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บทที่ ๑ 

บทนํา 

 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ปญหาหมอกควันไฟปา เปนปญหาสิ่งแวดลอมระดับภูมิภาคท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงเพ่ิม

มากข้ึน โดยเฉพาะในชวง ๑๐ ปท่ีผานมา สงผลกระทบมากมายท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

เปนปญหาระดับภูมิภาคและระดับประเทศ  โดยเฉพาะในชวงฤดูแลงของทุกปจังหวัดเชียงใหมซ่ึงเปน

เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภาคเหนือจะไดรับผลกระทบอยางหนัก และพ้ืนท่ีท่ีเปนหนึ่งในสาเหตุ

สําคัญแหงปญหาคือ อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม เพราะเปนอําเภอท่ีมีขนาดพ้ืนท่ี 1,698,458 

ไร ใหญท่ีสุดในจังหวัดเชียงใหม และเปนพ้ืนท่ียุทธศาสตรสําคัญดานทรัพยากรธรรมชาติปาตนน้ําของ

ประเทศไทย ท้ังนี้เพราะปาแมแจมกอกําเนิดแมน้ําแมแจมซ่ึงเปนลําน้ําสาขาสําคัญของแมน้ําปง ใหน้ํา

รอยละ 40 แกแมน้ําปง และรอยละ 17 แกแมน้ําเจาพระยา ชุมชนคนแมแจม มีประวัติการดํารงอยู

และสืบเชื้อสายในพ้ืนท่ีบริเวณนี้มานานนับรอยป ปจจุบันแบงเขตปกครองออกเปน 7 ตําบล 104 

หมูบาน มีประชากรจํานวน 59,203 คน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เดิมทํา

การเกษตรแบบพอเพียงชุมชนอยูกับปาแบบเก้ือกูลกันแตตอมาเม่ือระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและสังคม

โลกาภิวัฒนแผกระจายขามดอยอินทนนทมาถึงชุมชนคนแมแจม การทําการเกษตรแบบพอเพียงเริ่ม

เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะ ในหวง 10 ปท่ีผานมากลายเปนการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว

โดยเฉพาะขาวโพดเลี้ยงสัตวจํานวนมาก และในทุก ๆ ป กอนถึงฤดูฝนในปถัดไปปญหาการบุกรุกแผว

ถางปาเพ่ือขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกและปญหาไฟปาหมอกควันก็จะเริ่มปะทุและทวีความรุนแรงเพ่ิมมาก

ข้ึนทุกป ๆ จนเปนท่ีกลาวขานไปท่ัวท้ังภูมิภาควาเปนอําเภอท่ีมีการจุดไฟเผาปาหรือมีจุดคาความรอน

หรือ Hot Spots มากท่ีสุดของจังหวัดเชียงใหม โดยเฉพาะในป พ.ศ. 2558 มีคาจุดความรอน  สูงถึง 

384 จุด สงผลใหเกิดหมอกควันจํานวนมากพัดลอยเขาสูตัวเมืองเชียงใหม เกิดวิกฤติการณปญหา

หมอกควันอยางหนักถึงข้ันนักบินมองไมเห็นลานบินทําใหไมสามารถนําเครื่องบินลงจอดท่ีสนามบิน

เชียงใหมได จํานวน 2 เท่ียวบิน กลายเปนกระแสขาวโดงดังไปท่ัวโลกสงผลเสียหายตอภาพลักษณ

และกระทบไปถึงธุรกิจทองเท่ียวซ่ึงเปนรากฐานสําคัญของระบบเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม 

นอกจากนั้นวิกฤติหมอกควันไฟปายังสงผลกระทบเปนลูกโซไปถึงปญหาสุขภาพรางกายและสุขภาพจิต

ใจของคนเชียงใหมอีกดวย ประชาชนในตัวเมืองเชียงใหมออกมาประทวงโจมตีการทํางานของ

หนวยงานราชการและไมพอใจชุมชนท่ีอาศัยอยูบนดอยโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีอําเภอแมแจมซ่ึงเปนอําเภอ

ท่ีมีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมากท่ีสุดในจังหวัดเชียงใหมกลายเปนจําเลยของสังคม ดังนั้นในชวง

ปลายป พ.ศ.๒๕๕๘ รัฐบาลและจังหวัดเชียงใหมจึงไดรวมกันกําหนดมาตรการเขมขนเพ่ือพิทักษเมือง

เชียงใหม สั่งการใหทุกสวนราชการและทุกอําเภอ โดยเฉพาะอําเภอแมแจมดําเนินมาตรการสําคัญ ๓ 
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ดานคือ มาตรการปองกัน มาตรการรับมือและมาตรการสรางความยั่งยืน ในสวนของอําเภอแมแจม

โดยการนําของนายอําเภอแมแจม  ไดรวมตัวกันจัดต้ังเปนทีมประชารัฐแมแจมเพ่ือรวมพลังภาค

ราชการ เอกชน ประชาสังคม นักวิชาการ และประชาชน ชวยกันกันคิด วางแผนและรวมกัน

ขับเคลื่อนในการปองกันและแกไขปญหาจนไดรับการกลาวขานจากสื่อมวลชนวา “แมแจมโมเดล” 

และสามารถลดจุดความรอนหรือ Hot Spots ในชวงควบคุมพิเศษ ๖๐ วันอันตรายคือระหวางวันท่ี 

๑๕ กุมภาพันธ ถึงวันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ ลงไดเกินความคาดหมาย โดยเม่ือเปรียบเทียบกับป พ.ศ.

๒๕๕๘ ในหวงเวลาเดียวกัน อําเภอแมแจมมีจุดความรอนหรือ Hot Spots สูงถึง ๓๘๔ จุด แตในป 

พ.ศ.๒๕๕๙ สามารถลดลงเหลือเพียง ๓๑ จุด หรือลดลงไดถึงกวารอยละ ๙๓ สงผลใหภาพรวมใน

วิกฤตการณปญหาหมอกควันไฟปาของท้ังจังหวัดเชียงใหมทุเลาเบาบางลงตามไปดวยคือลดลงถึงกวา

รอยละ ๕๓ เม่ือเทียบกับหวงเวลาเดียวกันของป พ.ศ.๒๕๕๘  เครื่องบินทุกเท่ียวบินสามารถบินลง

จอดสนามบินเชียงใหมไดตามปกติ อําเภอแมแจม ไดรับรางวัลอําเภอท่ีมีผลงานการปองกันและแกไข

ปญหาหมอกควันไฟปาดีท่ีสุด จากผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ๑๐๐,๐๐๐ บาท และฯพณฯ 

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี มอบโลห

รางวัลเพ่ือเปนกําลังใจใหในผลงาน และทีมงานโฆษกรัฐบาลไดนําเสนอผลงานเรื่อง “แมแจมโมเดล” 

ในรายการเดินหนาประเทศไทยตลอดจนทําเนียบรัฐบาลไดนําเรื่องราวแนวความคิดในการทํางานไป

ลงในนิตยสาร STARTUP THAILAND 4.0 และ สื่อมวลชนท้ังทีวีและหนังสือพิมพหลายสํานักไดนํา

เรื่องราวแมแจมโมเดลไปเผยแพรประชาสัมพันธ และนายอําเภอแมแจมไดรับรางวัล  “เหมราช” 

บุคคลตนแบบแหงป 2559 สาขาผูนําดานพิทักษปารักษาสิ่งแวดลอมตนแบบ 

 จากผลงานความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาในป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สงผลใหอําเภอแมแจมไดรับความสนใจจากภาคีเครือขายหลายภาคสวน ดังนั้นอําเภอแมแจม จึงได

อาศัยจังหวะดังกลาวขับเคลื่อนวาระการปองกัน แกไขและสรางความยั่งยืนในพ้ืนท่ีปาตนน้ําอยาง

ตอเนื่องตอไป โดยไดนําเสนอสาเหตุแหงปญหาหรือรากเหงาท่ีแทจริงของปญหาใหผูนํารัฐบาลและ

หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงและกรมท่ีเก่ียวของไดรับรูและคณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบและ

เห็นชอบแนวทางการจัดการปาตนน้ําเสื่อมสภาพบนพ้ืนท่ีสูงชัน (เขาหัวโลน) ในคราวประชุม

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยกําหนดใหพ้ืนท่ีปาแมแจมและพ้ืนท่ีปานานเปนพ้ืนท่ี

นํารอง และตอมาจังหวัดเชียงใหม ไดมีประกาศแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานพลิกฟนผืนปาสู

การพัฒนาท่ียั่งยืน อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหมข้ึน เพ่ือยุติปญหาหมอกควันไฟปาและปญหาการ

บุกรุกทําลายพ้ืนท่ีปาตนน้ําและการใชสารเคมีปริมาณสูงในพ้ืนท่ีปาตนน้ําอยางยั่งยืน และเพ่ือสนอง

นโยบายคณะรัฐมนตรีและดําเนินการตามประกาศจังหวัดเชียงใหม อําเภอแมแจมไดบูรณาการทุกภาค

สวนท่ีเก่ียวของ และไดรวมกันพิจารณากําหนดแนวทางการจัดการกับสาเหตุแหงปญหา โดยยึด

หลักการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ยึดหลักทางสายกลางและการรักษาสมดุลในทุกมิติท่ีเก่ียวของ 

จัดทําบันทึกขอตกลงประชารัฐแมแจม โดยมีตัวแทนภาคราชการ เอกชนและประชาชนในระดับพ้ืนท่ี
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มารวมแสดงเจตนารมยในการขับเคลื่อน เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ และจัดทําบันทึกขอตกลง

รวมกันผานภาคีเครือขายท้ังราชการ เอกชน นักวิชาการ ประชาสังคมและประชาชนในระดับจังหวัด

เม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ประกาศเปนอําเภอคุณธรรมปาตนน้ําตามรอยยุคลบาท และรวมกัน

จัดทําขอเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเปนกรอบยุทธศาสตรการพลิกฟนพ้ืนปาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน ๗ 

ดาน โดยตั้งเปาใหปรากฎผลเปนรูปธรรมภายในระยะเวลา ๕ ป โดยในปแรกจะเริ่มขับเคลื่อนในพ้ืนท่ี

หมูบานนํารอง ๑๕ หมูบานกอนจะขยายไปยังหมูบานอ่ืน ๆ ในลําดับตอไป 

จากผลงานความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาว จึงควรท่ีจะไดมีการ 

ศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลถอดบทเรียนผลการดําเนินการเพ่ือวิเคราะหและสังเคราะหหาปจจัย

ความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและปญหาการบุกรุกแผวถางปาตนน้ําใน

เขตพ้ืนท่ีอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม และศึกษาถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพ่ือนําไปใช

ประโยชนและขยายผลไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ตอไป 

๑.๒ วัตถุประสงคในการศึกษา 

 ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาวิเคราะหถอดบทเรียนแนวทางและปจจัยความสําเร็จในการปองกันและ

แกไขปญหาหมอกควันไฟปาในเขตพ้ืนท่ีอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปองกัน และแกไขปญหาหมอก

ควันไฟปาและปญหาการบุกรุกแผวถางปาตนน้ําในพ้ืนท่ีอําเภอแมแจมเพ่ือนําไปใชประโยชนและขยาย

ผลไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ตอไป 

๑.๓ กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 การศึกษาปจจัยความสําเร็จในการแกไขปญหาและพัฒนาพ้ืนท่ี : ศึกษากรณีปญหาหมอก

ควันไฟปาและปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีปาตนน้ําในเขตอําเภอแจม จังหวัดเชียงใหม เพ่ือถอดบทเรียน

และศึกษาผลงานและปจจัยความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปองกันและแกไข

ปญหาหมอกควันไฟปาและปญหาการบุกรุกแผวถางปาตนน้ําในเขตพ้ืนท่ีอําเภอแมแจม จังหวัด

เชียงใหม เพ่ือนําไปประยุกตใชประโยชนและขยายผลไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ตอไป โดยมีกรอบแนวคิดใน

การศึกษา ดังนี้ 
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แผนผังกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑ แผนผังกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

ผลงานและปจจัยความสําเร็จในการปองกันและ

แกไขปญหาหมอกควันไฟปา 

ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

ป พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

 

การศึกษาถอดบทเรียน 

• จากเอกสาร (Documentary Research) 

• ลงภาคสนาม (Survey Research) 

สัมภาษณเชิงลึกและประชุม 

กลุมตัวอยางของประชากรท่ีเก่ียวของ  

(ประชารัฐแมแจม) 

ราชการ + เอกชน + NGOs + วิชาการ + ประชาชน 

 

ถอดบทเรียนแนวทางการดําเนินงานและปจจัย

ความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหาหมอก

ควันไฟปาในเขตพ้ืนท่ีอําเภอแมแจม จังหวัด

เชียงใหมป พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ เนนปจจัยดาน 

 ๑. ผูนําและภาวะผูนํา 

 ๒. ผูเก่ียวของและการมีสวนรวม 

 ๓. กระบวนการ แผนงานและรูปแบบในการ  

     ปองกัน รับมือและสรางความยั่งยืน 

 ๔. ปจจัยอ่ืน ๆ  

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการ

ปองกัน และแกไขปญหาหมอกควันไฟปา

และปญหาการบุกรุกแผวถางปาตนน้ําใน

พ้ืนท่ีอําเภอแมแจมเพ่ือนําไปประยุกตใช

ประโยชนและขยายผลไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 
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๑.๔ ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาปจจัยความสําเร็จในการแกไขปญหาและพัฒนาพ้ืนท่ี : ศึกษากรณีปญหาหมอก

ควันไฟปาในเขตอําเภอแจม จังหวัดเชียงใหม มีขอบเขตในการศึกษาดังนี้ 

 ๑.๔.๑ ดานเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้มุงเนนศึกษาเพ่ือวิเคราะหสภาพปญหา สาเหตุแหงปญหา 

แนวทางในการปองกันและแกไขปญหา รวมถึงปจจัยความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหาหมอก

ควันไฟปา 

 ๑.๔.๒ ดานพ้ืนท่ีเปาหมาย พ้ืนท่ีอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

 ๑.๔.๓ ดานเวลา ชวงระยะเวลาป ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙  

 ๑.๔.๔ วิธีการศึกษาท่ีใชการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

กําหนดแนวทางการศึกษาไว ๒ แนวทาง คือ 

  - การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) 

  - การศึกษาภาคสนาม (Survey Research) 

 ๑.๔.๔ ประชากรและกลุมตัวอยางการศึกษาภาคสนามใชการสัมภาษณเชิงลึกและการประชุม

กลุมตัวอยางท่ีเก่ียวของคือ ผูแทนภาคราชการ ผูแทนภาคเอกชน ผูแทนภาควิชาการ และผูแทนภาค

ประชาสังคม และผูแทนภาคประชาชน ท่ีมีสวนรวมกับการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปา

และปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีปาตนน้ําในเขตอําเภอแมแจม 

๑.๕ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 (๑) ทําใหทราบถึงแนวทางและปจจัยความสําเร็จในการปองกัน แกไขปญหาหมอกควันไฟปา

ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอแมแจม   

 (๒) ทําใหทราบถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปองกัน และแกไขปญหาหมอก

ควันไฟปาและปญหาการบุกรุกแผวถางปาตนน้ํา 

๑.๖ นิยามศัพทเฉพาะ 

ไฟปา คือภัยธรรมชาติซ่ึงสวนใหญเกิดจากการกระทําของมนุษย ไดแกการเผาปา  เผาไรเพ่ือ

กําจัดวัชพืช เผาปาเพ่ือบุกรุกขยายพ้ืนท่ีทํากิน  และมีสวนนอยท่ีเกิดจากการเสียดสีของตนไมแหงและ

ฟาผา สวนมากมักจะเกิดในชวงปลายเดือนกุมภาพันธถึงตนเดือนพฤษภาคม ทําใหเกิดมลพิษใน

อากาศมากข้ึน  ผงฝุนและควันไฟกระจายไปในอากาศ  ไมสามารถลอยข้ึนเบื้องบนไดทําใหการ

มองเห็นไมชัดเจนและเกิดผลเสียตอสุขภาพ พืชผลทางการเกษตรดอยคุณภาพแหลงทรัพยากร

โดยเฉพาะปาไมซ่ึงมีอยูไมมากในประเทศถูกทําลายและเหลือนอยลง 

หมอกควัน คือปญหามลพิษท่ีเกิดข้ึนเปนประจําทุกปและทวีความรุนแรงมากข้ึนในภาคเหนือ

ของประเทศไทย  โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีจังหวัดเชียงใหมและเชียงราย สาเหตุหลักเกิดจากไฟปา ฝุน

ละอองจากถนน  ควันจากภาคอุตสาหกรรม  และเขมาจากน้ํามันดีเซล ทําใหคุณภาพอากาศแยลง 
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ประกอบกับสภาพภูมิประเทศซ่ึงมีภูเขาลอมรอบทําใหมลพิษตาง  ๆ  ถูกกักไวและแผปกคลุมท่ัวเมือง  

ผลวิจัยพบปริมาณผูปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจในจังหวัดเชียงใหมและเชียงรายเพ่ิมข้ึนทุกป 

จุดคาความรอน (Hotspots) คือขอมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือติดตามคนหาไฟปาโดยการพัฒนา

ระบบของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) GISTDA  

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดวยการใชเทคโนโลยีตรวจหาไฟจากระยะไกลโดยใชอุปกรณ

ตรวจท่ีติดตั้งอยูบนดาวเทียม (Spaceborne Remote Sensing Technology) จุดคาความรอน 

(Hotspots) ท่ีตรวจพบจึงเปนบริเวณบนผิวโลกท่ีกําลังเกิดคาความรอนจากการจุดไฟท่ีมีขนาดพ้ืนท่ี

ตามเกณฑท่ีกําหนด และเครื่องตรวจจับคาความรอนบนดาวเทียมจะโคจรกลับมาท่ีจุดเดิมในทุก ๆ 

100 นาที ทําใหสามารถตรวจหาไฟปาในจุดเดิมไดทุก ๆ 100 นาที โดยอุปกรณตรวจวัดคลื่นรังสี

ความรอนติดตั้งอยูบนดาวเทียม ซ่ึงสามรถตรวจวัดพ้ืนท่ีไดจุดเล็กท่ีสุด เทากับ 1.21 ตารางกิโลเมตร 

(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม www.fire.gistda)  
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บทที่ ๒ 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษา เรื่อง ปจจัยความสําเร็จในการแกไขปญหาและพัฒนาพ้ืนท่ี : ศึกษากรณีปญหา 
หมอกควันไฟปาในเขตอําเภอแจม จังหวัดเชียงใหม เนื่องจากผลงานการปองกันและแกไขปญหาไฟปา
หมอกควันของอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ในชวงป พ.ศ.2558 – 2559  ไดรับการกลาวถึง
อยางกวางขวางถึงความสําเร็จ สามารลดจุดความรอนหรือ Hot Spots ในชวงรับมือหรือชวงควบคุม
พิเศษ ๖๐ วันอันตรายคือระหวางวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ถึงวันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ ลงไดเกินความ
คาดหมาย โดยเปรียบเทียบกับป พ.ศ.๒๕๕๘ ในหวงเวลาเดียวกัน อําเภอแมแจมมีจุดความรอนหรือ 
Hot Spots สูงถึง ๓๘๔ จุด แตในป พ.ศ.๒๕๕๙ สามารถลดลงเหลือเพียง ๓๑ จุด หรือสามารถลดลง
ไดถึงกวารอยละ ๙๓ สงผลใหภาพรวมในวิกฤตการณปญหาหมอกควันไฟปาของท้ังจังหวัดเชียงใหม
ทุเลาเบาบางลงตามไปดวยคือลดลงถึงกวารอยละ ๕๓ เม่ือเทียบกับหวงเวลาเดียวกันของป พ.ศ.
๒๕๕๘  เครื่องบินทุกเท่ียวบินสามารถบินลงจอดสนามบินเชียงใหมไดตามปกติ อําเภอแมแจม ไดรับ
เงินรางวัลอําเภอท่ีมีผลงานการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาดีท่ีสุด จากผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม ๑๐๐,๐๐๐ บาท และฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี มอบโลหรางวัลเพ่ือเปนกําลังใจใหในผลงาน และทีมงานโฆษกรัฐบาลได
นําเสนอผลงานเรื่อง “แมแจมโมเดล” ในรายการเดินหนาประเทศไทยตลอดจนทําเนียบรัฐบาลไดนํา
เรื่องราวแนวความคิดในการทํางานไปลงในนิตยสาร STARTUP THAILAND 4.0 และ สื่อมวลชนท้ัง
ทีวีและหนังสือพิมพหลายสํานักไดนําเรื่องราวแมแจมโมเดลไปเผยแพรประชาสัมพันธ และนายอําเภอ
แมแจมไดรับรางวัล  “เหมราช” บุคคลตนแบบแหงป 2559 สาขาผูนําดานพิทักษปารักษา
สิ่งแวดลอมตนแบบ จึงสมควรทําการศึกษาถอดบทเรียนเพ่ือนํารูปแบบการทํางานและปจจัย
ความสําเร็จไปประยุกตใชกับพ้ืนท่ีอ่ืน ดังนั้นจึงตองมีการศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เก่ียวของกับการศึกษาครัง้นีด้ังนี้ 

๑. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับหลักการบริหารงานและการพัฒนาพ้ืนท่ี 
๒. ภาวะผูนําและผูนําการเปลี่ยนแปลง 
๓. ผูท่ีเก่ียวของและการมีสวนรวม 
๔. กระบวนการ แผนงานและรูปแบบในการปองกัน รับมือและสรางความยั่งยืน 
๕. เอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
๑. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารงานและการพัฒนาพ้ืนท่ี 

จากแนวความคิดการสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีเนนคุณธรรม โดยนายอําเภอแมแจม  
จังหวัดเชียงใหม ในฐานะผูนําเปนทางการในพ้ืนท่ีเปาหมายไดจุดประกายความคิดในการพัฒนาและ
แกไขปญหาชุมชนดวยการนอมนําแนวคิดตามพระราชดําริซ่ึงเปนหลักท่ีทุกคนเห็นถึงเปาหมายท่ี
สําคัญรวมกันในการพัฒนาพ้ืนท่ี 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
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(กปร.) ไดรวบรวม หลักการทรงงาน  ๒๓ หลักการ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ท่ีควรนอมนําไปปฏิบัติในวาระไดแก  ๑) ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ ๒) ระเบิดจากขางใน          
๓) แกปญหาท่ีจุดเล็ก ๔) ทําตามลําดับข้ัน ๕) ภูมิสังคม ๖) องครวม ๗) ไมติดตํารา ๘) ประหยัดเรียบ
งาย ไดประโยชนสูงสุด  ๙) ทําใหงาย  ๑๐) การมีสวนรวม ๑๑) ประโยชนสวนรวม ๑๒) บริการรวมท่ี
จุดเดียว ๑๓) ทรงใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ ๑๔) ใชธรรมปราบอธรรม ๑๕) ปลูกปาในใจคน ๑๖) 
ขาดทุนคือกําไร ๑๗) การพ่ึงตนเอง  ๑๘) พออยูพอกิน ๑๙) เศรษฐกิจพอเพียง ๒๐) ความซ่ือสัตย 
สุจริต จริงใจตอกัน ๒๑) ทํางานอยางมีความสุข ๒๒) ความเพียร : พระมหาชนก ๒๓) รู รัก สามัคคี 

ประกอบกับการนอมนําหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ คือ เขาใจ เขาถึง พัฒนา  
เปนบันได ๓ ข้ันสูความสําเร็จ  การเขาใจ คือ การสรางใหเกิดความเขาใจในขอมูลพ้ืนฐาน ดวย
การศึกษาขอมูลทุกมิติของชุมชน คนหารากของปญหา และรวบรวมองคความรูของโครงการ
พระราชดําริท่ัวประเทศ  การเขาถึง เปนเรื่องการสื่อสารและสรางการมีสวนรวม โดยมุงสื่อสารสราง
ความเขาใจและความม่ันใจกับชุมชน รวมกันวิเคราะห ปญหาและความตองการของชุมชน และให
ชุมชนมีสวนรวมในกระบวน การพัฒนามากท่ีสุด การพัฒนา เปนเรื่องของการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพชุมชน สรางทีมพ่ีเลี้ยง การออกแบบหลักสูตรและเมนูการพัฒนา การศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู และฝกปฏิบัติของชุมชน รวมท้ังการใหทีมพ่ีเลี้ยงใหคําแนะนําในชุมชน และติดตาม
สนับสนนุประเมินผล บันไดท้ัง 3 ข้ันนี้ มุงไปสูการพัฒนาใหชุมชนมีความเปนเจาของและนําไปสู
ความย่ังยืนในท่ีสุด 

๒. ภาวะผูนําและผูนําการเปล่ียนแปลง 
๒.๑ ความหมายของผูนําและภาวะผูนํา 

Phinit Kotakarn (๒๕๕๙) ไดกลาวเรื่องผูนําและภาวะผูนํากับความสําเร็จของ
องคการวาในการบริหารหนวยงานหรือองคการ ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐบาลหรือเอกชนปจจัย
หนึ่งท่ีจะทําใหประสบความสําเร็จในการดําเนินงานภายในองคการคือการมีผูบริหารท่ีมีความรู
ความสามารถและทักษะในการบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีภาวะผูนําของผูบริหารท่ีจะสามารถ
นําพาองคการใหมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันท่ีปฏิบัติงานเพ่ือมุงไปสูเปาหมายท่ีตั้งไวรวมกันไดภาวะ
ผูนําเปรียบเสมือนอาวุธประจํากายของผูบริหารและผูนําท่ีเปนนักบริหารมืออาชีพท่ีจะสามารถสราง
อํานาจชักนําและมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืนตัวชี้วัดการนําของผูบริหารท่ีไดชื่อวามืออาชีพคือผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิภาพของงานภาวะผูนําจึงเปนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงานจําเปนตองมีบุคคล
ท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารซ่ึงเราเรียกวาหัวหนาหรือผูบังคับบัญชา (Superior) หัวหนาหรือ
ผูบังคับบัญชาจึงมีความสําคัญในฐานะเปนผูดูแลรับผิดชอบในการบริหารใหประสบความสําเร็จ 
หัวหนาบางทีก็เรียกผูบริหารหรือผูนํา แตละคนจะมีความสําคัญตอหนวยงานเพราะความสําเร็จของ
การบริหารท่ีสงผลไปสูความสําเร็จขององคการจะข้ึนอยูกับความสามารถของผูนําท่ีจะใชศักยภาพท่ีมี
ใชทรัพยากรทางการบริหาร อันไดแก คน งบประมาณวัสดุอุปกรณ และวิธีการใหประสบความสําเร็จ
ไดอยางไรความสามารถของผูนําในการใชทรัพยากรบุคคลมารวมทํางานดวยกันจนสําเร็จจะเกิดจาก
ภาวะผูนํา ภาวะผูนําของผูนําจึงถือวาเปนสวนสําคัญยิ่งในการบริหารงานใหประสบผลสําเร็จ การ
พัฒนาองคการใหกาวหนาควรเริ่มตนท่ีการสรางภาวะผูนําใหเกิดกับผูนําผูบริหารในฐานะเปนผูนํา
องคการ จะตองสรางความรวมมือรวมใจกันในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน นั่นคือ

http://phinit0112.blogspot.com/2016/02/blog-post.html
http://phinit0112.blogspot.com/2016/02/blog-post.html
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ผูบริหารจะตองเปนผูนํา (Leader) ผูนําจะตองมีความเปนผูนํา หรือภาวะผูนํา (Leadership) คําวา 
ผูนํา (Leader) กับคําวา ภาวะผูนํา (Leadership) เปนคําท่ีมีความสัมพันธกันเม่ือมีผูนําก็ตองมี
ภาวะผูนําของคนนั้นซ่ึงเปนคุณสมบัติของความเปนผูนําท่ีอยูในตนเองท่ีทําใหผูอ่ืนรูสึกสัมผัสการนํา
เปนท้ังศาสตรและศิลปผูนําจึงตองเปนผูท่ีมีท้ังศาสตรและศิลปอยูในตนเองท่ีสรางความโดดเดนในกลุม
ทําใหเปนท่ียอมรับของกลุมท่ีจะใหความไววางใจและเชื่อใจวาสามารถนําพาไปสูความสําเร็จทําให
ไดรับความรวมมือและท่ีนอกเหนือไปจากนั้นคือการไดรับความเคารพนับถือ 

๒.๒ ลักษณะและบทบาทของผูนําท่ีจะทําใหองคการประสบความสําเร็จ  
Phinit Kotakarn (๒๕๕๙) ลกัษณะของผูนําตองมีดังนี้ 
๒.๒.๑ ตองมีความฉลาด (Intelligence) ผูนําจะตองมีระดับความรูและ

สติปญญาโดยเฉลี่ยสูงกวาบุคคลท่ีใหเขาเปนผูนํา เพราะผูนําจะตองมีความสามารถในการวิเคราะห
ปญหาตาง ๆ บุคคลท่ีฉลาดเทานั้นท่ีจะสามารถจัดการกับปญหาตาง ๆ หรือเรื่องราวตาง ๆ ได 

๒.๒.๒ ตองมีวุฒิภาวะทางสังคมและใจกวาง (Social Maturity & 
Achievement Drive) คือจะตองมีความสนใจสิ่งตาง ๆ รอบตัวอยางกวางขวาง มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ ตองยอมรับสภาพตาง ๆ ไมวาแพหรือชนะ ไมวาผิดหวังหรือสําเร็จ ผูนําจะตองมีความอดทน
ตอความคับของใจตาง ๆ พยายามขจัดความรูสึกตอตานสังคม หรือตอตานคนอ่ืนใหเหลือนอยท่ีสุด 
เปนคนมีเหตุผล เปนคนเชื่อม่ันในตนเอง และนับถือตนเอง 

๒.๒.๓ ตองมีแรงจูงใจภายใน (Inner Motivation) ผูนําจะตองมีแรงขับท่ีจะทํา
อะไรใหเดน ใหสําเร็จอยูเรื่อย ๆ เม่ือทําสิ่งหนึ่งสําเร็จก็ตองการท่ีจะทําสิ่งอ่ืนตอไป เม่ือทําสิ่งใดสําเร็จก็
จะกลายเปนแรงจูงใจทาทายใหทําสิ่งอ่ืนใหสําเร็จตอไป ผูนําจะตองมีความรับผิดชอบอยางสูง เพราะ
ความรับผิดชอบจะเปนบันไดท่ีทําใหเขามีโอกาสประสบความสําเร็จ  

๒.๒.๔ ตองมีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ (Human Relations 
Attitudes) ผูนําท่ีประสบความสําเร็จนั้น เขายอมรับอยูเสมอวา งานท่ีสําเร็จนั้นมีคนอ่ืนชวยทํา ไมใช
เขาทําเอง ดังนั้น เขาจะตองพัฒนาความเขาใจและทักษะทางสังคมท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืน ผูนํา
จะตองใหความนับถือผูอ่ืนและจําตองระลึกอยูเสมอวา ความสําเร็จในการเปนผูนํานั้น ข้ึนอยูกับความ
รวมมือกับผูอ่ืน และการติดตอกับบุคคลอ่ืนในฐานะท่ีเขาเปนบุคคล ไมใชในฐานะท่ีเขาเปนสวนหนึ่ง
ของการทํางานเทานั้น ผูนําจะตองยอมรับศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของคนอ่ืน และมีความสนใจรวมกับ
ผูอ่ืน 

จะเห็นไดวา ผูนํา ซ่ึงหมายความถึงบุคคลท่ีไดรับแตงตั้งข้ึนมาหรือไดรับการยก
ยองข้ึนใหเปนหัวหนาผูตัดสินใจ เพราะมีความสามารถการปกครองบังคับบัญชา และจะพาผูตาม
หรือผูใตบังคับบัญชา ไปในทางดีหรือชั่วได โดยใชระบบกระบวนการติดตอซ่ึงกันและกันในอันท่ีจะให
บรรลุเปาหมาย และความสามารถท่ีจะชักจูงผูอ่ืนใหความรวมมือรวมใจกับตน ดําเนินการไปสู
จุดมุงหมายของตนได ดังนั้น การเปนผูนําจึงเปนศิลปะของการท่ีจะมีอิทธิพลเหนือคน และนําคนแต
ละคนไปโดยท่ีคนเหลานั้นมีความเช่ืออยางเต็มใจ มีความม่ันใจในตัวผูนํา มีความเคารพนับถือและ
ใหความรวมมือกับผูนําดวยความจริงใจ เพ่ือจะไดปฏิบัติภารกิจใหลุลวงไปดวยดี ภาวะผูนํานั้น ยอม
เปนปจจัยสําคัญยิ่งในการบริหารงาน และเปนจุดรวมพลังของทุกคนในองคกร ฉะนั้นผูนํายอมเปน
หลักท่ีมีความสําคัญยิ่งในการบริหารงานตอผูใตบังคับบัญชา และตอผลงานอันเปนสวนรวม คุณภาพ 
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และคุณลักษณะของผูนํายอมจะมีผลสะทอนตอวิธีปฏิบัติงานและผลงานขององคการเปนอยางมาก  
บทบาทของผูนําในยุคท่ีผาน ๆ มานั้น ถือวาไมมีบทบาทท่ีสําคัญ โดยถือวาผูนําเกิดข้ึนโดยกําเนิด หรือ
เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ แตในสภาวะปจจุบันนี้ ถือวาผูนํานั้นสามารถเรียนรู ฝกอบรม และเสริมสราง
ข้ึนมาได ท้ังนี้เพราะวาผูนําไดเปนท่ียอมรับวา มีบทบาทสําคัญตอการบริหาร ลักษณะของผูนําก็
แตกตางกันไปตามสถานการณ ซ่ึงทําใหเกิดผูนําในแบบตาง ๆ แตลักษณะของผูนําท่ีเปนท่ียอมรับคือ
ผูนําในฐานะผูนําทาง ไมวาจะเปนผูนําขององคการ หรือผูนําทางสังคม ก็หมายถึง คนท่ีสามารถช้ีให
คนอ่ืนดาํเนินการไปในทางท่ีถูกตองได  

ในปจจุบันเรามักจะมุงท่ีตัวผูนําท่ีสามารถชักจูงใหผูปฏิบัติงานดําเนินงานไปพรอม 
ๆ กันอยางมีประสิทธิภาพ งานขององคการจะกาวหนาอยางไรอยูท่ีตัวผูนําเปนสําคัญ ผูนําจะตอง
เรียนรูสิ่งตาง ๆ มากกวาคนอ่ืน แกปญหาตาง ๆ ได สามารถทําใหผูใตบังคับบัญชารวมกันแกปญหา
ตาง ๆ ไดอยางสอดคลองตามสถานการณตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วจนองคการมีขนาด
ใหญและมีความสลับซับซอนในการบริหารงานตามสถานการณท่ีผูนําตองมีความสามารถหลายอยาง 
ลักษณะการบริหารไมไดอยูท่ีผูนําคนเดียว แตอยูท่ีผูปฏิบัติงานทุกคน ดังนั้น ผูนําในทศวรรษหนา
จะตองเปนนักพัฒนา ใหผูใตบังคับบัญชาแตละคนสามารถทํางานไดเองทุกอยาง ท้ังในงานท่ีทํา
รวมกัน และงานท่ีทําเฉพาะตัวผูนําในทศวรรษหนาจะตองพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีความสามารถ
ท่ีจะทํางานไดเองไมไดข้ึนอยูกับผูนําองคกรหรือหัวหนางาน 

๒.๓ กระบวนการเปล่ียนแปลงโดยผูนํา 
John P Kotter (2010)  ไดกลาวถึงข้ันตอนสําคัญการเปลี่ยนแปลงโดย

สรุป  
๘ ข้ันตอน ดังนี้ 

๑. การกระตุนใหผูคนเคลื่อนไหวสรางเปาหมายจุดประสงคท่ีเปนจริง 
(Establishing a greater sense of urgency) 

๒. สรางทีมงานท่ีเขมแข็ง (Creating the guiding coalition) โดยการนําคน
ท่ีเหมาะสม มีความเชี่ยวชาญ มีอารมณรวมกับงานและมีความสามารถฝมือท่ีจะเขามาทํางานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

๓. มีวิสัยทัศนท่ีถูกตอง (Developing a vision and strategy)นําพาทีมงาน
มารวมกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธในการทํางาน และควรท่ีจะตั้งม่ันบนความรูสึกและสิ่งสรางสรรค
เพ่ือท่ีเปนปจจัยสําคัญท่ีจะกอใหเกิดประสิทธิผล 

๔. การสื่อสารตองมีการใหคนเขามามีสวนรวมใหไดมากท่ีสุด  
(Communicating the change vision) สื่อสารในสิ่งท่ีเปนประโยชนไดใจความเขาใจงายและ
ตอบสนองความตองการของผูคน 

๕. ใหอํานาจในการตัดสินการกระทํา (Empowering others to act) โดย
การกําจัดอุปสรรคท่ีขัดขวาง ตองทําใหเกิดผลตอบรับและไดรับการสนับสนุนจากผูนํา ตองมี
ผลตอบแทนเม่ือสําเร็จและการรับรูตอความคืบหนาและสิ่งท่ีประสบผลสําเร็จ 
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๖. ตองสรางชัยชนะในระยะสั้น (Creating short-term wins) กําหนด
เปาหมายท่ีสามารถบรรลุไดงาย ตองมีการเริ่มบริหารสิ่งใหมๆและตองประสบผลสําเร็จใหไดระดับ
หนึ่งกอนท่ีจะไปเริ่มทําสิ่งใหมเปนอันดับตอไป 

๗. ตองสรางแรงบันดาลใจและมีความเพียรพยายามท่ีจะเปลี่ยนแปลง
(Consolidating gains and producing even more change) มีการสนับสนุนใหทํารายงาน
ความกาวหนา 

๘. ตองสรางวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง (Institutionalizing changes in 
the culture) ตองมีการตอกย้ําคานิยมของความสําเร็จจากการเปลี่ยนแปลงผูนําใหม โดยการตอกย้ํา
การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมขององคกร 

องคประกอบท่ีกอใหเกิดความสําเร็จของการเปลี่ยนแปลงจึงไมใชเรื่องงาย 
ผูนําจะตองพยายามท่ีจะโนมนาวใหผูอ่ืนคํานึงถึงคุณธรรมของการอยูรวมกันในองคกร ความ
รับผิดชอบตอองคกร รับผิดชอบตอสังคม รวมกันสรางองคกรท่ีมีคุณภาพใหเกิดข้ึน ซ่ึงจะสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงตอองคกรและอนาคตของพนักงาน 
 
 

 
อางอิง : หนังสือ The 8 step Process for Leading Change. Kotter International. (2559) 

ภาพท่ี ๒ ข้ันตอนสําคัญการนําการเปลี่ยนแปลง ๘ ข้ันตอนของ John P Kotter 
 

๒.๔ บทบาทและหนาท่ีของการบริหารจัดการ 
Stoner and Freeman (1992)  Strage (1992) อนุวัช แกวจํานงค 

(๒๕๕๒)  
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บทบาทการจัดการ (Managerial Roles) บทบาทท่ีเกิดข้ึนจากผูจัดการหลาย ๆ แหงทําให Henry 
Mintzberg มีแนวคิดโดยแยกบทบาทการจัดการไดเปน 10 บทบาท โดยสามารถแยกออกเปนได 3 
บทบาท คือบทบาทดานความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Roles) บทบาทดานขอมูล และ
การสื่อสาร (Informational Roles) และบทบาทดานการตัดสินใจ (Decisional Roles) สามารถ
อธิบายบทบาทแตละดานไดดังนี้ 

๑) บทบาทดานความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Roles) เปน 
การดําเนินบทบาทเพ่ือชวยใหองคการดําเนินไปอยางราบรื่น ประกอบดวย การเปนหัวหนา 
(Figurehead) ขององคการสําหรับกิจกรรมตาง ๆ ขององคการ และผูใตบังคับบัญชา จึงทําให
ผูบริหารเปรียบเสมือนสัญลักษณขององคการนั้น ๆ เชน พิธีลงนามขององคการการเปนผูนํา (Leader) 
เปนการสรางความสัมพันธระหวางผูบริหาร กับผูใตบังคับบัญชาเพ่ือสรางความม่ันใจ และกระตุน การ
ทํางาน โดยมีการฝกอบรม ใหคําแนะนํา ปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชา องคการจะประสบความสําเร็จ
หรือลมเหลวข้ึนอยูกับผูนําเปนสําคัญการเปนตัวแทน (Liaison) ขององคการในการปฏิบัติภารกิจท้ัง
ภายในและภายนอกองคการ 

๒) บทบาทดานขอมูล และการสื่อสาร (Informational Roles) การไดรับ 
ขอมูลและการติดตอสื่อสารมีความสําคัญตอการทํางานของผูบริหาร ผูบริหารตองการขอมูลในการ
ตัดสินใจท่ีเหมาะสมตอองคการ และเม่ือผูบริหารไดรับขอมูล ก็ตองถายทอดขอมูล หรือคําสั่งท่ีถูกตอง
ชัดเจน แกบุคลากรภายในองคการ นอกจากนี้ผูบริหารจะตองแสดงบทบาทในการติดตอสื่อสารและ
ประสานงานกับ ท้ัง ภายในองคการและภายนอกองคการ เพ่ือสรางความสัมพันธและเครือขายของ
องคการ ประกอบดวยการติดตาม (Monitor) เพ่ือใหไดขอมูลมาใชในการตัดสินใจในการดําเนินงาน
ขององคการอยางเหมาะสม รวมถึงการตรวจสอบและเฝาระวัง การเสนอขอมูลจากสื่อตาง ๆการ
เผยแพรขอมูล (Disseminator) ผูบริหารจะตองเผยแพรขอมูล ท่ีสําคัญแก ใตบังคับบัญชา โดย
ผูบริหารจะตองพิจารณาความเหมาะสมของขอมูลท่ีจะเผยแพรวาจะเปนประโยชนตอองคการการเปน
โฆษก (Spokesperson) ผูบริหารจะตองเปนตัวแทนในการใหขอมูลเก่ียวกับองคการแก
บุคคลภายนอกในโอกาสตาง ๆ โดยผูเปนตัวแทนนี้จะตองมีศิลปะในการติดตอสื่อสาร 

๓) บทบาทดานการตัดสินใจ (Decisional Roles) เปนบทบาทท่ีผูบริหาร 
ใชขอมูลเปนพ้ืนฐานเพ่ือการตัดสินใจในสิ่งท่ีดีท่ีสุดตอองคการ ประกอบดวยผูประกอบการ 
(Entrepreneur) ผูบริหารจะตองพยายามปรับปรุงองคการเพ่ือการพัฒนาและความกาวหนาของ
องคการ ผูแกไขปญหา (Disturbance Handler) ไมมีองคการใดท่ีจะมีความราบรื่นตลอดเวลา และ
ปญหาจะเกิดข้ึนไมเลือกท่ีและเวลา จึงทาใหผูบริหารจะตองมีการตัดสินใจแกไขปญหาดวยการคิด
วิเคราะหหาทางแกไขปญหาเปนลําดับ มีเหตุมีผล และรับฟงความคิดเห็นของ ผูรวมงานเพ่ือ 
ประกอบการตัดสินใจผูจดัสรรทรัพยากร (Resource Allocator) เนือ่งจากทรัพยากรขององคการมี 
จากัด ดังนั้นผูบริหารจะตองจัดสรรทรัพยากรท่ีเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินงาน ไดแก บุคลากร 
วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยี อยางเหมาะสมเพียงพอ และเกิดประโยชนสูงสุดตอการใชงาน ผู
เจรจาตอรอง (Negotiator)  ผูบริหารจะตองติดตอประสานงาน ท้ังภายนอกและภายในองคการ 
เพ่ือใหองคการดําเนินไปอยางสงบเรียบรอย ผูบรหิารจึงตองมีการเจรจาตอรองกับ ทุกฝายอยาง
ประนีประนอม เพ่ือใหเกิดประโยชนและความเปนธรรมแกองคการ 
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตอองคการ มีดังนี้ (เนตรพัณณา ยาวิราช, 
2553: 115) 

๑) เสริมสรางทัศนคติและการทํางานของพนักงาน 
๒) รับผิดชอบตอผูบริหารระดับสูงข้ึนไป คือการรับเอานโยบายของผูบริหาร 
ระดับสูงไปปฏิบัติใหเกิดผลเปนท่ีนําพอใจ และนําเอาแนวนโยบายของ

ผูบริหารระดับสูงมาถายทอดสูพนักงาน 
๓) รับผิดชอบพฤติกรรมของกลุมพนักงาน 
๔) รับผิดชอบตอทัศนคติและคํานิยมสวนบุคคล คือการเสริมสรางใหพนักงาน

แตละคนมีจิตสานึกท่ีดีตอการทํางาน สรางพฤติกรรมท่ีดีและมีทัศนคติท่ีดีตอองคการ 
 

๓. ผูท่ีเกี่ยวของและการมีสวนรวม 
๓.๑ ความหมายการมีสวนรวมของประชาชน 

คะนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม และคณะ, (๒๕๔๕) การมีสวนรวมของประชาชน  
(Public Participation) หมายถึง การกระจายโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง และการ
บริหารเก่ียวกับการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซ่ึงจะ
สงผลตอวิถีชีวิต และความเปนอยูของประชาชน โดยการใหขอมูลแสดงความคิดเห็น ใหคําแนะนํา 
ปรึกษารวมวางแผน รวมปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน  

ถวลิวดี บุรีกุล และคณะ (๒๕๕๑) ใหความหมาย การมีสวนรวมของ
ประชาชนเปนกระบวนการซ่ึงประชาชน หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดงทัศนะ และเขารวมใน
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีมีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนรวมท้ังมีการนําความคิดเห็นดังกลาวไป
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ 

การมีสวนรวมของประชาชนเปนการสื่อสารในระบบเปด กลาวคือ เปนการ
สื่อสารสองทางท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ ซ่ึงประกอบไปดวยการแบงสรรขอมูล รวมกัน
ระหวาง ผูมีสวนไดสวนเสียและเปนการเสริมสรางความสามัคคีในสังคม 

แนวคิดในการมีสวนรวม เห็นวา การมีสวนรวมเปนกระบวนการท่ีมี
ความสําคัญในการดําเนินงานท่ีเปนกระบวนการตั้งแตตนจนสิ้นสุดโครงการ ไดแก เริ่มจากการรวมกัน
คนหาปญหา การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยี การบริหารจัดการ การ
ติดตามประเมินผล และรับผลประโยชน ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนในการนํามาซ่ึงการพ่ึงตนเอง 
สะทอนปญหาความตองการท่ีแทจริง เปนการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม
เกิดความรูสึกเปนเจาของ โดยหลักการข้ันตอนการมีสวนรวม เริ่มจากการคนหาปญหา วิเคราะห
ปญหาและจัดลาดับความสําคัญของปญหา การคนหาสาเหตุของปญหา แนวทางวิธีการแกไขปญหา 

๓.๒ แนวคิดและทฤษฎีการบรหิารแบบมีสวนรวมการบริหารแบบมีสวนรวม (participative 
management) 

Bateman & Snell (1999 : 325)  เนนเปาหมายของการมีพันธะสัญญา 
(commitment) รวมกันการมีสวนรวม (involvement) ของผูบริหาร และผูใตบังคับบัญชาในการ
ทํางานรวมกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของ แนวคิดหลักของการบริหารแบบมีสวนรวม คือ การให
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ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคล เปนนวัตกรรมในการบริหารท่ีสนับสนุนใหกลุมงานมีสวนรวมและเปน
ศูนยกลางของ การดําเนินการ โดยมีการพัฒนาการติดตอสื่อสาร (developing communication) 
การฝกอบรม (training) และการใชพลัง อํานาจทางภาวะผูนําในการจูงใจและรวมมือกัน (Available : 
http : www.google.com)  สอดคลองกับแนวคิดของ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ ( 2542 : 4-5) ท่ี
กลาววา การใหบุคคลมีสวนรวมนั้น บุคคลจะตองมีสวนเก่ียวของ (Involvement) ในการดําเนินการ 
หรือปฏิบัติภารกิจตาง ๆ การท่ีบุคคลมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ยอมทําใหบุคคลมีความผูกพัน 
(commitment) ตอกิจกรรมและ ตอองคการในท่ีสุด การมีสวนรวมจึงเปนการท่ีบุคคลหรือคณะ
บุคคลเขาชวยเหลือสนับสนุนทําประโยชนในเรื่องตาง ๆ อาจมี สวนรวมในการตัดสินใจ หรือใน
กระบวนการบริหาร ซ่ึงสรุปไดวา มีสวนรวมในการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ ชวยเหลือ สนับสนุน 
ทําประโยชนในเรื่องตาง ๆ อาจมีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือในกระบวนการบริหาร ซ่ึงสรุปไดวามี
สวนรวมใน การรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ ชวยเหลือ สนบัสนนุ และรวมรับผิดชอบ  

จอรน สไกยเลอร (1977) ไดกลาว ถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการบริหารแบบ 
มีสวนรวม คือ ทฤษฎีตารางการบริหาร (management grid) ของเบลค และมูตัน ( Blake & 
Mouton) ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมค เกรเกอร (McGregor) และ ทฤษฎีการบริหาร 4 ระบบ 
ของไลเคอรต (Likert : Four – Model System) (available : http : www.google.com.) 

