม่ 

เน่ืองจากพบวา่แมส้ารมลพิษจะยงัไม่เกินค่ามาตรฐานแต่ไดก่้อใหเ้กิดผลกระทบต่อ

สุขภาพแลว้ 
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เจยีมใจ เครือสุวรรณ และคณะ (2552)ศึกษาศกัยภาพการเกิดมลภาวะอากาศและ

การเฝ้าระวงัในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ จงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียงใน

ภาคเหนือตอนบน มีลกัษณะพื้นท่ีเป็นราบลุ่ม ลอ้มรอบดว้ยภูเขา เม่ือความกดอากาศสูง

จากประเทศจีนแผป่กคลุมเขา้มาในระหวา่งเดือนธนัวาคมถึงเดือนเมษายน ส่งผลให้

อากาศเคล่ือนตวัชา้ ไม่ถ่ายเท ประกอบกบัในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์และเดือนมีนาคม เกิด

หมอกควนัท่ีมาจากการเผาในพื้นท่ีโล่ง ไดแ้ก่ การเผาป่า การเผาขยะ การเผาพื้นท่ีรกร้าง

วา่งเปล่า สภาพอากาศท่ีแหง้และน่ิงทาํใหฝุ้่ นละอองท่ีเกิดข้ึน สามารถแขวนลอยอยูใ่น

อากาศไดน้าน ในช่วงเวลาดงักล่าว ภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะจงัหวดัเชียงใหม่และ

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จึงประสบปัญหาหมอกควนัรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ

ประชาชน การคมนาคมทางอากาศ การท่องเท่ียว และอุตสาหกรรมการบริการท่ี

เก่ียวขอ้งอยา่งรุนแรง จากประเดน็ปัญหาดงักล่าว จาํเป็นตอ้งอาศยัแนวทางเพือ่พฒันา

ทางเลือกและสร้างมาตรการท่ีเหมาะสมในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อลดปัญหา

หมอกควนัท่ีเกิดข้ึน  

พฤกษ์ ยบิมนัตะสิริ (2552)ศึกษารวบรวมองคค์วามรู้และแนวทางปฏิบติั                   

ท่ีเหมาะสม ท่ีสนบัสนุนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเผาในท่ีโล่ง โดยไดน้าํเสนอ

ภาพรวมของแนวทางการแกไ้ข ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมหลกั 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1) กิจกรรมท่ีเก้ือหนุนต่อการลดการเผาในท่ีโล่ง เช่น แผนปฏิบติังานท่ีเช่ือมโยง

กิจกรรมในพื้นท่ีกบัแผนปฏิบติัการระดบัจงัหวดั การรณรงค ์การประชาสัมพนัธ์ การให้

ความรู้ และกระบวนการสร้างจิตสาํนึกดา้นพิทกัษแ์ละฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจน

เทคโนโลยกีารใชว้สัดุเหลือใช ้ทางการเกษตรหรือครัวเรือนไปทาํปุ๋ยหมกั การเผาขยะ

อยา่งถูกวธีิ วธีิการทาํ  “ป่าเปียก”ดว้ยวธีิการฝายชะลอนํ้า ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการทาง

ศาสนา และวฒันธรรม เช่น การบวชป่า 

2) มาตรการท่ีสร้างแรงจูงใจเพือ่ลดการเผา เช่น การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ 

ในการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ชุดป้องกนัไฟป่า สนบัสนุนเคร่ืองมืออุปกรณ์ไถกลบ เคร่ือง

ยอ่ยเศษไม ้การใหร้างวลั โดยงบเกบ็ค่าขยะชุมชนท่ีมีการจดัเกบ็ขยะอยา่งถูกสุขอนามยั 

โดยท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งการสนบัสนุนงบประมาณจากส่วนกลางโดยตรง  



40 
 

 
 

3) มาตรการควบคุม กาํกบั ดว้ยกฎระเบียบต่างๆ ตามบทกฎหมายเทศบญัญติัท่ี

กาํหนด โดยองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจนขอ้ตกลงและกติกาท่ีชุมชนกาํหนด

ร่วมกนั ซ่ึงส่วนใหญ่พบวา่ กฎกติกาท่ีชุมชนกาํหนดร่วมกนั จะสามารถนาํไปปฏิบติัได้

จริง ดงัเช่น การควบคุมไฟป่า ป้องกนัการเผาป่าในพื้นท่ีป่าชุมชน บา้นคอ้กลาง ตาํบลแม่

ทา อาํเภอแม่ออน 

 สาํหรับวธีิการและเทคโนโลยทีางการเกษตร ท่ีสามารถลดการเผาในท่ีโล่ง ไดรั้บ

การส่งเสริมอยา่งกวา้งขวาง ไดแ้ก่ โครงการไถกลบตอซงัพร้อมกบัการใชน้ํ้าหมกั

ชีวภาพของกรมพฒันาท่ีดิน และส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรียชี์วภาพจากวสัดุเหลือใชท้าง

การเกษตรของมหาวทิยาลยัแม่โจ ้ทั้งสองแนวทางดงักล่าว ไดรั้บการขยายผลไปในพื้นท่ี

ปลูกขา้วในท่ีราบลุ่ม สาํหรับหลกัการของการผลิตปุ๋ยอินทรียชี์วภาพ ไดข้ยายผลไปสู่

การกาํจดัขยะในครัวเรือน  

 การไถกลบตอซงัในภาคเหนือตอนบน ยงัไม่ไดมี้การยนืยนัถึงประสิทธิผลของ

วธีิการดงักล่าว การยอมรับในปัจจุบนัยงัอยูใ่นขอบเขตจาํกดั โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีการ

สนบัสนุนอุปกรณ์และการเตรียมแปลงดว้ยเคร่ืองจกัรกล เกษตรกรนอกพื้นท่ีโครงการ

ยงัใหก้ารยอมรับนอ้ย เน่ืองจากตอ้งเพิ่มตน้ทุนในการไถกลบ 

 มาตรการลดการเผาฟางขา้วในระบบขา้ว-ถัว่เหลือง ควรร่วมกบัเกษตรกรและ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กาํหนดมาตรการควบคุมและเฝ้าระวงั (Prescribed burning) 

เช่น เล่ือนเวลาการเผาใหเ้หมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศและความช้ืน ทาํใหก้ารเผาเสร็จ

ภายในระยะเวลาอนัสั้นและรวดเร็ว และแจง้ใหชุ้มชนทราบล่วงหนา้ โดยเฉพาะผูสู้งอายุ

และเดก็อ่อนท่ีอ่อนแอต่อฝุ่ นละอองหรือควนัไฟ ฯลฯ (Monroe, et al. 2009) พร้อมทั้งทาํ

แผนลดพื้นท่ีการเผาในแต่ละปีของตาํบล 

 4) ขอ้เสนอแนะทางยทุธศาสตร์ในการลดปัญหาหมอกควนัอยา่งย ัง่ยนื ควร

ครอบคลุมประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 

  4.1 การออกแบบกิจกรรมและโครงการท่ีมีความเช่ือมโยงกบัวถีิการ

ดาํเนินชีวติทางการเกษตร เช่น การอนุรักษป่์าและแหล่งนํ้าท่ีนาํไปสู่ความยัง่ยนืของ

ระบบเกษตร 
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  4.2 กระบวนการเชิงนโยบายท่ีสนบัสนุนการปฏิบติัโดยคาํนึงถึงเง่ือนไข

ทางเศรษฐกิจและโครงสร้างทางสงัคม โดยการออกแบบกิจกรรมและโครงการภายใต้

เหตุผลทางเศรษฐกิจและความสัมพนัธ์ทางสังคมของคนในชุมชน 

 การควบคุมการเผาและการลดการเผา เป็นส่วนหน่ึงของยทุธศาสตร์การจดัการ

ปัญหาหมอกควนัอนัเกิดจากการเผาในพื้นท่ีโล่ง ซ่ึงนอกจากประกอบดว้ยมาตรการ  

กฎระเบียบต่างๆ ท่ีมีลกัษณะความยดืหยุน่แต่เหมาะสมกบัเหตุการณ์ จาํเป็นตอ้งมีการให้

ความรู้ ดา้นการจดัการปัญหาหมอกควนัอยา่งถูกวธีิ และระบบติดตามอยา่งใกลชิ้ด 

โดยเฉพาะในช่วงเวลาวกิฤติระหวา่งเดือนธนัวาคม-เดือนเมษายน ในภาคเหนือตอนบน  

 

เดโช ไชยทพั, มูลนิธิเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื (2552)ไดด้าํเนินการศึกษาโครงการ

ความร่วมมือเพื่อจดัการไฟป่าแบบผสมผสานลดปัญหาหมอกควนั พบวา่ ปัญหาไฟป่า

และหมอกควนัเร่ิมกลายเป็นปัญหาท่ีมีผลกระทบรุนแรงทั้งดา้นสุขภาพ เศรษฐกิจ ระบบ

นิเวศนแ์ละอาจนาํไปสู่ปัญหาความขดัแยง้ในทางสังคมได ้หากระบบการแกไ้ขปัญหาไม่

ดีพอ ลาํพงัหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงไม่อาจสามารถแกไ้ขปัญหาไดใ้หบ้รรลุเป้าหมาย

ท่ีพึงประสงคไ์ดอ้ยา่งเท่าท่ีควร แนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยอาศยัความร่วมมือจากทุกๆ 

ภาคส่วน ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการคิด วเิคราะห์ วางแผน และปฏิบติัการเพื่อแกไ้ข

ปัญหาอยา่งเป็นระบบ จึงเป็นแนวทางท่ีสาํคญั ท่ีทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งเรียนรู้ซ่ึงกนัละ

กนัมากข้ึน ทั้งในทางความรู้ ขอ้มูล ประสบการณ์ และขอ้เสนอแนะอนัแตกต่าง

หลากหลาย และภาคียทุธศาสตร์ชุมชนทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่กลชิ้ดป่า ซ่ึงคนกลุ่มใหญ่ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสาเหตุของปัญหาไฟป่ามากท่ีสุด กคื็อชุมชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงหากชุมชนทอ้งถ่ินมี

ศกัยภาพและความสามารถบริหารในการจดัการไฟป่าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กจ็ะส่งผล

ทาํใหปั้ญหาหมอกควนัลดลงอยูใ่นระดบัท่ีพึ่งประสงคไ์ด ้ผลกระทบทั้งดา้นสุขภาพ 

และความขดัแยง้ทางสังคม กจ็ะคล่ีคลายไปในทางท่ีดีได ้ระบบการกระจายอาํนาจ

ในทางกฎหมายเร่ิมมีความชดัเจนมากข้ึนแลว้ หากแต่ทอ้งถ่ินจะมีความสามารถในการ

เปล่ียนระบบสั่งการไปสู่การเรียนรู้ไดม้ากนอ้ยเพยีงใดจะสร้างกระบวนการเรียนรู้สร้าง

พลงัใหชุ้มชนมีศกัยภาพในการเรียนรู้ท่ีแกจุ้ดอ่อน ขยายจุดแขง็ การเรียนรู้ แกไ้ขจุดอ่อน

ภายใน เช่น ชุมชนเรียนรู้ท่ีจะวางแผนแกไ้ขปัญหาความเห็นแก่ประโยชนส่์วนตวั เห็น
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ประโยชนเ์ฉพาะหนา้ระยะสั้นของคนทอ้งถ่ินบางคน แกไ้ขปัญหาของคนท่ีจอ้งจุดไฟ

เผาป่าโดยไร้เหตุผล เพียงเพื่อป้องกนัไฟป่าลามไหมท่ี้สวนผลไมข้องตนเองจึงใชว้ธีิจุด

ไฟเผาป่าออกไป บางคนตอ้งการพื้นท่ีทาํกินเพิ่มจึงบุกรุกท่ีป่ามาเป็นท่ีส่วนตวัโดยใชไ้ฟ

เป็นเคร่ืองมือเบิกนาํไดอ้ยา่งไรกต็าม ชุมชนเรียนรู้ท่ีจะสร้างระเบียบกติกาของชุมชน

ข้ึนมา ชุมชนเรียนรู้ท่ีจะสร้างมาตรการในการควบคุมในชุมชน การกระจายอาํนาจจะ

เป็นเง่ือนไขสาํคญัในการสร้างการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์แบบมากข้ึน ชุมนทอ้งถ่ินไดมี้โอกาส

เรียนรู้ท่ีจะปกครองและจดัการตนเอง เรียนรู้ท่ีจะสร้างสาํนึกท่ีรักษาป่า จดัการไฟป่า

อยา่งสร้างสรรคด์ว้ยพลงัของทอ้งถ่ินและมีประสิทธิภาพมากข้ึน หากมีสิทธิมีส่วนร่วม

โดยชอบธรรมตามกฎหมาย  

ชูชาติ กฬีาแปง, วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร, (2553)ไดศึ้กษาการจดัการ

ปัญหามลพิษหมอกควนั : กรณีศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่สาเหตุของปัญหามลพิษ

หมอกควนั ในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ลกัษณะภูมิประเทศและสภาพ

ภูมิอากาศ ซ่ึงตั้งอยูใ่นหุบเขามีลกัษณะเป็นแอ่งกระทะ ในช่วงฤดูแลง้มีความกดอากาศ

สูงปกคลุมพื้นท่ี ทาํใหอ้ากาศเคล่ือนตวัชา้ เกิดการสะสมมลพิษในอากาศและมีปัจจยั

เสริมท่ีทาํใหปั้ญหามีความรุนแรงยิง่ข้ึน  เช่น ไฟป่า การเผาในท่ีโล่ง  กิจกรรมท่ีทาํให้

เกิดฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย   มลพิษจากยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม และการ

ก่อสร้าง ทั้งในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัใกลเ้คียง และประเทศเพื่อนบา้น ปัญหา

ดงักล่าวไดส่้งผลกระทบต่อจงัหวดัเชียงใหม่ในหลายดา้น เช่น สุขภาพอนามยั เศรษฐกิจ           

การท่องเท่ียว และอ่ืน ๆ ทั้งน้ีหน่วยงาน ต่าง ๆ ทั้งในระดบันโยบายและระดบัพื้นท่ีได้

พยายามหาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในหลายรูปแบบและมีการบูรณาการการ

ทาํงานร่วมกนั โดยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 เป็นตน้มา จงัหวดัเชียงใหม่ไดมี้การจดัตั้งศนูย์

อาํนวยการเฉพาะกิจป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟป่าประจาํปี อยา่ง

ต่อเน่ืองทุกปี นอกจากน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหลายแห่งไดร่้วมผลกัดนัขบัเคล่ือน 

การนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติัในการจดัการปัญหามลพษิหมอกควนั ทั้งมาตรการทาง

กฎหมายและมาตรการจูงใจต่างๆ โดยเนน้การทาํความเขา้ใจและการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน ซ่ึงจากการรวบรวมขอ้มูล เอกสารทางวชิาการ บทความ การสัมภาษณ์ผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งพบวา่ปัญหาอุปสรรคท่ีสาํคญั ในการแกไ้ขปัญหามลพิษหมอกควนัในจงัหวดั
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เชียงใหม่ ไดแ้ก่ ขอ้จาํกดัดา้นภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ  ความเช่ือและวถีิชีวติของ

ประชาชนในพื้นท่ี  ไฟป่า  งบประมาณ การบงัคบัใชก้ฎหมาย จึงควรหาวธีิการแกไ้ข 

เช่น การลดขอ้จาํกดัดา้นภูมิประเทศและภูมิอากาศ การปรับเปล่ียนความเช่ือและวถีิชีวติ

ของประชาชน สร้างมาตรการจูงใจรูปแบบต่างๆ การบูรณาการการทาํงานของ

หน่วยงานทั้งในระดบันโยบายและระดบัพื้นท่ีการจดัสรรงบประมาณท่ีเพียงพอ เป็นตน้ 
   

ทพิวรรณ  ประภามณฑล และคณะ (2553)ไดศึ้กษาโครงการขยายผลการวจิยั

มลพิษทางอากาศ พบวา่ มลพิษทางอากาศในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน เกิดจากมลพิษฝุ่ น

ละอองขนาดเลก็ในอากาศ ในพื้นท่ีในเมืองเชียงใหม่เปรียบเทียบกบัพื้นท่ีนอกเมืองมี

ความแตกต่างกนั เน่ืองจากมีแหล่งกาํเนิดมลพษิทางอากาศต่างกนั ทั้งน้ี ในเขตเมืองใน 5 

จงัหวดัท่ีศึกษา คือจงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย ลาํพนู ลาํปาง และแม่ฮ่องสอน ยงัไม่มี

ความรุนแรงเท่าในพื้นท่ีนอกเมือง ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีการเผาในท่ีโล่งทั้งขนาดเลก็และ

ขนาดใหญ่ มีการเผาขนาดเลก็ในบริเวณบา้นและชุมชนอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 

5 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม ประชาชนในพื้นท่ีนอกเมืองจะไดรั้บ

มลพิษฝุ่ นและสารพิษ บนฝุ่ นในลกัษณะ “ปริมาณนอ้ยๆ แต่มีระยะเวลานาน หรือ  low 

dose long term exposure” ซ่ึงเป็นการรับสัมผสัเร้ือรัง จะทาํใหมี้การสะสมของสารพิษ

โดยเฉพาะกลุ่มสารพีเอเอชซ่ึงมีหลายชนิดท่ีเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษยไ์ด ้ดงัเห็นไดจ้าก

การมีระดบัสาร 1-โอเอชพี สูงกวา่ ในกลุ่มท่ีอยูใ่นเมือง (ทิพวรรณ ประภามณฑล และ

คณะ 2552 และจากการศึกษาน้ี) สาํหรับการเผาในท่ีโล่งขนาดใหญ่เกิดจากการเผาใน

ภาคเกษตรกรรมและไฟป่า ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณเดือนเศษๆ ระหวา่งปลายเดือน

กมุภาพนัธ์ ถึงเดือนมีนาคม หรือตน้เดือนเมษายน ทาํใหเ้กิดมลพิษฝุ่ นสูงมากปกคลุม

ทอ้งฟ้าทัว่ภาคเหนือตอนบนของประเทศ การสมัผสัมลพษิฝุ่ นในช่วงน้ีจะเป็นลกัษณะ 

“ปริมาณสูงมาก แต่มีระยะเวลาสั้น หรือ high dose short term exposure” ซ่ึงเป็นการรับ

สมัผสัแบบเฉียบพลนัระยะสั้น จะเกิดอาการโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลนัได ้

โดยเฉพาะในกลุ่มเส่ียงสูง โดยเฉพาะผูท่ี้มีโรคประจาํตวั เช่น โรคหอบหืด โรคหวัใจ 

และโรคเร้ือรังอ่ืนๆ 
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คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (2553)โครงการ

สร้างความเขม้แขง็แก่ชุมชนในการแกไ้ขปัญหาวกิฤติหมอกควนั กจิกรรมศึกษาวจิยั

ทางเลอืกในการแก้ไขปัญหาหมอกควนัและการพฒันาเครือข่ายการเฝ้าระวงั พบวา่ 

จงัหวดัเชียงใหม่ประกอบดว้ยพื้นท่ี ท่ีควรมีการเฝ้าระวงัอยูใ่นระดบัสูงคิดเป็นร้อยละ 

100 ของพื้นท่ีตาํบลมีทั้งหมด 3 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลป่าเม่ียง อาํเภอดอยสะเกด็ ตาํบลบา้น

ทบั อาํเภอแม่แจ่ม ตาํบลนาเกียน และตาํบลสบโขง อาํเภออมก๋อย และพื้นท่ี ท่ีควรเฝ้า

ระวงัในระดบัสูง (คิดเป็น ร้อยละ 99.99, 99.95, 99.90, 99.80, และ 99.61 ตามลาํดบั) 

รวม 5 ตาํบล คือ ตาํบลเมืองนะ อาํเภอเชียงดาว ตาํบลแม่นาจร อาํเภอแม่แจ่ม ตาํบลยาง

เปียง ตาํบลแม่ต่ืน และตาํบลอมก๋อย อาํเภออมก๋อย รวมทั้งไดเ้สนอรูปแบบทางเลือก 

(Alternative models) ท่ีมีรูปแบบใกลเ้คียงกนั 8 กลุ่มรูปแบบทางเลือก รวมทั้งหมด 20 

รูปแบบทางเลือก เพื่อประโยชนส์าํหรับพื้นท่ีต่างๆ สามารถพิจารณาเลือกปรับใชต้าม

บริบทของสภาพแวดลอ้มแต่ละชุมชนท่ีแตกต่างกนัไดโ้ดยอาจปรับปรุงแกไ้ขไดไ้ม่ยาก

นกัตามรายละเอียดรูปแบบวธีิการดาํเนินการและวธีิปฏิบติัแต่ละรูปแบบทางเลือกท่ีส่วน

ใหญ่มีตน้แบบและการดาํเนินงานไดจ้ริงเกือบทุกรูปแบบ  
 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (2553) โครงการ

สร้างความเขม้แขง็แก่ชุมชนในการแกไ้ขปัญหาวกิฤติหมอกควนั กจิกรรมการพฒันา

ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้การแก้ไขปัญหาภาวะหมอกควนัในชุมชนเป็นโครงการศึกษาวจิยั