สําหรับการบริหารแบบมีสวนรวม (Participative Management) เปนการ 
สรางความมุงม่ันผูกพัน (Commitment)  ระหวางหัวหนาและลูกนอง เพ่ือบรรลุเปาหมายขององคกร 
(Batteman and Snell 1999 : 325) 

เดโช ไชยทัพ (2558) ไดกลาวโดยสรุปวาการบริหารจัดการท่ีนําไปสูการ 
แกไขปญหาเพ่ือลดไฟปา ลดหมอกควันอยางมีประสิทธิภาพไดนั้น สิ่งสําคัญ คือ หนึ่ง-การศึกษาขอมูล 
ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีแตละพ้ืนท่ีซ่ึงมีบริบทโครงสรางท่ีแตกตางกัน ลักษณะของพ้ืนท่ี สภาพปา 
ระบบการผลิตทางการเกษตร   สอง-การมีสวนรวมของทุกฝาย ทุกสวนท่ีจะมารวมมือกันในการ
ปฏิบัติการเพ่ือแกไขปญหาสนับสนุนชุมชนทองถ่ินท่ีอยูใกลชิดปา ใหเกิดการปฏิบัติการในการบริหาร
จัดการปา สรางแรงจูงใจในการเขามามีสวนรวมในการจัดการไฟปา มีกลไกการทํางานเชิงพ้ืนท่ี ท่ีมี
ภาคีความรวมมือหลายฝายเปนกลไกความรวมมือในการดําเนินงานในระดับพ้ืนท่ีท่ีชัดเจน มีระบบ
ติดตามผล มีระบบการรายงานผลท่ีเกิดข้ึนอยางชัดเจน ท้ังในการเตรียมการปองกัน การปฏิบัติการ 
และการติดตามผล  สาม-การสงเสริมสนับสนุนใหมีกฎหมาย นโยบายในระดับทองถ่ินและระดับชาติท่ี
เก่ียวของกับการบริหารจัดการไฟปาโดยตรง โดยมีสาระสําคัญเนนการมีสวนรวมของภาคประชาชนใน
การแกไขปญหาหมอกควัน ไฟปา การจัดการทรัพยากรปาไม การแกไขปญหาการใชประโยชนจาก
ท่ีดินและการเกษตร   สี่-ชมุชนในเมือง ผูประกอบการธุรกิจ หางรานเขามามีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาความเขาใจ พัฒนาความรวมมือ เพ่ือลดชองวาง และสรางชองทางใหผูประกอบการกลุมธุรกิจ
การคา ซ่ึงมีกําลังทรัพยและเปนผูไดรับผลกระทบจากวิกฤติหมอกควัน จนทําใหสูญเสียรายไดมหาศาล 
เขามารวมกันรับผิดชอบในการแกไขปญหาไฟปา หมอกควัน ไมใชเพียงแคการออกมาโวยวาย เม่ือเกิด
สถานการณปญหาเทานั้น  สิ่งสําคัญ คือการสรางแนวทางการสนับสนุนการจัดการไฟปาของชุมชน
อยางเปนรูปธรรมมากข้ึน ดวยแนวคิด “ความรับผิดชอบรวม” และ “การพัฒนาระบบ
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สนับสนุน”  (หลากมิติเวทีทัศน : แกวิกฤติหมอกควัน ประชาชนตองมีสวนรวม : โดย เดโช       
ไชยทัพ มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (ภาคเหนือ)) 

๓.๓ แนวทางการจัดการการมีสวนรวมของประชาชน 
สมลักษณา (๒๕๔๙)  ไดแบงแนวทางการจัดการการมีสวนรวมของ

ประชาชนเปน ๓ ดานหลัก คือ ดานประชาชน (Public) ดานการมีสวนรวม (Participation) และ 
ดานภาครัฐ โดยการมีสวนรวม มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือใหประชาชนท่ีเปนบุคคลหรือคณะบุคคลเขามา
มีสวนสวนในข้ันตอนตาง ๆ ในการดําเนินการพัฒนา ชวยเหลือ สนับสนุนทําประโยชนเรื่องตาง ๆ 
หรือ กิจกรรมตาง ๆ ตั้งแต รวมคิด  รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ รวมรับผลประโยชน และรวม
ประเมินผลเพ่ือใหเกิดการยอมรับ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกันทุกฝาย ดังนี้  ๑) การรับรู 
(Perception)        ๒) ทัศนคดิ (Attitude) ๓) การเปนตัวแทน (Representative) ๔) ความเชื่อม่ัน
และไววางใจ (Trust) ๕) การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร (Information-Sharing) ๖) ฉันทามติ 
(Concensus) ๗) การมีปฏิสัมพันธ (Interaction) ๘) ความประสงคหรือความมุงหมาย (Purpose) 
๙) การประเมินผล (Appriasal) ๑๐) ความโปรงใส (Transparency) ๑๑) ความเปนอิสระ 
(Independence) ๑๒) กาวไปขางหนาอยางตอเนื่อง (Onward-doing) ๑๓) เครือขาย (Network)  

กลาวโดยสรุปไดวาแนวทางการจัดการการมีสวนรวมของประชาชนนั้น 
จะตองเริ่มตนดวยการสรางจิตสํานึกเพ่ือใหภาครัฐและประชาชนรับรูปญหาประกอบกับการสราง
ความเขาใจและปรับทัศนคติใหมีทัศนคติท่ีดีตอสวนรวมของประชาชน หลังจากนั้นสรรหาตัวแทนของ
แตละกลุมเพ่ือจะไดประสานประโยชนใหลงตัว แลวสรางใหสมาชิกมีความเขาใจและมีความจริงใจใน
การเขารวม สามารถทําการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันได แลวสรางฉันทามติรวมกัน แตภายใน
องคกรจะตองสรางใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางกันในองคกร การทํากิจกรรมใด  ๆ จะตองกําหนดความ
ประสงคหรือความมุงหมายในการมีสวนรวมใหชัดเจน และตองมีระบบประเมินผลจากกระบวนการมี
สวนรวมท้ังหมด ปรับปรุงกลไกใหเกิดความโปรงใส มีความเปนประชาธิปไตยยอมรับความคิดเห็นของ
กันและกัน ท่ีสําคัญตองเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง และเม่ือ
ทํางานภายในองคกรประสบผลสําเร็จแลวก็จะตองมองหาพันธมิตรสรางเครือขายเพ่ือผนึกกําลัง
รวมกัน ทํางานรวมกัน แลกเปลี่ยนขอมูลรวมกัน 

๔. กระบวนการ แผนงานและรูปแบบการปองกัน รับมือและสรางความย่ังยืน 
๔.๑ การบริหารงานในภาวะปกติ  

วิเชียร วิทยาอุดม (๒๕๕๑) เอกวิทย มณีธร  (๒๕๕๒) สมคิด บางโม (๒๕๕๓) ได 
ศึกษากระบวนการบริหารจัดการตามแนวคิดกระบวนการบริหารจัดการของ ลูเทอร กูลิก และลินดอล 
เออรวิก (Luther Gulick and Lyndall Urwick) ท่ีปรับปรุงมาจากกระบวนการจัดการของ อองรี ฟา
โยล (Henri Fayol) เพ่ือนํามาประยุกตใชกับการบริหารราชการ โดยมีหลัก 7 ประการ เรียกยอ ๆ วา 
“POSDCORB” ดังตอไปนี้ 

๑) การวางแผน (Planning) คือ การจัดวางโครงการ แผน และวิธีการปฏิบัติงาน 
ไวลวงหนา เปนหนาท่ีสําคัญเบื้องตน ท่ีผูบริหารจําเปนตองมี โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค 
(Objective) และ กลยุทธ (Strategies) จัดทาแผนงาน (Programs) ใหครอบคลุมทุกแงมุม โดยอาศัย 
ความรูทางวิชาการ และการคาดคะเนเหตุการณในอนาคต จึงจะไดแผนงานท่ีถูกตองและมีเหตุผล ซ่ึง
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จะทาใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว เพ่ือใหแผนงานท่ีกําหนดข้ึนมาความสอดคลองกันในการ
ดําเนินงาน จึงตองคํานึงถึงนโยบาย (Policy) ดวย 

๒) การจัดองคการ (Organizing) คือ การกําหนดโครงสรางของหนวยงาน การ 
แบงสวนงานการจัดสายงานตําแหนงตาง ๆ กําหนดอํานาจหนาท่ีใหชัดเจน จัดความสัมพันธของ
กิจกรรมตาง ๆ และวิธีการปฏิบัติงานใหมีความสอดคลองกันในหนวยงานขององคการเพ่ือใหสามารถ
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยงานหรือองคการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓) การจัดบุคคลเขาทางาน (Staffing) คือ การบริหารงานดานบุคลากร เริ่ม 
จากการจัดหาบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ มาบรรจุและแตงตั้ง ใหปฏิบัติงานในหนวยตาง ๆ โดยจัด
อัตรากําลังงานใหเหมาะสมกับลักษณะงานจะตองมีการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร การสราง
บรรยากาศการทางานท่ีดี การเลื่อนตําแหนงการกําหนดคาตอบแทน การใหบําเหน็จบํานาญ ตลอดจน
การใหพนจากงานหรือเลิกจาง ท้ังนี้เพ่ือความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

๔)  การอํานวยการ (Directing) คือ การควบคุมงาน กํากับและสั่งการ การ 
นิเทศงานตลอดจนศิลปะในการบริหารงาน เชน ภาวะผูนาํ (Leadership) มนุษยสัมพันธ (Human 
Relation) และการจูงใจ (Motivation) นอกจากนี้การอํานวยการยังรวมถึงการวินิจฉัย (Decision 
Making) และการมอบอํานาจหนาท่ี (Delegation of Authority) ท้ังนี้เพ่ือใหการทํางานของ
ผูใตบังคับบัญชา เปนไปในแนวทางเดียวกันและตรงตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 

๕)  การประสานงาน (Coordinating) คือ การรวมมือประสานกิจการดาน    
ตาง ๆ ของหนวยงานใหมีสัมพันธภาพในการปฏิบัติงานระหวางกัน เปนไปอยางสอดคลอง เชื่อมโยง
ระหวางกันและกัน โดยผูบริหารจะตองศึกษาหลักเกณฑ และวิธีการท่ีจะชวยใหการประสานงานดีข้ึน 
เพ่ือชวยแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน การประสานงานเปนกิจวัตรประจาวัน ท่ีตองกระทําใน
การปฏิบัติงาน และเปนสิ่งท่ีมีอยูในทุกระดับของงาน สิ่งท่ีชวยใหเกิดการประสานงานเปนไปอยาง
ราบรื่น คือ การติดตอสื่อสารท่ีดี ท้ังนี้เพ่ือใหการดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงคเดียวกัน และเปนการ
ประหยัด มีผลงานและการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๖)  การรายงาน (Reporting) คือ การรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบงานนั้นไหแกผูบริหารและสมาชิกของหนวยงานไดรับทราบความเคลื่อนไหวของ
การดําเนินงาน นอกจากนี้การรายงานยังรวมถึงการประชาสัมพันธ (Public Relation) ท่ีจะตองแจง
ใหประชาชนทราบดวย เพ่ือการตรวจสอบการทํางานขององคการ และยังเปนการสอดสองดูแลสภาพ
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนภายในองคการ 

๗)  การงบประมาณ (Budgeting) คือ แผนทางการเงินขององคการท่ีจัดทําข้ึน 
เพ่ือแสดงรายรับรายจาย ท่ีกําหนดข้ึนในโครงการและแผนงานตาง ๆ ขององคการ เพ่ือแสดงวงเงิน
และจัดหาแหลงเงิน ท้ังนี้การงบประมาณยังเปนเครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบงานดวย 
 
๔.๒ การบริหารความเส่ียง 

กพร.ปค. (2549) สําหรับ “การบริหารความเสี่ยง หรือ Risk Management”  นั้น 

ถือเปนเรื่องท่ีคอนขางใหมในทางการบริหาร  ซ่ึงประเทศในทางตะวันตกเองก็เริ่มใหความสําคัญกัน

อยางมาก เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๕ และไดใหความสําคัญกันอยางจริงจังก็เม่ือครั้งท่ีเกิดเหตุการณกอการ
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รายถลมตึก World Trade Center  เม่ือวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๔๑ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซ่ึง

จากเหตุการณดังกลาวก็ไดทําใหเกิดตําแหนงทางการบริหารข้ึนมาใหมอีกตําแหนงคือ “CRO : Chief  

Risk Officer หรือ ผูนําการบริหารความเสี่ยง”  ซ่ึงปจจุบันตําแหนงดังกลาวถือเปนตําแหนงท่ีมี

ความสําคัญและเปนท่ีตองการอยางมากในองคกรชั้นนํา   

  จากตัวอยางขางตนทานผูอานจะสังเกตไดวามีคําอยู 2 คําท่ีผมมักจะกลาวถึงอยูบอย 

ๆ ซ่ึงก็ถือวาเปน Key  word  ของบทความนี้เลยทีเดียว คือ 

๑. ความเส่ียง (Risk) ถาเราอนุมานจากตัวอยางขางตน “ความเสี่ยง” ก็นาจะ

หมายถึง ความไมแนนอนท่ีจะทําใหเราไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคและในขณะเดียวกันก็อาจ

กอใหเกิดความสูญเสียจากความไมแนนอนท่ีเกิดข้ึน  

๒. การบริหารความเส่ียง (Risk Management)  สําหรับคําจํากัดความของคําวา 

“การบริหารความเสี่ยง” ไดมีนักวิชาการหลายๆ ทานไดใหความหมายไว ซ่ึงก็จะเปนไปตามมุมมอง

ของแตละคนแตคําจํากัดความท่ีคอนขางจะไดรับการยอมรับพอสมควรก็คือคําจํากัดของ The 

Committee of Sponsoring Organizations of  the Treadway Commission : COSO  

(2004) ท่ีไดใหความหมายในมิติของ “การบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคการ หรือ Enterprise Risk 

Management : ERM” ซ่ึงผมเองตองขออนุญาตนําคําแปลท่ี รศ.ดร.ผสุ เดชะรินทร ไดแปลเอาไว 

กลาวคือ 

“ การบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคการ คือ กระบวนการท่ีบุคคลท่ัวท้ังองคกรไดมี

สวนรวมในการคิด  วิเคราะห และคาดการณถึงเหตุการณ หรือความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมท้ังการ

ระบุแนวทางในการจัดการความเสี่ยงดังกลาวใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมหรือยอมรับไดเพ่ือชวยให

องคกรบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการ”   
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การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก 

(การเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย และ เทคโนโลยี) 

 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ภาพท่ี ๓  กระบวนการควบคุม/การบริหารความเสี่ยง 

จากแผนภาพสมมุติวาในองคกรหนึ่ง ๆ เราแบงระบบตาง ๆ ออกเปน ๓ ระบบ คือ ปจจัย

นําเขา (Input)  กระบวนการ (Process) และ ผลผลิต (Output)  เราจะเห็นไดวาการบริหารความ

เสี่ยงนั้นจะเขามาเก่ียวของกับในทุก ๆ ระบบของกระบวนการบริหารขององคกร เชน  ปจจัยนําเขา 

(Input) ก็อาจจะเปนมองความเสี่ยงในทางดานการเงินซ่ึงก็จะตองบริหารความเสี่ยงในกระบวนการ

จัดสรรทรัพยากรใหมีความเหมาะสม  แตหากเปนเรื่องของกระบวนการ (Process) ความเสี่ยงก็มักจะ

ปัจจยันําเข้า 

Input 

การจดัโครงสร้างองค์กร 

และกระบวนการ 

 

ผลผลติ 

Output 

การควบคุม/การบริหารความ

เสี่ยง 
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เปนเรื่องของการบริหารโครงการ หรือ การดําเนินงาน เชน กรณีบริษัท Enron ซ่ึงเปนบริษัทมีกิจการ

เก่ียวกับการคาพลังงานชั้นนําของโลก มีพนักงานมากกวา ๒๑,๐๐๐ คน แตปจจุบันกลับกลายเปน

บริษัทท่ีลมละลาย ท้ัง ๆ ท่ีเคยเปนบริษัทท่ีใหญเปนอันดับ ๗ ของโลกจากการจัดอันดับของนิตยสาร 

Fortune ในป ค.ศ.๒๐๐๐ โดยมียอดขายปละ ๑๐๑,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐ (เทากับกวาครึ่งหนึ่งของ 

GDP ประเทศไทยหรือประมาณเกือบ ๔ เทาของงบประมาณไทย)   ท้ังนี้ เปนผลอันเนื่องจาก

กระบวนการบริหารงานของบริษัท Enron  มักจะดําเนินธุรกิจในเชิงรุกท่ีมักจะไมมีสินทรัพยรองรับ 

รวมท้ังมีการตกแตงบัญชี  ซ่ึงถือเปน “ความเสี่ยงในการดําเนินงานโดยท่ัวไป หรือ Operation Risk”  

และระบบสุดทายก็คือ ผลผลิต (Output) กลาวคือ อาจมีความเสี่ยงท่ีผลผลิตขององคกรไมไดรับการ

ยอมรับจากผูบริโภคหรือจากสังคมรอบขาง ยกตัวอยางเชน กรณีท่ีมีภาพยนตรบางเรื่องท่ีไดถายทํา

เสร็จเรียบรอยแลวแตไมไดรับอนุญาตใหเขาฉาย ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากภาพยนตรนั้น ๆ มีเนื้อหาท่ี

กระทบตอความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน หรือ ขัดตอศีลธรรม ประเพณีของสังคมนั้น ๆ  สิ่ง

เหลานี้ไดสะทอนใหเห็นวา การบริหารความเสี่ยงจึงไมไดมีเพียงมุมมองเฉพาะในเรื่องการเงินเทานั้น 

แตยังรวมถึงความเสี่ยงในเรื่องอ่ืน ๆ ดวย ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงไมใชเปนเพียงการสราง

สภาพแวดลอมใหปราศจากความเสี่ยง  แตยังเปนการดําเนินงานใหบรรลุผลตามท่ีวางไวภายใตสภาพ

ความเสี่ยงท่ีมีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังจัดการกับความไมแนนอนหรือความเสี่ยงท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนจากการดําเนินงาน  ดังนั้น การกําหนดกลยุทธขององคกร หรือการท่ีเราเลือกจะใชกลยุทธใด

ในการดําเนินงานแลวก็จําเปนตองทราบความเสี่ยงในแตละกลยุทธ  ซ่ึงก็จะสามารถชวยใหเราเลือก

กลยุทธท่ีเหมาะสมกับองคกรได 

  “การบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคการ หรือ Enterprise Risk Management : ERM” 

ซ่ึงก็จะมีอยู ๘  องคประกอบ  โดยการบริหารความเสี่ยงจะมีลักษณะเปนข้ันตอนตามลําดับตาม

แผนภาพ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

Monitoring 
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 Control Activities 

 

Risk Response 

 

Risk Assessment 

 

Event Identification 

 

Objective Setting 

 

Internal Environment 

 

ภาพท่ี 4 องคประกอบของการบริหารความเสี่ยง  

และจากแผนภาพดังกลาวก็สามารถอธิบายในรายละเอียดได  ดังนี้  

 

๑. ปจจัยภายในองคกร (Internal Environment) อาจกลาวไดวา “ปจจัยภายใน

องคกร” ถือเปนรากฐานท่ีสําคัญขององคประกอบตาง ๆ  เพราะจะเปนเรื่องของคานิยม แนวทางการ

บริหารงานของผูนํา รวมไปถึงบรรยากาศท่ีจะทําใหบุคลากรในองคกรควบคุมและดําเนินภารกิจให

บรรลุผลตามหนาท่ีและความรับผิดชอบ  หรืออาจจะกลาวโดยรวม ๆ ก็คือวัฒนธรรมองคกรนั่นเอง  