เชิงปฏิบติัการโดยใชน้าํรูปแบบทางเลือก(Alternative models) ต่างๆ ในการแกไ้ขปัญหา

วกิฤตหมอกควนัรวมทั้งหมด 20 รูปแบบทางเลือก โดยจดักลุ่มรูปแบบทางเลือกรวม

ทั้งหมด 20 รูปแบบทางเลือก ท่ีไดจ้าก"โครงการสร้างความเขม้แขง็แก่ชุมชนในการ

แกไ้ขปัญหาวกิฤติหมอกควนั กิจกรรมศึกษาวจิยัทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนั

และการพฒันาเครือข่ายการเฝ้าระวงั"  การศึกษาวจิยัใชว้ธีิการเสวนากลุ่ม (Focus Group) 

การจดัเวทีสาธารณะประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Forum) การศึกษาวจิยัจาก

เอกสาร (Documentary Research) การวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) ความคิดเห็น

และขอ้มูลพื้นฐานบางดา้น การสังเกต(Observe) สภาพความเป็นจริงในพื้นท่ีภาคสนาม 

การศึกษาจากเอกสาร การสังเคราะห์องคค์วามรู้และถอดบทเรียนต่างๆ เพื่อสรุปและ
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เสนอรูปแบบทางเลือกในการจดัการปัญหาหมอกควนัในพื้นท่ีชุมชน จาก 50 ชุมชน ท่ี

ไดรั้บเลือกเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ และไดรั้บการจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ

ใหก้บักลุ่มเป้าหมาย จดัหาอุปกรณ์และ/หรือครุภณัฑต่์างๆ ท่ีจาํเป็น และเหมาะสม

สาํหรับการเพิ่มพนูความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนสาํหรับประกอบการใชง้านในแต่ละ

รูปแบบทางเลือกในพื้นท่ี เพือ่ใหผู้ผ้า่นการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการสามารถป้องกนัและ/

หรือจดัการกบัปัญหาหมอกควนั โดยมีชุมชนเป็นฐานดว้ยการมีส่วนร่วม (Participation) 

จากทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) เขา้ใจถึงกระบวนการในการจดัการ

แต่ละรูปแบบทางเลือก (Alternative Model) ทั้งน้ีเพื่อใหร้ะบบน้ีเกิดความยัง่ยนื 

 

นอกจากน้ีคณะผูว้จิยัไดเ้สนอแนะแนวทางการแกไ้ข และขอ้เสนอแนะเชิง

นโยบายกบัองคก์รและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์รพฒันาเอกชน 

นกัวชิาการ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่างๆ ท่ีจะตอ้งเขา้มามีบทบาทสาํคญัในการ

ขบัเคล่ือนภาคประชาชนในการแกไ้ขปัญหาวกิฤติหมอกควนัต่อไปในอนาคต โดย

ขอ้เสนอเชิงนโยบายท่ีเสนอไวมี้ 4 ประเดน็หลกัๆ ดงัน้ี 

 

ข้อเสนอในเชิงนโยบายประเดน็แรก ขอ้เสนอใหชุ้มชนใชป้ระโยชนก์ารพื้นท่ีป่า 

บางทางเลือกเป็นรูปแบบทางเลือกท่ีขอ้เสนอเชิงนโยบายท่ีตอ้งการนาํเสนอแนวทางข้ึน

รองรับนโยบายท่ีรัฐบาลอยูใ่นขั้นกาํลงัเร่ิมทดลองนาํมาใช ้กล่าวคือระเบียบสาํนกั

นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการจดัใหมี้โฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วนัท่ี 7 มิถุนายน 

พ.ศ. 2553 ซ่ึงเป็นนโยบายใหป้ระชาชนท่ีรวมตวักนัเป็นชุมชนมีสิทธิไดรั้บหนงัสือ

อนุญาตใหใ้ชป้ระโยชนใ์นท่ีดินของรัฐ หรือรูปแบบทางเลือกท่ีคณะผูว้จิยัไดเ้สนอการ

อนุญาตใหป้ระชาชนสามารถปลูกไมห้วงหา้มและเป็นไมเ้ศรษฐกิจไดโ้ดยการท่ี

กฎหมายและระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัการป่าไมท่ี้ใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนัควรมีการ

ปรับปรุง เพื่อไม่ใหเ้ป็นปัญหาและอุปสรรคต่อประชาชนในการนาํไมห้วงหา้มและเป็น

ไมเ้ศรษฐกิจ เช่น ไมส้ัก ไมย้าง ไมส้นเขา ไมอ้บเชย ฯลฯ มาปลูกเสริม หรือปลูกทดแทน

การปลูกขา้วโพด ขา้วไร่ หรือถัว่ ทดแทนในพื้นท่ีท่ีทาํการเกษตรเดิม เพื่อลดการ
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เพาะปลูกพืชไร่ โดยเฉพาะพืชเชิงเด่ียวในไร่หมุนเวยีนท่ีเป็นสาเหตุสาํคญัทาํใหเ้กิดการ

เผาเศษวสัดุเหลือท้ิงจากการเตรียมแปลงเกษตร 

 

ข้อเสนอในเชิงนโยบายประเด็นทีส่อง ของคณะผูว้จิยั คือ การจดัตั้ง “กองทุนเพื่อ

สร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาวกิฤตหมอกควนั” 

สาํหรับชุมชนท่ีมีความพร้อมและเขา้มาร่วมอยูใ่นแหล่งเรียนรู้ในการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาวกิฤตหมอกควนัซ่ึงคณะผูว้จิยัไดจ้ดัตั้งข้ึนในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่เป็นการนาํร่อง

ในทุกอาํเภอ อาํเภอละ 2 กองทุน ในระดบัชุมชน ดว้ยวงเงินก่อตั้งประมาณกองทุนละ 

25,000 (สองหม่ืนหา้พนับาทถว้น) และในอนาคตกองทุนฯเหล่าน้ีรวมทั้งภาคส่วนต่างๆ

ท่ีเก่ียวขอ้งควรช่วยกนัรณรงคข์อความร่วมมือสนบัสนุนจากแหล่งทุนต่างๆทั้งจาก

ภายในชุมชน เช่น อบต.ในพื้นท่ี หรือจากแหล่งทุนอ่ืนนอกพื้นท่ี เช่น หน่วยธุรกิจเอกชน

ท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility)ซ่ึงปัจจุบนัองคก์รธุรกิจท่ี

มีวตัถุประสงคใ์นดา้นน้ีอยูด่ว้ยเร่ิมมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึนเป็นลาํดบั อยา่งไรกดี็ ใน

ระยะแรกคณะผูว้จิยัมีความเห็นวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่กลชิ้ดชุมชนมาก

ท่ีสุด ควรเป็นหน่วยงานในลาํดบัตน้ๆ ท่ีควรจดัสรรเงินงบประมาณสนบัสนุน เช่น อาจ

เร่ิมจากปีละ 0.1 ถึง 0.5 % อยา่งต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ เพือ่ใหก้องทุนท่ีมีกิจกรรมท่ีเก่ียวกบั

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มค่อยๆเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คง นอกจากน้ี กรมส่งเสริม

การปกครองทอ้งถ่ินซ่ึงมีหนา้ท่ีร่วมรับผดิชอบกาํหนดเกณฑก์ารจดัสรรเงินอุดหนุน

ใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศกค็วรเป็นอีกหน่วยงานหน่ึงท่ีควรมีการนาํ

เกณฑพ์ิจารณาดา้นตวัช้ีวดัเก่ียวกบัพื้นท่ีเส่ียงภยัจากปัญหาหมอกควนัและ/หรือนาํเกณฑ์

การมีผลงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ในดา้นน้ีขององคก์รทอ้งถ่ินในการใหเ้งินสนบัสนุน

เพื่อส่งเสริมใหชุ้มชนมีแรงจูงใจ หรือไดรั้บรางวลัในการปกป้องหมอกควนัหรือ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

ข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นทีส่าม คือ การนาํแนวคิด การซ้ือ-ขายคาร์บอน

เครดิต ซ่ึงเป็นโครงการท่ีช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์าก

ภาคอุตสาหกรรม เพือ่ลดภาวะโลกร้อนหรือภาวะเรือนกระจก ท่ีประเทศท่ีมีการลงทุน
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ภาคอุตสาหกรรมจาํนวนมาก มีการปล่อยมลภาวะแต่นาํเงินมามอบใหก้บัโครงการท่ีมี

กลไกการพฒันาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) ซ่ึงเป็นกลไกท่ี

กาํหนดข้ึนภายใตพ้ิธีสารเกียวโต เพื่อช่วยใหป้ระเทศอุตสาหกรรมท่ีมีพนัธกรณีในการ

ลดก๊าซเรือนกระจกสามารถบรรลุพนัธกรณีได ้และเพื่อส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของ

ประเทศกาํลงัพฒันา แนวความคิดของกลไกการพฒันาท่ีสะอาด คือ โครงการท่ีเกิดข้ึน

ในประเทศกาํลงัพฒันาและสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได ้ผูด้าํเนินโครงการ

จะไดรั้บ Certified Emission Reduction (CERs) จากหน่วยงานท่ีเรียกวา่ CDM 

Executive Board (CDM EB) และ CERs ท่ีผูด้าํเนินโครงการไดรั้บน้ี สามารถนาํไปขาย

ใหก้บัประเทศอุตสาหกรรม ท่ีสามารถใช ้CERs ในการบรรลุถึงพนัธกรณีพธีิสารเกียว

โตได ้(ศนูยป์ระสานการจดัการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ, 2553) 

ตามแนวความคิดดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ ทาํใหป้ระเทศไทยเป็นท่ีสนใจจากประเทศ

ยกัษใ์หญ่ดา้นอุตสาหกรรม เพราะไทยมีสนธิสัญญาในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

กบัสหประชาชาติ โดยขณะน้ีไดมี้การจองซ้ือขายคาร์บอนเครดิตกบัผูป้ระกอบการไทย

ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของโครงการซีดีเอม็ คือ การแสดงเจตจาํนงเขา้

โครงการกบัองคก์รบริหารก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ไปจนถึงขั้นตอนท่ีไดรั้บการข้ึน

ทะเบียนรับรองซ้ือขายคาร์บอนเครดิตแลว้ 

ดงันั้นแนวคิดเร่ืองการซ้ือ-ขายคาร์บอนเครดิต จึงเป็นกิจกรรมและโครงการท่ีจะ

ช่วยเปิดโอกาส พื้นท่ีการเขา้ไปมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และภาคประชาชนใหมี้ความ

เขม้แขง็และมีศกัยภาพท่ีสามารถผลกัดนัแผนการจดัการทรัพยากรของชุมชนเพื่อให้

ส่วนราชการมีนโยบายและยทุธศาสตร์การทาํงานในระดบัต่างๆ สอดคลอ้งกบัแผนและ

ความตอ้งการของภาคประชาชนหน่วยงานลกัษณะน้ีจึงถือเป็นแหล่งเรียนรู้ในดา้น

เครือข่าย และทางเลือกใหม่ในการจดัการปัญหาหมอกควนั นอกเหนือจากหน่วยงาน

ภาครัฐ 

 

ข้อเสนอในประเด็นทีส่ี่ เพื่อเป็นการส่งเสริมใหชุ้มชน หรือองคก์รเครือข่ายแหล่ง

เรียนรู้ในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควนัตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ ในระดบัชุมชน ตาํบล/หมู่บา้น มีความเขม้แขง็เพิ่มมากข้ึนตามลาํดบั 
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ควรส่งเสริมใหมี้กิจกรรมในการติดตามดูแลอยา่งต่อเน่ืองในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 

โดยอาจเร่ิมจากการส่ือสารใหชุ้มชนในพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดปัญหาหมอกควนั

และการเผาทราบวา่จะมีการติดตามคดัเลือกชุมชน หรือเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในการ

ป้องกนัแกไ้ขปัญหาวกิฤตหมอกควนัหรือ”กองทุนเพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชน

ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาวกิฤตหมอกควนั” ท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึนมาแลว้เพื่อ “ใหร้างวลั” 

ถา้ชนะรางวลัการประกวดเป็นตน้ 

 

ศุทธินี ดนตรี และคณะ (2554)โครงการวจิยั “การจดัลาํดบัความสาํคญัของพื้นท่ี

เผาจากขอ้มลูหลายแหล่ง เพือ่การเฝ้าระวงัและการป้องกนัการเผาในท่ีโล่งในจงัหวดั

เชียงใหม่” พบวา่ ภาพรวมของสถานการณ์การเผาในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ มีความ

ชดัเจนข้ึน เม่ือนาํขอ้มูลเก่ียวกบัการเผาทั้ง 3 ประเภท ใน พ.ศ. 2550 2553 และ 2554 มา

แสดงในแผนท่ีเดียวกนัประกอบดว้ยขอ้มูลจุดความร้อน ขอ้มูลจุดท่ีพบไฟป่า และขอ้มูล

พื้นท่ีเผาจากขอ้มูลดาวเทียม แมว้า่ขอ้มูลเหล่าน้ีมีขอ้จากดับา้งในการไม่มีขอ้มูลใน

ช่วงเวลาเดียวกนัทุกปี เน่ืองจาก ขอ้จาํกดัดา้นสภาพภูมิอากาศท่ีต่างกนัในแต่ละปี 

อยา่งไรกต็ามสามารถสรุปสถานการณ์การเผาในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ไดว้า่ การกระจาย

ของพื้นท่ีเผาจากขอ้มูลทั้งสามแหล่งมีความคลา้ยคลึงกนั โดยตาํแหน่งพื้นท่ีเผาส่วนใหญ่

เป็นการเผาในพื้นท่ีเดิมๆ แบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอาํเภอทางดา้นใตแ้ละตะวนัตก

ของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ียงัคงเป็นพื้นท่ีเผามากท่ีสุด กลุ่มอาํเภอทางตอนเหนือท่ีมีพื้นท่ีเผา

มากรองลงมา และกลุ่มอาํเภอตอนกลางมีพื้นท่ีเผานอ้ยท่ีสุด และพื้นท่ีเผายงัมีส่วน

สัมพนัธ์ลกัษณะภูมิประเทศและการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน โดยพบพื้นท่ีเผาไม่มากนกัในท่ี

ราบท่ีส่วนใหญ่เป็นเขตชุมชนและพื้นท่ีเกษตรกรรม ในขณะท่ีบริเวณท่ีดอนและท่ีสูง ซ่ึง

เป็นเขตเกษตรนํ้าฝนท่ีการใชป้ระโยชนท่ี์ดินส่วนใหญ่เป็นพืชไร่ และป่าผลดัใบพบพื้นท่ี

เผาจาํนวนมาก หากเปรียบเทียบการเผาในเขตพื้นท่ีอนุรักษ ์(อาทิ อุทยานแห่งชาติดอย

อินทนนท ์อุทยานแห่งชาติแม่โถ อุทยานแห่งชาติหว้ยนํ้าดงั อุทยานแห่งชาติออบหลวง 

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ เขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าอมก๋อย เป็นตน้) กบัพื้นท่ีนอกเขต

อนุรักษ ์พบวา่มีความแตกต่างกนัไม่มาก ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิประเทศและการใช้

ท่ีดินมากกวา่จะเป็นพื้นท่ีอนุรักษห์รือไม่ ถา้เป็นป่าผลดัใบและยงัเป็นแหล่งของป่าดว้ย
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จะพบการเผาไหมบ้ริเวณเดียวกนัแทบทุกปี แต่ถา้เป็นท่ีสูงมีความลาดชนัมาก พื้นท่ีส่วน

ใหญ่เป็นป่าไม่ผลดัใบจะพบพื้นท่ีเผานอ้ยลง ยกเวน้ส่วนท่ีเป็นเขตไร่หมุนเวยีน ท่ีมีรอบ

การพกัดินมาระยะหน่ึงก่อนนาํมาใชป้ระโยชนเ์พื่อการเพาะปลูกรอบใหม่ จึงเป็นบริเวณ

ท่ีมีปริมาณเช้ือเพลิงสะสมมาก และยงันิยมกาํจดัเช้ือเพลิงก่อนเพาะปลูกพร้อมๆ กนั บาง

แห่งเป็นแปลงไร่หมุนเวยีนแบบแปลงรวม จึงทาํใหพ้บพื้นท่ีเผาขนาดใหญ่ได ้และมกั

พบจุดความร้อนเกิดข้ึนบริเวณนั้นเสมอ จากผลการศึกษาทั้งหมด สามารถสรุปประเดน็

สาํคญัท่ีไดจ้ากการทาํโครงการวจิยั “การจดัลาํดบัความสาํคญัของพื้นท่ีเผาจากขอ้มูล

หลายแหล่ง เพือ่การเฝ้าระวงัและการป้องกนัการเผาในท่ีโล่งในจงัหวดัเชียงใหม่” ดงัน้ี  

1) การเกิดหมอกควนัในจงัหวดัเชียงใหม่มีความเก่ียวพนัธ์กบัเง่ือนไข

ทางกายภาพอยา่งมาก ทั้งลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นหุบเขาซ่ึงมีขอ้จาํกดัในการถ่ายเท

อากาศ สภาพภูมิอากาศท่ีเอ้ือต่อการเกิดการเผาไหม ้(ทิศทางลม ความกดอากาศ ปริมาณ

ฝนและความช้ืน) โดยยงัมีความหลากหลายแตกต่างกนัในแต่ละพื้นท่ี โดยเฉพาะเม่ือนาํ

ปัจจยัดา้นเวลามาศึกษาประกอบจะพบวา่ในช่วงเวลาเดียวกนัแมจ้ะเป็นภูมิประเทศ

ลกัษณะคลา้ยกนักมี็การเผาไหมท่ี้แตกต่างกนัได ้หรือเกิดข้ึนไม่พร้อมกนั  

2) ปัจจยัพฤติกรรมการใชท่ี้ดินของพื้นท่ีราบ ท่ีดอน ท่ีสูงยงัมีความ

แตกต่างกนั และมีความจาํเป็นในการใชไ้ฟท่ีต่างกนั วธีิการจดัการไฟป่า-หมอกควนัจึงมี

ความแตกต่างกนัไปดว้ย  

3) ขอ้จาํกดัในดา้นเศรษฐกิจของแต่ละพื้นท่ียงัทาํใหค้นมีพฤติกรรมใน

การใชไ้ฟเพื่อทาํไร่ หาของป่า วธีิการท่ีคนในพื้นท่ีราบเสนอแนะบางคร้ังจึงนาํไปปฏิบติั

ไม่ได ้ 

4) การจดัการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจาํเป็นตอ้งใหค้นในพื้นท่ีมีส่วน

ร่วมมาก ทั้งร่วมวเิคราะห์ ร่วมคิด ร่วมปฏิบติั โดยเสมอภาค และยอมรับเง่ือนไขความ

จาํเป็นซ่ึงกนัและกนั เพราะลาํพงัจาํนวนเจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่มีกาํลงัเพียงพอในการจดัการ 

มาตรการเชิงลบ เช่น การใชก้ฎหมายควบคุมจึงไม่สามรถแกไ้ขปัญหาไดม้ากนกั  

5) พื้นท่ีท่ีเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าผลดัใบท่ี

กลายเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมตามแรงกดดนัดา้นประชากร กระแสการปลูกพืชพาณิชย ์มี

เง่ือนไขกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัพื้นท่ีอนุรักษม์ากมาย ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการใชพ้ื้นท่ีใน
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เชิงอนุรักษท่ี์ไปไดก้บัวถีิชีวติของชุมชน นอกจากน้ียงัเก่ียวพนักบัปัญหาสิทธิในท่ีดิน ใน

ทรัพยากร หากไม่สามารถแกไ้ขปัญหาเชิงโครงสร้างเหล่าน้ีได ้ปัญหาไฟป่าหมอกควนัก็

ยงัคงมีต่อไป  

6) งบประมาณในการจดัการปัญหาดา้นน้ียงัมีการกระจายท่ีไม่เพยีงพอ

และไม่ทัว่ถึง มีหลายชุมชนท่ีรับภาระดูแลควบคุมไฟป่าแต่ขาดแคลนงบประมาณ

สนบัสนุน แมอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยราชการในพื้นท่ีใหค้วามช่วยเหลือ

กย็งัไม่เพียงพอ 
 
2.7กรอบแนวคิด 
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บทที่ 3 
วธีิการศึกษา 

การศึกษาเร่ื อง “รูปแบบการจดัการโดยประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาหมอก

ควนัจากไฟป่าและการเผาในท่ีโล่ง พื้นท่ีจงัหวดัน่าน”  ผูศึ้กษาไดศึ้กษาดงัน้ี 

 

1.พืน้ทีก่ารศึกษา 

พื้นท่ีเป้าหมายท่ีมีสถิติพบจุดความร้อนมากในจงัหวดัน่าน จาํนวน 2 ตาํบล 

ไดแ้ก่ ตาํบลขนุน่าน อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ และตาํบลศรีษะเกษ อาํเภอนานอ้ย จงัหวดั

น่าน  

 

2. กลุ่มตวัอย่างทีท่าํการศึกษา 

กลุ่มประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ดาํเนินงานในการป้องกนัและปัญหาหมอกควนักบัองคก์รเครือข่ายภาคประชาชนใน

พื้นท่ีเส่ียง จาํนวน 48 หมู่บา้น 4 ตาํบลโดยคดัเลือกตาํบล ท่ีมีสถิติการเผาในพื้นท่ีโล่ง

(Hot spot)สูงท่ีสุดของจงัหวดั และตาํบลท่ีมีสถิติการเผาในพื้นท่ีโล่ง(Hot spot)นอ้ย เพือ่

เปรียบเทียบรูปแบบการดาํเนินงานแต่ละตาํบล  เขา้ร่วมกิจกรรมเสริมทกัษะในการ

ป้องกนัและปัญหาหมอกควนักบัองคก์รเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นท่ีเส่ียง กลุ่มผูน้าํ

ชุมชน ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และกาํนนั/ผูใ้หญ่บา้น กรรมการหมู่บา้น 

เครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น อาสาสมคัรดบั

ไฟป่า และประชาชนทัว่ไปท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเกบ็รวบรสมขอ้มลูทางการศึกษาเร่ืองน้ีทาํการเกบ็ขอ้มลูจากการดาํเนินงาน

ในพื้นท่ี โดยเกบ็ขอ้มูลการปฎิบติัตามมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ  

3.1 เกบ็ขอ้มูลการปฎิบติัตามมาตรการ 1-8  ดงัน้ี 
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มาตรการท่ี 1 ไม่มีการเผา ช่วง 100 วนัอนัตราย  

มาตรการท่ี 2 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าอยา่งเขม้ขน้  

มาตรการ 3 สนบัสนุน ชุมชนมาตรฐานหมู่บา้นปลอดการเผา  

มาตรการ 4 ส่งเสริมภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเขา้ร่วมในการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหามลพิษจากหมอกควนั  

มาตรการ 5  ส่ือสารประชาสัมพนัธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย   

มาตรการ 6 แจง้เตือนสถานการณ์หมอกควนั   

มาตรการ 7 ขยายความร่วมมือกบัประเทศเพือ่นบา้น  

มาตรการ 8 ศนูยอ์าํนวยการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา มลพิษจากหมอกควนั 

 3.2 เกบ็ขอ้มูลการเผา จากการขออนุญาตการเผาของอาํเภอต่างๆและจาํนวนคร้ัง

การแจง้เหตุ 

 3.3 เกบ็ขอ้มลูจุดความร้อน(Hotspot) จากขอ้มลูจากดาวเทียมจาก กรมอุทยาน 

สัตวป่์าและพนัธ์พืช ในปัจจุบนัดาวเทียมท่ีนิยมใชใ้นการตรวจหาไฟ ไดแ้ก่ดาวเทียม 

GOES และดาวเทียมในตระกลู NOAA ซ่ึงเป็นดาวเทียมทางอุตุนิยมวทิยาและการสาํรวจ

ทรัพยากรธรรมชาติ  

 

4. เคร่ืองมอืและอปุกรณ์ 

4.1 แบบสาํรวจประเมินหมู่บา้นเส่ียงของหมู่บา้นต่อการเกิดปัญหาหมอกควนั

จากไฟป่าและการเผาในท่ีโล่ง 

 4.2 ผลสรุปขอ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะจากเวทีการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้แต่ละ

พื้นท่ีในจงัหวดัน่าน 

 

5.การวเิคราะห์ขอมูล 

การศึกษาในคร้ังน้ี หลงัจากท่ีผูศึ้กษาไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยท่ี

เก่ียวขอ้งแลว้จึงไดเ้ก ็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ซ่ึ งการเกบ็

รวบรวมขอ้มูลแต่ละคร้ังผูศึ้กษาไดท้าํการจดบนัทึกและตรวจสอบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การศึกษา เพื่อใหไ้ดข้อมูลท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์มากท่ีสุดเรียบร้อยแลว้ ผูศึ้กษาไดท้าํการ
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วเิคราะห์เน้ื อหา (Content Analysis) ร่วมกบัการวเิคราะห์แบบ 3 เส้า (Triangulation) 

โดยวเิคราะห์ขอมูลท่ีไดจ้าก 3 แหล่ง ไดแ้ก่ ประชาชน ผูน้าชุมชน และเจา้หนา้ท่ี

หน่วยงานราชการส่ วนทอ้งถ่ิน จากนั้นจึงนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์สรุ ปเป็ นผลการ

ศึกษาโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

        1) สาเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัน่าน ไดแ้ก่ การเผา 

ในท่ีโล่ง (Open Burning) ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ 

        2) ผลกระทบของมลพษิทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัน่าน ไดแ้ก่ ผลกระทบ 

ดา้นสุขภาพ ผลกระทบดา้นการท่องเท่ียวและผลกระทบดา้นการคมนาคม 

        3) กระบวนการหรือรูปแบบการจดัการโดยประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหา

หมอกควนัจากไฟป่าและการเผาในท่ีโล่ง พื้นท่ีจงัหวดัน่าน 

ผูศึ้กษาไดว้เิคราะหกิ์จกรรมท่ีมีผลต่อการลดหรือเพิ่มการเผา่ อาทิ กฎขอ้บงัคบัหมู่บา้น 

การป้องกนัโดยชุมชน รัฐสนบัสนุนน ประชาสัมพนัธ์ผา่นหอกระจายข่าว 

การประกวดใหร้างวลัผูส้นบัสนุน(Stakeholders) 

        4) รูปแบบการมีส่วนร่ วมของประชาชน (Pattern of Public Participation) วเิคราะห์

ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย การร่ วมรับรู้ขอมูลข่าวสาร การร่ วมแสดงความ

คิดเห็น การร่วมวางแผนดาํเนินงานการร่ วมดาํเนินการ/ ปฏิบติการและการร่ วมติดตาม

ผลการดาํเนินงาน 

        จากนั้น ผูศึ้กษาจึงไดท้าการวเิคราะห์ความสาํเร็ จและปั ญหาหรื ออุปสรรคของการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัท่ีเกิดจากไฟป่าและการเผาในท่ีโล่งในจ ังหวดัน่าน 

เพื่อ นาํไปสู่แนวทางในการส่งเสริ มและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัท่ีเกิดจากไฟป่าและการเผาในท่ีโล่งในจ ังหวดัน่าน 

ต่อไป 

 

6.ขอบเขตการศึกษา 

 ศึกษาเกบ็รวบรวมขอ้มลู รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ทอ้งถ่ิน และภาค

ประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาวกิฤติหมอกควนัพื้นท่ีจงัหวดัน่าน ในตาํบลนาํ



43 

 

ร่อง 2 แห่ง ไดแ้ก่ ตาํบลขนุน่าน อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จาํนวน 15 หมู่บา้น ตาํบล

ศรีษะเกษ อาํเภอนานอ้ย จาํนวน 14 หมู่บา้น   

 

1.กรอบแนวคดิในการศึกษา 

                                                                                                                 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มาตรการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหามลพษิจากหมอกควนั  

   1)  มาตรการท่ี 1 ควบคุมการเผา ช่วง 

“100 วนัอนัตราย” 

ก) ขออนุญาตก่อนดาํเนินการ 

ข) ดาํเนินการทางกฎหมายกบัผู ้

ลกัลอบเผา 

   2) มาตรการท่ี 2 ป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาไฟป่าอยา่งเขม้ขน้ 

ก) จดัทาํแนวกนัไฟ จดัการ

เช้ือเพลิง 

ข) จดัตั้งและขยายเครือข่ายความ

ร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 

ค) รณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ 

ง) เตรียมความพร้อมบุคลากร 

อุปกรณ์เคร่ืองมือในการ

ปฏิบติังานดบัไฟป่า 

จ) ระดมกาํลงัเพ่ิมหน่วย

ลาดตระเวน 

   3) มาตรการท่ี 3 สนบัสนุน “ชุมชน     

มาตรฐาน หมู่บา้นปลอดการเผา” 

ค) สนบัสนุน “ชุมชนมาตรฐาน 

หมู่บา้นปลอดการเผา” 

ง) ดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการ

รูปแบบการจดัการลดปัญหาหมอกควนั

จากไฟป่าและการเผาในทีโ่ล่ง (ภาครัฐ) 

 

1. มาตรการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหามลพษิจากหมอกควนั  

   1)  มาตรการท่ี 1 ควบคุมการเผา ช่วง 

“100 วนัอนัตราย” 

ก) ชุมชนงดการเผาในช่วงหา้มเผา 

ข) ใชก้ฎหมู่บา้นกบัผูล้กัลอบเผา 

   2) มาตรการท่ี 2 ป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาไฟป่าอยา่งเขม้ขน้ 

      ก) จดัทาํแนวกนัไฟ ในพ้ืนท่ีทาํกิน

ของตนเอง 

ก) เครือข่ายทอ้งถ่ินพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 

ข) รณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ 

ค) เตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือในการ

ปฏิบติัการดบัไฟป่า 

ง) จดัชุดลาดตระเวนหมู่บา้น 

   3) มาตรการท่ี 3 สนบัสนุน “ชุมชน     

มาตรฐาน หมู่บา้นปลอดการเผา” 

ก) เขา้ร่วม “ชุมชนมาตรฐาน 

หมู่บา้นปลอดการเผา” 

ข) ปฏิบติัการตามแผนปฏิบติัการ

ชุมชนเพ่ือแกไ้ขปัญหาหมอก

ควนั 

 

 

รูปแบบการจดัการลดปัญหาหมอกควนั

จากไฟป่าและการเผาในทีโ่ล่ง 

 (ภาคประชาขน) 

 

ผลการดาํเนินการตาม

มาตรการ 

 

จัดการลดปัญหาหมอกควัน

จากไฟป่าและการเผาในที่

โล่ง 

1) จํานวนวนัท่ีฝุ่ นละออง

ขนาดเลก็กวา่ 10 

ไมครอนเกินมาตรฐาน

ลดลง 

2) จาํนวนจุดความร้อน

ยอ้นหลงัเฉล่ีย 3 ปี

ยอ้นหลงัลดลง 

3) พ้ืนท่ี/จาํนวนคร้ังเกิดไฟป่

ลดลง 
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4)  มาตรการท่ี 4 ส่งเสริมภาคเอกชน

และภาคีเครือข่าย 

ก) การบูรณาการความร่วมมือกบั

ภาคเอกชนและองคก์รพฒันา

เอกชน (NGO) 

ข) การเผยแพร่ขอ้มูล เพ่ือลดการ

เผา 

ค) การฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพ

อนามยั 

 5)   มาตรการท่ี 5 ส่ือสาร

ประชาสมัพนัธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย 

ก) ส่ือสารประชาสมัพนัธ์ช่วงก่อน

เกิดเหต ุระหวา่งเกิดเหตุ และ

หลงัเกิดเหต ุ

ข) ใชก้ลยทุธ์เคาะประตบูา้น ใน

การใหค้วามรู้และขอความ

ร่วมมือ 

6)   มาตรการท่ี 6 แจง้เตือนสถานการณ์

หมอกควนั 

          ระดบัท่ี 1 เฝ้าระวงัหมอกควนั 

(ฝุ่ นเกิน 80 มคก./ลบ.ม.)  

          ระดบัท่ี 2 หมอกควนัรุนแรง (ฝุ่ น

เกิน 120 มคก./ลบ.ม.)  

       ระดบัท่ี 3 หมอกควนัอนัตราย (ฝุ่ น

เกิน 200 มคก./ลบ.ม.)  

       ระดบัท่ี 4 วิกฤตหมอกควนั (ฝุ่ น 

เกิน 350 มคก./ลบ.ม.)  

4)  มาตรการท่ี 4 ส่งเสริมภาคเอกชน

และภาคีเครือข่าย 

ก) จดัเวทีเสวนาผูป้ระกอบการพบ

ผูผ้ลิตขา้วโพด 

    ข) งดการเผา 

     ค) จดัทาํฝายเพ่ิมความชุ่มช่ืน 

 5)   มาตรการท่ี 5 ส่ือสาร

ประชาสมัพนัธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย 

ก) ส่ือวทิยขุมุชนเสียงตามสาย

ประชาสมัพนัธ์ช่วงก่อนเกิดเหต ุ

ระหวา่งเกิดเหตุ และหลงัเกิดเหต ุ

6)   มาตรการท่ี 6 แจง้เตือนสถานการณ์

หมอกควนั 

          ระดบัท่ี 1 เฝ้าระวงัหมอกควนั 

(ฝุ่ นเกิน 80 มคก./ลบ.ม.)  

          ระดบัท่ี 2 หมอกควนัรุนแรง (ฝุ่ น

เกิน 120 มคก./ลบ.ม.)  

       ระดบัท่ี 3 หมอกควนัอนัตราย (ฝุ่ น

เกิน 200 มคก./ลบ.ม.)  

       ระดบัท่ี 4 วิกฤตหมอกควนั (ฝุ่ น 

เกิน 350 มคก./ลบ.ม.)  
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7) มาตรการ 7 ขยายความร่วมมือกบั

ประเทศเพื่อนบา้น 

8) มาตรการ 8 ศูนยอ์าํนวยการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหา มลพิษจากหมอกควนั 

2. การแบ่งพืน้ทีรั่บผดิชอบ 

1) พืน้ทีเ่กษตร มอบหมายให้

สาํนกังานเกษตรและสหกรณ์

จงัหวดั 

2) พืน้ที่เขตเมอืง/ชุมชน ให้

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3) พืน้ที่ ป่า ใหห้น่วยงานสนาม

ของกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

3. การบังคับใช้กฎหมาย 

1) ใชม้าตรการทางกฎหมายอยา่ง

เขม้งวดจากเบาไปหาหนกั 

2) เน่ืองจากเป็นแนวทางท่ีถูกใช้

เป็นปีแรกจึงขอใหใ้ชอ้ยา่ง

เหมาะสม 

3) ตอ้งมีมาตรการการลงโทษ

สาํหรับผูฝ่้าฝืน รวมทั้ง

เจา้หนา้ท่ีท่ีหยอ่นยาน 

4. ตัวช้ีวดัความสําเร็จ  

1) จาํนวน Hot spots ท่ีไดจ้าก

ภาพถ่ายดาวเทียม 

2) ปริมาณฝุ่ นละอองในอากาศ 

(PM10) 

 

2. การแบ่งพืน้ทีรั่บผดิชอบ 

       1) พืน้ทีเ่กษตร งดเผาจดัทาํปุ๋ย ไถ

กลบ 

        2) พืน้ที่เขตเมอืง/ชุมชน งดการเผา

ขยะ ใบไม ้

       3) พืน้ที่ ป่า หา้มเผาหาของป่า หา้ม

เขา้พ้ืนท่ี 

3. การบังคับใช้กฎหมาย 

      1) ใชร้ะเบียบหมู่บา้น ประชาคม 

4. ตัวช้ีวดัความสําเร็จ  

       1) พ้ืนท่ีเกิดไฟลดลง 

       2) จาํนวนผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษ      

        3) จาํนวนโรงเรียนท่ีตอ้งปิดทาํ

การเน่ืองจากไดรั้บผลกระทบ 
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5. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

1) ใชอ้าํนาจตามพระราชบญัญติั

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยั พ.ศ. 2550 และกฎหมาย

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) กาํหนดใหมี้การรายงานผล

การปฏิบติังานทุกวนัจนัทร์

ของสปัดาห์ในช่วง 80 วนั

อนัตราย 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

  

การศึกษาเร่ือง รูปแบบการจดัการโดยประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาหมอก

ควนัจากไฟป่าและการเผาในท่ีโล่ง พื้นท่ีจงัหวดัน่าน เป็นกรณีศึกษาในพื้นท่ี 2 อาํเภอ 

ของจงัหวดัน่าน คือ ตาํบลขนุน่าน อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ และตาํบลศรีษะเกษ อาํเภอนา

นอ้ย จงัหวดัน่านทาํการศึกษาในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ปี 2556  รูปแบบการ

จดัการโดยประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาหมอกควนัจากไฟป่าและการเผาในท่ีโล่ง 

พื้นท่ีจงัหวดัน่าน ตามนโยบายรัฐบาลท่ีกาํหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษ

จากหมอกควนัปี 2556 ท่ีประกอบไปดว้ย 1) มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอก

ควนัและไฟป่า(มี 6 มาตรการยอ่ย) 2) การแบ่งพื้นท่ีรับผดิชอบ 3) การบงัคบัใชก้ฎหมาย

ไดก้าํหนดตวัช้ีวดัความสาํเร็จโดยใหล้ดลงกวา่ปีท่ีผา่นมาดงัน้ี 

     1  จาํนวน Hot spots ท่ีไดจ้ากภาพถ่ายดาวเทียม 

2  ปริมาณฝุ่ นละอองในอากาศ (PM10) 
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 ผลการศึกษาเร่ือง รูปแบบการจดัการโดยประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหา

หมอกควนัจากไฟป่าและการเผาในท่ีโล่ง พื้นท่ีจงัหวดัน่าน เป็นดงัน้ี  

4.1 ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาหมอกควนัจากการเผาดว้ยการร่วม

ปฏิบติักบัหน่วยงานภาครัฐพบวา่ชุมชนทั้งหมดท่ีทาํการศึกษา 48 ชุมชน ไดมี้ส่วนร่วม

ในการปฏิบติัตามมาตรการ ตามนโยบายรัฐบาลกาํหนดท่ีกาํหนดไว ้48 ชุมชน คิดเป็น

ร้อยละ 100 โดยพบวา่มีการปฏิบติังานตามมาตรการร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ มากท่ีสุด

คือชุมชนตาํบลขนุน่าน อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ ท่ีปฏิบติังานจาํนวน 6 มาตรการคิดเป็น

ร้อยละ75จากทั้งหมด 8 มาตรการ เม่ือพิจารณาเป็นจาํนวนหมู่บา้นพบวา่หมู่บา้นได้

ปฏิบติัตามมาตรการลดปัญหาหมอกควนัมากท่ีสุดจาํนวน 15 หมู่บา้นของตาํบลขนุน่าน 

อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ คิดเป็นร้อยละ 75 ของจาํนวนหมู่บา้นทั้งหมด 48 หมู่บา้น 

รองลงมามีการปฏิบติัตามมาตรการ 5 มาตรการ คิดเป็นร้อยละ 62.5 จากมาตรการ

ทั้งหมด 8 มาตรการ คือในพื้นท่ีตาํบลนํ้าพาง อาํเภอแม่จริม ตาํบลศรีษะเกษ อาํเภอนา

นอ้ย และตาํบลชนแดน อาํเภอสองแคว เม่ือพิจารณาเป็นจาํนวนหมู่บา้นพบวา่มีจาํนวน

หมู่บา้น 33 ในพื้นท่ีตาํบลนํ้าพาง 10 หมู่ ตาํบล สรีษะเกษ 14 หมู่ และตาํบลชนแดน 9 

หมู่ ท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติัตามมาตรการลดปัญหาหมอกควนัคิดเป็นร้อยละ68.5 

ของจาํนวนหมู่บา้นทั้งหมด 48 หมู่บา้น 

 โดยผลการศึกษาพบวา่ชุมชนทั้ง 48 หมู่บา้นคิดเป็นร้อยละ100 ไม่ไดมี้ส่วนร่วม

ในการปฎิบติัตามมาตรการลดปัญหาหมอกควนั คือ มาตรการท่ี 6 เร่ือง แจง้เตือน

สถานการณ์หมอกควนั 

 พบชุมชนตาํบลชนแดน อาํเภอสองแคว จาํนวน 9 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 18.75 

จาก 48 ชุมชน ท่ีไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการปฎิบติัการตามมาตรการท่ี 4  เร่ือง ส่งเสริม

ภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเขา้ร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษจากหมอก

ควนั และมาตรการท่ี 6  เร่ือง แจง้เตือนสถานการณ์หมอกควนั พบชุมชนตาํบลนํ้าพาง 

อาํเภอแม่จริม และชุมชนตาํบลศรีษะเกษ อาํเภอนานอ้ย ไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการปฎิบติั

การตามมาตรการท่ี 4  เร่ือง ส่งเสริมภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเขา้ร่วมในการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหามลพิษจากหมอกควนั มาตรการท่ี 6  เร่ือง แจง้เตือนสถานการณ์หมอก

ควนั และมาตรการท่ี 7 เร่ือง ขยายความร่วมมือกบัประเทศเพือ่นบา้น มีรวมจาํนวน 24 
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ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 50 จากทั้งหมด 48 ชุมชน ( รายละเอียดตาราง 4.1 ) 

 

ตาราง 4.1  การมีส่วนร่วมของประชาชนในมาตรการลดปัญหาหมอกควนัจากไฟป่า 

 รูปแบบการจดัการโดยประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาหมอกควนั  

พื้นท่ีศึกษา ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม.4 ม.5 ม. 6 ม.7 ม.8 (ม.= มาตรการ) 