เพราะหากองคกรใดมีวัฒนธรรมท่ีใหความสําคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงก็จะทําใหองคกรนั้น ๆ 

สามารถบรรลุผลตามเปาหมายไดดีกวาองคกรท่ีไมไดใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง 

Information 

and 
Communication 
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  ๒. การตั้งวัตถุประสงค (Objective Setting)  สําหรับในองคประกอบนี้ก็เปน

เรื่องของการกําหนดวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงในแตละระดับ เชน ระดับองคกร 

(Business unit)  ระดับกลยุทธ (Strategic) หรือ การดําเนินงาน (Operations) เปนตน 

  ๓. การระบุเหตุการณหรือปญหาท่ีจะเกิดข้ึน (Event Identification)  ซ่ึงก็

หมายถึง การระบุความเสี่ยงนั่นเอง  สําหรับองคประกอบนี้ถือวามีความสําคัญเปนอยางมาก ก็

เหมือนกับการแกไขปญหาท่ัว ๆ ไปนั่น  ถาเราไมทราบถึงปญหาท่ีแทจริง หรือแกไขปญหาไมถูกจุดก็

จะทําใหปญหาดังกลาวไมคลี่คลาย  ในทํานองเดียวกันหากเราไมสามารถระบุถึงความเสี่ยงท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนกับองคกรไดอยางถูกตองก็จะสงผลใหองคกรยังตองเผชิญกับความเสี่ยงนั้น ๆ อยู หรืออาจทํา

ใหองคกรไมสามารถดําเนินงานภายใตความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ความเสี่ยงอาจแบงออก

ได ๔ ดาน ดังนี้ คือ 

   ๑) ความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ (Strategic Risk) ซ่ึงก็จะมองในเรื่องของการเลือกกล 

ยุทธท่ีเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการดําเนินงานขององคกร 

     ๒) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)  อันนี้จะพิจารณาในเรื่องฐานะทาง

การเงิน     

   ๓) ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk)  สําหรับความเสี่ยงในดาน 

นี้จะเปนเรื่องของรายละเอียดเพราะจะมองในมิติของการปฏิบัติงาน เชน เรื่องของเวลา  ความสูญเสีย

ตาง ๆ หรืออาจกลาวไดวาเปนความเสี่ยงในการดําเนินงานตามโครงการ 

   ๔) ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ (Compliance  

Risk) จะมองในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย เชน ความเสี่ยงของหนวยงานตอการถูกรองเรียนจาก

ประชาชน   เปนตน  โดยการแบงความเสี่ยงออกเปนท้ัง ๔ ดาน ก็จะชวยในเรื่องของการกําหนด

กรอบการพิจารณา ท้ังนี้ ก็เพ่ือใหเกิดความครอบคลุมในทุก ๆ ดานท้ังปจจัยภายในและปจจัย

ภายนอกของความเสี่ยง แตอยางไรก็ตามผมมีหลักคิดงาย ๆ ในการระบุถึงความเสี่ยงครับ ก็คือ การท่ี

รูไดวาอะไรคือความเสี่ยงของเรา ก็เพียงตองตอบคําถามใหไดวา มีเหตุการณอะไรบางท่ีเกิดข้ึนแลว

หนวยงานหรือผูนําขององคกรจะอยูนิ่งเฉยไมได ? เชน ความเสี่ยงของกลุมพัฒนาระบบบริหาร ก็คือ 

การดําเนินงานตามตัวชี้วัดของกรมการปกครองไมเปนไปตามเปาหมาย ในขณะท่ีความเสี่ยงของ

องคกรภาคธุรกิจ คือ การประสบภาวะขาดทุน  อยางนี้ก็ถือวาเปนความเสี่ยงท่ีหากเกิดข้ึนแลวไมวา

ผูนําหรือผูปฏิบัติงานภายในองคกรจะไมสามารถอยูนิ่งเฉยได  ดังนั้น จะเห็นไดวาความเสี่ยงจะมีความ

แตกตางกันตามลักษณะของงานอันเปนภารกิจหลักของแตละหนวยงานและในขณะเดียวกันความ

เสี่ยงก็ยังมีระดับท่ีแตกตางกันอีกดวย เชน ความเสี่ยงขององคกร กับ ความเสี่ยงของหนวยงานภายใน 

ก็จะมีความแตกตางกันท้ังในเรื่องของวัตถุประสงคและประเภทของความเสี่ยงเพียงแตจะมีลักษณะท่ี

ยังเชื่อมโยงซ่ึงกันและกันอยู 
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  ๔. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  สําหรับองคประกอบนี้มี

วัตถุประสงคอยู ท่ีการแปลงขอมูลดิบ (Data) ท่ีมีอยูใหอยูในรูปขอมูลขาวสาร (Information) ท่ี

สามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจได หากยังจําตัวอยางท่ีผมไดกลาวไวเม่ือตอนแรกได เรื่องของ

การตัดสินใจนํารมติดตัวไปทํางานดวยในชวงหนาฝน โดยท่ีคนหนึ่งตัดสินใจเพราะอาศัยประสบการณ

ของตัวเองโดยเห็นวาชวงหนาฝนก็มีความเปนไปไดท่ีฝนจะตก  ในขณะท่ีอีกคนตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ี

ผานการวิเคราะหมาแลว  ดังนั้น หากเราตัดสินใจบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีไมมีความแนนอนภายใต

สภาวการณท่ีไมแนนอน (ฝนจะตกหรือไม ?) ก็จะยิ่งทําใหเราตองเผชิญกับความเสี่ยงมากยิ่งข้ึน  ท้ังนี้ 

หลักในการวิเคราะหจะมีอยู 3 ประเด็น คือ 

๔.๑ การวิเคราะหลักษณะของความเส่ียง ซ่ึงก็จะประกอบไปดวย ๓ ประเด็น

ยอย คือ 

๑) โอกาสท่ีความเสี่ยงจะเกิดข้ึน (Probability)  โดยอาจจําแนกเปนเปน

ระดับตาง ๆ เชน   สูง ปานกลาง หรือ ต่ํา หรืออาจคิดเปนคารอยละของโอกาสท่ีความเสี่ยงนั้น ๆ จะ

เกิดข้ึน ซ่ึงควรวิเคราะหท้ังจากขอมูลในอดีตและขอมูลภายใตสถานการณท่ีเปนไปไดท้ังหมด 

(scenario analysis) 

๒) ผลกระทบ (Impact) หรือลักษณะของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากมี

ความเสี่ยงนั้น ๆ ซ่ึงผลกระทบก็จะเปนเครื่องบงชี้วาความเสี่ยงนั้นๆ มีความรุนแรงมากนอยเพียงใด  

ท้ังนี้ ควรจะพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังกับองคกรและชุมชนท่ีอยูรอบขางดวย 

๓) ระยะเวลา (Timeframe) หมายถึง ระยะเวลาท่ีจะตองดําเนินการ

สําหรับลดความเสี่ยงนั้น ๆ เชน ตองดําเนินการเรงดวน หรือ ไมเรงดวน  เปนตน 

๔.๒) การจําแนกกลุม (Classifying) ของความเส่ียง หมายถึงความเสี่ยง 

ประเภทตาง ๆ ตามท่ีไดกลาวเอาไวในขางตน คือ  ความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ (Strategic Risk)  ความ

เสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)   ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk)  และ  

ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ (Compliance Risk)    

๔.๓) การจัดลําดับความสําคัญ (Prioritize) ของความเส่ียง  เพ่ือพิจารณาดู

วามีความเสี่ยงในเรื่องใดบางท่ีจําเปนตองใหความสําคัญอยูในลําดับตน ๆ  หรือเปนความเสี่ยงท่ีมี

ผลกระทบตอการบริหารขององคกรมากกวาความเสี่ยงดานอ่ืน ๆ  

  ๕. การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) จะเปนการระบุถึงวิธีการท่ีจะใช

ตอบสนองความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยท่ัวไปแลวก็จะประกอบดวย ๔ วิธีการหลัก ๆ คือ 

     ๑) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance) ซ่ึงวิธีการนี้ถือไดวาเปนวิธีท่ีงายท่ีสุด 

เพราะเปนการเลือกท่ีจะไมรับความเสี่ยงเอาไวเลย ยกตัวอยางเชน หากทานผูอานมีความคิดท่ีจะ

ลงทุนทางการเงินในรูปแบบประเภทตาง ๆ ทานผูอานเองก็จําเปนตองมีการวิเคราะหท้ังในเรื่องตนทุน
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กับผลประโยชน (cost-benefit analysis) รวมถึงความเสี่ยงวาควรเลือกลงทุนทางการเงินในรูปแบบ

ใดท่ีจะมีผลตอบแทนและมีความเสี่ยงอยูในระดับท่ียอมรับได เชน หากทานมีตนทุนทางการเงิน

คอนขางจํากัดอาจเลือกท่ีจะลงทุนกับกองทุนรวมตาง ๆ มากกวาท่ีจะเลือกลงทุนโดยการเก็งกําไรจาก

การซ้ือหุนในตลาดหลักทรัพยซ่ึงจะมีความเสี่ยงท่ีสูงมากกวา 

     ๒) การควบคุมความสูญเสีย (reduction) หากทานผูอานยังจําไดในตอนตนท่ี

ผมไดกลาวถึงความเสี่ยงประเภทหนึ่ง คือ “ความเสี่ยงท่ีแทจริง (pure risk)” วาเปนความเสี่ยงท่ีมีอยู

โดยธรรมชาติ และเราก็ไมสามารถท่ีจะหลีกเลี่ยงได ดังนั้น การตอบสนองความเสี่ยงในการเลือกใช

วิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) ในความเปนจริงแลวอาจทําไมได  ดังนั้น จึงตองมีการ

ควบคุมความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึน  ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวก็จะมีอยู   ๒ วิธีการในการควบคุมความ

สูญเสียคือ 

       วิธีการแรก คือ “การปองกันการเกิดความสูญเสีย” เปนวิธีการลดความถ่ีของ

ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน เชน การติดตั้งระบบปองกันไฟฟาลัดวงจร  หรือ การติดต้ังสายลอฟา เปน

ตน  

       วิธีการท่ีสอง คือ “การควบคุมขนาดของความสูญเสีย” เปนวิธีการควบคุมความ

รุนแรงของความสูญเสียท่ีไดเกิดข้ึนแลว ยกตัวอยางเชน กรณีไขหวัดนกท่ีเกิดข้ึน วิธีการหนึ่งท่ีใช

ตอบสนองความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน คือ  การจํากัดวงของการแพรระบาดโดยการกําจัดสัตวปกในพ้ืนท่ีท่ีมี

ความเสี่ยงเพ่ือปองกันไมใหแพรระบาดไปท่ียังพ้ืนท่ีอ่ืน ซ่ึงนี่ก็ถือเปนอีกวิธีการหนึ่งในการควบคุมขนาด

ของความสูญเสีย 

     ๓) การถายโอนความเส่ียง (sharing) สําหรับวิธีการนี้ตัวอยางท่ีเรามักจะพบ

เห็นไดบอยท่ีสุดก็คือ กรณีบริษัทประกันภัย  เชน การทําประกันภัยรถยนตก็ถือเปนการถายโอนความ

เสี่ยงของเจาของรถยนต หากมีกรณีเกิดอุบัติเหตุแลวตองมีการชําระเสียหายใหกาคูกรณี  โดยถายโอน

ใหบริษัทประกันภัยเปนผูรับความเสี่ยงนี้เอาไวแทน 

     ๔) การรับความเส่ียงไวเอง (acceptance) เปนวิธีท่ีจะใชเม่ือเราวิเคราะห

ความเสี่ยงนั้นแลวเห็นวาไมมีวิธีการใดเลยท่ีจะเหมาะสมนอกจากท่ีจะรับความเสี่ยงนั้นไวเอง  

อยางเชน หากทานผูอานเพ่ิงซ้ือรถยนตมาใหม คิดวาทานคงเลือกท่ีจะทําประกันภัยชั้นหนึ่ง นั่นคือ

เปนการถายโอนความเสี่ยงใหกับบริษัทประกันภัย หรือหากในชีวิตประจําวันทานตองใชรถอยูเปน

ประจําในบริเวณเขตเมือง การถายโอนความเสี่ยงก็อาจจะเปนวิธีการท่ีเหมาะสมแตหากทานรถท่ีทาน

ซ้ือมามีอายุการใชงานท่ีคอนขางนานแลวประกอบกับตัวทานเองอาจจะไมคอยไดใชรถคันนั้นสัก

เทาไหรในชีวิตประจําวัน  อยางนี้ทานอาจเลือกท่ีจะรับความเสี่ยงเอาไวเองเพราะอาจจะไมคุมคาหาก

ทานตองมีคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนจากการประกันภัยรถยนตดังกลาว  
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  ๖. กิจกรรมของการควบคุม (Control Activities) หมายถึง ข้ันตอนหรือนโยบาย

ท่ีเปนการควบคุมเพ่ือใหเกิดความม่ันใจไดวาการตอบสนองความเสี่ยงท่ีไดทําในองคประกอบท่ีแลวจะ

ยังอยูระดับท่ีสามารถยอมรับได  

  ๗. การส่ือสารและการสงขอมูลท่ีสําคัญและจําเปนตอการบริหารความเส่ียง 

(Information and Communication) สําคัญข้ันตอนนี้ถือวามีความสําคัญเพราะจะเปนสวนท่ีจะ

ชวยสนับสนุนในทุก ๆ องคประกอบท่ีไดกลาวมาแลวขางตนโดยเฉพาะอยางยิ่ง ปจจัยภายในองคกร 

(Internal Environment) อันเปนรากฐานท่ีสําคัญขององคประกอบอ่ืน เพราะจะมีสวนชวยทําให

บุคลากรในองคกรไดทราบถึงทิศทางการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงตลอดจนถึงเปนการ

เสริมสรางวัฒนธรรมท่ีเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงขององคกรอีกทางหนึ่งดวย 

  ๘. การตรวจติดตามการดําเนินงาน (Monitoring) จะเปนการมองในภาพโดยรวม

ท้ังหมดของทุก ๆ องคประกอบท่ีไดกลาวมาแลวในขางตน ท้ังนี้ ก็เพ่ือใหม่ันใจไดวาการบริหารความ

เสี่ยงท่ีองคกรไดนํามาใชมีความเหมาะสมกับกลยุทธขององคกรมากนอยเพียงใด   

๔.๓ การบริหารงานในภาวะวิกฤติ 

อภิสิทธิ์ (2552) เสนอบทความเก่ียวกับกลยุทธในการบริหารภาวะวิกฤตตสําหรับ 
ผูนําองคกร วา เปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนไดเสมอ ผูบริหารจึงควรตั้งสมมติฐานในภาวะวิกฤตนั้น และ
ตองหลีกเลี่ยงการปฏิบัติดังนี้ 

๑) การกลาวโทษผูอ่ืนในเรื่องตาง ๆ 
๒) การกลาวคาดเดาหรือคิดเองในท่ีสาธารณะ 
๓) การปฏิเสธท่ีจะตอบคําถามเพราะองคกรไมมีการสื่อสารใด  

สําหรับผูบริหารองคกรองคกรตองมีการเตรียมการรับภาวะวิกฤต ดังนี้ 
๑) การระบุความเสี่ยงใหไดวาจะเกิดอะไรข้ึน เชน การมีสารเจือปนในนม 

อาจทําใหผูท่ีบริโภคเกิดอาการปวดทอง หรือการถูกสั่งปดโรงงานจะกอใหเกิดความเสียหายอะไรบาง 
เปนตน ซ่ึงการท่ีผูบริการมีความเขาใจถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนตาง ๆ จะชวยใหงายในการสื่อสาร
ตอไป มีการซักซอมผูบริหารในการจัดการวิกฤตและใหเขาใจแผนการอยางทองแทซ่ึงอาจมีการ
ซักซอมเหมือนจริงดวย 

๒) ความสามารถในการนําเสนอถึงสิ่งท่ีบริษัทจะดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา 
ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน เชน การเสนอใหลูกคาหยุดดื่มนมดังกลาว เปนตน เพราะควนเราสามารถกําหนด
แนวทางในการแกไขปญหาไดชัดเจนและนาเชื่อถือแลว ผูบริโภครวมท้ังสังคมมักใหความเชื่อม่ันใน
แนวทางแกไขปญหาองคกร 

๓) ความสามารถในการชี้ใหเห็นถึงสาเหตุของความเสี่ยงนั้น เพราะถาสังคม 
เชื่อวาองคกรรูถึงสาเหตุของปญหาหรือความเสี่ยงนั้นแลว จะชวยใหสังคมเกิดความยอมรับไดงายข้ึน
วาองคกรจะสามารถแกไขปญหานั้นได 

๔) การแสดงออกถึงความรับผิดชอบ ในชวงตนของเหตุการณวิกฤตอาจมี 
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ความสับสนไมสามารถควบคุมสถานการณได โดยผูบริหารองคกรสามารถแสดงถึงแผนความ
รับผิดชอบในการแกไขปญหา จะทําใหสังคมเชื่อวาสถานการณความเสี่ยงนั้นไดอยูในการควบคุมของ
องคกรแลว 

๕) ในสวนของไอที ควรสรางหนาเว็บไซดท่ีตองมีรหัสถึงจะเปดเขาได (Dark  
Site) เพ่ือใชสื่อสารท้ังภายในและภายนอกองคกร 
  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (๒๕๕๖) ไดดําเนินการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการของหนวยงานของรัฐสามารถตอบสนองตอปญหาและแกไขความไมมีประสิทธิภาพของ
กลไกของรัฐในการใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่องไมสะดุดหยุดลงเม่ือเกิดภาวะวิกฤต โดย
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ไดจัดทําโครงการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต ซ่ึงมีแนวทาง
สําคัญดังนี้ 

๑) แนวทางการตอบสนองตอสภาวะวิกฤต ซ่ึงเปนบทบาทของหนวยงานภาครัฐท่ี 
ตองรีบใหการดําเนินงานหรือใหบริการกลับมาในระดับท่ีเหมือนภาวะปกติซ่ึงจําเปนตองใชเวลา ซ่ึง
อาจแยกเปนดังนี้ 

๑.๑) ภายในชวงระยะเวลาแรก จะเปนชวงของการตอบสนองตออุบัติการณ  
(Incident/Emergency Management)  อยางไรก็ตาม ในกรณท่ีเหตุการณและความเสียหาย
ขยายตัวไปในวงกวาง การตอบสนองอาจจําเปนตองยกระดับเปนการบริหารจัดการวิกฤต (Crisis 
Management) 

๑.๒) ภายหลังจากนั้น จะเปนชวงของการทําใหเกิดความตอเนื่องของ 
กระบวนการทางธุรกิจ (Continuity Management) เพ่ือใหหนวยงานสามารถกลับมาดําเนินงานได 
ซ่ึงแยกเปน ๒ ระดับ 

๑.๒.๑) ดําเนินงานหรือใหบริการไดในระดับท่ีองคกรยอมรับกับผลกระทบท่ีเกิด 
ข้ึนกับผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียท้ังหมดภายในระยะอันสั้น 

๑.๒.๒) กลับมาใหบริการไดในระดับปกติตามระยะเวลาท่ีกําหนด ในชวงการ 
ดําเนินการกอบกูกระบวนการทางธุรกิจ (Recovery)  

๒) แนวทางการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Management)  
ปจจุบันมีหลายแนวทางและมาตรฐานในการบริหารความตอเนื่อง โดยแนวทางท่ีไดรับการใชอยาง

แพรหลายคือ BS25999 ซ่ึงกําหนดใหมี ๖ องคประกอบหลักเปนวงจรการบริหารความตอเนื่อง 

(BCM Life Circle)  ท้ังนี้องคกรหรือหนวยงานสามารถนําไปประยุกตใชได โดยขอบเขตวิธีการบริหาร 

จัดการ และทรัพยากรท่ีตองใชใน BCM ของแตละองคกรอาจแตกตางกันไปตามขนาด ประเภท

ภารกิจและทรัพยากรท่ีใชงาน  

  ๒.๑) การบริหารโครงการจัดการความตอเนื่อง (BCM Programme 

management)  

  ๒.๒) การศึกษาและทําความเขาใจองคกร (Understanding the Organization)  

  ๒.๓) การกําหนดกลยุทธในการสรางความตอเนื่อง BCM (Determining BCM 

Stratergy)  
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  ๒.๔)การพัฒนาและเตรียมการตอบสนองตอเหตุการณในภาวะฉุกเฉิน (Developing 

and Implementing BCM Response)  

  ๒.๕) การทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผน (Exercise Maintaining and 

Reviwing)  

  ๒.๖) การปลูกฝง BCM ใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร (Embedding BCM 

in the Organisation’s Culture) 

๕. เอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

๕.๑ อํานาจหนาท่ีนายอําเภอในการบรหิารจัดการ 

       ๕.๑.๑ ความหมายนายอําเภอ 

๑) ความหมายของคําวานายอําเภอ ตามพจนานุกรม ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน ไดกําหนดความหมายของคําวา “นายอําเภอ” ไวดังนี้ นายอําเภอ [กฎ] ก. น. 