1 ตาํบลขนุน่าน          

         หมู่.1          

         หมู่.2          

          หมู่ 3          

          หมู่.4          

          หมู่.5          

          หมู่.6          

          หมู่.7          

          หมู่.8          

          หมู่.9          

        หมู่.10          

        หมู่.11          

        หมู่.12          

        หมู่.13          

        หมู่.14          

        หมู่.15          

2 ตาํบลนํ้ า

พาง 

         

             หมู่.1          

             หมู่.2          

             หมู่ 3          
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             หมู่.4          

             หมู่.5          

             หมู่.6          

             หมู่.7          

             หมู่.8          

             หมู่ 9          

             หมู่.10          

3 ตาํบล

ศรีษะเกษ 

         

             หมู่.1          

             หมู่.2          

             หมู่ 3          

             หมู่.4          

             หมู่.5          

             หมู่.6 
         

             หมู่.7 
         

             หมู่.8 
         

             หมู่.9 
         

             หมู่.10 
         

             หมู่.11 
         

             หมู่.12 
         

             หมู่.13 
         

             หมู่.14 
         

4 ตาํบลชน

แดน 

         

             หมู่.1 
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             หมู่.2          

             หมู่ 3 
         

             หมู่.4 
         

             หมู่.5 
         

             หมู่.6 
         

             หมู่.7 
         

             หมู่.8 
         

             หมู่.9 
         

รวม 48 

หมู่บา้น 

48 48 48 15 48 - 24 48  

 

หมายเหตุ มีส่วนร่วม  ไม่มีส่วนร่วม 

 

 

ตาราง  4.2  มาตรการท่ีชุมชนได้ปฎิบติัแล้วส่งผลให้เกิดการลดปัญหาหมอกควนัได้มาก

ท่ีสุดและรองลงมาใน 3 ลาํดับ 

มาตรการทีส่่งผลให้เกดิการลดปัญหา

หมอกควนัได้มากทีสุ่ด 3 ลาํดบั 

 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย 

ลาํดบัท่ี 1 คือมาตรการท่ี 1 ไม่มีการ

เผา ช่วง 100 วนั(ปัจจุบนั 60 วนั) 

    

ลาํดบัท่ี 2 มาตรการ 5  ส่ือสาร

ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกสู่

กลุ่มเป้าหมาย   

    

ลาํดบัท่ี 3 มาตรการ 8 ศนูย์

อาํนวยการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
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ตาราง 4.3 มาตรการท่ีปฏิบติัแล้วส่งผลต่อการลดปัญหาหมอกควนัได้น้อยเรียงลาํดับ 

 นอ้ยมาก

ท่ีสุด 

นอ้ย  

มาตรการ 4 ส่งเสริมภาคเอกชนและ

ภาคีเครือข่ายเขา้ร่วม 
   

มาตรการ 6 แจง้เตือนสถานการณ์

หมอกควนั   
   

มาตรการ 7 ขยายความร่วมมือกบั

ประเทศเพ่ือนบา้น 

   

 

 

ตาราง 4.4  ร้อยละของหมู่บ้านท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปัญหาหมอกควนัและไฟป่า (ใน

ตาํบลพืน้ท่ีศึกษา) 

ตาํบล 
หมู่บ้าน

ทั้งหมด 

มส่ีวนร่วม 

ในการลดปัญหาฯ 
คดิเป็นร้อยละ 

ต.ขนุน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ  15 15 100 

ต.นํ้าพาง อ.แม่จริม 10 10 100 

ต.ศรีษะเกษ อ.นานอ้ย 14 14 100 

ต.ชนแดน อ.สองแคว 9 8 88.88 

รวม 48 47 97.91 

 

การศึกษาโดยคิดจากตวัแทนหมู่บา้นหรือผูน้าํชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในขั้นตอนการ

ปฏิบติัการเพื่อลดปัญหาหมอกควนัและไฟป่าจงัหวดัน่าน หมู่บา้นท่ีประชาชนมีส่วน

ร่วมในการลดปัญหาหมอกควนัและไฟป่า พื้นท่ีศึกษา 4 ตาํบล มีส่วนร่วมในขั้นตอน

การลดปัญหาหมอกควนัและไฟป่าจาํนวน 47 หมู่บา้น จากทั้งหมด 48 หมู่บา้นคิดเป็น

ร้อยละ 97.91   (ตาราง 4.4 ) 
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ตาราง 4.5 ร้อยละของการได้ปฏิบัติตามมาตรการการลดปัญหาของชุมชน 

ตําบล 
มาตรการทั้งหมด 

ทีล่ดปัญหาหมอกควนั 

ชุมชนได้มีส่วนร่วม 

ในการปฏิบัติตามมาตรการ 

คดิ เป็น 

ร้อยละ 

ต.ขนุน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ  5 มาตรการ 3 มาตรการ 37.5 

ต.นํ้าพาง อ.แม่จริม 6 มาตรการ 4 มาตรการ 50.0 

ต.ศรีษะเกษ อ.นานอ้ย 4 มาตรการ 3 มาตรการ 37.5 

ต.ชนแดน อ.สองแคว 7 มาตราการ 4 มาตรการ 50.0 

รวม    

 

 ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินการตาม

มาตรการภาครัฐจาํนวน 8 มาตรการ ไดแ้ก่ มาตรการท่ี 1 ไม่มีการเผา ช่วง 100 วนั

อนัตราย  มาตรการท่ี 2 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าอยา่งเขม้ขน้  มาตรการ 3  

สนบัสนุน ชุมชนมาตรฐานหมู่บา้นปลอดการเผา  มาตรการ 4  ส่งเสริมภาคเอกชนและ

ภาคีเครือข่ายเขา้ร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษจากหมอกควนั  มาตรการ 5   

ส่ือสารประชาสัมพนัธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย  มาตรการ 6  แจง้เตือนสถานการณ์หมอก

ควนั  มาตรการ 7 ขยายความร่ว มมือกบัประเทศเพือ่นบา้น  มาตรการ 8 ศนูยอ์าํนวยการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา มลพิษจากหมอกควนั พบวา่ชุมชนในพื้นท่ีศึกษาซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ี

คดัเลือกมาจากตาํบลท่ีเกิดจุดความร้อนสูงท่ีสุดของจงัหวดั เกิดปานกลางและเกิดนอ้น

ท่ีสุด พบวา่ ในตาํบลขนุน่าน ซ่ึงเกิดจุดความร้อนมากเป็นอนัดบัหน่ึงของจงัหวดั 

สามารถดาํเนินการตามมาตรการไดเ้พียง 3 มาตรการใน 8 มาตรการ คิดเป็นร้อยละ 37.5 

ส่วนตาํบลชนแดน ซ่ึงเป็นตาํบลท่ีไม่เกิดจุดความร้อนเลย สมารถดาํเนินการตาม

มาตรการภาครัฐได ้4 มาตรการ หรือคิดเป็นร้อยละ 50 
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ตาราง 4.6  ผลของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามมาตรการการลดปัญหาหมอกควนัของชุมชน 

การลดปัญหาหมอกควนัและไฟป่า รายตาํบลเปรียบเทียบปี 2556 กับ ปี 2558 

มาตรการ 

จํานวนการเผา 

ตําบลขุนน่าน ตําบลนํา้พาง ตําบลศรีษะเกษ 

ปีก่อน ปีน้ี เพิ่ม/ลด ปีก่อน ปีน้ี เพิ่ม/ลด ปีก่อน ปีน้ี เพิ่ม/ลด 

มาตรการท่ี 1 ไม่มีการเผา ช่วง 100 วนั 120 60 60 120 60 60 120 60 60 

มาตรการท่ี 2 ป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาไฟป่าอยา่งเขม้ขน้ 

137 36 

 

101 50 42 8 58 33 25 

มาตรการ 3 สนบัสนุน ชุมชน

มาตรฐานหมู่บา้นปลอดการเผา 

0 15 15 0 9 9 0 14 14 

มาตรการ 4 ส่งเสริมภาคเอกชน

และภาคีเครือข่ายเขา้ร่วม 

- -  - - - -  - 

มาตรการ 5  ส่ือสาร

ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกสู่

กลุ่มเป้าหมาย   

1 1 0 1 1 0 1 1 0 

มาตรการ 6 แจง้เตือนสถานการณ์

หมอกควนั   

23 11 12 23 11 12 23 11 12 

มาตรการ 7 ขยายความร่วมมือกบั

ประเทศเพื่อนบา้น 

- 1 1 - - - - - - 

มาตรการ 8 ศนูยอ์าํนวยการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

- 1 1 - 1 1 - 1 1 

รวม 281 89 190 194 124 90 202 120 112 

 

ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัตามมาตรการการลดปัญหาหมอกควนั

ของชุมชน การลดปัญหาหมอกควนัและไฟป่า รายตาํบลเปรียบเทียบปี 2556 กบั ปี 2558 
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พบวา่โดยรวมตาํบลต่างๆท่ีใหค้วามร่วมมือดาํเนินการตามมาตรการทั้ง 8 มาตรการมา

ตั้งแต่ ปี 2556 วดัผลสาํเร็จในปี 2558 พบวา่จาํนวนวนัท่ีฝุ่ นละอองขนาดเลก็กวา่ 10 

ไมรครอนเกินมาตรฐาน ลดลงจาก 23วนัในปี 2556 เหลือจาํนวนวนัท่ีฝุ่ นละอองขนาด

เลก็กวา่ 10 ไมรครอนเกินมาตรฐานจาํนวน 11 วนัในปี 2558(ตาราง 4.6) 

 

ตารางที ่4.5 ผลของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามมาตรการการลดปัญหาหมอกควนัของชุมชนท่ี

มีการลดจาํนวน Hotspot เปรียบเทียบ ปี 2556 กับ ปี 2558 

มาตรการ 

จํานวนจุด Hotspot 

ตําบลขุนน่าน ตําบลนํา้พาง ตําบลศรีษะเกษ 

ปีก่อน ปีน้ี 
เพ่ิม/

ลด 
ปีก่อน ปีน้ี 

เพ่ิม/

ลด 
ปีก่อน ปีน้ี 

เพ่ิม/

ลด 

มาตรการท่ี 1 ไม่มีการเผา ช่วง 100 วนั 137 36 101 50 42 8 58 33 25 

มาตรการท่ี 2 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟ

ป่าอยา่งเขม้ขน้ 

- - - - - - - - - 

มาตรการ 3 สนบัสนุน ชุมชนมาตรฐาน

หมู่บา้นปลอดการเผา 

- - - - - - - - - 

มาตรการ 4 ส่งเสริมภาคเอกชนและภาคี

เครือข่ายเขา้ร่วม 

- - - - - - - - - 

มาตรการ 5  ส่ือสารประชาสมัพนัธ์เชิงรุก

สู่กลุ่มเป้าหมาย   

- - - - - - - - - 

มาตรการ 6 แจง้เตือนสถานการณ์หมอก

ควนั   

- - - - - - - - - 

มาตรการ 7 ขยายความร่วมมือกบัประเทศ

เพ่ือนบา้น 

- - - - - - - - - 

มาตรการ 8 ศูนยอ์าํนวยการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหา 

- - - - - - - - - 

รวม 137 36 101 50 42 8 58 33 25 

 

ผลของการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัตามมาตรการการลดปัญหาหมอกควนัของ

ชุมชนท่ีมีการลดจาํนวน Hotspot เปรียบเทียบ ปี 2556 กบั ปี 2558 พบวา่โดยรวมตาํบล
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ต่างๆท่ีใหค้วามร่วมมือดาํเนินการตามมาตรการทั้ง 8 มาตรการมาตั้งแต่ ปี 2556 วดัผล

สาํเร็จในปี 2558 พบวา่จาํนวนจุดความร้อน(Hotspot) ตาํบลขนุน่านลดลงจาก 137 จุดใน

ปี 2556  เหลือจาํนวนจุดความร้อน(Hotspot) จาํนวน 36 จุด ตาํบลศรีษะเกษ ลดลงจาก 

58 จุดในปี 2556 เหลือจาํนวนจุดความร้อน(Hotspot) จาํนวน 33 จุด และตาํบลนํ้าพาง

ลดลงจาก 50 จุดในปี 2556 เหลือจาํนวนจุดความร้อน(Hotspot) จาํนวน 42 จุด  ในปี 

2558 ตามลาํดบั (ตาราง 4.5) 

 

ตาราง 4.6  ผลของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามมาตรการการลดปัญหาหมอกควนัของชุมชนท่ีมี

ต่อการลด PM10

มาตรการ 

 เปรียบเทียบ ปี 2556 กับ ปี 2558 

จํานวนจุด Hotspot 

ตําบลขุนน่าน ตําบลนํา้พาง ตําบลศรีษะเกษ 

ปีก่อน ปีน้ี 
เพ่ิม/

ลด 
ปีก่อน ปีน้ี 

เพ่ิม/

ลด 
ปีก่อน ปีน้ี 

เพ่ิม/

ลด 

มาตรการท่ี 1 ไม่มีการเผา ช่วง 100 วนั - - - - - - - - - 

มาตรการท่ี 2 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟ

ป่าอยา่งเขม้ขน้ 

- - - - - - - - - 

มาตรการ 3 สนบัสนุน ชุมชนมาตรฐาน

หมู่บา้นปลอดการเผา 

- - - - - - - - - 

มาตรการ 4 ส่งเสริมภาคเอกชนและภาคี

เครือข่ายเขา้ร่วม 

- - - - - - - - - 

มาตรการ 5  ส่ือสารประชาสมัพนัธ์เชิงรุก

สู่กลุ่มเป้าหมาย   

- - - - - - - - - 

มาตรการ 6 แจง้เตือนสถานการณ์หมอก

ควนั   
23 11 12 23 11 12 23 11 12 

มาตรการ 7 ขยายความร่วมมือกบัประเทศ

เพ่ือนบา้น 

- - - - - - - - - 

มาตรการ 8 ศูนยอ์าํนวยการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหา 

- - - - - - - - - 

รวม 23 11 12 23 11 12 23 11 12 
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ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

คา่มาตรฐาน PM10 ไมเ่กนิ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร

ภาพ 4.1 กราฟเปรียบเทียบข้อมลูสถานการณ์หมอกควนัและไฟป่า บริเวณสถานีสาํนักงานเทศบาล

เมืองน่าน จังหวดัน่าน ช่วงเดือนมกราคม - เมษายน ปี 2554-2558 

 

 

ผลดาํเนินการเกบ็ตวัอยา่งฝุ่ นละอองขนาดเลก็ไม่เกิน 10 ไมครอน ดว้ยเคร่ืองเกบ็

ตวัอยา่งแบบปริมาตรสูง (High-Volume) ในพื้นท่ีเป้าหมายท่ีมีสถิติพบจุดความร้อนมาก

ในจงัหวดัน่าน จาํนวน 4 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลขนุน่าน อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ และตาํบล

ศรีษะเกษ อาํเภอนานอ้ย ตาํบลนํ้าพาง อาํเภอแม่จริม และตาํบลชนแดน อาํเภอสองแคว 

จงัหวดัน่าน ระหวา่งปี 2556-2558 ช่วงวกิฤติหมอกควนั ระหวา่งเดือน มกราคม ถึง 

เดือน ไม่พบวา่มีตาํบลใดมีปริมาณฝุ่ น PM10 เกินค่ามาตรฐาน ทั้งน้ี สถานีตรวจวดั

คุณภาพอากาศซ่ึงเป็นตวัแทนจงัหวดัน่านตั้งอยูท่ี่ เทศบาลเมืองน่าน อาํเภอเมืองน่าน 

จงัหวดัน่าน พบวา่ จาํนวนวนัท่ีฝุ่ นละอองขนาดเลก็เกินค่ามาตรฐานเม่ือเทียบปี 2556 กบั

ปี 2558 พบวา่ ในปี 2558 มีตาํนวนวนัท่ีลดลงคือ จาํนวน 11 วนั ขณะท่ีในปี 2556 มี

จาํนวนวนัท่ีฝุ่ นละอองเกินมาตรฐานจาํนวน 23 วนั  (ตาราง 4.8,ภาพ 4.3) 
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สาํหรับผลกระทบต่อสุขภาพ การคมนาคม  การท่องเท่ียวและการดาํเนินวถีิชีวติ

ปกติของประชาชนคนจงัหวดัน่านยงัไม่เคยพบวา่หมอกควนัมีผลกระทบต่อการ

ท่องเท่ียว การคมนาคมทางบกทางอากาศ หรือรุ่นแรงถึงขั้นตอ้งปิดดรงเรียน หรืองด

เท่ียวบินหรือทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุทางรถยนต ์อีกทั้งปัญหาหมอกควนัยงัไม่มีความสัมพนัธ์

กบัการเจบ็ป่วยของประชาชนจงัหวดัน่าน(สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน) 
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บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการดาํเนินงานเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนในการจดัการมลพษิหมอก

ควนัและการเผาในทีโ่ล่ง พืน้ทีจ่ังหวดัน่าน 

             ผลการดาํเนินการศึกษามาตรการมาตรการภาครัฐ ในการลดมลพิษจากหมอก

ควนัในพื้นท่ีจงัหวดัน่านโดยเฉพาะพื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ และอาํเภอนานอ้ย 

จงัหวดัน่านโดยใชม้าตรการจาํนวน 8 มาตรการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 8 

มกราคม 2556  ส่งผลต่อการลดลงของจุดความร้อนและปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็ใน

บรรยากาศช่วงดาํเนินการตามมาตรการลดลงโดยดูไดจ้ากตวัเลขสถิติการเกิดจุดความ

ร้อนและจาํนวนวนัท่ีฝุ่ นละอองอยูใ่นมาตรฐานในปีเร่ิมใชม้าตรการคือปี 2556 จนถึงปี 

2558 

 

ผลการศึกษาเร่ือง รูปแบบการจดัการโดยประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาหมอกควนั

จากไฟป่าและการเผาในท่ีโล่ง พื้นท่ีจงัหวดัน่าน 

 4.1 ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาหมอกควนัจากการเผาดว้ยการ

ร่วมปฏิบติักบัหน่วยงานภาครัฐพบวา่ชุมชนทั้งหมดท่ีทาํการศึกษา 48 ชุมชน  โดยผล

การศึกษาพบวา่มาตรการท่ีชุมชนไดป้ฎิบติัแลว้ส่งผลใหเ้กิดการลดปัญหาหมอกควนัได้

มากท่ีสุดและรองลงมาใน 3 ลาํดบั คือ 

ลาํดบัท่ี 1 คือมาตรการท่ี 1 ไม่มีการเผา ช่วง 100 วนั(ปัจจุบนั 60 วนั) 

ลาํดบัท่ี 2 มาตรการ 5  ส่ือสารประชาสัมพนัธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย   

ลาํดบัท่ี 3 มาตรการ 8 ศนูยอ์าํนวยการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษจากหมอก

ควนัภาคเหนือ 9 จงัหวดั (ศปม.)  