ตําแหนงเจาพนักงานผูปกครองทองท่ี ซ่ึงเปนหัวหนาปกครองบังคับบัญชาขาราชการในอําเภอ และ

รับผิดชอบในการบริหารราชการของอําเภอ 

๒) ความหมายของคําวานายอําเภอ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน พ.ศ.2534 ไดบัญญัติความหมายของคาวา “นายอําเภอ” ไวในมาตรา 62 ดังนี้ 

“มาตรา 62 ในอําเภอหนึ่ง มีนายอําเภอคนหนึ่งเปนหัวหนาปกครอง

บังคับบัญชาบรรดาขาราชการในอําเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอําเภอ นายอําเภอ

สังกัดกระทรวงมหาดไทย บรรดาอํานาจและหนาท่ีเก่ียวกับราชการของกรมการอําเภอหรือนายอําเภอ

ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหกรมการอําเภอและนายอําเภอมีอยู ใหโอนไปเปนอํานาจและหนาท่ีของ

นายอําเภอ” 

๓) ความหมายของคําวานายอําเภอ ตามพระราชบัญญัติลักษณะ

ปกครองท๎องท่ี พระพุทธศักราช 2๒๔๕๗ ไดบัญญัติความหมายของคําวา “นายอําเภอ” ไวในมาตรา 

๖๖ ดังนี้ “มาตรา ๖๖ อําเภอหนึ่งใหมีพนักงานปกครองคณะหนึ่งเรียกรวมกันวา กรมการอําเภอ ๆ 

แยกเปนรายตําแหนง ดังนี้ คือ 

(๑) นายอําเภอ หรือถาเปนตําแหนงพิเศษ เรียกวาผูวาราชการ

อําเภอ เปนหัวหนาการปกครองท่ัวไปในอําเภอ และข้ึนตรงตอผูวาราชการเมือง มีอําเภอละคน ๑ คน 

(๒) ปลัดอําเภอเปนผูชวยและผูแทนนายอําเภออยู ในบังคับ

นายอําเภอ อําเภอ ๑  มีจํานวนปลัดอําเภอมากนอยตามสมควรแกราชการ 

(๓) สมุหบัญชีอําเภอ คือ ขาราชการมีสังกัดในกรมสรรพากรมี
หนาท่ีเปนผูชวยนายอําเภอในการเก็บภาษีอากรและผลประโยชนแผนดินอยูในบังคับนายอําเภอ” 

๕.๑.๒ บทบาท อํานาจหนาท่ีของนายอําเภอในการบริหารจัดการ 
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นายอําเภอมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายหลายฉบับ เชน ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และกฎหมายลักษณะปกครองทองท่ี พ.ศ.
๒๔๕๗ รวมท้ังภาระหนาท่ีในฐานะหัวหนาหนวยงานในระดับอําเภอ ซ่ึงเปนระดับพ้ืนท่ี เปน
ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ การนานโยบาย
ของรัฐบาลไปปฏิบัติใหบังเกิดผลสําเร็จกับประชาชนในพ้ืนท่ีและนอกจากบทบาทอํานาจหนาท่ี
ดังกลาว 

ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลขอสั่งการของราชการจาเปนท่ี
นายอําเภอตองดําเนิน การบูรณาการหนวยงานใหมีการตอบสนองนโยบาย อยางมีประสิทธิภาพ จึง
ตองเปนผูบริหารจัดการบูรณาการ ท้ังดานการจัดองคกร การอานวยการ การประสานงาน การ
ควบคุมงาน (กรมการปกครอง, ๒๕๔๙) 

๕.๒ กฎหมาย นโยบาย แผนงาน และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของ 

กฎหมายท่ีเก่ียวของ  

๑) พระราชบัญญัติเก่ียวกับปาไม ในปจจุบันกฎหมายท่ีเก่ียวกับไฟปาโดยเฉพาะ

ยังไมมี ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงอาศัยมาตรการตามพระราชบัญญัติเก่ียวกับปาไม ซ่ึงในแตละฉบับจะมี

บทบัญญัติเก่ียวกับความผิด เรื่อง การจุดไฟเผาปาอยูดวยดังตอไปนี้ 

พ้ืนท่ีปาไมท่ัวไป  พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๕๔

กําหนดไววา หามมิใหผูใดกนสราง แผวถาง หรือเผาปา หรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการ

ทําลายปา หรือเขายึดถือ หรือเขาครอบครองปาเพ่ือตนเอง หรือผูอ่ืน ฯลฯ โดยกําหนดโทษสําหรับ

ผูฝาฝน คือ มีโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ในกรณีผูใดเผา

ปาเปนเนื้อท่ีเกิน ๒๕ ไร มีโทษจําคุกตั้งแต ๒-๑๕ ป และปรับตั้งแต ๑๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท 

พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

มาตรา  

๑๔ กําหนดไววาในเขตปาสงวนแหงชาติ หามมิใหบุคคลใดยึดถือ หรือครอบครอง กนสราง แผวถาง 

เผาปา ทําไม เก็บของปา หรือทําดวยประการใดๆ อันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาต ิ

ฯลฯ โดยกําหนดโทษไวสําหรับไวสําหรับผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม คือ มีโทษจําคุกตั้งแต ๖ เดือน ถึง 

๕ ป และปรับตั้งแต ๕,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาท 

ในกรณีบุคคลใดเผาปาเปนเนื้อท่ีเกิน ๒๕ ไร หรือกอใหเกิดความเสียหายแก

ไมสัก ไมยาง ไมสนเขา หรือไมหวงหามประเภท ข. ตามกฎหมายวาดวยปาไม หรือไมอ่ืน เปนตน หรือ

เปนทอนอยางใดอยางหนึ่ง หรือท้ังสองอยางรวมกันเกิน ๒๐ ตน หรือทอน หรือปริมาตรไมเกิน ๔ 

ลูกบาศกเมตร หรือตนน้ําลําธาร มีโทษจําคุกตั้งแต ๒-๑๕ ป และปรับตั้งแต ๒๐,๐๐๐-๑๕๐,๐๐๐ 

บาท 

๒) พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เปนกฎหมายแมบทในการจัดตั้งองคกรกลางในการวางแผนและกําหนด 
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มาตรการปองกันภัยของประเทศไทย ซ่ึงมีวัตถุประสงคมุงจะคุมครองความปลอดภัย ปองกัน ขจัดภัย 
บรรเทาและลดอันตรายจากภัยทุกชนิดอันมีมาเปนสาธารณะ ไมวาจะเปนสาธารณภัย ภยัทางอากาศ 
หรือการกอวินาศภัย เพ่ีอมิใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชนหรือรัฐ สําหรับสา
ธารณภัยนั้น อาจจะเปนอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยอ่ืนๆ ไมวาจะเกิดจากธรรมชาติ หรือมี
ผูทําใหเกิดข้ึนก็ได โดยนัยดังกลาวนี้จึงรวมถึงภัยอันเกิดจากไฟปาดวย 

เชียงใหมนิวส (๒๕๖๐) เสนอขาวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมโดยเสวนาการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาคม และผูนําชุมชน
เดินยุทธศาสตรเชิงรุกแกปญหาหมอกควันไฟปา “ปองกัน รับมือ และสรางความยั่งยืน” และ
ดําเนินการศูนยภูมิศาสตรสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอม
ดําเนินการแกไขปญหาระยะยาวโดยมีนายอําเภอแมแจมเปนประธาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรการ “ปองกัน” กอน ๖๐ วันหามเผา  
มาตรการ “รับมือ” หรือมาตรการชวง ๖๐ วันหามเผา 
มาตรการ “สรางความยั่งยืน” เปนมาตรการหลัง  ๖๐ วันหามเผา 
สํานักประชาสัมพันธ เขต ๓ เชียงใหม (๒๕๖๐) เสนอขาวผูวาราชการจังหวัด

เชียงใหมเดินสายใหกําลังใจผูนําทีมดับไฟปาในระดับพ้ืนท่ี ไดแก นายอําเภอ ผูนําทองถ่ิน ในการแกไข
ปญหาหมอกควันไฟปา โดยเฉพาะพ้ืนท่ีวิกฤต ขอใหนายอําเภอใหความรวมมือในการแกไขปญหา
ดวยตัวเอง  

สํานักประชาสัมพันธ เขต ๓ เชียงใหม (๒๕๖๐) เสนอขาวเปดกิจกรรมรณรงค
ลดปริมาณเชื้อเพลิงและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาอําเภอเชียงคานโดยมีการขอความรวมมือภาคี
เครือขายทุกภาคสวนและมาตรการงดเผาในชวงเวลาท่ีกําหนดตามแผน ท้ังนี้ใหแจงตอนายอําเภอ
กอนการดําเนินการทุกครั้ง มิเชนนั้นจะมีความผิดตามกฎหมายและมีบทลงโทษท่ีเครงครัด 

สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๐) ไดเสนอ
รายงานสภาพอากาศในภาคเหนือ ผลการตรวจวัดพบ 3 จังหวัด มีปริมาณฝุนละอองเกินคามาตาร
ฐาน ขนาดไมเกิดน ๑๐ ไมครอน (PM10) เกินจากคามาตรฐานท่ี ๑๒๐ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
คือ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแมฮองสอน และจังหวัดลําปาง ซ่ึงสงผลตอสุขภาพประชาชน  
 

๕.๓ การศึกษาและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
อัจฉรีย ทิพธนธรณินทร (๒๕๕๘) ไดศึกษากรณีโครงการวิจัยสรางความเขมแข็ง 

แกชุมชนในการแกปญหาวิกฤติหมอกควัน คณะรัฐศาสตรและคณะรัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณัฐกร วิทิตานนท ผูวิจัยไดนําเสนอการแกไขเชิงนโยบายและปฏิบัติ โดยมี
เง่ือนไขสําคัญตอความสําเร็จในการแกไขปญหาคือ ๑) มาตรการสงเสริม บังคับ และการณรงคเพ่ือลด
การเผาอยางเปนรูปธรรม ๒) การกระจายอํานาจในการจัดเก็บภาษี ๓) แนวคิดการซ้ือ-ขายคารบอน
เครดิต และ ๔) ความตื่นตัวและความตระหนักของประชาชน โดยผูวิจัยไดนําแนวคิดของ Pierson  ท่ี
กลาวถึงกระบวนการเปนหุนสวนของสังคม และ Mackintoch ท่ีกลาวถึงกระบวนการฟนฟูเมืองมา
ผสานเขากับขอตกลงผลประโยชนของชุมชน หรือ Community Benefits Agreements(CBAs)  
ของ  Been โดยผูศึกษาไดเสนอแนวทางแกไขปญหาหมอกควันดวยขอตกลงผลประโยชนของสังคม 
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หรือ Society Benefits Agreements (SBAs) ท่ีมีแนวทางดําเนินการ คือ ๑) สรางกระบวนการของ
การเปนหุนสวนของสังคม (Social Parter) โดยการสรางความรวมมือระหวางผูมีสวนไดเสียของสังคม  
๒) ดําเนินการรวมกันภายใตทรัพยากร แรงงาน และทักษะท่ีแตละภาคสวนมีอยูจํากัด ๓) กําหนด
กระบวนการและสรางโอกาสในการเจรจาระหวางตัวแทนจากภาคสวนตาง ๆ และ ๔) การดําเนินการ
ตามขอตกลงตองมีความโปรงใสในการดําเนินการและยึดถือขอตกลงเปนแนวปฏิบัติในลักษณะท่ีเปน
คําม่ันสัญญา หรือ Commitment ท่ีมีรวมกันของสังคม  

ศูนยวิจัยและการจัดการคุณภาพอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม (๒๕๕๔) ได
สรุปผลการศึกษาการจัดการปญหาเรื่องของหมอกควัน ท่ีมีสาเหตุมาจากไฟปาและการเผาเพ่ือ
การเกษตร ไมวาจะดวยวิธีการใดก็ตาม สิ่งท่ีเปนอุปสรรคในการจัดการสวนใหญ เนื่องมาจากปญหาใน
การบังคับใชกฎหมายและการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาเทาท่ีผานมาเปนการขยับขยาย
และคงตองใชอํานาจรัฐในการจัดการทรัพยากรในเขตปา (territorialization) อยางตายตัว และไม
เปดใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการหรือมีทางเลือกอ่ืนใด ซ่ึงไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบเชิงโครงสรางของชุมชนบนท่ีสูงอยางกวางขวาง ประกอบกับความลมเหลวในดานนโยบาย
การจัดการทรัพยากรซ่ึงถูกผูกขาดโดยรัฐบาลสวนกลางท่ีเปนภาพสะทอนของโครงสรางทางการเมือง
และระบบราชการท่ีมีลักษณะอํานาจนิยมทําใหชุมชนไมสามารถจัดการทรัพยากรของตนเองได (เจิม
ศักดิ์ ปนทอง,๒๕๓๕ แสงมณี ศิริสาธิตกิจ,๒๕๕๐) ทําใหเกิดปญหาความ ขัดแยงตาง ๆ นําไปสูปญหา
ท่ีไมไดรับการแกไข หรือทวีความรุนแรงมากข้ึนไปอีก ดังนั้น การจัดการปญหาใด ๆ ก็ตามหากมีภาค
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการคิดแกไขปญหาการแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการแกไขปญหา โดย
นําปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนอยูรอบตัว ประสบการณท่ีผานมา และมีผูชี้ใหเห็นถึงแนวโนมการแกไขท่ี
ถูกตองจะเห็นแนวทางในการแกไขปญหาโดยใช กลไกท่ีมีอยูในชุมชนท้ังวัฒนธรรมความเชื่อประเพณี
มาเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล ทรัพยากร ควบคุมการเกิดไฟปา ไฟในพ้ืนท่ีทางการเกษตร โดยท่ี
ภาครัฐควรลดบทบาทลงและตอบสนองความตองการของประชาชนในลักษณะท่ียืดหยุนและพึง
กระทําได รวมถึงการปรับนโยบายท่ีเคยมองเพียงมิติทางเศรษฐกิจและมุมมองท่ีฝายรัฐไดประโยชน
เพียงอยางเดียวเปนการมองดานสังคมและวัฒนะธรรมใหสออดคลองกับวิถีชีวิตใหมากข้ึน เชื่อวาการ
แกไขตาง ๆ นาจะสําเร็จลงไดดวยดี  

ณัฐชยา อุนทองดี (๒๕๕๖) ศึกษาวิจัยเพ่ือ ๑) ศึกษาการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการปองกัน และ แกไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควัน ในจังหวัดแมฮองสอน ๒) ศึกษา
ปจจัยความสําเร็จและปญหา หรืออุปสรรคของการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไข
มลพิษทางอากาศจากหมอกควันในจังหวัดแมฮองสอน และ ๓) นําเสนอแนวทางการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการปองกันและแกไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควัน ในจังหวัดแมฮองสอน โดยเปน
งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบกลุม
โครงสราง (Semi-Structured Interview) กับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย(Stakeholders) ในจังหวัด
แมฮองสอน รวมกับ การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) ผลการศึกษาพบวา สาเหตุของ
มลพิษทางอากาศจากหมอกควันในจังหวัดแมฮองสอนเกิด จาก ๑) การเผาในท่ีโลง (Open Burning) 
ท้ังในพ้ืนท่ีปา พ้ืนท่ีทําการเกษตรและพ้ืนท่ีชุมชน ๒) ลักษณะทางภูมิศาสตรของจังหวัดแมฮองสอน
เปนแองกระทะมีภูเขาสูงลอมรอบจึงมีผลตอการสะสมของหมอกควันและเปนปาเบญจพรรณท่ีมีการ
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ผลัดใบ และ ๓) มลพิษทางอากาศจากสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารและจังหวัดใกลเคียง สําหรับ
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน พบวาขอมูลท่ีภาครัฐใหกับภาคประชาชนมีความเหมาะสมและ
ประชาชนสวนใหญสามารถเขาถึงขอมูลได กระบวนการมีสวนรวมมีความ โปรงใสในระดับหนึ่งโดยมี
การชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับมาตรการ/ กิจกรรมรวมท้ังเปดโอกาสให ประชาชนบางสวนแสดงความ
คิดเห็นตอมาตรการ/ กิจกรรม นอกจากนั้นยัง พบวาเปนกระบวนการท่ีมีความครอบคลุมผูมีสวนได
เสียท้ังหนวยงานภาครัฐและประชาชน แตอยางไรก็ตาม พบวาบุคลากรและงบประมาณไมเพียงพอตอ
การดําเนินงานทําใหการมีสวนรวมไมครอบคลุมและไมตอเนื่อง สําหรับรูปแบบการมีสวนรวมของ
ประชาชน พบวา ประชาชนสวนใหญมีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสารผานชองทางการสื่อสารตาง 
ๆ และประชาชนบางสวนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอแนวทางการดําเนินงานตาม
มาตรการ/กิจกรรมในการปองกันและแกไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควัน แตไมมีสวนรวมในการ
วางแผนกับหนวยงานภาครัฐ มีเพียงผูนําชุมชนท่ีรับมาตรการหรือนโยบายมารวมวางแผนกับสมาชิก
ในชุมชนและผูมีสวนไดเสียสวนใหญมีสวนรวมในการดําเนินการ ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการ
เขามามีสวนรวมของประชาชน ประกอบดวย ๑) ปจจัย สวนบุคคล ไดแก การมีความตระหนักและ
จิตสํานึก การมีความรูความเขาใจและการไดรับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศจากหมอกควัน และ 
๒) ปจจัยดานการจัดการ ไดแก ศักยภาพของผูนําชุมชนและการสนับสนุนจากหนวยงาน สําหรับ
ปญหาหรืออุปสรรคของการมีสวนรวมของประชาชน ประกอบดวย ๑) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ความ
แตกตางทางภาษา การไมมีเวลาและการไมไดรับขอมูลขาวสาร และ ๒) ปจจัยเชิงโครงสราง/การ
บริหารงานของภาครัฐ ไดแก การติดตอสื่อสาร การเดินทาง และการขาดความตอเนื่องในการ
ดําเนินงาน  

ศราวุธ พงษลี้รัตน (๒๕๕๙) ไดสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus 
Group) -กลุมนักวิจัยเพ่ือถอดบทเรียนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปา จังหวัด
เชียงใหม และไดเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบาย ๑๐ ประการ โดยไดแบงชวงเวลาในการดําเนินการ
เปนกอน ระหวาง และหลังสถานการณหมอกควันไฟปา โดยมีการกําหนดการจัดการพ้ืนท่ีปาไม 
เกษตรกรรมบนพ้ืนท่ีสูง และเกษตรกรรมบนท่ีราบ ท่ีจะทําการศึกษาวิจัยในป ๒๕๖๐ อยางเปนระบบ 
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บทที่ ๓ 

วิธีดําเนินการศึกษา 

 

๓.๑ รูปแบบการศึกษาและการรวบรวมขอมูล 

 การศึกษาปจจัยความสําเร็จในการแกไขปญหาและพัฒนาพ้ืนท่ี : ศึกษากรณีปญหาหมอก

ควันไฟปาในเขตอําเภอแจม จังหวัดเชียงใหม การศึกษานี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 

Research) ขอมูลท่ีใชในการศึกษาประกอบดวยขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และขอมูลปฐม

ภูมิ (Primary Data) ซ่ึงมีแนวทางการเก็บรวบรวมตามวิธีการดําเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research ) ดังนี้ 

 ๑.การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากแหลงตาง ๆ คือ หนังสือ รายงาน 

บทความ แผนงาน วิทยานิพนธ เอกสารราชการ วารสาร สิ่งตีพิมพ และเอกสารงานวิจัยตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ รวมท้ังการคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของทาง Internet จาก website ตาง ๆ ดวย 

 ๒.การศึกษาสํารวจภาคสนาม (Survey Research) เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary 

data) โดยการสัมภาษณ (Interview) สนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) กับกลุมตัวอยาง

ท่ีมีสวนเก่ียวของกับการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาไฟปาหมอกควันและปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ี

ปาตนน้ําในเขตอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection 

Sampling) จากกลุมประชากรท่ีเปน ผูแทนภาคราชการ(หัวหนาสวนระดับอําเภอ) ผูแทนภาคเอกชน 

ผูแทนภาคประชาสังคม NGOs ผูแทนภาควิชาการ และผูแทนภาคประชาชน เพ่ือใหขอมูลจํานวน

ท้ังสิ้น ๒๐  คน แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี ๑ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๑ ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาและวิธีการรวบรวมขอมูล 

ผูใหขอมูล จํานวน วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
ประชากร กลุม

ตัวอยาง 
๑.ภาคราชการ  
   สวนกลาง 
   ภูมิภาค 
   ทองถ่ิน 

 
๗ 
๕ 
๘ 

 
๑ 
๑ 
๒ 

 
สัมภาษณ 
สัมภาษณ 
สัมภาษณ 

๒.ภาคเอกชน  ๕ ๒ สัมภาษณ 
๓.ภาคประชาสังคม NGOs ๕ ๒ สัมภาษณ 
๔.ภาควิชาการ ๕ ๒ สัมภาษณ 
๕ภาคประชาชน (ตัวแทนผูนําหมูบานหรือ
ผูใหญบาน) 

104 ๑๐ สนทนากลุมยอย 
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๓.๒ เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 การศึกษาเรื่องปจจัยความสําเร็จในการแกไขปญหาและพัฒนาพ้ืนท่ี : ศึกษากรณีปญหา

หมอกควันไฟปาในเขตอําเภอแจม จังหวัดเชียงใหม การศึกษาสํารวจภาคสนาม (Survey Research) 

เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยการสัมภาษณ (Interview) สนทนากลุมยอย 

(Focus Group Discussion) กับกลุมตัวอยางท่ีมีสวนเก่ียวของกับการดําเนินการปองกันและแกไข

ปญหาไฟปาหมอกควันในเขตอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Selection Sampling) จากกลุมประชากรท่ีเปน ผูแทนภาคราชการ ผูแทนภาคเอกชน ผูแทนภาค

ประชาสังคม NGOs ผูแทนภาควิชาการ และผูแทนภาคประชาชน มีเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ดังนี้ 

๑. แบบสัมภาษณ 

แบบสัมภาษณท่ีใขในการศึกษา มีลักษณะเปนแบบสัมภาษณแบบปลายเปด เพ่ือสอบ 

ถามขอมูลในสองประเด็นคือ อะไรคือปจจัยความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟ

ปาในเขตพ้ืนท่ีอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ชวงป พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ และเพ่ือคนหาสภาพ

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและปญหาการบุก

รุกแผวถางปาตนน้ําในพ้ืนท่ีอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี ๒ หัวขอและประเด็นในการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 

หัวขอ ประเด็นคําถาม 
ปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหการ
ปองกันและแกไขปญหา
หมอกควันไฟปา  

ทานคิดวาปจจัยตอไปนี้ ปจจัยใดท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดตอการ
ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาในพ้ืนท่ีปาอําเภอ
แมแจม ชวงป พ.ศ. ๒๕๕๙ เพราะเหตุใด 
 ๑. ผูนําและภาวะผูนํา 
 ๒. ผูเก่ียวของและการมีสวนรวม 
 ๓. กระบวนการ แผนงานและรูปแบบในการปองกัน รับมือและสราง
ความยั่งยืน 
 ๔.นอกจาก ๓ ปจจัย ดังกลาวแลว ทานคิดวามีปจจัยอ่ืนใดท่ีทําให
การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและปญหา
การบุกรุกแผวถางพ้ืนท่ีปาของอําเภอแมแจม ชวงป ๒๕๕๙ ประสบ
ความสําเร็จ อีกหรือไม อยางไร 

หัวขอ ประเด็นคําถาม 
ปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะในการปองกัน
และแกไขปญหาหมอกควัน
ไฟปาและปญหาการบุกรุก
แผวถางปาตนน้ํา 

๕. การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและปญหา
การบุกรุกแผวถางพ้ืนท่ีปาของอําเภอแมแจม ชวงป พ.ศ.๒๕๕๘ – 
๒๕๕๙ ทานคิดวามีปญหา อุปสรรค  ขอเสนอแนะและมีจุดท่ีควร
ปรับปรุง เพ่ิมเติมหรือไมอยางไร ? 
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๒. ประเด็นในการสนทนากลุม 

ในการสนทนากลุม ประกอบไปดวยการสนทนากลุมตัวอยางภาคประชาชน (ตัวแทน 

ผูนําหมูบานหรือผูใหญบาน) ๑๐ คน จากประชากร ๑๐๔ คน ในสองประเด็นคือ อะไรคือปจจัย

ความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาในเขตพ้ืนท่ีอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

ชวงป พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ และปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปองกันและแกไขปญหา

หมอกควันไฟปาและปญหาการบุกรุกแผวถางปาตนน้ําในพ้ืนท่ีอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

ประกอบดวยคําถามท้ังสิ้นจํานวน ๖ ขอ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๓ หัวขอและประเด็นในการสนทนากลุมยอยกลุมตัวอยาง 

หัวขอ ประเด็นคําถาม 
ปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหการ
ปองกัน และแกไขปญหาไฟ
ปาหมอกควัน 

ทานคิดวาปจจัยตอไปนี้สงผลใหการดําเนินการปองกันและแกไข
ปญหาหมอกควันไฟปาและปญหาการบุกรุกแผวถางพ้ืนท่ีปาของ
อําเภอแมแจม ชวงป พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ประสบความสําเร็จ 
หรือไมอยางไร 
 ๑. ผูนําและภาวะผูนํา 
 ๒. ผูเก่ียวของและการมีสวนรวม 
 ๓. กระบวนการ แผนงานและรปูแบบในการปองกัน รับมือและ
สรางความยั่งยืน 
 ๔.นอกจาก ๓ ปจจัย ดังกลาวแลว ทานคิดวามีปจจัยอ่ืนท่ีทําใหการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและปญหาการ
บุกรุกแผวถางพ้ืนท่ีปาของอําเภอแมแจม ชวงป พ.ศ.๒๕๕๘ – 
๒๕๕๙ ประสบความสําเร็จ อีกหรือไม อยางไร 
๕.ทานคิดวาปจจัยใดท่ีทําใหการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา
หมอกควันไฟปาและปญหาการบุกรุกแผวถางพ้ืนท่ีปาของอําเภอแม
แจม ชวงป พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ประสบความสําเร็จมากท่ีสุด หรือ
เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด 
 

หัวขอ ประเด็นคําถาม 
ปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะในการปองกัน
และแกไขปญหาหมอกควัน
ไฟปาและปญหาการบุกรุก
แผวถางปาตนน้ํา 

๖. จากกรณีศึกษา : การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาหมอก
ควันไฟปาและปญหาการบุกรุกแผวถางพ้ืนท่ีปาของอําเภอแมแจม 
ชวงป พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ทานคิดวามีปญหา อุปสรรค  
ขอเสนอแนะและมีจุดท่ีควรปรับปรุง เพ่ิมเติมหรือไมอยางไร ? 
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๓.๓ การวิเคราะหขอมูล 

 การศึกษาเรื่องปจจัยความสําเร็จในการแกไขปญหาและพัฒนาพ้ืนท่ี : ศึกษากรณีปญหา

หมอกควันไฟปาในเขตอําเภอแจม จังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative 

Research ) ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยการใชการวิเคราะหเนื้อหา ( Context Analysis ) จากขอมูล

ท่ีไดจากการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม เพ่ือวิเคราะหถอดบทเรียน

และศึกษาผลการดําเนินงานและปจจัยความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปองกัน

และแกไขปญหาหมอกควันไฟปาในเขตพ้ืนท่ีอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ชวงป พ.ศ.๒๕๕๙  และ

เพ่ือนําไปประยุกตใชประโยชนและขยายผลไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ตอไป 
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บทที่ ๔ 

ผลการศึกษา 

 

๑. ขอมูลท่ัวไปอําเภอแมแจม  

 ๑.๑  ท่ีตั้งและอาณาเขต 

อําเภอแมแจม  เปนหนึ่งใน ๒๕ อําเภอของจังหวัดเชียงใหมตั้งอยูทางทิศตะวันตกของ 

จังหวัด มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอและจังหวัดใกลเคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอกัลยาณิวัฒนา 

ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอสะเมิง อําเภอแมวาง และอําเภอจอมทอง 

ทิศใต ติดตอกับอําเภอจอมทอง อําเภอฮอด (จังหวัดเชียงใหม) และอําเภอแมสะเรียง 

(จังหวัดแมฮองสอน) 

ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอแมลานอย อําเภอขุนยวม และอําเภอเมืองแมฮองสอน 

(จังหวัดแมฮองสอน) 

๑.๒ ท่ีมาของช่ืออําเภอ 

อําเภอแมแจมหรือ "เมืองแจม" นั้นแตเดิมเรียกกันวา "เมืองแจม" มีเรื่องเลาครั้งโบราณ

กาลวา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาและพระมหากัจจายนะไดจาริกผานมาทางยอดดอยอางกา (ดอย

อินทนนท) เชาวันหนึ่งเม่ือพระองคเสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว มียาลัวะเฒา (หญิงชราชาวลัวะ) คน

หนึ่งนําปลาปงเพียงครึ่งตัวมาใสบาตรถวาย พระบรมศาสดาทอดพระเนตรดวยความเมตตาและความ

สงสัย จึงตรัสถามยาลัวะวา "แลวปลาอีกครึ่งตัวละอยูไหน" ยาลัวะทูลตอบวา "เก็บไวใหหลาน" 

พระองคจึงทรงรําพึงวา "บานนี้เมืองนี้มันแจมแตนอ" (เมืองนี้ชางอดอยากจริงหนอ) ซ่ึงตอมาดินแดนนี้

จึงไดชื่อวา "เมืองแจม" คําวา "แจม" เปนภาษาลัวะแปลวา มีนอย ไมพอเพียง หรือขาดแคลน ตอมา

เม่ือกลุมคนไท-ยวน (ไต) มาอยู จึงเรียกชื่อตามสําเนียงไท-ยวนวา "เมืองแจม" และเพ้ียนเปนเมืองแจม

หรือ "แมแจม" อันเปนนามมงคล หมายถึงใหเมืองนี้เปนเมืองแหงความแจมใส ลบความหมายของคํา

วา "แจม" 

ตํานานเมืองท่ีเก่ียวของกับสิงหมีตํานานเลาสืบกันมาวา มีสิงหสองตัวเปนพ่ีนองกันหากิน

อยูในปาใหญ เกิดแยงชิงอํานาจการปกครองและพ้ืนท่ีทํากินกันเองจนเกิดขอพิพาทกันอยูเนือง ๆ จน

พระปจเจกพุทธเจาเสด็จมาโปรดสัตวไดพบเห็น จึงไดกําหนดแบงเขตหากินโดยใชลําหวยแหงหนึ่งเปน

เขตแสดง ลําหวยนั้นชื่อ "หวยชางเค่ิง" (ชึ่งหมายถึงแบงครึ่งกัน) ครั้นพระปจเจกเจาเสด็จไปท่ีดอย

สะกาน (ตั้งอยูตรงขามบานกองกานกับบานตอเรือ) มีราษฎรนําอาหารไปถวาย แตเนื่องจากวาราษฎร

เหลานั้นยากจน ขาวปลาท่ีนํามาถวายมีนอยขาดแคลน จึงไดขนานเมืองนี้วา "เมืองแจม" ซ่ึงแปลวา
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เมืองท่ีมีความอดอยากขาดแคลน และเรียกลําน้ําใหญวา "น้ําแมแจม" ตอมาชาวบานขานชื่อเมืองนี้

เพ้ียนไปเปน "เมืองแจม" จนกระท่ังทุกวันนี้ 

๑.๓ ประวัติ 

อําเภอแมแจมเปนดินแดนแหงหนึ่งท่ีตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของจังหวัด

เชียงใหม มีหมูบานอยูตามท่ีราบและกระจัดกระจายอยูตามหุบเขาใหญนอยท่ีลอมรอบเรียงรายอยู 

มองจากท่ีสูงลงมาจะเหมือนแองกระทะ มีลําน้ําไหลผาน ทามกลางมวลพฤกษชาตินานาพันธุท่ีปรากฏ

อยูในดินแดนสุวรรณภูมิ ดินแดนแหงนี้เดิมเปนท่ีอาศัยของชนชาติลัวะ (ละวา) ซ่ึงครอบครองดินแดน

แถบนี้ตลอดจนถึงบางสวนของอาณาจักรลานนาในอดีต ชนเผาลัวะมีความเจริญไมแพพวกขอม-มอญ 

ซ่ึงเปนเจาของดินแดนแหงนี้รวมกัน เพียงแตแยกการปกครองออกเปนหมูเหลา เปนอิสระไมข้ึนตรงตอ

พวกใด ชนใดมีความเขมแข็งก็ตั้งตัวเปนเจาเมืองข้ึนปกครองกันเอง มีวิถีชีวิตท่ีเรียบงาย และไดสราง

วัฒนธรรมของตนจนรุงเรือง ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร ไมวาจะเปนวัดวาอาราม จิตรกรรมฝา

ผนัง เครื่องปนดินเผา อาจจะเปนเพราะในอดีตเมืองแจมเปนเสนทางการคาขายระหวาง พมา ไทย จีน 

และอินเดียก็เปนได เพราะสินคาของทุกประเทศตกทอดมาสูรุนลูกหลานซ่ึงไดรับจากบรรพบุรุษท่ีอยู

ในสมัยนั้นดวย ตอมาเม่ือมีกลุมคนไท-ยวน (ไต) เขามามากเขา อํานาจของลัวะจึงหมดไป แตลัวะเริ่ม

เรืองอํานาจข้ึนมาใหมอีกครั้งในยุคสมัยของพญามังรายซ่ึงถือวาเปนเชื้อสายลัวะเหมือนกัน 

ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร เชน คิชฌกูฏ ในวิหารของวัดยางหลวง พระเจาตน

หลวง วัดกองกาน พระพุทธรูปหลอดวยสัมฤทธิ์ ศิลปะตระกูลชางเชียงแสนและตระกูลชางสุโขทัยซ่ึงมี

อายุเกิน ๕๐๐  ปข้ึนไป ดังนั้น เมืองแจมก็นาจะตั้งมาไมต่ําวา ๕๐๐ ป ราว ๆ ปลายพุทธศตวรรษท่ี 

18 (พ.ศ. 1800) สิงหนวตัิกุมารไดพากลุมคนไท-ยวนอพยพมาจากยูนนานทางตอนใตของจีน ยึด

อํานาจจากลัวะในสมัยปูจาวลาวจก (ลวจักราช) บรรพบุรุษของพญามังราย แลวสรางเมืองใหมในพ้ืนท่ี

ท่ีมีชนพ้ืนเมืองลัวะอาศัยอยูกอน แตอาศัยการวางตนเปนผูท่ีมีวัฒนธรรมสูงกวาลัวะ ตอมาเม่ือกลุมคน

ไทเสื่อมอํานาจลง ปูจาวลาวจกจึงสถาปนาตนเองเปนปฐมกษัตริย กลุมคนไทจึงกระจัดกระจายกันไป

คนละทิศคนละทาง ซ่ึงตามประวัติของเมืองแจมท่ีกลาวไววาเริ่มมีคนไทเขามา ก็คงจะในสมัยของสิง

หนวัติกุมารนั่นเอง เพราะประวัติของเมืองแจมก็มีเรื่องราวท่ีเก่ียวของกับสิงหอยูเหมือนกัน แลวถาเรา

ลองมานับปกันแลว ปนี้ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๑๘๐๐ จะไดประมาณ ๗๖๐ ป ซ่ึงก็ใกลเคียงกับอายุของ

หลักฐานท่ีอยูตามวัดตาง ๆ เชน คิชฌกูฏ 

ตอมามีคนไทยพ้ืนท่ีราบท้ังจากอําเภอจอมทองและอําเภอสันปาตองเขามาหากิน

และตั้งถ่ินฐานอยูตามท่ีราบลุมน้ําแมแจม และไดรับการยกฐานะเปนอําเภอเม่ือป พ.ศ. ๒๔๕๑ ตั้งชื่อ

วา อําเภอเมืองแจมและเปลี่ยนชื่อเปน อําเภอชางเค่ิง ในป พ.ศ. ๒๔๖๐ ปจจุบันชางเค่ิงเปนชื่อตําบล

หนึ่งในอําเภอแมแจม) ตั้งท่ีวาการอําเภอท่ีบานหมูท่ี 4 ตําบลทาผา มีนายชื่นดํารงตําแหนงนายอําเภอ 

แตขณะนั้นราษฎรอดอยากขาดแคลนและไมนิยมการปกครองท่ีมีการเก็บภาษีอากร ในท่ีสุดจึงมี

ราษฎรกลุมหนึ่งเขาปลนท่ีวาการอําเภอและทํารายนายอําเภอจนเสียชีวิต ทางราชการจึงไดยายท่ีวา
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การอําเภอไปอาศัยท่ีวัดชางเค่ิงเพ่ือความปลอดภัย มีนายสนิทเปนนายอําเภอจนกระท่ังป พ.ศ. ๒๔๘๑

ทางราชการไดลดฐานะลงเปนก่ิงอําเภอ และตั้งชื่อวา ก่ิงอําเภอแมแจม ข้ึนกับอําเภอจอมทอง และ

เม่ือป พ.ศ. ๒๔๙๙ ไดรับการยกฐานะเปน อําเภอแมแจม และ เม่ือวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ ไดมี

การแบงพ้ืนท่ีของตําบลแจมหลวง ตําบลบานจันทร และ ตําบลแมแดด ออกไปจัดตั้ง อําเภอกัลยาณิ

วัฒนา จึงทําใหอําเภอแมแจม มี ๗ ตําบล จนถึงปจจุบัน 

๑.๓ การแบงเขตการปกครอง 

๑.๓.๑ การปกครองสวนภูมิภาค 

 อําเภอแมแจมแบงเขตการปกครองยอยออกเปน ๗  ตําบล ๑๐๔ หมูบาน 

ไดแก 

ตารางท่ี ๔ ขอมูลจํานวนหมูบานและประชากรแบงตามรายตําบล 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อตําบล อักษรโรมัน จํานวน
หมูบาน 

ประชากร
ท้ังหมด 

ประชากรแยกตามสวน
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2559) 

๑ ชางเค่ิง Chang Khoeng 19 10,789 2,691   (ทต. แมแจม) 
8,098 (อบต. ชางเค่ิง) 

๒ ทาผา Tha Pha 10 4,924 4,924 (ทต. ทาผา) 
๓ บานทับ Ban Thap 13 6,389 6,389 (อบต. บานทับ) 
๔ แมศึก Mae Suek 17 12,598 12,598 (อบต. 

แมศึก) 
๕ แมนาจร Mae Na Chon 19 10,954 10,954 (อบต. 

แมนาจร) 
๖ ปางหินฝน Pang Hin Fon 14 7,192 7,192 (อบต. ปางหิน

ฝน) 
๗ กองแขก Khong Khaek 12 6,669 6,669 (อบต. กองแขก) 
   104 59,515 7,615 (เทศบาล) 

51,900 (อบต.) 
 

๑.๓.๒ การปกครองสวนทองถ่ิน 

ทองท่ีอําเภอแมแจมประกอบดวยองคการปกครองสวนทองถ่ิน ๘ แหง ไดแก 

๑. เทศบาลตําบลแมแจม ครอบคลุมพ้ืนท่ีบางสวนของตําบลชางเค่ิง 

๒. เทศบาลตําบลทาผา ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลทาผาท้ังตําบล 

๓. องคการบริหารสวนตําบลชางเค่ิง ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลชางเค่ิง (เฉพาะนอก

เขตเทศบาลตําบลแมแจม) 

๔. องคการบริหารสวนตําบลบานทับ ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลบานทับท้ังตําบล 
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๕. องคการบรหิารสวนตําบลแมศึก ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลแมศึกท้ังตําบล 

๖. องคการบริหารสวนตําบลแมนาจร ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลแมนาจรท้ังตําบล 

๗. องคการบริหารสวนตําบลปางหินฝน ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลปางหินฝนท้ังตําบล 

๘. องคการบริหารสวนตําบลกองแขก ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลกองแขกท้ังตําบล 

๒.ถอดบทเรียนแนวทางการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันอําเภอแมแจม  

ในชวง ป พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 

อําเภอแมแจมเปนพ้ืนท่ียุทธศาสตรสําคัญดานทรัพยากรธรรมชาติปาไมตนน้ําลําธารของ

ประเทศไทยเพราะผืนปาแมแจมกอกําเนิดลําน้ําแมแจม ซ่ึงเปนลําน้ําสาขาสําคัญของแมน้ําปง ใหน้ํา

รอยละ ๔๐ แกแมน้ําปงและรอยละ ๑๗ แกแมน้ําเจาพระยา อําเภอแมแจมมีขนาดพ้ืนท่ีใหญท่ีสุดใน

จังหวัดเชียงใหมและมีขนาดใหญเปนอันอับ ๔ ของประเทศไทย พ้ืนท่ีโดยรวมท้ังหมด ประมาณ  ๑.๗ 

ลานไร แบงเปนพ้ืนท่ีราบเพียงรอยละ ๑๐ ท่ีราบเชิงเขารอยละ ๒๐ และเปนภูเขาสูงรอยละ ๗๐ 

สามารถแบงพ้ืนท่ีการใชประโยชนออกเปน ๓ สวนสําคัญ คือ 

๑.พ้ืนท่ีปาอนุรักษประมาณ ๓.๑ แสนไร หรือรอยละ ๑๘ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด แบงเปนอุทยาน

แหงชาติ ๓ แหง ดังนี้ 

อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท ประมาณ ๗ หม่ืนไร 

อุทยานแหงชาติออบหลวง  ประมาณ ๓ หม่ืนไร 

อุทยานเตรียมการแมโถ  ประมาณ ๒.๑ แสนไร 

๒.พ้ืนท่ีมีเอกสารสิทธิ์ ประมาณ ๒.๕  หม่ืนไร หรือรอยละ ๒ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด แบงเปน 

โฉนด  นส.๓ นส.๓ ก. ใบจอง   ประมาณ   ๑.๕ หม่ืนไร 

สปก.                             ประมาณ    ๖   พันไร 

นิคมสหกรณการเกษตร          ประมาณ    ๕.๕ พันไร 

๓.พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ๑,๓๖๕,๐๐๐ ไร หรือรอยละ ๘๐ ในพ้ืนท่ีปาสวนนี้มีประชากร

อาศัยและเขาไปทํากินประมาณ ๔.๕ แสนไร หรือ ๓๓ เปอรเซ็นต 

 
ภาพท่ี ๕ สัดสวนการจัดแบงพ้ืนท่ีการใชประโยชนในท่ีดิน 
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อําเภอแมแจมแบงอาณาเขตการปกครองเปน ๗ ตําบล ๑๐๔ หมูบาน มีประชากร แบง

ออกเปน ๔ ชนเผา คือคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ลั้ว มง และคนเมือง รวมท้ังสิ้น ๕๙,๗๓๔ คน 

๒.๑ สถานการณท่ัวไป  

ปญหาไฟปาหมอกควันทางภาคเหนือเปนปญหาท่ีสงผลกระทบกับสุขภาพอนามัย สราง

ปญหาใหกับการจราจรท้ังทางอากาศ ทางบกและสงผลกระทบตอเนื่องไปถึงภาพลักษณดานการ

ทองเท่ียว เศรษฐกิจของคนในภูมิภาค เปนปญหาท่ีลุกลามบานปลายมายาวนานกวา ๑๐ ป และเปน

วงจรซํ้าซากท่ีจะเกิดข้ึนในชวงฤดูรอนกอนเขาสูชวงฤดูฝน จนจังหวัดเชียงใหมตองประกาศใหปญหา

ไฟปาหมอกควันเปนวาระจังหวัดมา 4 ปติดตอกันและในป 2559 รัฐบาลไดเตรียมประกาศใหเปน

วาระชาติ 

คาจุดความรอน (Hospots) เม่ือป พ.ศ.๒๕๕๘ในพ้ืนท่ีอําเภอแมแจมแบงไดดังนี้ 

๑ ม.ค. - ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๘ จาํนวน ๔๒๗ จุด (อันดับ ๑ ของจังหวัดเชียงใหม) 

๑๖ ก.พ.- ๑๖ เม.ย. ๒๕๕๘  จํานวน ๓๗๖ จุด (อันดับ ๒ ของจังหวัดเชียงใหม)  

 
ภาพท่ี ๖ สถานการณไฟปาแบงเปนรายเดือนและรายอําเภอ ป พ.ศ.๒๕๕๘ 
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๒.๒ สาเหตุสําคัญ 

วิถีชีวิตของชาวบานและเกษตรกรท่ีถือปฏิบัติสั่งสมกันมายาวนานและรูปแบบการทํา

การเกษตรท่ีเปลี่ยนแปลงไปในชวง ๑๐ ปหลัง 

๒.๒.๑ เกษตรกรเผาวัสดุเหลอืใชทางการเกษตร โดยเฉพาะพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 

จํานวน ๑.๓ แสนไร และพ้ืนท่ีไรนาอ่ืน ๆ  

๒.๒.๒ พวกเขาปาลาสัตว จุดไฟแลวไมดับ หรือจุดไฟลาสัตวหรือจุดไฟหาของปา เชน 

เห็ดเผาะ ผักหวาน ไขมดแดง เปนตน 

๒.๒.๓ การเผาบุกรุกปาเพ่ือเพ่ิมท่ีดินทํากินใหกับตนเองโดยอางความยากจน 

 

๒.๓ การดําเนินการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน (แมแจมโมเดล) ป พ.ศ.