 

และมาตรการท่ีปฏิบติัแลว้ส่งผลต่อการลดปัญหาหมอกควนัไดน้อ้ยเรียงลาํดบั 
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ไดแ้ก่  

มาตรการ 4 ส่งเสริมภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเขา้ร่วม 

มาตรการ 6 แจง้เตือนสถานการณ์หมอกควนั   

มาตรการ 7 ขยายความร่วมมือกบัประเทศเพือ่นบา้น 

 

 โดยผูน้าํชุมชนรับทราบและยนิดีใหค้วามร่วมมือและปฏิบติัตามไม่มีการเผา

ในช่วง 100 วนั ตามท่ีจงัหวดัน่านประกาศ และสนบัสนุนและใหค้วามร่วมมือการ

ดาํเนินการตามมาตรการต่างๆทั้ง 8 มาตรการ 

 

สรุปบทเรียน/แลกเปลีย่นเรียนรู้  

ผลการประชุมสรุปบทเรียนการป้องกนัแกไ้ขปัญหามลพิษจากหมอกควนัและการเผาใน

ท่ีโล่งในพื้นท่ี 4 ตาํบลเป้าหมาย ไดแ้ก่ ตาํบลขนุน่าน  อ.เฉลิมพระเกียรติ จาํนวน 15 

หมู่บา้น ตาํบลชนแดน  อ.สองแคว จาํนวน 9 หมู่บา้น ตาํบลนํ้าพาง  อ.แม่จริม จาํนวน 

10 หมู่บา้น และตาํบลศรีษะเกษ อ.นานอ้ย จาํนวน 14 หมู่บา้น รวม 48 หมู่บา้น ผลการ

ประชุมโดยสรุป รูปแบบการจัดการโดยประชาชนมส่ีวนร่วมไดแ้ก่ 

1) เร่ือง ระยะเวลาการหา้มเผา ผูน้าํชุมชนทั้ง 4 ตาํบลเห็นวา่ไม่สอดคลอ้งกบัวถีิ

ชีวติประเพณีของประชาชน  เม่ือมีการใหเ้สนอระยะเวลาท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้

ในทางปฏิบติัผูน้าํชุมชนทั้ง 4 ตาํบล เสนอช่วงระยะเวลาหา้มเผาอยูท่ี่ระหวา่งเดือน

มีนาคมถึงเมษายน  และไม่ควรเกิน 60 วนั 

2) ไม่ใหมี้การเผาเลย ผูน้าํชุมชนต่างๆเห็นวา่ไม่สามารถทาํได ้ถา้จะทาํได ้ใหรั้ฐ

ช่วยเหลือดา้นค่าชดเชย สนบัสนุนงบประมาณใหป้ระชาชนดูแลไฟป่าตามแนวเขตกนั

ชนระหวา่งพื้นท่ีป่าไม ้กบัพื้นท่ีการเกษตร 

3) ประชาชนเห็นดว้ยกบัการแบ่งพื้นท่ีในการเผา 

4) ใหเ้ผาเวลาเยน็ตั้งแต่ 16.00 น. เป็นตน้ไปและใหมี้การควบคุมไฟโดย

คณะกรรมการหมู่บา้น 

- รูปแบบการจดัการของทอ้งถ่ินแต่ละแห่ง สามารถแบ่งพจิารณาไดด้งัน้ี 

ภาครัฐ 
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1. กาํหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษจากหมอกควนั  จาํนวน 8 

มาตรการ 

2. ปรับใชก้ฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั ป่าไม ้

ทางหลวง ประมวลกฎหมายอาญา ในการจดัการ เป็นตน้ 

3. การประกวดลดจุดความร้อน 

ภาคประชาชน 

1. ใชก้ฎขอ้บงัคบัหมู่บา้นเป็นขอ้ปฏิบติัและขอ้หา้ม เช่น ปรับ ตน้ละ 500 บาท 

หากตดัตน้ไมใ้นเขตป่าชุมชน 

2. หา้มเผาป่า หากตอ้งการเผากาํจดัเศษซากต่อซงัท่ีเหลือจากการเกษตร ตอ้ง

จดัทาํแนวกนัไฟ  หากละเลยหรือควบคุมไฟท่ีก่อหรือประมาทเลินเล่อปล่อย

ใหไ้ฟลามเขา้พื้นท่ีผูอ่ื้นหรือท่ีสาธารณะตอ้งเปรียบเทียบปรับตามอตัราต่อไร่ 

เช่น ปล่อยใหไ้ฟลามเขา้ท่ีผูอ่ื้นปรับ ไร่ละ 500บาท เป็นตน้ 

3. การประชาคม ทาํขอ้ตกลงของชุมชน เช่น ตาํบลขนุน่าน ริบท่ีดินคืนเป็นท่ี

ปลูกป่า โดย หากบุคคลใดทาํการเผาพื้นท่ีเกษตรของตนไม่จดัทาํแนวกนัไฟ

ป้องกนัไฟท่ีสามารถป้องกนัไดจ้ริงตามสมควร หากไฟลุกลามเขา้พื้นท่ีอ่ืน

เป็นจาํนวนเท่าใดจะตอ้งถูกริบท่ีดินของตนนาํมาปลูกป่าและยกใหเ้ป็นของ

ราชการเป็น 2 เท่า เช่น นาย ก. เผาไร่ในท่ีของตนแลว้ป้องกนัไม่ดีไม่จดัทาํ

แนวกนัไฟไม่แจง้กรรมการหมู่บา้น เกิดไฟลุกลามไปยงัท่ีขา้งเคียงเป็นพื้นท่ี 

2 ไร่ นาย ก. ตอ้งถูกริบท่ีทาํกินของตน 4 ไร่ คืนใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้น

ทาํการปลูกป่าและคืนใหแ้ก่กรมป่าไมต่้อไป  

4. การจดัเวรยามเฝ้าระวงัไฟป่าของหมู่บา้นโดยเฉพาะเขตป่าชุมชน หมู่บา้น

โดยอาสาสมคัร กาํนนัผูใ้หญ่บา้นจดัเวรยามเฝ้าระวงัไฟในพื้นท่ีรับผดิชอบ

ของตนในช่วงวกิฤติหมอกควนัตามท่ีจงัหวดัประกาศ 

5. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในพื้นท่ีจดับุคลากรและอุปกรณ์สนบัสนุนการดบั

ไฟในพื้นท่ีรับผดิชอบ 
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 สรุปผลการดําเนินการตามมาตรการมาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาหมอกควนัจาก

ไฟป่าและการเผาในทีโ่ล่ง      

 

มาตรการท่ี 1 ไม่มีการเผา ช่วง 100 วนัอนัตราย 

- จงัหวดัน่านประกาศ เร่ืองกาํหนดเขตควบคุมไฟป่าในทอ้งท่ีจงัหวดัน่าน ลง

วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2555 ตามขอ้สั่งการของกระทรวงมหาดไทย หนงัสือท่ี มท 0211.5/ว 

5523 ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2555 พร้อมทั้งจดัส่งใหอ้าํเภอ ตาํบล หมู่บา้น และ

หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

มาตรการท่ี 2 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าอยา่งเขม้ขน้ 

- จดัส่งมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษจากหมอกควนัภาคเหนือ 9 

จงัหวดั ปี 2556 ใหแ้ก่จงัหวดัน่าน เพื่อใหด้าํเนินการตามมาตรการดงักล่าวอยา่งเขม้ขน้  

 

มาตรการ 3 สนบัสนุน ชุมชนมาตรฐานหมู่บา้นปลอดการเผา 

- คดัเลือกพื้นท่ีและดาํเนินกิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนชุมชนมาตรฐาน หมู่บา้น

ปลอดการเผา ในพื้นท่ีต่างๆ รวม 4 ตาํบล ท่ีมีประวติัจุดความร้อนสูง ตํ่า คละกนั คือ 

ตาํบลขนุน่าน  อ.เฉลิมพระเกียรติ จาํนวน 15 หมู่บา้น ตาํบลชนแดน  อ.สองแคว จาํนวน 

9 หมู่บา้น ตาํบลนํ้าพาง    อ.แม่จริม จาํนวน 10 หมู่บา้น และตาํบลศรีษะเกษ อ.นานอ้ย 

จาํนวน 14 หมู่บา้น  

- ประชุมช้ีแจงผูน้าํชุมชนกาํนนัผูใ้หญ่บา้นในพื้นท่ีเป้าหมาย เพื่อทาํความเขา้ใจ

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่งโดยการเสวนาพดูคุย

และตกลงร่วมกนัไม่ใหมี้การเผาในพื้นท่ีช่วง 100 วนั พร้อมทั้งรณรงค ์ปลูกจิตสาํนึก 

ความตระหนกัในปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วม การ

ป้องกนัแกไ้ขปัญหามลพิษจากหมอกควนัและการเผาในท่ีโล่ง  

- เกบ็ขอ้มูลหมู่บา้นเส่ียงเกิดหมอกควนัดว้ยแบบสาํรวจ และเกบ็ขอ้มูล ฝุ่ น

ละอองขนาดเลก็กวา่ 10 ไมครอน ดว้ยเคร่ืองเกบ็ตวัอยา่งแบบปริมาตรสูง  

- จดัทาํแผนจุดความร้อนรายตาํบลในพื้นท่ีเป้าหมาย 
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- ประชุมสรุปบทเรียนการป้องกนัแกไ้ขปัญหามลพิษจากหมอกควนัและการเผา

ในท่ีโล่งในพื้นท่ี 4 ตาํบลเป้าหมาย  

 

มาตรการ 4 ส่งเสริมภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเขา้ร่วมในการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหามลพิษจากหมอกควนั 

- ร่วมจดัประชุมช้ีแจงกิจกรรมเพิ่มศกัยภาพชุมชนระดบัตาํบลในการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟป่า ใหก้บัเจา้หนา้ท่ี ผูน้าํชุมชน ผูน้าํระดบัตาํบล  จาํนวน 

60 คน  ในวนัท่ี 31 มกราคม 2556 ณ โรงแรมเทวราช อาํเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่าน  

- ร่วมจดักิจกรรมอบรมเพิ่มศกัยภาพชุมชนระดบัตาํบลในการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาหมอกควนัและไฟป่า  10  ตาํบล 112 หมู่บา้น จาก 7 อาํเภอ  จาํนวนผูเ้ขา้รับการ

อบรม 500 คน  

- จดัอบรมเยาวชนอาสาสมคัรป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟป่า 

จาํนวน  10  รุ่น จาก 10 ตาํบล (7 อาํเภอ) จาํนวน 1,000 คน            

- ร่วมจดัประชุมระดมความคิดเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติคนและป่าเมืองน่านให้

สมดุลและยัง่ยนื เพื่อหาแนวทางในการใชป้ระโยชนท่ี์ดินเพื่อประกอบอาชีพใหเ้กิด

ความเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะการ

บุกรุกและเผาพื้นท่ีป่าเพื่อทาํการเกษตร  ในวนัท่ี 16 มกราคม 2556  ณ โรงแรมเทวราช 

อาํเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่าน โดยมีภาคีเครือข่าย สภาเกษตรกร สมาพนัธ์ผูป้ลูกขา้วโพด 

ยางพารา ผูป้ระกอบการ ส่วนราชการ องคก์รเอกชน นกัวชิาการ และประชาชน เขา้ร่วม

ประชุม จาํนวน 200 คน  

- ส่งเสริมภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเขา้ร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

มลพิษจากหมอกควนั โดย บูรณาการความร่วมมือกบัภาคเอกชน องคก์รพฒันาเอกชน 

(NGO) และภาคีเครือข่ายในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษจากไฟป่าและหมอก

ควนั โดยสนบัสนุนอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 

(ทสม.)จงัหวดัน่าน จดักิจกรรม “โครงการผา้ป่าขยะ ลดหมอกควนัไฟ ลดโลกร้อน เพื่อ

ลมหายใจและส่ิงแวดลอ้ม เมืองน่านบา้นเฮา” ในวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2556 ณ สาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัน่าน  
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มาตรการ 5  ส่ือสารประชาสัมพนัธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย  

- ร่วมจดักิจกรรมเปิดตวัโครงการจดัการไฟป่าและหมอกควนัจงัหวดัน่าน 

ประจาํปี 2556 โดยดาํเนิน การรณรงคแ์ละประชาสมัพนัธกิ์จกรรมรณรงคป้์องกนัหมอก

ควนัและไฟป่า รักษาส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัน่าน และปล่อยแถวชุดปฏิบติัการปราบปรามการ

ตดัไมท้าํลายป่า เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2556 ณ ลานข่วงเมืองน่าน (ทส.จ.น่าน) 

- ร่วมดาํเนินกิจกรรมเปิดตวัโครงการรณรงค ์“ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศ

บริสุทธ์ิ” ของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยเดินขบวนรณรงค ์และขบวนรถ

ประชาสัมพนัธ์ในพื้นท่ีจงัหวดัน่าน ในวนัท่ี 25 มกราคม 2556 ณ  บริเวณลานข่วงเมือง

น่าน อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน  

- ประชาสัมพนัธ์ รณรงคส์ร้างจิตสาํนึกในเร่ือง การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

หมอกควนั และผลกระทบต่อสุขภาพ โดยประชาสัมพนัธ์ช่องทางวทิยกุระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทย จงัหวดัน่าน คล่ืนความถ่ี FM 94.5 MHz, สถานีวทิยชุุมชนในพื้นท่ีจงัหวดั

น่าน และเสียงตามสายในชุมชน,  

-ประชาสัมพนัธ์ทางเวบ็ไซต ์สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

จงัหวดัน่าน http://www.nrenan.go.th  

-  ประชาสัมพนัธ์ รณรงคส์ร้างจิตสาํนึกในเร่ือง การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

หมอกควนั และผลกระทบต่อสุขภาพ โดยประชาสัมพนัธ์ช่องทางวทิยนุนทนคร วทิยุ

เพื่อความมัน่คง จงัหวดัน่าน คล่ืนความถ่ี FM 100.5 MHz, 

- จดัทาํป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์ชุมชนมาตรฐานหมู่บา้นปลอดการเผา   

 

มาตรการ 6 แจง้เตือนสถานการณ์หมอกควนั (ทสจ.น่าน) 

- แจง้เตือนสถานการณ์หมอกควนั ประมวลผลขอ้มูลคุณภาพอากาศ ปริมาณฝุ่ น

ละอองขนาดเลก็ โดยจงัหวดัน่าน มีสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศจาํนวน 1 สถานี คือ 

สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศเทศบาลเมืองน่าน โดยตรวจสอบรายงานขอ้มลูสถานการณ์

หมอกควนัภาคเหนือผา่นทางเวบ็ไซต ์สาํนกัจดัการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุม

มลพิษ  http://aqnis.pcd.go.th/northhaze    

http://www.nrenan.go.th/�
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- ติดตามและรวบรวมสถิติการเกิดไฟป่าในประเทศ จาํนวนจุดความร้อน (hot 

spot)  และรายงานขอ้มูลเพื่อแจง้เตือนและเตรียมความพร้อมใหแ้ก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้มูลของส่วนควบคุมไฟป่า สาํนกัป้องกนั ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช www.dnp.go.th/forestfire   เพือ่รายงานและแจง้เตือน

สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควนัไปยงัหน่วยปฏิบติัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งผา่น

ช่องทางต่างๆ  

- จดัส่งหนงัสือแจง้จงัหวดัน่าน แจง้เตือนสถานการณ์และวธีิปฏิบติัตนใน

สถานการณ์ท่ีปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็มีค่าสูงเกินมาตรฐานจนเป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพอนามยัของประชาชน  จาํนวน 3 คร้ัง  

 

 

มาตรการ 8 ศนูยอ์าํนวยการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา มลพิษจากหมอกควนั

ประจาํจงัหวดั  

- เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการจดัการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั

จงัหวดั 

 - สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 3 เขา้ร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการใน

คณะอนุกรรมการต่างๆ 

 

 

สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาการรูปแบบการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาหมอกควนัจากการเผา

ดว้ยการร่วมปฏิบติักบัหน่วยงานภาครัฐพบวา่ชุมชนทั้งหมดท่ีทาํการศึกษา 48 ชุมชน   

โดยผลการศึกษาพบวา่มาตรการท่ีชุมชนไดป้ฎิบติัแลว้ส่งผลใหเ้กิดการลดปัญหาหมอก

ควนัไดม้ากท่ีสุดและรองลงมาใน 3 ลาํดบั คือ 

ลาํดบัท่ี 1 คือมาตรการท่ี 1 ไม่มีการเผา ช่วง 100 วนั(ปัจจุบนั 60 วนั) 

ลาํดบัท่ี 2 มาตรการ 5  ส่ือสารประชาสัมพนัธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย   
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ลาํดบัท่ี 3 มาตรการ 8 ศนูยอ์าํนวยการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษจากหมอก

ควนัภาคเหนือ 9 จงัหวดั (ศปม.)  

 

 สาํหรับการประเมินและพฒันาศกัยภาพชุมชน กลุ่มเป้าหมาย คือ ชุมชนท่ีอยูใ่น

พื้นท่ีเฝ้าระวงัและมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดไฟในพื้นท่ี โดยเนน้ใหชุ้มชนตอ้งจดัทาํแผนชุมชน

ท่ีมีการบริหารจดัการพื้นท่ี ในการควบคุมและป้องกนัปัญหาหมอกควนัจากการเผาในท่ี

โล่ง การจดัทาํแผนและกระบวนการทาํงาน ไดแ้ก่ การวางแผนปฏิบติัการ การจดัตั้ง

คณะกรรมการชุมชนกาํกบัดูแลการดาํเนินงาน การติดตามตรวจสอบ และประเมินผล

การดาํเนินงานตามแผนท่ีกาํหนดไว ้รวมถึงการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการ

ดาํเนินงานใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในพื้นท่ี ผลการประเมิน

ศกัยภาพชุมชนแบ่งเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ ดีเด่น ดี ปานกลาง และควรปรับปรุง 

ในพื้นท่ี 4 ตาํบลนาํร่อง พบวา่ทั้ง 4 ตาํบล คือ  ตาํบลขนุน่าน อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จาํนวน 15 หมู่บา้น ตาํบลนํ้าพาง อาํเภอแม่จริม จาํนวน 10 หมู่บา้น ตาํบลศรีษะเกษ 

อาํเภอนานอ้ย จาํนวน 14 หมู่บา้น และตาํบลชนแดน อาํเภอสองแคว จาํนวน 9 หมู่บา้น  

และ 10 ตาํบล  อยูใ่นเกณฑ์ตอ้งปรับปรุง

และเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยท่ียงัไม่ถูกหลกัสุขาภิบาล  

 ทั้งน้ี เน่ืองจากทั้ง 4 ตาํบลไม่ไดรั้บคะแนนใน

ประเดน็ การติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน  การควบคุมการเผาเศษวสัดุเหลือใชท้าง

การเกษตรเน่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นลกัษณะภูมิประเทศท่ีมีความลาดชนัสูง 

เหมือนกนัทั้ง 4 ตาํบล ทาํใหผ้ลการประเมินจึงไดรั้บคะแนนในส่วนดงักล่าว 

 

ข้อเสนอแนะ 

 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนั โดยเฉพาะ

ในพื้นท่ีเส่ียงท่ีมีการเผาในพื้นท่ีโล่งสูง เป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาหมอกควนัท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงันั้น จึงควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การใหค้วามรู้ความเขา้ใจท่ีตรงกนั ถึงสภาพปัญหา ผลกระทบทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม การเปิดโอกาสใหมี้ตวัแทนภาคประชาชน เขา้มาเป็น

คณะกรรมการเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายของจงัหวดั การวางแผน จดัทาํ
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โครงการ ร่วมปฏิบติัการ รวมทั้งติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองทุกปี  นอกจากน้ีควรมี

แผนการพฒันาศกัยภาพชุมชน แผนการใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณ ใหก้บัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อจดัหา วสัดุ อุปกรณ์ การสนบัสนุนทางเลือกในการลดหรือ

ควบคุมการเผา  การจดักิจกรรมรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ในระดบัพื้นท่ี กาํหนดระยะเวลา

ท่ีมีความจาํเป็นในการควบคุมการเผา กาํหนดการจดัการเช้ือเพลิง การใหค้วามรู้กบั

ประชาชนในพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง 



กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มาตรการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหามลพษิจากหมอกควนั  

1) มาตรการท่ี 1 ควบคุมการเผา ช่วง 

“100 วนัอนัตราย” 

ก) ขออนุญาตก่อนดาํเนินการ 

ข) ดาํเนินการทางกฎหมายกบัผู ้

ลกัลอบเผา 

2) มาตรการท่ี 2 ป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาไฟป่าอยา่งเขม้ขน้ 

ก) จดัทาํแนวกนัไฟ จดัการ

เช้ือเพลิง 

ข) จดัตั้งและขยายเครือข่ายความ

ร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 

ค) รณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ 

ง) เตรียมความพร้อมบุคลากร 

อุปกรณ์เคร่ืองมือในการ

ปฏิบติังานดบัไฟป่า 

จ) ระดมกาํลงัเพ่ิมหน่วย

ลาดตระเวน 

3)มาตรการท่ี 3 สนบัสนุน “ชุมชน

มาตรฐาน หมู่บา้นปลอดการเผา” 

ก) สนบัสนุน “ชุมชนมาตรฐาน 

หมู่บา้นปลอดการเผา” 

ข) ดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการ

ชุมชนเพ่ือแกไ้ขปัญหาหมอก

ควนั 

 

 

รูปแบบการจดัการลดปัญหาหมอกควนั

จากไฟป่าและการเผาในทีโ่ล่ง (ภาครัฐ) 

 

1. มาตรการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหามลพษิจากหมอกควนั  

1) มาตรการท่ี 1 ควบคุมการเผา ช่วง 

“100 วนัอนัตราย” 

ก) ชุมชนงดการเผาในช่วงหา้มเผา 

ข) ใชก้ฎหมู่บา้นกบัผูล้กัลอบเผา 

2) มาตรการท่ี 2 ป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาไฟป่าอยา่งเขม้ขน้ 

ก)จดัทาํแนวกนัไฟ ในพ้ืนท่ีทาํกินของ

ตนเอง 

ก) เครือข่ายทอ้งถ่ินพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 

ข) รณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ 

ค) เตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือในการ

ปฏิบติัการดบัไฟป่า 

ง) จดัชุดลาดตระเวนหมู่บา้น 

3)มาตรการท่ี 3 สนบัสนุน “ชุมชน

มาตรฐาน หมู่บา้นปลอดการเผา” 

ค) เขา้ร่วม“ชุมชนมาตรฐาน 

หมู่บา้นปลอดการเผา” 

ง) ปฏิบติัการตามแผนปฏิบติัการ

ชุมชนเพ่ือแกไ้ขปัญหาหมอก

ควนั 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการจดัการลดปัญหาหมอกควนั

จากไฟป่าและการเผาในทีโ่ล่ง 

(ภาคประชาขน) 

 

ผลการดาํเนินการตาม

มาตรการ 

 

จัดการลดปัญหาหมอกควัน

จากไฟป่าและการเผาในที่

โล่ง 

1) จํานวนวนัท่ีฝุ่ นละออง

ขนาดเลก็กวา่ 10 

ไมครอนเกินมาตรฐาน

ลดลง 

2) จาํนวนจุดความร้อน

ยอ้นหลงัเฉล่ีย 3 ปี

ยอ้นหลงัลดลง 

3) พ้ืนท่ี/จาํนวนคร้ังเกิดไฟป่

ลดลง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)มาตรการท่ี 4 ส่งเสริมภาคเอกชนและ

ภาคีเครือข่าย 

ก) การบูรณาการความร่วมมือกบั

ภาคเอกชนและองคก์รพฒันา

เอกชน (NGO) 

ข) การเผยแพร่ขอ้มูล เพ่ือลดการ

เผา 

ค) การฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพ

อนามยั 

5)มาตรการท่ี 5 ส่ือสารประชาสมัพนัธ์

เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย 

ก) ส่ือสารประชาสมัพนัธ์ช่วงก่อน

เกิดเหตุระหวา่งเกิดเหตุ และ

หลงัเกิดเหต ุ

ข) ใชก้ลยทุธ์เคาะประตบูา้น ใน

การใหค้วามรู้และขอความ

ร่วมมือ 

6)มาตรการท่ี 6 แจง้เตือนสถานการณ์

หมอกควนั 

          ระดบัท่ี 1 เฝ้าระวงัหมอกควนั 

(ฝุ่ นเกิน 80 มคก./ลบ.ม.)  