๒๕๕๙   

แบงออกเปน ๓ มาตรการสําคัญ คือ 

๑.มาตรการกอนเกิดเหตุ (ปองกัน) ต.ค..๕๘  – ๑๕ ก.พ. ๕๙ 

๒.มาตรการชวง 60 วันอันตราย (รับมือ) ๑๕ ก.พ. – ๑๕ เม.ย.๕๙ 

๓.มาตรการหลัง 60 วันอันตราย (สรางความยั่งยนื) หลัง ๑๕ เม.ย.๕๙  

๒.๓.๑ มาตรการกอนเกิดเหตุ 

แบงออกเปน 4 ดาน คือ 

ดานการบริหารจัดการ 

๑. จัดตั้งศูนยเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหามลพิษหมอกควัน ระดับอําเภอ 

ตําบลและระดับหมูบานเพ่ือใหมีผูรับผิดชอบในการทําหนาท่ีปองกันและแกไขปญหาครอบคลุมท้ัง

อําเภอ 

๒. ประกาศตั้งคณะกรรมการประชารัฐเพ่ือบูรณาการทุกภาคสวน รัฐ ประชาชน 

เอกชน สื่อมวลชน นักวิชาการรวมพลังจัดการกับปญหาไฟปาหมอกควันท่ีสั่งสมมานานนับ ๑๐ ป 

๓. วิเคราะหกําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดไฟปา โดยนําขอมูล Hot spots ในอดีต 

๔ ปยอนหลังมาพิจารณากําหนดหมูบานท่ีมีการเกิดไฟปาทุกป เปนสีแดง ๕๒ หมูบาน หมูบานท่ีมี

ปญหาหมอกควันเกิดข้ึนไมครบทุกปแตอาจเกิดคาความรอนปละครั้งหรือสองปครั้งหรือนานๆครั้งเปน 

สีเหลือง จํานวน ๔๐ หมูบานและหมูบานท่ีไมเคยเกิดจุดความรอนเลยตลอด ๔ ป เปนสีเขียว จํานวน 

๑๒ หมูบาน  
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ภาพท่ี ๗ การประชุมคณะกรรมการประชารัฐแมแจมเพ่ือบูรณาการแกไขปญหาปาไม ท่ีดินกับชุมชน 

และปญหาหมอกควันและไฟปาระดับอําเภอ โดยมีนายอําเภอแมแจมเปนประธาน ประกอบดวย สวน

ราชการท่ีเก่ียวของท้ังสวนจังหวัด และอําเภอ ภาควิชาการ อาจารยจาก ม.เชียงใหม ม.แมโจ 

ภาคเอกชน CP หอการคา สมาคมกลุมผูผลิตอาหารสัตว ภาคประชาสังคม NGO ฯลฯ 

 
ภาพท่ี ๘ การประชุมคณะกรรมการประชารัฐแมแจมเพ่ือบูรณาการแกไขปญหาปาไม ท่ีดินกับชุมชน 

และปญหาหมอกควันและไฟปาระดับอําเภอ โดยมีนายอําเภอแมแจมเปนประธาน ประกอบดวย สวน

ราชการท่ีเก่ียวของท้ังสวนจังหวัด และอําเภอ ภาควิชาการ อาจารยจาก ม.เชียงใหม ม.แมโจ 

ภาคเอกชน CP หอการคา สมาคมกลุมผูผลิตอาหารสัตว ภาคประชาสังคม NGO ฯลฯ 
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ภาพท่ี ๙  การวิเคราะหขอมูล ๔ ปยอนหลังเพ่ือหาพ้ืนท่ีเกิดไฟปาซํ้าซากในเขตอําเภอแมแจม 

 

 ๔ จัดตั้งทีมงานอาสาสมัครในระดับหมูบาน ๆ ละ ๒๕ คน เพ่ือเปนกําลัง

หลักในการเขาถึงพ้ืนท่ีและชวยเหลือ เจาหนาท่ี ผูใหญบานและสมาชิก อบต. ในการประชาสัมพันธ 

ลาดตระเวน ดับไฟปา อยูเวรยามและการติดตอสื่อสารประสานงานการเขาสูพ้ืนท่ีไฟปา 

 

 
ภาพท่ี ๑๐ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมตรวจเยี่ยมใหกําลังใจทีมดับไฟปา 
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ภาพท่ี ๑๑ การฝกซอมดับไฟปาใหทีมระดับหมูบานในรับชมและนําไปปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี 

 

 ๕. สํารวจทรัพยากรในการจัดการปญหา อาทิ คน งบประมาณ วัสดุ

อุปกรณดับไฟปา จัดทําบัญชีผูมีพฤติกรรมการเขาปาเพ่ือลาสัตว เปนตน 

 ๖. จัดตั้งวอรรูม เพ่ือเปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูล ประสานงาน 

ติดตอสื่อสาร จัดสรรทรัพยากรในการบริหารจัดการปองกันและแกไขปญหาไฟปา 

 ๗. ประสานขอรับการสนับสนุนและดําเนินการมอบเงินทุนหมอกควันไฟปา

ระดับตําบลและหมูบาน โดยงบของราชการและภาคเอกชน CP รวมกันมอบให ตําบลละ ๑๐,๐๐๐ 

บาท หมูบานละ ๕,๐๐๐ บาท และประกาศมอบเงินรางวัลหากหมูบานใดไมมีคาจุดความรอน 

(Hotspots) หรือลดลงไดรอยละ ๒๐ จากปท่ีแลว  

๘. จัดการประชุมชี้แจงขอความรวมมือหัวหนาสวนราชการ องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ผูนําทองถ่ิน กํานัน ผูใหญบาน ผูนําศาสนา ผูบริหารสถานศึกษา และดําเนินกลยุทธ

ประชาสัมพันธเพ่ือสรางความรู ความเขาใจและวางแผนรับมือสถานการณหมอกควันและไฟปาโดย

การประชุมชี้แจงกับประชาชนอยางตอเนื่องตั้งแตเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนกุมพาพันธ ๒๕๕๙  
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ภาพท่ี ๑๒ การประชุมเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาระดับอําเภอ 

 

 
ภาพท่ี ๑๓ กิจกรรมการรณรงคเปดตัวชวงควบคุมพิเศษ ๖๐ วันอันตรายหามจุดไฟ 
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ภาพท่ี ๑๔ กิจกรรมการรณรงคเปดตัวชวงควบคุมพิเศษ ๖๐ วันอันตรายหามจุดไฟ 

 

ดานการประชาสัมพันธ 

๑. จัดชุดปฏิบัติการประจําตําบลเขาทําการประชุมชี้แจงราษฎรในระดับหมูบาน

ทุกหมูบาน     

๒. เตรียมพรอมผูนําชุมชน โดยการประชุมชี้แจงคณะกรรมการหมูบาน(กม.) 

เพ่ือใหทราบนโยบายของทางจังหวัดโดยเฉพาะหมูบานสีแดงตองใหชุดปฏิบัติการประจําตําบลลงพ้ืนท่ี

ชี้แจงและขอความรวมมือในการรวมกันปองกันและแกไขปญหาเปนกรณีพิเศษ  

๓. การประชาสัมพันธประชาชนในพ้ืนท่ีใหงดเผา และเฝาระวังในหวง ๖๐ วัน 

ตั้งแต วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ถึง ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ โดยการทําปาย สื่อประชาสัมพันธเปน

รายตําบลและหมูบาน และสื่อทุกแขนง 
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ภาพท่ี ๑๕ ตัวอยางปายรณรงคท่ีออกแบบใหเขาใจงายและเหมือนกันท่ัวท้ังอําเภอติดตามสถานท่ี

สําคัญเพ่ือขอความรวมมือในชวงควบคุมพิเศษ  

 

 
ภาพท่ี ๑๖ การรวมออกรายการวิทยุชุมชนของผูนําในระดับตาง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธขอความรวมมือ

อยางสมํ่าเสมอ 
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ดานลดปริมาณเช้ือเพลิงแบบประชารัฐแมแจมโมเดล (เชิงปองกัน) 

๑. มาตรการลดปริมาณเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีการเกษตรเนนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการลดเช้ือเพลิง  มาตราลดเช้ือเพลิง 

๑.โครงการหยุดเผาพ้ืนท่ีการเกษตร เปาหมาย 

๑.๑ หม่ืนไร โดยสงเสริมการไถกลบตอซังทํา

ปุยหมัก(กรมสงเสริมการเกษตร, กรมพัฒนา

ท่ีดิน ,สวทช.และกลุม CP)  

๒.จัดระเบียบชิงเผาพ้ืนท่ีท่ีเหลือ ๙ หม่ืนไร ซ่ึง

เปนพ้ืนท่ีลาดชันเชิงเขา  

( ปกครองอําเภอรวมกับทองถ่ิน สนง.เกษตรฯ

,กลุม NGO) 

๓.การจัดทําฝายเพ่ิมความชุมชื่น การทําแนว

กันไฟและชิงเผาในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติและ

ปาอนุรักษท่ีอยูติดตอกับชุมชนและเปนพ้ืนท่ี

เสี่ยงท่ีจะเกิดไฟปารุนแรง(กรมปาไมและกรม

อุทยานฯ) 

 ๑.โครงการรณรงคเปนอาหารโค กระบือ จํานวน   

   ๒.๔ หม่ืนตัว เปาหมาย ๑ หม่ืนตัน (กรมปศุสัตว) 

๒.โครงการหมักอาหารโคกระบือ เปาหมาย ๔๘๐  

  ตัน ( สวทช.,กระทรวงวิทยฯ,ปกครองอําเภอ,  

  เทศบาลทาผา) 

๓.ปุยหมักอินทรีย ๒,๐๐๐ ตัน(พัฒนาท่ีดิน,สนง. 

   เกษตร,ทองถ่ิน,ม.แมโจ) 

๔.โครงการตั้งโรงงานเชื้อเพลิงอัดแทง วันละ ๘ ตัน  

  ( กรมพลังงาน,ม.เชียงใหม,สหกรณเกษตรแมแจม) 

๕.อัดฟอนจําหนายนอกพ้ืนท่ีอําเภอ ๑ แสนกอน    

   ๒.๕ พันตัน(ภาคเอกชน) 

๖.ขนไปใหกลุมพลังงานทดแทนนอกอําเภอเปาหมาย 

๒๐,๐๐๐ ตัน (ภาคเอกชน) 

๗. Reuse  โดยการเพาะเห็ด,ทํากระทง, กรอบรูป, ฝา

, เพดาน, กระดาษฯลฯ(เครือขายสถานศึกษา 

,NGO,สวทช., 

ภาพท่ี ๑๗ สรุปโครงการ/กิจกรรม ลดปจจัยเสี่ยงโดยการลดปริมาณเชื้อเพลิงในพืนท่ีการเกษตรและ

พ้ืนท่ีเขตปา 

พืน้ที่ปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ๑.๑ แสนไร่ 

เศษวัสดุเหลือใช้ ๙.๕ หม่ืนตัน 
ในอดีตจะเผาทิง้ร้อยละ ๙๐ 

   
ไรข้าวโพด 

ต้น ตอ ใบ ปริมาณ ๖ หม่ืนตัน 

จุดโม่ ๓๖ จุด 
ซัง ใบ ๓.๕ หม่ืนตัน 



48 
 

 ๑.๑ โครงการลดเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีไรขาวโพด ตน ตอ ใบ โดยทําโครงการ

หยุดการเผาในไรนา ดวยการสงเสริมการพนสารหมักชีวภาพและไถกลบในพ้ืนท่ีราบ เปาหมาย 

๑๑,๐๐๐ ไร พ้ืนท่ีท่ีเหลือเปนเชิงเขาใหจัดระเบียบการเผากอน ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ โดย สนง.

เกษตรอําเภอและ สนง.พัฒนาท่ีดินฯ กลุมบริษัท CP รับผิดชอบ  

 
ภาพท่ี ๑๘ ภาพเปดตัวโครงรณรงคการหยุดเผาในไรนา 

 
ภาพท่ี ๑๙ การรณรงคไถกลบตอชังเพ่ือใหเปนปุยโดยไมใชการเผาแบบเดิม 
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๑.๒ สงเสริมการนําเปลือกซังขาวโพด ณ จุดโม ๓๖ จุด ไปเปนอาหารโค 

กระบือ จํานวน ๒๔,๐๐๐ ตัว ๆ ละ ๕ กิโลกรัมตอวัน เปาหมาย ๑ หม่ืนตัน โดยปศุสัตวอําเภอแมแจม

ดําเนินการ 

 
ภาพท่ี ๒๐ การสงเสริมเกษตรกรใหนําเปลือกขาวโพดสดมาเปนอาหารโคกระบือโดยไมใหนําไปเผา 

 

๑.๓ โครงการนํารองปรับปรุงศูนยเรียนรูและศูนยหมักอาหารโคกระบือ จาก

วัสดุเหลือใชทางการเกษตร(ขาวโพด)เพ่ือแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาโดยใชงบพัฒนาจังหวัด 

๔๗๐,๐๐๐ บาท กอสรางท่ี ตําบลทาผา อําเภอแมแจมเปาหมายลดซังและเปลือกขาวโพดเดือนละ 

๑๖๐ ตัน จํานวน ๓ เดือน รวม ๔๘๐ ตัน ดําเนินการโดย สนง.วิทยาศาสตรฯ เชียงใหม,สวทช.,

มหาวิทยาลัยเชียงใหม,ปกครองอําเภอแมแจม,เทศบาลตําบลทาผา 
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ภาพท่ี ๒๑ และ ๒๒  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมตรวจเยี่ยมโรงหมักอาหารโคกระบือ 

จากเปลือกและซังขาวโพด 

 

๑.๔ ทําปุยหมักจากเปลือกขาวโพด ๑,๙๐๐ ตัน (โดยแบงเปน สนง.เกษตร 

๓๒๐ ตัน และ อบต. ๘๐ ตันพัฒนาท่ีดิน ๑,๕๐๐ ตัน) โดยใชสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ 

และสูตรแมโจแบบไมกลับกอง  
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ภาพท่ี ๒๓,๒๔,๒๕,๒๖ และ ๒๗ ภาพกิจกรรมการทําปุยหมักจากเปลือกขาวโพดดวยวิธีการตาง ๆ  

 

๑.๕  นําเปลือกขาวโพด มาอัดแทงเพ่ือนําไปสงสหกรณโคนมนอกพ้ืนท่ี

จังหวัดเชียงใหมโดย หจก.สาโรสฟารม   โดย ๑ มัดมีน้ําหนักประมาณ ๒๐-๒๕ กิโลกรัม ตั้งเปาไว 

๑๐๐,๐๐๐ กอน  รวมเปนปรมิาณ ๒ ลาน – ๒.๕ ลานกิโลกรัม หรือ ๒ พันตัน – ๒.๕ พันตัน  
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ภาพท่ี ๒๘,๒๙ และ ๓๐  นําเปลือกขาวโพด มาอัดแทงเพ่ือนําสงออกไปนอกพ้ืนท่ีโดยไมเผา 

 

๑.๖ เรงสรางโรงงานผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากชีวมวล โดยนาํเปลือกและ    

ซังขาวโพดมาทําเปนเชื้อเพลิงอัดแทง (เปาหมาย ป ๒๕๕๘ ตั้งโรงงานขนาดเล็ก ๒๑๖ ตัน/เดือน หรือ 

๖๕๐ ตัน/๓ เดือน โดยกระทรวงพลังงานและมหาวิทยาลัยเชียงใหมรวมกับสหกรณการเกษตรแมแจม 

จํากัด)  



54 
 

 

 
ภาพท่ี ๓๑ และ ๓๒  การนําเปลือก ซัง ขาวโพด มาอัดเปนเม็ดและบรรจุใสถุง 

เพ่ือนําสงออกไปจําหนายนอกพ้ืนท่ีโดยไมเผา 

 

๑.๗ บริษัทญาณเดช รุงเรือง จํากัด รับทราบขาวไดประสานงานขอเขามาขน

ชังและเปลือกขาวโพด ณ จุดโม เพ่ือนําเอาไปทําปุยหมักและสงใหกับบริษัทสหโคเจน จํากัด สงผลให

ปริมาณเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร(เปลือกและซังขาวโพด) ณ จุดโม ๓๖ จุด ประมาณ 

๒๐,๐๐๐ ตัน ลดจํานวนลงอยางรวดเร็วตามลําดับ 
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ภาพท่ี ๓๓,๓๔ และ ๓๕  ประสานงานบริษัทเอกชนนอกพ้ืนท่ีเขามาขนเปลือก 

และซังขาวโพดเลี้ยงสัตวออกไปนอกพ้ืนท่ีโดยไมเผา  
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๑.๘ โครงการ REUSE หลากหลายโครงการ เชน โครงการเพาะเห็ดเพ่ือเปน

อาหารกลางวันในโรงเรียนราชประชานุเคราะห 31,สงเสรมิทํากระทงในประเพณีลอยกระทง,กรอบ

รูป , ฝาเพดาน, กระดาษ ฯลฯ  (โดยเครือขายสถานศึกษาครู นักเรียน ผูปกครอง และ สวทช. , 

มหาวิทยาลัยแมโจ ) 

 

 

 
ภาพท่ี ๓๖,๓๗ และ ๓๘ ภาพกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนและชาวบาน 

นําเอาเปลือกขาวโพดไปทําประโยชน 
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ภาพท่ี ๓๙   การนําเปลือก ซังขาวโพด มาทําเปนแทงเพาะเห็ดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๑ 

 

๑.๙ แผนจัดระเบียบการลดปริมาณเชื้อเพลิง (ชิงเผา) ตั้งแตวันท่ี ๑๐ เดือน

มกราคม ถึงวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ๒๕๕๙ มีการจัดทําแผนการจัดระเบียบลดปริมาณเชิงเพลิงในพ้ืนท่ีปา

(ชิงเผา)ในเขตปาอนุรักษและปาสงวนท่ีสุมเสี่ยงตอการเกิดไฟปา และในพ้ืนท่ีการเกษตรตองนําเศษ

วัสดุเหลือใชทางการเกษตรท่ีเหลือจากขอ ๓.๑ – ๓.๗ คือ ตน ตอ ใบ ประมาณ ๕ หม่ืนตัน มาจัด

ระเบียบการชิงเผาโดยมีกติกา ๔ ขอคือ  

๑.ตองแจงพ้ืนท่ี พิกัด จํานวนขนาดพ้ืนท่ี ใหอําเภอทราบกอน ๓ วัน 

๒.ตองจัดทําแนวกันไฟ 

๓.ตองเผาจากบนลงลาง สูงมาต่ํา 

๔.ตองควบคุมการเผาอยาใหลุกลามไปจากท่ีแจงขออนุญาต 

 

ดานอ่ืนๆ 

๑ การจัดทําแนวกันไฟในพ้ืนท่ีปาอนุรักษและปาสงวน   

๒. โครงการสงเสริมเพ่ิมความชุมชื่นในพ้ืนท่ีปาโดยการสรางฝายชะลอน้ําในพ้ืนท่ี

เพ่ือเพ่ิมความชุมชื้นและกักเก็บน้ํา จํานวน ๔๐๐ แหง  

๒.๓.๒ มาตรการรับมือ ชวง ๖๐ วันอันตราย   

ดวยสภาพพ้ืนท่ีอําเภอแมแจมท่ีกวางใหญ ประมาณ  ๑.๗ ลานไร และเปนภูเขา

สูงกวารอยละ ๗๐ประกอบกับวิถีชีวิตของคนเมืองแจมท่ีทําการเกษตรแบบนิยมการเผาไรนาและ

อาศัยอยูกับปามายาวนานนับรอยป จึงเปนเรื่องทาทายอยางยิ่งท่ีจะหามไมใหมีการจุดไฟเผาปาและไร

นาโดยเฉพาะในหวงกอนถึงฤดูฝน แตเพ่ือใหคําสั่งหามการเผาชวง ๖๐ วัน คือตั้งแต ๑๕ กุมภาพันธ 
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ถึง ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ บรรลุผล จังหวัดไดกําหนดใหนายอําเภอเปนผูบังคับบัญชาทุกหนวยงานใน

พ้ืนท่ีชวงเหตุการณไฟปาหมอกควัน (Area Based Approach & Incident Command System 

:ICS) สามารถบังคับบัญชากําลังพลในพ้ืนท่ีและประสานงานกําลังพลนอกพ้ืนท่ีใหบูรณาการและเขาไป

จัดการกับเหตุการณในพ้ืนท่ีอําเภอไดตลอดชวง ๖๐ วัน อําเภอจึงไดแบงพ้ืนท่ีในการรับมือกับ

สถานการณท่ีจะเกิดข้ึนออกเปน ๓ สวนสําคัญคือ 

๑.พ้ืนท่ีปาอนุรักษ ๓.๑ แสนไร หัวหนาอุทยานฯ รับผิดชอบพ้ืนท่ีแบงเปน  

- อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท ประมาณ ๗ หม่ืนไร 

- อุทยานแหงชาติออบหลวง ประมาณ ๓ หม่ืนไร 

- อุทยานเตรียมการแมโถ ประมาณ ๒.๑ แสนไร 

๒.พ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ ๒.๕  หม่ืนไร องคกรปกครองทองถ่ินรับผิดชอบ แบงเปน  

- โฉนด  สน.๓ สน.๓ ก. ใบจอง  ประมาณ   ๑.๕ หม่ืนไร 

- สปก.                               ประมาณ   ๖ พันไร 

- นิคมสหกรณการเกษตร           ประมาณ   ๔ พันไร 

๓.พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ๑,๓๖๕,๐๐๐ ไร ถาเปนพ้ืนท่ีอยูอาศัยและทํา

การเกษตรประมาณ ๔.๔ แสนไร หรือ ๒๖ เปอรเซ็นต องคกรปกครองทองถ่ินและกํานัน ผูใหญบาน

รับผิดชอบ นอกนั้นเปนพ้ืนท่ีปาสงวนท่ียังไมมีการบุกรุก หนวยปองกันรักษาปาฯ เปนผูรับผิดชอบ โดย

พ้ืนท่ีท้ังอําเภอมีนายอําเภอเปนผูรับผิดชอบท้ังอําเภอ(Single Command Structure) 

 

 
ภาพท่ี ๔๐ สัดสวนการจัดแบงพ้ืนท่ีการใชประโยชนในท่ีดินตามการสํารวจจริง  
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๒.๓.๓ มาตรการสรางความยั่งยืน 

จากการศึกษาพบวา ภายหลังจากจบหวงระยะเวลา ๖๐ วันอันตราย หรือหลัง

วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ทีมประชารัฐแมแจมไดเรียกรองใหมีการสรุป ประเมินผลและถอดบทเรียน

จากผลการดําเนินงานทันที เปรียบเหมือนการตีเหล็กในขณะรอนเพ่ือเตรียมวางแผนกลยุทธในการ

ปองกันและแกไขปญหาอยางยั่งยืนตอเนื่องไป ไมไดลงมือมาทํากันเฉพาะในชวงใกลเขาสูชวงวงจรของ

ปญหาแตมีการระดมสมองและเรงคนหาสาเหตุและเนนทํางานเชิงปองกันปญหา 

ทีมประชารัฐอําเภอแมแจม ไดมีการวิเคราะหหาสาเหตุเบื้องตนประเมินวาสาเหตุ

สําคัญของปญหาไฟปาหมอกควันนั้นมาจากการบุกรุกแผวถางขยายพ้ืนท่ีทํากินเขาไปในปาเพ่ือทํา

การเกษตรปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ือนํารายไดมาเลี้ยงปากเลี้ยงทอง การบังคับใชกฎหมายดําเนินคดีกับ

กลุมชาวบานผูบุกรุกเปนไปดวยความยากลําบาก เนื่องจากสวนใหญอางความยากจนและอางวาอยู

อาศัยกันมากอนมีการประกาศเขตปาสงวนแหงชาติ ป ๒๕๑๗ ซ่ึงขัดแยงกับขอมูลปจจุบันท่ีระบุวา

พ้ืนท่ีอําเภอแมแจมมีพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิเพียงแครอยละ ๒ ของพ้ืนท่ีท้ังหมดหรือ ๒.๕ หม่ืนไรเทานั้น 

นอกนั้นประชากรสวนใหญเกือบ ๕ หม่ืนคน ประมาณเกือบรอยหมูบานอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีปาสงวน

แหงชาติท้ังสิ้น  แนวเขตระหวางชุมชนท่ีอางวาอยูกอนประกาศเขตปากับแนวเขตปาสงวนแหงชาติไม

มีความชัดเจน กระบวนการตรวจสอบสิทธิการครอบครองตามมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ 

ผานไปเกือบ ๒๐ ปไมมีความคืบหนา  การนํานโยบายยึดคืนพ้ืนท่ีปามาปฏิบัติขาดระบบฐานขอมูล

แนวเขตท่ีชัดเจน การตรวจสอบสิทธิครอบครองในแตละหมูบานตําบลเปนไปดวยความลาชา สงผลให

ปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบชลประทานทําดวยความยากลําบากท้ังนี้เพราะหากยึดตาม

ระเบียบกฎหมายอยางเครงครัดทุกโครงการตองมีการยื่นขออนุญาตเขาทําประโยชนซ่ึงกระบวนการ

พิจารณาอนุญาตมีหลายข้ันตอนใชเวลาเปนปและเปนอํานาจของสวนกลางซ่ึงไมเขาใจบริบทในพ้ืนท่ี

อยางชัดเจนสงผลใหการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนท่ีตนน้ําแหงนี้เปนไป

ดวยความยากลําบาก ขออางหรือเหตุผลเรื่องความยากจนและการตอสูดิ้นรนทําการเกษตรเชิงเดี่ยว

ในพ้ืนท่ีปาเพ่ือเลี้ยงปากเลี้ยงทองของชาวบานและชุมชนจึงเปนขออางท่ีสรางความอึดอัดและความ