          ระดบัท่ี 2 หมอกควนัรุนแรง (ฝุ่ น

เกิน 120 มคก./ลบ.ม.)  

ระดบัท่ี 3 หมอกควนัอนัตราย (ฝุ่ นเกิน 

200 มคก./ลบ.ม.)  

ระดบัท่ี 4 วิกฤตหมอกควนั (ฝุ่ น 

เกิน 350 มคก./ลบ.ม.)  
 

4)มาตรการท่ี 4 ส่งเสริมภาคเอกชนและ

ภาคีเครือข่าย 

ก) จดัเวทีเสวนาผูป้ระกอบการพบ

ผูผ้ลิตขา้วโพด 

    ข) งดการเผา 

     ค) จดัทาํฝายเพ่ิมความชุ่มช่ืน 

5)มาตรการท่ี 5 ส่ือสารประชาสมัพนัธ์

เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย 

ก) ส่ือวทิยขุมุชนเสียงตามสาย

ประชาสมัพนัธ์ช่วงก่อนเกิดเหตุ

ระหวา่งเกิดเหตุ และหลงัเกิดเหต ุ

6)มาตรการท่ี 6 แจง้เตือนสถานการณ์

หมอกควนั 

          ระดบัท่ี 1 เฝ้าระวงัหมอกควนั 

(ฝุ่ นเกิน 80 มคก./ลบ.ม.)  

          ระดบัท่ี 2 หมอกควนัรุนแรง (ฝุ่ น

เกิน 120 มคก./ลบ.ม.)  

ระดบัท่ี 3 หมอกควนัอนัตราย (ฝุ่ นเกิน 

200 มคก./ลบ.ม.)  

ระดบัท่ี 4 วิกฤตหมอกควนั (ฝุ่ น 

เกิน 350 มคก./ลบ.ม.)  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) มาตรการ 7 ขยายความร่วมมือกบั

ประเทศเพื่อนบา้น 

8) มาตรการ 8ศูนยอ์าํนวยการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหา มลพิษจากหมอกควนั 

2. การแบ่งพืน้ทีรั่บผดิชอบ 

1) พืน้ทีเ่กษตร มอบหมายให้

สาํนกังานเกษตรและสหกรณ์

จงัหวดั 

2) พืน้ที่เขตเมอืง/ชุมชน ให้

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3) พืน้ที่ ป่า ใหห้น่วยงานสนาม

ของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

3. การบังคับใช้กฎหมาย 

1) ใชม้าตรการทางกฎหมายอยา่ง

เขม้งวดจากเบาไปหาหนกั 

2) เน่ืองจากเป็นแนวทางท่ีถูกใช้

เป็นปีแรกจึงขอใหใ้ชอ้ยา่ง

เหมาะสม 

3) ตอ้งมีมาตรการการลงโทษ

สาํหรับผูฝ่้าฝืน รวมทั้ง

เจา้หนา้ท่ีท่ีหยอ่นยาน 

4. ตัวช้ีวดัความสําเร็จ  

1) จาํนวน Hot spots ท่ีไดจ้าก

ภาพถ่ายดาวเทียม 

2) ปริมาณฝุ่ นละอองในอากาศ 

(PM10) 

 
 

2. การแบ่งพืน้ทีรั่บผดิชอบ 

       1) พืน้ทีเ่กษตรงดเผาจดัทาํปุ๋ย ไถ

กลบ 

        2) พืน้ที่เขตเมอืง/ชุมชนงดการเผา

ขยะ ใบไม ้

3)พืน้ที่ ป่าหา้มเผาหาของป่า หา้มเขา้

พ้ืนท่ี 

3. การบังคับใช้กฎหมาย 

      1) ใชร้ะเบียบหมู่บา้น ประชาคม 

4. ตัวช้ีวดัความสําเร็จ  

       1) พ้ืนท่ีเกิดไฟลดลง 

       2) จาํนวนผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษ 

        3) จาํนวนโรงเรียนท่ีตอ้งปิดทาํ

การเน่ืองจากไดรั้บผลกระทบ 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  จาํนวนโรงเรียนท่ีตอ้งปิดทาํการ

เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบ 

5)  อุบติัเหตท่ีุเกิดจากหมอกควนั 

5. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

1) ใชอ้าํนาจตามพระราชบญัญติั

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยั พ.ศ. 2550 และกฎหมาย

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) กาํหนดใหมี้การรายงานผล

การปฏิบติังานทุกวนัจนัทร์

ของสปัดาห์ในช่วง 80 วนั

อนัตราย 



ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 
 

เร่ือง  การพฒันาระบบฐานขอ้มูลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระดบัภาค 

 

หลกัการและเหตุผล ระบบฐานขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติแวดลอ้มและส่ิงแวดลอ้มใน

ปัจจุบนันั้น ไดมี้การจดัเกบ็รวมรวมไวโ้ดยในภาพรวมระดบัประเทศเป็นส่วนมาก

 ส่วนฐานขอ้มูลในระดบัพื้นท่ีระดบัภาคยงัมีการรวบรวมจดัเกบ็ท่ีเป็นระบบยงัมี

นอ้ย โดยเฉพาะเม่ือมีการตั้งสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคข้ึน ภายใตก้ระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงตอ้งดาํเนินการบูรณาการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีจงัหวดัในพื้นท่ีรับผดิชอบ ประสาน

แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั และจดัทาํแผน

ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระดบัภาค จึงมีความ

จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ี หน่วยงานตอ้งมีระบบฐานขอ้มูลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมี

การเกบ็รวบรวมอยา่งเป็นระบบ เรียกใชไ้ดส้ะดวกรวดเร็วและมีการปรับปรุงใหท้นัสมยั

อยูเ่สมอ เพื่อใชเ้ป็นกรอบและฐานในการวางแผนบริหารจดัการ และเสนอนโยบาย 

แผนงาน/โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของ

จงัหวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้งครอบคลุมประเดน็ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทุกดา้น 

และสอดรับกบัสถานการณ์ในพื้นท่ีอยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

บทวเิคราะห์/แนวความคดิ/ข้อเสนอ  

สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจท่ีหลากหลาย 

ครอบคลุมดา้นส่ิงแวดลอ้มในทุกดา้น ภารกิจท่ีสาํคญั เช่น ประสานจดัทาํและประเมิน

ติดตามแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั/ภาค การ

ควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ฐานขอ้มูลจึงมีความจาํเป็นสาํหรับผูป้ฏิบติังานเป็นอยา่งมาก 

ซ่ึง ฐานขอ้มูลท่ีเป็นระบบ และแสดงผลสถานการณ์ในพื้นท่ีไดช้ดัเจนและทนัสมยัอยู่

เสมอ จึงเป็นกรอบและรากฐานสาํคญัในการวางแผนบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดั 
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โดยจะส่งผลใหแ้ผนงาน/โครงการต่างๆ สามารถป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ ทั้งดา้นงบประมาณและผลของงาน  

 

กรอบแนวคิดในการจดัทาํฐานขอ้มูลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ  

 แนวคิดดา้นสารสนเทศ (Information Concept) 

 คาํวา่ “สารสนเทศ” (Information) และ “ขอ้มูล” (Data) โดยปกติแลว้มกัใช้

สับสนอยูเ่สมอ จึงไดร้วบรวมคาํจาํกดัความมาเปรียบเทียบไว ้ดงัน้ี 

 ขอ้มูล ( Data) หมายถึง ขอ้เทจ็จริง หรือส่ิงท่ีถือหรือยอมรับวา่เป็นขอ้เทจ็จริง

สาํหรับใชเ้ป็นหลกัอนุมานหาความจริงหรือการคาํนวณ 

 สารสนเทศ ( Information) คือ ขอ้มูลท่ีมีความหมายหรือมีประโยชนต่์อการใช้

งาน หรือคาํสั่ง ข่าวสารท่ีเป็นส่วนสาํคญั 

 ระบบ ( System) คือ กลุ่มหรือชุดขององคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์และปฏิกิริยา

ซ่ึงกนัและกนั เพื่อทาํงานและมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกนัและลกัษณะของความสัมพนัธ์

ระหวา่งองคป์ระกอบคือตวับ่งช้ีความสามารถหรือการทาํงานของระบบ 

 ระบบสารสนเทศ ( Information System) จึงเป็นระบบท่ีรวม (Integrate) ผูใ้ชแ้ละ

เคร่ือง (User-Ma-chine) เขา้ไวด้ว้ยกนั โดยมีจุดมุ่งหมายในการจดัหาสารสนเทศ เพื่อ

สนบัสนุนการดาํเนินงาน (Operation) การจดัการ (Management) และการตดัสินใจ 

(Decision Making) โดยท่ีระบบจะใชป้ระโยชนจ์ากฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์

คอมพวิเตอร์เพือ่ใหก้ารประมวลผลทาํไดร้วดเร็วและไดส้ารสนเทศท่ีมีคุณภาพน่าเช่ือถือ

มากข้ึน 
 

 ระบบสารสนเทศแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบตามลกัษณะชองขอ้มลู คือ  

 (1) Non – Spatial Information System ไดแ้ก่ระบบสารสนเทศในลกัษณะของ

การจดัการในดา้นต่างๆ 

 (2)Spatial Information System ไดแ้ก่ระบบสารสนเทศดา้นทรัพยากร 

ประกอบดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศท่ีดิน เป็นตน้ 
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 ขอ้มูล ( Data) หมายถึง ขอ้เทจ็จริง หรือส่ิงท่ียอมรับวา่เป็นขอ้เทจ็จริงสาํหรับใช้

เป็นหลกัอนุมานหาความจริงหรือการคาํนวณ และจะใชผ้ลิตสารสนเทศ 

 ส่วนแฟ้มขอ้มูล ( File) เกิดจากการรวมกลุ่มของขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูล

ท่ีอยูใ่นแฟ้มขอ้มูลจะมีรูปแบบเดียวกนั (Single Format) หรือหลายรูปแบบ (Multiple 

Format) กไ็ด ้ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคก์ารใชง้าน 

 ฐานขอ้มูล (Data Base) หมายถึง ขอ้มูลท่ีไดมี้การจดัเกบ็ไวเ้ป็นหมวดหมู่ท่ีผูใ้ช้

ใดๆ สามารถเรียกใชร่้วมกนัไดต้ามความตอ้งการ 

 ในความเขา้ใจทัว่ไปแลว้ “ขอ้มูล” (Data) จะประกอบดว้ยขอ้มลูดิบซ่ึงมีรูปแบบ

การแสดงขอ้มลูไดห้ลากหลายทั้งดว้ยภาพ เสียง ตวัเลข ตวัอกัษร ฯลฯ เม่ือนาํขอ้มลูดิบ

เหล่าน้ีมาประมวลหรือจดัแจงใหม่ใหมี้รูปแบบท่ีมีความหมายมากข้ึนกจ็ะถูกเรียกเป็น

สารสนเทศ ดงันั้นสารสนเทศจึงเป็นการรวบรวมขอ้มูลดิบท่ีไดผ้า่นการประมวลใน

วธีิการต่างๆแลว้ มาเพิ่มคุณค่าหรือความหมายของขอ้มูลนั้นอีก และการแปลงขอ้มูลเป็น

สารสนเทศเรียกวา่ “กระบวนการ” (Process)  

 สาํหรับ “ฐานขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม” (Environmental Information Database) 

หมายถึง การเกบ็รวบรวมแฟ้มขอ้มลูดา้นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มภายใตข้อบเขต

ท่ีกาํหนดแฟ้มขอ้มูลภายใตฐ้านขอ้มูลน้ีจะตอ้งสามารถนาํมาประมวลหาความสัมพนัธ์ 

และใหผ้ลลพัธ์เป็นสารสนเทศส่ิงแวดลอ้มตามท่ีตอ้งการ 

 “ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์” (Geographic Information System) คือ ชุด

เคร่ืองมือท่ีมีความสามารถในการเกบ็ (Collect) รักษา (Store) คน้หา (Retrieve) ดดัแปลง 

(Transform) และแสดงผล (Display) ขอ้มูลต่างๆท่ีปรากฏอยูใ่นพื้นท่ีโดยสามารถนาํ

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเกบ็มาเพื่อใชใ้นกระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกและ

รวดเร็ว 

 

 

 

 

 



4 

 

 สาํหรับฐานขอ้มูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบดว้ย  

 (1) ข้อมลูเชิงพืน้ที ่เป็นระบบขอ้มูลท่ีระบุตาํแหน่งพิกดัท่ีตั้ง จุดอา้งอิงทาง

ภูมิศาสตร์ เช่น ท่ีตั้งของเข่ือน เขตเมือง ท่ีตั้งของสวนสาธารณะ ฯลฯ ขอ้มูลเชิงพื้นท่ีท่ีมี

รูปแบบต่างๆ คือ จุด (Point) เส้น (Line) และรูปหลายเหล่ียม (Polygon)  

 (2) ข้อมลูท่ีไม่อยู่ในรูปของข้อมลูเชิงพืน้ท่ี เป็นขอ้มลูเก่ียวกบัคุณลกัษณะต่างๆ 

ท่ีเก่ียวกบัพื้นท่ีนั้นๆ เช่น คุณสมบติัของดินลกัษณะของการเกษตร การใชท่ี้ดินหรือเป็น

ขอ้มูลเชิงสถิติต่างๆ เป็นตน้ 
 

 ฐานขอ้มูลดา้นภูมิศาสตร์เป็นหวัใจของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดงันั้นความ

สมบูรณ์และความถูกตอ้งของขอ้มูลจึงมีอิทธิพลต่อระบบงานทั้งหมดท่ีใชฐ้านขอ้มูลน้ี 

โดยฐานขอ้มลูจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะทางภูมิศาสตร์และมี

โครงสร้างเพือ่บริการแก่ระบบงานระบบหน่ึงหรือหลายระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

และควรมีการจดัการฐานขอ้มลูท่ีถูกวธีิดว้ยระบบของฐานขอ้มลูจึงเป็นระบบการเกบ็

รวบรวมขอ้มูลท่ีมีจุดมุ่งหมายอยูท่ี่การจดัเกบ็และรวบรวมขอ้มูลไว ้เพื่อใหส้ามารถ

นาํมาใชง้านไดต้ามความตอ้งการ 

 

 สารสนเทศท่ีดีและมีประโยชนก์บัผูใ้ชห้รือผูต้ดัสินใจนั้น ควรมีคุณสมบติัท่ี

สาํคญัดงัตาราง 1 

คุณลกัษณะของสารสนเทศทีด่ี 

ตาราง 1 คุณลกัษณะของสารสนเทศทีด่ ี

ลกัษณะ คาํจํากดัความ 

ความถูกตอ้ง 

(Accurate) 

สารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ไม่มีขอ้ผดิพลาด ในบางกรณีความไม่

ถูกตอ้งของสารสนเทศ มกัไดม้าจากขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงมกั

กล่าวกนัเป็นธรรมดาวา่ Garbage In, Garbage out (GIGO) 

ความสมบูรณ์ 

(Complete) 

สารสนเทศท่ีสมบูรณ์ตอ้งประกอบดว้ยขอ้เทจ็จริงท่ีสาํคญั

ทั้งหมดท่ีสามารถสนบัสนุนการตดัสินใจในเร่ืองนั้นๆได ้
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ลกัษณะ คาํจํากดัความ 

ประหยดั 

(Economical) 

สารสนเทศควรจะสัมพนัธ์กบัขบวนการจดัทาํท่ีประหยดั ผู ้

ตดัสินใจจะตอ้งคาํนึงถึงความพอเหมาะพอดีระหวา่งตน้ทุน

ของการจดัทาํหรือไดม้าซ่ึงสารสนเทศและคุณค่าของ

สารสนเทศนั้น 

ยดืหยุน่ 

(Flexible) 

สารสนเทศท่ียดืหยุน่จะใชป้ระโยชนไ์ดห้ลายวตัถุประสงค ์

เช่น สารสนเทศกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม สามารถใชไ้ดท้ั้งจาก

นกัวชิาการดา้นกฎหมาย เจา้หนา้ท่ี รัฐท่ีทาํหนา้ท่ีควบคุมบงัคบั

ใชก้ฎหมาย 

เช่ือถือได ้

(Reliable) 

สารสนเทศท่ีเช่ือถือไดจึ้งจะไดรั้บความไวใ้จ ในหลายกรณี

ความเช่ือถือไดข้องสารสนเทศจะข้ึนอยูก่บัความเช่ือถือไดข้อง

วธีิการรวบรวมขอ้มลู แหล่งขอ้มลู หรือตรงกบัความตอ้งการ 

สามารถแสดงสาระสาํคญัไดค้รบถว้น 

สัมพนัธ์กบัเร่ือง 

(Relevant) 

สารสนเทศท่ีสัมพนัธ์กบัเร่ือง กะทดัรัดไดใ้จความท่ีสมบูรณ์

ในตวัเอง 

ง่าย 

(Simple) 

สารสนเทศควรจะเขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น สารสนเทศท่ียุง่ยาก

และละเอียดมากจะไม่เป็นท่ีตอ้งการ บางคร้ังการนาํเสนอเป็น

ภาพ กราฟ หรือตารางจะส่ือความหมายไดช้ดัเจนกวา่การ

บรรยาย 

ทนัต่อเหตุการณ์ 

(Timely) 

สารสนเทศจะมีประโยชนก์ต่็อเม่ือสามารถไดรั้บเร็วท่ีสุด และ

ทนักบัการใชป้ระโยชนด์ว้ย 

ตรวจสอบได ้

(Verifiable) 

สารสนเทศควรจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้เพื่อความมัน่ใจ

ในความถูกตอ้ง เพราะสารสนเทศเร่ืองเดียวกนัอาจมีไดห้ลาย

แหล่ง 
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ชนิดและประเภทของส่ิงแวดล้อม 

สารสนเทศส่ิงแวดล้อม 

 ส่ิงแวดลอ้มแบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่  

 (1) ทรัพยากรธรรมชาติ  ไดแ้ก่ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรป่าไม ้ทรัพยากรนํ้า 

ทรัพยากรประมง พื้นท่ีชุ่มนํ้า แร่ธาตุและพลงังาน เป็นตน้ 

 (2) มลพิษส่ิงแวดล้อม  ไดแ้ก่ มลพิษทางนํ้า มลพิษทางอากาศและเสียง ขยะมูล

ฝอย สารอนัตรายและของเสียอนัตราย   

 (3) ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม ครอบคลุมสภาพแวดลอ้ม

ของแหล่งท่องเท่ียวและแหล่งสุนทรียภาพ แหล่งโบราณคดีและแหล่งประวติัศาสตร์ 

 (4) ส่ิงแวดล้อมชุมชนและพืน้ท่ีสีเขียว  ครอบคลุมสภาพแวดลอ้มของชุมชนและ

พื้นท่ีสีเขียว ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวติของคนในชุมชน 

 

แต่ในเอกสารแนวคดิน้ีขอเสนอเฉพาะประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมมลพษิ 

ไดแ้ก่ มลพิษทางนํ้า มลพิษทางอากาศ ขยะมูลฝอย  

 

องค์ประกอบของฐานข้อมูลส่ิงแวดล้อม 

 ฐานขอ้มลูส่ิงแวดลอ้มมีองคป์ระกอบ 4 ส่วนท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

 (1) ส่ิงแวดลอ้มดา้นกายภาพและชีวภาพ  

 (2) ส่ิงแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจสังคม  

 (3) ดา้นธรรมชาติและภยัธรรมชาติท่ีปรากฏ  

 (4) สถาบนัหรือองคก์รและนโยบายของรัฐ  

 

 ปัจจุบนัมีฐานขอ้มลูส่ิงแวดลอ้มเฉพาะเร่ืองท่ีพฒันาแลว้ ดงัน้ี  

 1. ฐานข้อมลูมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อม (Environmental Standard Database) 

เป็นฐานขอ้มูลท่ีทาํการรวบรวมขอ้มูลในเร่ืองมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีกาํหนดข้ึน

ตามอาํนาจกฎหมายไทยหรือมีการบงัคบัใชโ้ดยส่วนราชการไทย สามารถอา้งอิงไดห้รือ
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มีการบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั โดยจะขอกล่าวถึงมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเป็น 2 

ประเภท ดงัน้ี 

  

 

 (1)มาตรฐานคุณภาพนํา้  

 - มาตรฐานคุณภาพนํ้าเพือ่การบริโภค  

 - มาตรฐานนํ้าท้ิง  

 - มาตรฐานคุณภาพแหล่งนํ้าผวิดิน  

 - มาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเลชายฝ่ัง  

 

 (2)มาตรฐานคุณภาพอากาศ 

 - มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  

 - มาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่งกาํเนิด  

  

 2.ฐานข้อมูลกฎหมายส่ิงแวดล้อม  เป็นฐานขอ้มูลท่ีพฒันาข้ึนเพื่อรวบรวม

รายละเอียดต่างๆของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มทั้งกฎหมายหลกัและกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น การกาํหนดค่ามาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม การกาํหนดขอ้หา้มการกระทาํ

บทลงโทษเม่ือฝ่าฝืน ฯลฯ 

 ลกัษณะขอ้มูลท่ีจดัเกบ็ คือ เกบ็รายละเอียดกฎหมายทั้งฉบบัโดยการบนัทึกขอ้มูล

เป็นภาพ (Image) เขา้สู่ฐานขอ้มูลและมีระบบการสืบคน้ขอ้มูลและจดัพิมพร์ายงานได ้

ทั้งน้ีมีรายละเอียดการจดัเกบ็จาํแนกเป็น 

  

 

 

 

 ก. กลุ่มกฎหมาย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 



8 

 

 1.1 กฎหมายเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดว้ยกฎหมายเก่ียวกบั 

ทรัพยากรป่าไม ้สตัวป่์า พรรณพชื พรรณไม ้กฎหมายเก่ียวกบัทรัพยากรท่ีดินและการใช้

ท่ีดิน กฎหมายเก่ียวกบั ทรัพยากรนํ้า กฎหมายเก่ียวกบัทรัพยากรประมง กฎหมาย

เก่ียวกบัทรัพยากรแร่ กฎหมายเก่ียวกบัทรัพยากรพลงังาน 

 1.2 กฎหมายเก่ียวกบัการจัดการส่ิงแวดล้อม ประกอบดว้ย 

 กฎหมายเก่ียวกบั การส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

(เฉพาะ พ.ร.บ.ส่ิงแวดลอ้ม ฯ 32, 22, 21, 18) 

 กฎหมายเก่ียวกบัมาตรฐานคุณภาพอากาศและการควบคุมมลพิษ

ทางอากาศ 

 กฎหมายเก่ียวกบัมาตรฐานคุณภาพระดบัเสียง และการควบคุม

มลพษิทางเสียง 

 กฎหมายเก่ียวกบัมาตรฐานคุณภาพนํ้าและการควบคุมมลพิษทางนํ้า 

 กฎหมายเก่ียวกบัขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู กากของเสีย เหตุราํคาญ

และการควบคุม 

 กฎหมายเก่ียวกบัสารเคมี สารพิษ วตัถุเคมี วตัถุอนัตราย 

วตัถุมีพิษ และการควบคุม 

 กฎหมายเก่ียวกบัโรงงาน 

 กฎหมายเก่ียวกบัอาคาร 

 กฎหมายเก่ียวกบัสาธารณสุข 

 กฎหมายเก่ียวกบัศิลปกรรม โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ 

 กฎหมายเก่ียวกบัพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มและเขตควบคุมมลพิษ 

 กฎหมายเก่ียวกบัการวเิคราะห์และประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 กฎหมายเก่ียวกบัการอนุรักษ์ 

 กฎหมายเก่ียวกบักองทุนส่ิงแวดลอ้ม 

 กฎหมายเก่ียวกบัองคก์รเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 กฎหมายเก่ียวกบัการจราจร ทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ 
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ข. ประเภทกฎหมาย แบ่งเป็น 16 ประเภท ไดแ้ก่ พระราชบญัญติั พระราช

กาํหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ประกาศกรม หน่วยงานท่ี

เทียบเท่ากรม และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประกาศเทศบาล ประกาศของคณะปฏิวติั 

ประกาศ รสช. ระเบียบ คาํสั่ง กาํหนด ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติั เทศบญัญติั ประมวล

กฎหมาย 

ทั้งน้ีการนาํเขา้ขอ้มูลกฎหมายแต่ละฉบบัประกอบดว้ยรหสักลุ่มกฎหมาย รหสั

ประเภทกฎหมาย ระเบียบเลขท่ี ช่ือกฎหมาย ออกตามความในประกาศ ณ วนัท่ี มีผล

บงัคบัใชเ้ม่ือ ช่ือผูล้งนาม(ตาํแหน่ง) ช่ือผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ (ตาํแหน่ง) 

ประกาศในหมวดเร่ือง หวัเร่ือง และสาระของกฎหมาย 

 

3.ฐานข้อมลูลุ่มนํา้เพ่ือการจัดการส่ิงแวดล้อม 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ไดพ้ฒันาระบบฐานขอ้มูลลุ่มนํ้าเพื่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มดว้ยความร่วมมือจาก

ศนูยบ์ริการวชิาการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์และ Regional Computer Center, 

Asian Institute of Technology โดยมีแนวคิดเบ้ืองตน้วา่จะทาํการสาํรวจรวบรวมและ

พฒันาโปรแกรมฐานขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในขอบเขตของ

พื้นท่ีลุ่มนํ้าแต่ละลุ่มนํ้า จาํแนกกลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตาม

ความสัมพนัธ์กบัระบบนิเวศลุ่มนํ้า โดยแบ่งฐานขอ้มูลเป็น 6 หมวด คือ 

ก. ฐานข้อมลูอุตุนิยมวิทยา (Climatological Database) แหล่งขอ้มูลหลกั คือ กรม

อุตุนิยมวทิยาโดยไดเ้ลือกขอ้มูลบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มมาสรุปไว้

ดงัน้ี 

 ความกดอากาศ 

 ลม 

 อุณหภูมิ 

 ปริมาณนํ้าฝน 

 ความช้ืนสัมพทัธ ์

 ขอ้มูลอุตุนิยมดา้นอ่ืนๆ 
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 สภาพภูมิอากาศ 

 

ข. ฐานข้อมลูอุทกวิทยา (Hydrological Database) แหล่งขอ้มูลหลกัคือ กรมชล

ประธานโดยคดัลอกจากเอกสารเผยแพร่ของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และขอ

ความอนุเคราะห์ขอ้มูลจากหน่วยงานโดยตรง โดยมีสาระครอบคลุม ดงัน้ี 

 พื้นท่ีลุ่มนํ้าหลกัและลุ่มนํ้ายอ่ย 

 สรุปรายงานประจาํเดือนเก่ียวกบัระดบันํ้า 

 สรุปรายงานประจาํเดือนเก่ียวกบัการตกตะกอน 

 

ค. ฐานข้อมลูการใช้ท่ีดิน (Land Use Database) แหล่งขอ้มูลหลกั คือ กรมพฒันา

ท่ีดินและสาํนกังานสถิติแห่งชาติ โดยมีสาระครอบคลุมดงัน้ี 

 การจาํแนกประเภทการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน 

 การจาํแนกประเภทท่ีดินเกษตรกรรมสิทธ์ิถือครอง 

 การจาํแนกประเภทท่ีดินตามการใชป้ระโยชน ์ 

  

 จ.ฐานข้อมลูคุณภาพนํา้ ( Water Quality Database) เป็นฐานขอ้มูลยอ่ย ภายใต้

ฐานขอ้มูลลุ่มนํ้าท่ีจะดึงขอ้มูลดา้นมาตรฐานคุณภาพนํ้ามาจากฐานขอ้มูลมาตรฐาน

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไดก้ล่าวถึงรายละเอียดไวแ้ลว้ 

 

 ฉ. ฐานข้อมลูเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Database) จะรวบรวมขอ้มลู 

ดา้นเศรษฐกิจและสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

 สถิติจงัหวดั (Selected Provincial Statistics) 

 ประชากร(Population) 

 การอ่านออกเขียนได ้(Literacy by Age Group) 

 สถิติการจา้งงาน (Employment Statistics) 

 จาํนวนโรงเรียน (Number of schools) 

 จาํนวนชั้นเรียน (Number of Classrooms) 
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 จาํนวนนกัเรียน (Number of Students) 

 จาํนวนครูและเจา้หนา้ท่ี (Number of Teachers and Teaching Staff) 

 จาํนวนครูและระดบัการศึกษา (Number of Teachers and Qualifications) 

 โทรศพัท ์(Telephone Station and Subscribed Capacity) 

 ไฟฟ้า (Availability of Electricity) 

 

 แหล่งขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานท่ีมีการ

รวบรวม จดัทาํ และจดัเกบ็ ขอ้มลูในหวัขอ้ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม ตาม

วตัถุประสงคค์วามตอ้งการใชข้อ้มลูของแต่ละหน่วยงาน โดยทัว่ไปสามารถแบ่งเป็น 2 

ประเภท คือ 

แหล่งข้อมูลส่ิงแวดล้อม 

 ( 1) แหล่งข้อมลูปฐมภมิู หมายถึง หน่วยงานท่ีทาํการสาํรวจ รวบรวม จดัเกบ็

ขอ้มูลเอง ประมวลผลและสรุปรายงานผลเอง เช่น สาํนกัทะเบียนราษฎร์ 

กระทรวงมหาดไทย การรวบรวมจาํนวนผูท่ี้เดินทางเขา้ออกประเทศไทยโดยเคร่ืองบิน 

เป็นตน้ 

 (2) แหล่งข้อมลูทุติยภมิู หมายถึง หน่วยงานท่ีมิไดท้าํการสาํรวจและจดัเกบ็ขอ้มูล

เบ้ืองตน้ดว้ยตนเอง แต่ไดน้าํขอ้มูลท่ีแหล่งขอ้มูลอ่ืนรวบรวมและจดัทาํไวม้าใช้

ประโยชนจ์ะเป็นการใชโ้ดยการอา้งอิงหรือการนาํไปวเิคราะห์เปรียบเทียบหรือ่ืนใดก็

ตาม 

 ดงันั้น ทุกหน่วยงานมีโอกาสท่ีจะเป็นแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิในขอ้มูลหรือ

สารสนเทศใดไดบ้า้ง และควรทาํหนา้ท่ีเป็นแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิในขอ้มูลเร่ืองใดจึงจะ

เหมาะสม ทั้งน้ีโดยคาํนึงถึงการประหยดัทรัพยากรสารสนเทศและมีประสิทธิภาพท่ีสุด 

 

 สถิติขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง สถิติขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มหลกัท่ีจาํเป็นสาํหรับใช้

ในการวเิคราะห์หาสภาพของคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Quality Conditions) 

หรือวเิคราะห์หาแนวโนม้ของสภาวะแวดลอ้มในดา้นต่างๆ (Environmental Trends) 

กรอบสถิติส่ิงแวดล้อม 
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ขอ้มูลเหล่าน้ีมกัไดรั้บการพิมพเ์ผยแพร่ในหน่วยงานหลกัดา้นส่ิงแวดลอ้มของประเทศ

หรือองคก์ารระหวา่งประเทศท่ีมีการดาํเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มมาเป็นเวลานาน 

 เพือ่เป็นแนวทางการสาํรวจและเกบ็รวบรวมขอ้มลูสารสนเทศส่ิงแวดลอ้มให้

ครอบคลุมทุกดา้น หน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มจึงสมควร

อยา่งยิง่ท่ีจะร่วมมือกนัปรึกษาหารือเพื่อจดัทาํมาตรฐาน รวบรวมและจดัเกบ็สารสนเทศ

ส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั หรือมีรูปแบบท่ีสามารถเทียบเคียงกนัได ้เพื่อจะได้

สามารถแลกเปล่ียนและใชป้ระโยชนข์อ้มูลร่วมกนัไดโ้ดยมีการเบ่ียงเบนนอ้ยท่ีสุด 

อยา่งไรกต็าม กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ไดท้าํการวจิยัสถานภาพการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูลของแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ เพื่อกาํหนดกรอบของสถิติขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มท่ีกรม

ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มจะทาํการรวบรวมจดัเกบ็ ในฐานะของศนูยข์อ้มูล

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ตวัอยา่งการเกบ็รวบรวมขอ้มูลของกรมส่งเสริม

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มมีดงัน้ี 

 (1) คุณภาพน้ํา 

  (ก) คุณภาพทางชีวภาพ ไดแ้ก่ Total Coli forms Bacteria, Faucal Coli 

forms Bacteria และ Standard Plate Count 

  (ข)คุณภาพทางกายภาพ 

 อุณหภูมิ 

 ความเคม็ 

 ความเป็นกรด-ด่าง 

 ปริมาณของแขง็ 

 ความเหน่ียวนาํไฟฟ้า 

 นํ้ามนัและไขมนั 

 ความขุ่น 

(ค) คุณภาพทางเคมี 

 ออกซิเจนละลายนํ้า 

 บีโอดี 

 ซีโอดี 
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 ฟอสเฟส-ฟอสฟอรัส 

 ซลัเฟต 

 คลอไรด ์

 ไนโตรเจน 

 คลอรีนตกคา้ง 

 ความกระดา้ง 

(ง) คุณภาพทางสารพิษ 

 ไซยาไนต ์

 ฟอมลัดีไฮด ์

 ฟีนอลและครีซอล Pesticides 

 กมัมนัตภาพรังสี 

 

 (2) คุณภาพอากาศ 

 คาร์บอนมอนอกไซด ์

 ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์

 ไฮโดรคาร์บอน 

 ฝุ่ นละออง 

 ตะกัว่ 

 โลหะหนกัอ่ืนๆ 

 คาร์บอนไดออกไซด ์

 ออกไซดข์องไนโตรเจน 

 โอโซน 

 ควนัดาํ 

 ปรอท 

 

 (3) ขยะ กากของเสีย 
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 สารเป็นพษิท่ีใชใ้นทางการเกษตร : ชนิด/ปริมาณ การจดัการ การ

ใช/้ 

       การจดัเกบ็/การกาํจดั 

 สารเป็นพิษท่ีใชใ้นทางสาธารณสุข : ชนิด/ปริมาณ การจดัการ 

 สารเป็นพิษท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม : ชนิด/ปริมาณ การจดัการ 

 

(4) ทรัพยากรน้ําเพือ่การชลประทาน 

 การแบ่งชั้นลุ่มนํ้า 

 ระดบันํ้า 

 ปริมาณนํ้า 

 ปริมาณนํ้าฝน 

 การใชน้ํ้า 

 โครงการชลประทาน/เข่ือน 

 สภาพนํ้าในอ่างเกบ็นํ้า 

 ปริมาณตะกอน 

 แหล่งนํ้าใตดิ้น 

 

 (5) ทรัพยากรอากาศ 

 อุณหภูมิ 

 การระเหย 

 ความช้ืนสัมพทัธ ์

 ความกดอากาศ 

 ลม 

 ปริมาณฝน 

 

 (6) ดินและการใช้ทีด่ิน 

 การจาํแนกประเภทของดิน 
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 สมรรถนะของดิน 

 การอนุรักษดิ์น 

 การใชป้ระโยชนท่ี์ดิน 

 แผนการใชท่ี้ดิน 

 เน้ือท่ีถือครองทางการเกษตร 

 

 พื้นท่ีดินท่ีมีปัญหามลพิษทางดิน 

 สิทธิและกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

 

  (7) ทรัพยากรส่ิงมีชีวิตในน้ํา 

 แหล่งและประเภททรัพยากรทะเล 

 ทรัพยากรชายฝ่ังหรือทรัพยากรประมงท่ีสาํคญั 

 ผลผลิตทางการประมง 

 มูลค่าทางเศรษฐกิจ 

 

(8) เศรษฐกจิและสังคม 

 ประชากร 

 การศึกษา 

 อาชีพ 

 รายได ้

 การมีกรรมสิทธ์ิท่ีดินและทรัพยสิ์น 

 การสาธารณสุข/สุขภาพอนามยั 

 

  (9) กฎหมายส่ิงแวดล้อม 

 ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 

 ดา้นภาวะมลพิษ 
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วงจรการพฒันาระบบสารสนเทศ 

 วงจรการพฒันาระบบสารสนเทศ มี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 

ขั้นตอนที ่1 ศึกษาระบบทีม่อียู่ (System Investigation) 

เป็นการศึกษาวา่ระบบท่ีมีอยูเ่ดิมนั้นสามารถสนองวตัถุประสงคด์า้นข่าวสาร ขอ้มูลขององคก์ร 

ไดม้ากนอ้ยแค่ไหน อะไรคือปัญหา และจาํเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ขหรือไม่ 

 

 

ขั้นตอนที ่2 วเิคราะห์ระบบ (System Analysis) 

เป็นการวเิคราะห์เจาะลึกลงไปในแต่ละระบบและรายละเอียดของขั้นตอนการทาํงาน เพื่อหา

วธีิแกไ้ข 

หรือตอบคาํถามวา่สารสนเทศจะช่วยแกไ้ขปัญหาอะไรไดบ้า้ง ในขั้นตอนใด จากนั้นตอ้งลาํดบั  

ความสาํคญัเร่งด่วนของระบบท่ีจะตอ้งเขา้ไปพฒันาหรือดาํเนินการ 

 

 

ขั้นตอนที ่3 ออกแบบระบบ (System Design) 

เป็นการสร้างทางเลือกหรือวางระบบท่ีจะสนองความตอ้งการขององคก์รและช่วยแกปั้ญหาได้

เหมาะสม 

สอดคลอ้ง กบัสถานการณ์มากท่ีสุด โดยคาํนึงถึงระบบดงักล่าวจะช่วยทาํอะไร ผลลพัธ์ท่ีได ้(out 

put) 

คืออะไร และสามารถสนบัสนุนหรือสนองตอบความตอ้งการขององคก์รไดห้รือไม่ ซ่ึงการ

ออกแบบ 

หรือการวางระบบนั้น มี 2 ลกัษณะ คือ 

(ก) แบบตรรก (Logical Design Model) คือการออกแบบบนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผล 

เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ของระบบหรือองคป์ระกอบภายในระบบเป็นหลกั ซ่ึงหมายถึง Flow – 

Chart 

(ข) แบบกายภาพ (Physical Design Model) คือการวางระบบท่ีเป็นส่ิงจบัตอ้งไดค้่อนขา้งชดัเจน 

ซ่ึงในท่ีน้ีจะหมายถึง ขอ้มูลท่ีจะนาํเขา้การใชง้านของผูใ้ช ้คุณสมบติัของฮาร์ดแวร์ ฐานขอ้มูล

ระบบส่ือสารบุคลากร ขั้นตอนหรือขบวนการทาํงานเป็นตน้ 
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ขั้นตอนที ่4 ระบบการปฏบัิตกิาร (System Implementation) 

เป็นการนาํองคก์รท่ีไดท้ั้งหมดจากการออกแบบระบบมาติดตั้ง ดาํเนินการและปฏิบติัจริง เช่น 

 การติดตั้ง Hardware/Software การฝึกอบรมผูใ้ชก้ารรวบรวมสาํรวจขอ้มูล การนาํเขา้ขอ้มูล  

การทดสอบระบบ เป็นตน้ 

 

 

 

ขั้นตอนที ่5 บํารุงรักษาและปรับปรุงระบบ (Maintenance and Review) 

เม่ือมีการใชร้ะบบไปสักระยะหน่ึงแลว้ก็จาํเป็นตอ้งมีการบาํรุงรักษาเพื่อใหร้ะบบนั้นๆ สามารถ

ทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตลอดเวลา โดยทบทวนถึงประสิทธิภาพของระบบวา่สามารถสนอง

ประโยชน์ตามวตัถุประสงคไ์ดม้ากนอ้ยเพียงใด 

 

 

 

 เน่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นกาํลงัคนและงบประมาณรวมถึงนโยบายของรัฐในการ

กระจายบทบาทและการมีส่วนร่วมใหก้บัภาคเอกชน ขั้นตอนของการพฒันาระบบ

ดงักล่าวขา้งตน้น้ีจึงเป็นภารกิจท่ีหน่วยงาน มกัจะมอบหมายใหก้บับริษทัท่ีปรึกษาเป็น

ผูด้าํเนินการ แต่ก่อนท่ีจะถึงการดาํเนินงานตามวงจรการพฒันาระบบ ผูรั้บผดิชอบ

โครงการหรืองานน้ีควรจะตอ้งทราบและสามารถตอบคาํถามไดช้ดัเจนในเร่ืองต่อไปน้ี 

ส่ิงสําคญัเมือ่ต้องการพฒันาระบบฐานข้อมูลส่ิงแวดล้อมระดับท้องถิ่น 

 

 (1) นโยบายของหน่วยงานในเร่ืองสารสนเทศ โดยปรกติแลว้การจะทาํ

แผนพฒันาระบบสารสนเทศ จะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือหน่วยงานมีนโยบาย ท่ีจะสร้างระบบ

สารสนเทศเพื่อวตัถุประสงคป์ระการใด ประการหน่ึงอยูแ่ลว้ ดงันั้น ผูรั้บผดิชอบจะตอ้ง

รับทราบและทาํความเขา้ใจในนโยบาย วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการใหช้ดัเจน 
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 (2) จุดมุ่งหมายของการมรีะบบฐานข้อมูลส่ิงแวดล้อม 

  (ก) เพื่อสนบัสนุนการวางแผน และบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม ในการนาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาช่วยดาํเนินการ 

  (ข) เพื่อสนบัสนุนการพิจารณาตดัสินใจในการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร

และเจา้หนา้ท่ี ระดบัปฏิบติัการ 

  (ค) เพื่อใหบ้ริการในหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการเผยแพร่

ข่าวสาร 

  (ง) เพื่อแกไ้ขปัญหาบนพื้นฐานของเทคนิควชิาการซ่ึงจะช่วยใหก้าร

ตดัสินใจถูกตอ้งมากข้ึน 

 

 (3) ความต้องการในระบบฐานข้อมูลส่ิงแวดล้อมทีจ่ะพฒันาขึน้ 

  (ก) ความตอ้งการดา้นรูปแบบหรือคุณภาพของระบบฐานขอ้มูล 

(Performance) เช่น ประสิทธิภาพของการประมวลผลขอ้มลูจะตอ้งถูกตอ้ง รวดเร็ว 

สนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัไหนไดบ้า้ง รูปแบบรายงานตอ้งชดัเจน เขา้ใจ

ง่าย สวยงาม หรือเป็นระบบท่ีใชไ้ดง่้าย ซ่ึงผูว้างแผนพฒันาจะตอ้งทาํความเขา้ใจ และ

บอกถึงความตอ้งการน้ีใหไ้ดช้ดัเจนมากท่ีสุด 

  (ข) ความตอ้งการดา้นราคา ( Cost) โดยปกติการลงทุนเพือ่พฒันาระบบ

สารสนเทศมกัจะเป็นท่ีเขา้ใจวา่จะตอ้งใชง้บประมาณค่อนขา้งสูง จึงมกัมีคาํถามวา่จะ

คุม้ค่ากบัการลงทุนมากนอ้ยเพียงใด ดงันั้นในการวางแผนพฒันาระบบสารสนเทศ

จะตอ้งคาํนึงถึงราคา (Cost) ดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีงบประมาณท่ีจะลงทุน เพือ่การน้ีควรจะ

สอดคลอ้งหรือสมดุลกบัคุณภาพและประโยชนท่ี์จะไดข้องระบบสารสนเทศ 

  (ค) ความตอ้งการดา้นการควบคุม ( Control) ในเร่ืองของขอ้มูลหรือ

สารสนเทศขององคก์รการจดัทาํแผนจะตอ้งพจิารณาถึงความปลอดภยัของขอ้มลู หรือ

ลาํดบัความสาํคญัของขอ้มูล หรือสารสนเทศวา่ สามารถเผยแพร่ไดท้ัว่ไป หรืออนุญาต

ใหใ้ครใชไ้ดบ้า้ง เจา้หนา้ท่ีระดบัใดในองคก์รสามารถเขา้ถึงหรือเรียกใชไ้ด ้โดยปกติ

ขอ้มูลท่ีสาํคญัและเขา้ถึงไดเ้ฉพาะกลุ่มผูบ้ริหารหรือใครคนใดคนหน่ึงกจ็ะมกัจะมีระบบ
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การควบคุมความปลอดภยั ของขอ้มูลอยา่งดี ผลจะสะทอ้นไปท่ีคุณภาพและราคาของ

ระบบสารสนเทศ รูปแบบของระบบและอ่ืนๆดว้ย 

  (ง) ความยากง่ายของระบบ ( Complexity) การวางแผนจะตอ้งพจิารณาถึง

ความตอ้งการวา่ตอ้งการมีระบบสารสนเทศอยา่งง่ายๆหรือระบบท่ีซบัซอ้นหลายชั้น ซ่ึง

จะส่งผลสะทอ้นกลบัไปท่ีราคาและคุณภาพของระบบอีกเช่นกนั ระบบท่ียุง่ยากซบัซอ้น 

ราคายอ่มสูงกวา่ระบบธรรมดา ยิง่ซบัซอ้นมากการบาํรุงรักษากย็ากข้ึน 

 

 (1) พิจารณาจดัตั้งหน่วยงานหรือศนูยข์อ้มูลข้ึนมารับผดิชอบโดยตรงหรือ

มอบหมายใหฝ่้ายใดฝ่ายหน่ึงท่ีมีอยูแ่ลว้เป็นผูรั้บผดิชอบพร้อมจดัสรรงบประมาณ

ดาํเนินการ 

วธีิการจัดทาํระบบฐานข้อมูลระดับท้องถิ่น 

 (2) จดัหาอุปกรณ์และเทคโนโลยท่ีีจาํเป็น รวมทั้งสถานท่ีดาํเนินงานซ่ึงอาจใหมี้

การจดัตั้งศนูยข์อ้มูลท่ีสะดวกต่อการใชแ้ละเขา้ถึงขอ้มูลสาํหรับประชาชนในทอ้งถ่ิน

และผูท่ี้สนใจทัว่ไปดว้ย 

 (3) วางแผนและจดัทาํระบบฐานขอ้มูลใหมี้ความสอดคลอ้งกบัการใชป้ระโยชน ์

สาํหรับการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มนั้น ควรแบ่งขอ้มลูออกเป็น 3 หมวด ไดแ้ก่ 

 หมวดขอ้มูลทัว่ไป 

 หมวดภาวะมลพิษ 

 หมวดขอ้มลูองคอ์งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 อยา่งไรกต็ามแต่ละทอ้งถ่ินอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมกบัการ

นาํไปใชป้ระโยชน ์สาํหรับแนวทางการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มและพื้นท่ีสี

เขียวในระดบัทอ้งถ่ินแสดงในตารางท่ี 2  

 (4) รวบรวมขอ้มลูจากฝ่ายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในองคก์ร ดาํเนินการสาํรวจขอ้มลูท่ี

จาํเป็น รวมทั้งขอขอ้มูลจากหน่วยงานอ่ืนๆนอกองคก์ร 

 (5) พิจารณารูปแบบการจดัเกบ็ขอ้มูลตามความเหมาะสม เพื่อใหเ้ขา้ใจง่าย และ

พร้อมในการเผยแพร่หรือใชป้ระโยชน ์เช่น 
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 แผนท่ีแสดงการตั้งถ่ินฐานของชุมชน สวนสาธารณะ และ

สถานท่ีสาํคญั 

 แผนท่ีแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสาํคญั เช่น แหล่งนํ้า 

แหล่งแร่  

พื้นท่ีป่าไม ้เป็นตน้ 

 แผนท่ีแสดงแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีสาํคญั เช่น ตลาดสด โรงงาน

อุตสาหกรรม โรงพยาบาล เป็นตน้ 

 กราฟแสดงการเปล่ียนแปลงขอ้มูลเชิงปริมาณในแต่ละปี เช่น 

จาํนวนขยะท่ีเกิดข้ึน จาํนวนร้องเรียนในดา้นต่างๆ เป็นตน้ 

 

 สาํหรับองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัควรมีบทบาทในการสนบัสนุนใหอ้งคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่างๆ ในจงัหวดั มีการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลใหเ้ป็นมาตรฐาน

เดียวกนั รวมทั้งรวบรวมขอ้มูลจากแต่ละทอ้งถ่ิน เพื่อจดัทาํเป็นระบบฐานขอ้มูลในระดบั

จงัหวดัต่อไป 

 ขอ้ควรพิจารณาในการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จะตอ้งคาํนึงถึงประโยชนใ์นการนาํไปใช้

เป็นหลกั นอกจากน้ีจะตอ้งพิจารณาศกัยภาพดา้นงบประมาณ การจดัเตรียมความพร้อม

ของบุคลากรรับผดิชอบ และตอ้งประสานงานใหฝ่้ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีความเขา้ใจใน

การรวบรวมขอ้มลูใหเ้ป็นระบบเดียวกนั และสามารถเขา้ถึงหรือใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลู 

ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด ทั้งในดา้นการวางแผนการตดัสินใจ การติดตามประเมินผลต่างๆ 

รวมทั้งใชใ้นการช้ีแจง และประชาสมัพนัธผ์ลงานประจาํปีขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 
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ตาราง 2  

แนวทางการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

หัวข้อ รายละเอยีด 

                    หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของท้องถิน่ 

1.1 ประวติัชุมชน ประวติัความเป็นมา เอกลกัษณ์ และเหตุการณ์สาํคญั 

1.2 ลกัษณะภูมิประเทศ ท่ีตั้ง อาณาเขตติดต่อ เส้นทางการคมนาคม ลกัษณะทัว่ไป

และเฉพาะ 

1.3 ลกัษณะภูมิอากาศ ฤดูกาล อุณหภูมิ ปริมาณฝน ความช้ืนสัมพทัธ์ 

1.4 ประชากรและสังคม - จาํนวนประชากรและความหนาแน่น 

- รูปแบบการตั้งถ่ินฐานและการกระจายตวั 

- การนบัถือศาสนา 

- เอกลกัษณ์ท่ีสาํคญัของทอ้งถ่ิน 

1.5 สภาพเศรษฐกิจ - การประกอบอาชีพ รายได ้ลกัษณะเด่นทางเศรษฐกิจ 

- จาํนวนสถานประกอบการ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม 

- จาํนวนสถานบริการ เช่น โรงแรม ธนาคาร 

1.6สาธารณูปโภค การใหบ้ริการดา้นไฟฟ้า ประปา ถนน การส่ือสาร หอ

กระจายข่าว อ่ืนๆ 

1.7 การศึกษา - จาํนวนโรงเรียน จาํนวนหอ้งเรียน จาํนวนครูอาจารย ์

- จาํนวนสนามกีฬาประเภทต่างๆ 

- กิจกรรมและสถานท่ีนนัทนาการ/พกัผอ่น 

- จาํนวนหอ้งสมุดประชาชน 

1.8 การสาธารณสุขและ

อนามยั 

- สาเหตุการเจบ็ป่วยและการเสียชีวิต อนัดบัแรก 

1.9 การป้องกนัและ

บรรเทา 

       สาธารณภยั 

- จาํนวนคร้ังท่ีเกิดไฟไหม ้

- ความสูญเสียชีวติและทรัพยสิ์นจากอุบติัภยั 

- อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชนบ่อย 5 ลาํดบั 
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หัวข้อ รายละเอยีด 

                    หมวดที ่2 ด้านภาวะมลพษิ 

3.1 มลพษิทางนํ้า - แหล่งกาํเนิดนํ้าเสียท่ีสาํคญัและปริมาณนํ้าเสียท่ีปล่อย 

- คุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าธรรมชาติ 

- วธีิการหรือประเภทของระบบบาํบดันํ้าเสียในชุมชน 

3.2 มลพษิทางอากาศ - แหล่งกาํเนิดมลพิษทางอากาศท่ีสาํคญั 

- คุณภาพอากาศ 

- ปัญหาอนัเน่ืองมาจากมลพิษทางอากาศท่ีพบมาก 

3.3 มลพษิทางเสียง - แหล่งกาํเนิดมลพิษทางเสียง 

- ปัญหาอนัเน่ืองมาจากมลพิษทางเสียงท่ีพบมาก 

- เหตุร้องเรียนเก่ียวกบัมลพษิทางเสียง 

3.4 ขยะมูลฝอย - แหล่งกาํเนิดขยะมูลฝอยท่ีสาํคญั 

- ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนท่ีผา่นมา ปัจจุบนัและคาดการณ์ใน

อนาคต 

- ความสามารถในการจดัเกบ็ของชุมชน 

- ร้านรับซ้ือของเก่าในชุมชน 

 - องคป์ระกอบขยะ ขยะยอ่ยสลายได ้ขยะรีไซเคิล ขยะ

อนัตราย อ่ืนๆ 

- การเกบ็ขนขยะมูลฝอย 

- วธีิการหรือระบบการกาํจดัขยะมูลฝอยและสถานท่ีตั้ง 

- โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมลูฝอยในชุมชน 

3.5 สารอนัตราย - แหล่งเกบ็ ซ้ือสารอนัตรายในชุมชน 

- ลกัษณะปริมาณการใชส้ารอนัตรายในชุมชน 

- เหตุขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัสารอนัตราย 

3.6 ของเสียอนัตราย - แหล่งกาํหนดของเสียอนัตราย 

- ประเภทและปริมาณของเสียอนัตราย 
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- วธีิการจดัการและกาํจดัของเสียอนัตราย 

- เหตุร้องเรียนเก่ียวกบัผลกระทบจากของเสียอนัตราย 

                  หมวดที ่3 ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

5.1 วสิยัทศันแ์ละ

ยทุธศาสตร์ 

- วสัิยทศันอ์งคก์ร 

- ยทุธศาสตร์หลกัขององคก์ร 

- ยทุธศาสตร์การจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

5.2 โครงสร้างองคก์ร - การแบ่งส่วนงานและความรับผดิชอบ ,บุคลากร 

หัวข้อ รายละเอยีด 

5.3 การเงินการคลงั - สถิติงบประมาณรายรับรายจ่าย 

- สัดส่วนการใชง้บประมาณดา้นส่ิงแวดลอ้มและอ่ืนๆ 

- จาํนวนเงินสนบัสนุนจากแหล่งทุนภายนอกในการ

ดาํเนินงาน 

   ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 

ข้อเสนอ 

 สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค  เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจท่ีหลากหลาย ครอบคลุมดา้น

ส่ิงแวดลอ้มในทุกดา้น ภารกิจท่ีสาํคญั เช่น จดัทาํแผนยทุธศาสตร์บริการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มระดบัภาค การสนบัสนุนการจดัทาํแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั วเิคราะห์สถานการณ์ การควบคุมแหล่งกาํเนิดมลพิษ และให้

ความคิดเห็นทางวชิาการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ฐานขอ้มูลจึงมีความ

จาํเป็นสาํหรับผูป้ฏิบติังานเป็นอยา่งมาก ซ่ึง ฐานขอ้มูลท่ีเป็นระบบ และแสดงผล

สถานการณ์ในพื้นท่ีไดช้ดัเจนและทนัสมยัอยูเ่สมอ จึงเป็นกรอบและรากฐานสาํคญัใน

การวางแผนและตดัสินใจ ดา้นบริหารส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี โดยจะส่งผลใหแ้ผนงาน/

โครงการต่างๆ สามารถป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งดา้น

งบประมาณและผลของงาน ซ่ึงขอ้มูลต่างๆมากมายท่ีสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคเกบ็

รวบรวมไว ้มีนอ้ยมากท่ีท่ีนาํมาแปลงใหอ้ยูใ่นระบบสารสนเทศ ส่วนมากจดัอยูใ่นรูป
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ขอ้มูลธรรมดา ยงัไม่มีการจดัเขา้สู้ระบบสารสนเทศท่ีสามารถนาํมาวอเคราะห์เพื่อการ

วางแผนหรือตดัสินในการดาํเนินการตามภารกิจปกติท่ีดาํเนินการกนัอยู ่สาํนกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาค ควรจดัการขอ้มูลใหเ้ป็นระบบและนาํมาวางแผนการทาํงานอยูบ่น

ฐานขอ้มูล เช่น การวางแผนการควบคุมแหล่งกาํเนิดตามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญติั

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 การกาํหนดจุดเฝ้าระวงัคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

1) หน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ีมีฐานขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ใชป้ระกอบการตดัสินใจ และจดัทาํแผนงาน/โครงการ ดา้นการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

2) มีแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ท่ีสอดคลอ้ง

กบัปัญหาในพื้นท่ี และสามารถดาํเนินการป้องกนัแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

 3) ปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการแกไ้ขท่ีตรงประเดน็ 

และการดาํเนินการอยูบ่นฐานของขอ้มูลท่ีเป็นจริงของพื้นท่ี 

 

 ตัวช้ีวดัความสําเร็จ   ฐานขอ้มูลถูกนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการบริหารจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม  

 

                                                                          ลงช่ือ……………………………… 

  (นายดุษิต ประสิทธ์ิเขตกิจ)  

           ผูเ้สนอแนวคิด  

           ………/พฤศจิกายน/2559
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นโยบายป้องกนัและขจดัมลพิษภายใตน้โยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2540 - 2559. (2540) กรมควบคุมมลพิษ. 

แผนปฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟป่า พื้นท่ีภาคเหนือ พ.ศ. 2551 

- 2554.(2550) กรมควบคุมมลพิษ. 

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535. (2535) สาํนกังาน

นโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม. 

พงศเ์ทพ ววิรรธนะเดช และคณะ, (2551) โครงการนาํร่องเพือ่พฒันาระบบเฝ้าระวงั

คุณภาพอากาศในแอ่งเชียงใหม่ - ลาํพนู. เชียงใหม่: คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 



 
 

พฤกษ ์ยบิมนัตะสิริ. 2552. องคค์วามรู้และแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมท่ีสนบัสนุนการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเผาในท่ีโล่ง. เชียงใหม่: ศนูยว์จิยัเพือ่เพิ่มผลผลิตทาง

การเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

มงคล  รายะนาคร. 2553. หมอกควนัและมลพิษทางอากาศในจงัหวดัเชียงใหม่.  

เชียงใหม่ : ล๊อคอินดีไซนเ์วร์ิค, 2553. 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550. (2550, 24 สิงหาคม). ราชกิจจา

นุเบกษา.  เล่มท่ี 124 ตอน 47 ก. 

ศุทธินี ดนตรี และคณะ. (2554) โครงการวจิยั “การจดัลาํดบัความสาํคญัของพื้นท่ีเผาจาก

ขอ้มลูหลายแหล่ง เพือ่การเฝ้าระวงัและการป้องกนัการเผาในท่ีโล่งในจงัหวดั

เชียงใหม่” (2554,ตุลาคม) เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ศนูยอ์าํนวยการเฉพาะกิจป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟป่าจงัหวดัเชียงใหม่ 

ประจาํปี 2551. สรุปผลการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนั 2551. 

ศนูยเ์ทคโนโลยอีวกาศเเละภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) การประยกุตใ์ชข้อ้มลูดาวเทียม

และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของพื้นท่ี

ไฟป่ากบัการเกิดมลภาวะทางอากาศในพื้นท่ีแอ่งเชียงใหม่ - ลาํพนู,  2551. 

สถาบนัพระปกเกลา้ การบริหารราชการแผน่ดิน [ออนไลน]์. เขา้ถึงจาก

http://thaipoliticsgovernment.org/wiki/การบริหารราชการแผน่ดิน [5 ตุลาคม 

2554] 

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัเชียงใหม่ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. 2552. สรุปรายงานการประชุมสัมมนา 

เร่ืองการจดัทาํแผนลดมลภาวะหมอกควนัและการออกเทศบญัญติั/ขอ้บญัญติั

การงดเผาในท่ีโล่งการควบคุมไฟป่าและการลดฝุ่ นละอองในเขตชุมชน. 

(มีนาคม 2552) 

อเลก็ซ ์พทัแน่ม. 2552. การศึกษาสาเหตุและผลกระทบจากการใชไ้ฟเผา กรณีศึกษาใน

พื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทย (กมุภาพนัธ์ - มีนาคม พ.ศ. 

2552). รายงานวจิยั. 

 



 
 

ประวตัิผู้เขยีน 

 

ช่ือ-สกลุ  นายดุษิต  ประสิทธ์ิเขตกิจ 

วนั เดือน ปีเกิด  21 พฤศจิกายน 2515 

สถานท่ีเกิด  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

วฒิุการศึกษา  สาํเร็จปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต (ภูมิศาสตร์) 

   จากมหาวทิยาลยันเรศวร  

   ปีการศึกษา 2538 

   ปริญญาโท วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต(การจดัการ  

                                    ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม) 

   จากมหาวทิยาลยันเรศวร 

   ปีการศึกษา 2545 

ตาํแหน่งหนา้ท่ี  นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มชาํนาญการ 

การทาํงานปัจจุบนั  

   - จดัทาํรายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ลุ่มนํ้าน่านและยมตอนล่าง พื้นท่ีรับผดิชอบ  

  - โครงการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟป่าจงัหวดัน่าน 

  - โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคดัแยกขยะท่ี 

ตน้ทางภายใตก้รอบทิศทางการสนบัสนุนเงินกองทุน 

ส่ิงแวดลอ้มตามมาตรา 23 (4) แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษา  

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

  - จดัทาํแผนยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอ้มระดบัภูมิภาค(ภาคเหนือ) 

 -  งานพฒันาระบบบริหาร ของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 3 

(ผูป้ระสานงานติดตามตวัช้ีวดั ภาคเหนือ) 



 
 

คาํรับรองผู้บังคบับัญชา 

 

ขอรับรองวา่  ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของเอกสารผลงานวชิาการ 

ฉบบัน้ีแลว้ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม  และเป็นผลงานของผูข้อประเมินโดยแทจ้ริง  

 

    ลงช่ือ  

     (นายถาวร  เพช็รบวั)  

        ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 3 

     / พฤศจิกายน/2559 
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