ยากลําบากในการจัดการปญหาเปนอยางยิ่ง 

เพ่ือสรางความยั่งยืนในการจัดการกับปญหาดังกลาว ประชารัฐแมแจมไดกําหนด

แผนยุทธศาสตรเบื้องตนไวดังนี้ 

๑. ตองเรงสรางระบบฐานขอมูลจําแนกแนวเขตพ้ืนท่ีปาไมกับชุมชนใหแลวเสร็จ

ภายใน ๓ ป ปจจุบันอําเภอแมแจม มีฐานขอมูลจําแนกพ้ืนท่ีปาไมกับชุมชนท่ีสมบูรณระดับครัวเรือน

แลว ๑๗ หมูบาน ตองเรงดําเนินการอีก ๘๗ หมูบานเพ่ือใหครบท้ัง ๑๐๔ หมูบานภายใน ๓ ป 

๒. ตองดําเนินการจัดระเบียบพ้ืนท่ีปาไมกับชุมชนแบบประชารัฐโดยใหทุกภาค

สวนไดมีสวนรวมในการดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๓ ป โดยพ้ืนท่ี ๆ ชาวบานอยูมากอนควรใหการ
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รับรองสิทธิและในพ้ืนท่ีท่ีใหการรับรองแลวรัฐควรเรงระดมพัฒนาระบบชลประทาน โครงสรางพ้ืนฐาน

ท่ีจําเปนเพ่ือใหการพัฒนาอาชีพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสรางความม่ังค่ังและม่ันคงใหชุมชนโดยเร็ว 

สวนพ้ืนท่ีบุกรุกเกินเลยไปจากแนวเขตท่ีนโยบายรัฐกําหนดตองเรงบังคับใชกฎหมายยึดพ้ืนท่ีคืน

โดยเร็ว พ้ืนท่ีใดท่ียากแกการบังคับใชกฎหมายควรกําหนดเปนพ้ืนท่ีพิเศษและนําเสนอฝายนโยบาย

เพ่ือผอนผันใหอยูภายใตระเบียบการครอบครองแบบมีเง่ือนไขและเขมงวดหากไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ี

กําหนดจะตองถูกยึดกลับคืนมาเปนของรัฐ  

 

 
 

ภาพท่ี ๔๑ และ ๔๒  แผนภาพยุทธศาสตรการแกไขปญหาการใชประโยชน 

ท่ีดินในเขตอําเภอแมแจม 
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ภาพท่ี ๔๓ ละ ๔๔  ภาพประชาสัมพันธการรณรงคมาตราสรางความยั่งยืนในพ้ืนทีปาตนน้ําแมแจม 
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ภาพท่ี ๔๕ และ ๔๖  โครงการสรางปาสรางรายไดแนวทางการใหชุมชนอยูรวมกับปาอยางยั่งยืน 

 

 
ภาพท่ี ๔๗ ตัวอยางการจัดระเบียบพ้ืนท่ีปาไมกับชุมชน เม่ือวันท่ี ๕ ธ.ค. ๒๕๕๘ นายอําเภอแมแจม

และหัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของไดรวมเปนสักขีพยานระหวางผูนําทองท่ี ทองถ่ินและหัวหนา

อุทยานแมโถ ในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงยุติการคัดคานท่ีมีมายาวนาน ๒๓ ป และแสดงเจตนา

ยินยอมยุติการคัดคานและเห็นควรกันพ้ืนท่ี ๒๑๘,๓๗๑ ไร เพ่ือประกาศเปนอุทยานแหงชาติแมโถ  

 

๓.การสงเสริมใหเกษตรกรเปลี่ยนการปลูกขาวโพดเปนพืชชนิดอ่ืน ๆ ท่ีมีความ

เหมาะสมกับพ้ืนท่ีปาตนน้ําลําธารหรือสงเสริมใหปลูกแบบถูกวิธี เนนปลูกในพ้ืนที ๆ มีเอกสารสิทธิ 

และปลูกแบบไมเผาเศษวัสดุเหลือใช  ท้ังนี้เพราะป พ.ศ.2557 อําเภอแมแจมมีพ้ืนท่ีการปลูก   
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ขาวโพดเลี้ยงสัตว ๑.๓ หม่ืนไร ป พ.ศ.๒๕๕๘ ปลูก ๑.๑ แสนไร เปาหมายภายใน ๕ ปนับจากนี้ไป

ตองลดพ้ืนท่ีการปลูกขาวโพดลงเหลือไมเกิน ๖ หม่ืนไร   

๔.การเรงปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษดิน น้ําปาใหกับประชาชนและชุมชนใน

พ้ืนท่ีปาตนน้ํา การทําการเกษตรตองลดการใชสารเคมี ตองมีความรู ความเขาใจ ทัศนคติ คานิยม

ความเชื่อและพฤติกรรมรักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สถานท่ีราชการทุกแหง โรงเรียนทุกโรงเรียน วัด

ทุกวัดตองเปน สถานท่ีราชการสีเขียว โรงเรียนสีเขียว วัดสีเขียว เชนเดียวกับโรงพยาบาลเทพรัตนเวช

ชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ท่ีสมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงตั้งพระปณิธานไวใหเปนโรงพยาบาล

สีเขียวตนแบบของการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

๕.เนนการทํางานในรูปแบบประชารัฐ โดยใหทุกภาคสวนท้ังรัฐ เอกชน และ

ประชาชนท่ีมีสวนเก่ียวของกับหวงโซของปญหาไดมีโอกาสเขามารับรู เรียนรู และรวมกันปองกันแกไข

ปญหาท่ีสลับซับซอนและหยั่งรากลึกมายาวนานเกือบทศวรรษ การแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ีควรเนน

ระดับอําเภอเปนพ้ืนท่ีทํางานรวมกันโดยใหนายอําเภอเปนผูบูรณาการและประสานความรวมมือกับทุก

ภาคสวน (Area Based Approach) เพ่ือใหการจัดการกับปญหาสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มองภาพไมกวางหรือแคบเกินไป ปองกันการทํางานซํ้าซอนกัน และกอใหเกิดพลังในการเขาไปจัดการ

กับปญหา และในชวงสถานการณไฟปาหมอกควันหรือชวงเผชิญเหตุเพ่ือความเปนเอกภาพในการ

บริหารงานในภาวะวิกฤติ ควรกําหนดใหนายอําเภอเปนผูควบคุมสั่งการกําลังพลท่ีมีอยูหลากหลาย

หนวยงานในพ้ืนท่ีและสามารถประสานกําลังพลนอกพ้ืนท่ีใหเขาไปรวมจัดการกับปญหาไดอยาง

รวดเร็ว ( Incident Command System :ICS ) 

๒.ผลงานการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปา ป ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙  ภายใตช่ือ

แผนงาน “แมแจมโมเดล” 

ชุมชนคนแมแจม มีประวัติการดํารงอยูและสืบเชื้อสายในพ้ืนท่ีบริเวณนี้มานานนับรอยป 

ปจจุบัน แบงเขตปกครองออกเปน ๗ ตําบล ๑๐๔ หมูบาน มีประชากรจํานวน ๕๙,๒๐๓ คน 

ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เดิมดํารงชีพดวยการทําการเกษตรแบบพอเพียงชุมชน

อยูกับปาแบบเก้ือกูลกันแตตอมาเม่ือระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและสังคมโลกาภิวัฒนแผกระจายขาม

ดอยอินทนนทมาถึงชุมชนคนแมแจม วีถีชีวิตและการประกอบอาชีพเริ่มเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะ ใน

หวง ๑๐ ปท่ีผานมากลายเปนการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะขาวโพดเลี้ยงสัตวจํานวน

มาก และในทุก ๆ ป กอนถึงฤดูฝนในปถัดไปปญหาการบุกรุกแผวถางปาเพ่ือขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกและ

ปญหาไฟปาหมอกควันก็จะเริ่มปะทุและทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนทุกป ๆ จนเปนท่ีกลาวขานไปท่ัว

ท้ังภูมิภาควาเปนอําเภอท่ีมีการจุดไฟเผาปามากท่ีสุดโดยเฉพาะในป ๒๕๕๘ ดาวเทียมตรวจพบจุด

ความรอน (Hospots) ในเขตอําเภอแมแจม สูงถึง ๓๘๔ จุด เม่ือไปผสมกับหมอกควันไฟปาในพ้ืนท่ีอ่ืน 

ๆ สงผลใหเกิดหมอกควันจํานวนมากพัดลอยเขาสูตัวเมืองเชียงใหม เกิดวิกฤติการณปญหาหมอกควัน

อยางหนักถึงข้ันนักบินมองไมเห็นลานบินทําใหไมสามารถนําเครื่องบินลงจอดท่ีสนามบินเชียงใหม                     
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ได จํานวน ๒ เท่ียวบิน กลายเปนขาวโดงดังไปท่ัวโลกสงผลเสียหายตอภาพลักษณและกระทบไปถึง

ธุรกิจทองเท่ียวซ่ึงเปนรากฐานสําคัญของระบบเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม นอกจากนั้นวิกฤติหมอกควัน

ไฟปาหมอกควันยังสงผลกระทบเปนลูกโซไปถึงปญหาสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตใจของคน

เชียงใหมอีกดวย ประชาชนในตัวเมืองเชียงใหมออกมาประทวงโจมตีการทํางานของหนวยงานราชการ

และไมพอใจชุมชนท่ีอาศัยอยูบนดอยโดยเฉพาะอําเภอแมแจมซ่ึงเปนอําเภอท่ีขนาดพ้ืนท่ีใหญท่ีสุด 

และมีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมากท่ีสุดในจังหวัดเชียงใหมกลายเปนจําเลยของสังคม ดังนั้นในชวง

ปลายป พ.ศ.๒๕๕๘ รัฐบาลและจังหวัดเชียงใหมจึงไดรวมกันกําหนดมาตรการเขมขนเพ่ือพิทักษเมือง

เชียงใหม สั่งการใหทุกสวนราชการและทุกอําเภอ โดยเฉพาะอําเภอแมแจมดําเนินมาตรการสําคัญ ๓ 

ดานคือ มาตราการปองกัน มาตรการรับมือและมาตรการสรางความยั่งยืน ในสวนของอําเภอแมแจม 

ไดรวมกับภาคีเครือขายทุกภาคสวนจัดต้ังเปนทีมประชารัฐแมแจมเพ่ือรวมพลังกันคิด รวมวางแผน

และรวมกันขับเคลื่อนในการปองกันและแกไขปญหารวมกันจนไดรับการกลาวขานเปน แมแจมโมเดล 

และประสบความสําเร็จสามารถสามารถลดจุดความรอนหรือ Hot Spots ในชวงรับมือหรือชวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๔๘ นายอําเภอแมแจมข้ึนรับรางวัลอําเภอท่ีปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาในป  

พ.ศ.๒๕๕๙ ดีท่ีสุด จากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี  

 

ควบคุมพิเศษ ๖๐ วันอันตรายคือระหวางวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ถึงวันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ ลงไดเกิน

ความคาดหมาย โดยเปรียบเทียบกับป พ.ศ.๒๕๕๘ ในหวงเวลาเดียวกัน อําเภอแมแจมมีจุดความรอน

หรือ Hot Spots สูงถึง ๓๘๔ จุด แตในป พ.ศ.๒๕๕๙ เราสามารถลดลงเหลือเพียง ๓๑ จุด หรือ

สามารถลดลงไดถึงกวารอยละ ๙๓ สงผลใหภาพรวมในวิกฤตการณปญหาหมอกควันไฟปาของท้ัง

จังหวัดเชียงใหมทุเลาเบาบางลงตามไปดวยคือลดลงถึงกวารอยละ ๕๓ เม่ือเทียบกับหวงเวลาเดียวกัน
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ของป พ.ศ.๒๕๕๘  เครื่องบินทุกเท่ียวบินสามารถบินลงจอดสนามบินเชียงใหมไดตามปกติ อําเภอแม

แจมไดรับรางวัลอําเภอท่ีมีผลงานการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาดีท่ีสุด ผูวาราชการ

จังหวัดเชียงใหมมอบรางวัลชนะเลิศให 100,000 บาท และฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี มอบโลหรางวัลให และทีมงานโฆษกรัฐบาล

ไดนําเสนอผลงานเรื่อง “แมแจมโมเดล” ในรายการเดินหนาประเทศไทยและทําเนียบรัฐบาลไดนํา

เรื่องราวไปลงในนิตยสาร STARTUP THAILAND 4.0  สื่อมวลชนท้ังทีวีและหนังสือพิมพหลายสํานัก

ไดนําเรื่องราวแมแจมโมเดลไปเผยแพรประชาสัมพันธ ตลอดจนนายอําเภอแมแจมไดรับรางวัล  “เหม

ราช” บุคคลตนแบบแหงป 2559 สาขาผูนําดานพิทักษปารักษาสิ่งแวดลอมตนแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๔๙ และ ๕๐  นายอําเภอแมแจมรับรางวัลจากผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและไดรับรางวัล 

“เหมราช” บุคคลตนแบบแหงป พ.ศ.๒๕๕๙ สาขาผูนําดานพิทักษปารักษาสิ่งแวดลอมตนแบบ 

  

๓.ผลงานการพลิกฟนพ้ืนปาสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน ภายใตช่ือแผนงาน “แมแจมโมเดลพลัส” 

 จากผลงานความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปา ทําใหไดรับความสนใจ

จากภาคีเครือขายมากมายและอําเภอแมแจมไดนําเสนอสาเหตุแหงปญหาหรือรากเหงาท่ีแทจริงของ

ปญหาใหผูนํารัฐบาลและหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงและกรมท่ีเก่ียวของไดรับรู และ

คณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบและเห็นชอบแนวทางการจัดการปาตนน้ําเสื่อมสภาพบนพ้ืนท่ีสูงชัน (เขา

หัวโลน) ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยกําหนดใหพ้ืนท่ีปาแมแจม

และพ้ืนท่ีปานานเปนพ้ืนท่ีนํารอง และตอมาจังหวัดเชียงใหม ไดมีประกาศแตงตั้งคณะกรรมการและ

คณะทํางานพลิกฟนผืนปาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหมข้ึน เพ่ือยุติปญหาหมอก

ควันไฟปาและปญหาการบุกรุกทําลายพ้ืนท่ีปาตนน้ําและการใชสารเคมีปริมาณสูงในพ้ืนท่ีปาตนน้ํา
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อยางยั่งยืน และเพ่ือสนองนโยบายคณะรัฐมนตรีและดําเนินการตามประกาศจังหวัดเชียงใหม อําเภอ

แมแจมไดบูรณาการทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ และไดรวมกันพิจารณากําหนดแนวทางการจัดการกับ

สาเหตุแหงปญหา โดยยึดหลักการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ยึดหลักทางสายกลางและการรักษา

สมดุลในทุกมิติท่ีเก่ียวของ จัดใหมีการทําบันทึกขอตกลงประชารัฐแมแจม โดยมีตัวแทนภาคราชการ 

เอกชน ประชาสังคมและประชาชนในระดับพ้ืนท่ีมารวมแสดงเจตนารมยในการขับเคลื่อน เม่ือวันท่ี 

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ และจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกันผานภาคีเครือขายท้ังราชการ เอกชน 

นักวิชาการ ประชาสังคมและประชาชนในระดับจังหวัดเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ประกาศเปน

อําเภอคุณธรรมปาตนน้ําตามรอยยุคลบาท และรวมกันจัดทําขอเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเปนกรอบ

ยุทธศาสตรการพลิกฟนพ้ืนปาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน ๗ ดาน โดยต้ังเปาใหปรากฎผลเปนรูปธรรมภายใน

ระยะเวลา ๕ ป โดยในปแรกจะเริ่มขับเคลื่อนในพ้ืนท่ีหมูบานนํารอง ๑๕ หมูบานกอนจะขยายไปยัง

หมูบานอ่ืน ๆ ในลําดับตอไป 
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 ๔. ผลการศึกษาวิเคราะหปจจัยความสําเร็จ 

การศึกษาเรื่องปจจัยความสําเร็จในการแกไขปญหาและพัฒนาพ้ืนท่ี : ศึกษากรณีปญหา

หมอกควันไฟปาและปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีปาตนน้ําในเขตอําเภอแจม จังหวัดเชียงใหม การสํารวจ

ภาคสนาม (Survey Research) เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยการสัมภาษณ 

(Interview) และ สนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) กับกลุมตัวอยางท่ีมีสวนเก่ียวของกับ

การดําเนินการปองกันและแกไขปญหาไฟปาหมอกควันในเขตอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม โดยการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection Sampling) จากกลุมประชากรท่ีเปน หัวหนาสวนระดับ

อําเภอ ผูแทนภาคเอกชน ผูแทนภาคประชาสังคม NGOs ผูแทนภาควิชาการ และผูแทนภาค

ประชาชน มีเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเปนการสัมภาษณแบบปลายเปด เพ่ือสอบถามขอมูลในสอง

ประเด็นคือ อะไรคือปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาใน

เขตพ้ืนท่ีอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ในชวงป พ.ศ.๒๕๕๙ และปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ

ในการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาในพ้ืนท่ีอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม มีรายละเอียด

ดังนี้ 

ตารางท่ี ๕ ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาและวิธีการรวบรวมขอมูล 

ผูใหขอมูล จํานวน วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
ประชากร กลุม

ตัวอยาง 
๑.ภาคราชการ  
   สวนกลาง 
   ภูมิภาค 
   ทองถ่ิน 

 
๗ 
๕ 
๘ 

 
๑ 
๑ 
๒ 

 
สัมภาษณ 
สัมภาษณ 
สัมภาษณ 

๒.ภาคเอกชน  ๕ ๒ สัมภาษณ 
๓.ภาคประชาสังคม NGOs ๕ ๒ สัมภาษณ 
๔.ภาควิชาการ ๕ ๒ สัมภาษณ 
๕ภาคประชาชน (ตั วแทนผู นํ าหมูบ านหรือ
ผูใหญบาน) 

๑๐๔  ๑๐ สนทนากลุมยอย 

 

 จากผลการศึกษาเพ่ือคนหาวา ปจจัยใดมีอิทธิพลมากท่ีสุดตอความสําเร็จในการดําเนินการ

ปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปา ชวงป พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ โดยเฉพาะผลสําเร็จเกินความ

คาดหมายในชวงประกาศควบคุมไฟปาหรือชวง 60 วันหามเผา ระหวางวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2559 

– 15 เมษายน 2559 ท่ีอําเภอแมแจม ทําใหสามารถลดจุดความรอน หรือคา Hot Spots ลงไดถึง

รอยละ  94  โดยใหกลุมตัวอยางพิจารณาปจจัยสําคัญ ๆ ๔ ปจจัย คือ (1) ปจจัยดานภาวะผูนํา (2) 

ปจจัยผูเก่ียวของและการมีสวนรวม (3) ปจจัยกระบวนการ แผนงานและมาตรการในการปองกัน
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รับมือและสรางความยั่งยืน (๔) ปจจัยอ่ืนๆ  ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางรอยละ ๔๒.๕ เห็นวา

ปจจัยดานภาวะผูนําเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด และรอยละ ๔๑.๒๕ เห็นวาปจจัยผูเก่ียวของและ

การมีสวนรวมเปนปจจัยท่ีสําคัญรองลงมา และกลุมตัวอยางรอยละ ๑๖.๒๕ เห็นวา ปจจัยดาน

กระบวนการ แผนงานและมาตรการในการปองกัน รับมือและสรางความยั่งยืนเปนปจจัยท่ีสําคัญใน

ลําดับถัดมา โดยกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาไดใหเหตุผลสรุปไดดังนี้ 

 ปจจัยภาวะผูนํา กลุมตัวอยางรอยละ ๔๒.๕ ใหเหตุผลสรุปไดวา  ผูนําเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพล

ตอความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหาไฟปาหมอกควันในพ้ืนท่ีอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

ชวงป พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ผูนํามีหลายระดับโดยเฉพาะผูนําในภาครัฐซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการ

ปองกันและแกไขปญหาตามบทบัญญัติของกฎหมาย กระแสรับสั่งจากพระบรมวงศานุวงศทุก ๆ 

พระองคท่ีเสด็จพระราชดําเนินในพ้ืนท่ีและทรงเปนหวงสภาพปญหา โดยเฉพาะสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีเสด็จพระราชดําเนินทรงงานในพ้ืนท่ีบอยครั้งและทรงใสพระทัย

ในสภาพปญหาและตรัสเนนย้ําใหทุกภาคีเครือขายชวยกันปองกันและแกไขปญหา ฯพณฯ องคมนตรี 

นายแพทยเกษม วัฒนชัย ประธานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีเดินทางมาในพ้ืนท่ีบอยครั้งและได

ขอรองใหทุกภาคีเครือขายท้ังนักวิชาการและภาคเอกชนเขามาชวยกับภาคราชการรวมกันเปน

เครือขายในการปองกันและแกไขปญหา ผูนําในระดับรัฐบาลท่ีประกาศและมีมติท่ีชัดเจนจริงจังและ

เนนย้ําใหรวมพลังกันในรูปแบบประชารัฐเพ่ือรวมกันปองกันและแกไขปญหา ผูนําระดับกระทรวง

ตั้งแตปลัดกระทรวงหลายกระทรวงท่ีลงมาในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยท่ีมีความใกลชิดกับ

ประชาชนชนไดมีหนังสือสั่งการและเนนย้ํากําชับใหสวนราชการท่ีเก่ียวของใหความสําคัญกับปญหา

ดังกลาว ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและหัวหนาสวนระดับจังหวัด และหัวหนาสวนราชการในระดับ

อําเภอจากทุกกระทรวงโดยเฉพาะนายอําเภอแมแจม ซ่ึงเปนผูนําภาครัฐในระดับพ้ืนท่ีและเปนผูนํา

นโยบายของรัฐบาลไปปฏิบตัใินพ้ืนท่ี ไดใหความสําคัญและมีความเขาใจ เขาถึงและมุงม่ันจริงจัง ทําให

สามารถสรางผลงานการเปลี่ยนแปลงในการปองกันและแกไขปญหาไดอยางเปนรูปธรรม และรวมถึง

ผูนําในระดับอ่ืน ๆ ดวย อาทิเชน ผูนําในระดับตําบลหมูบาน นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหาร

สวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน ท่ีใหความสําคัญและทํางานอยางจริงจัง รวมถึงผูนําในภาคเอกชนท่ี

ตระหนักถึงความรุนแรงเสียหายของปญหาและมีนโยบายท่ีชัดเจนในการเขามามีสวนรวมในการ

คลี่คลายปองกันแกไขปญหามากข้ึนกวาในอดีต ไมไดแคจายภาษีแลวรอใหภาครัฐแกไขปญหาเทานั้น

แตไดสงผูแทนมารวมรับรู และรวมปองกันแกไขปญหากับภาคราชการอยางจริงจัง นอกจากนั้น กลุม

ตัวอยางไดใหเหตุผลเพ่ิมเติมวา หากผูนํามุงม่ันตั้งใจจริงจะสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงได ผูนําเปนผู

มีบทบาทสําคัญในการวางแผน การกระตุนและสรางบรรยากาศในการประสานความรวมมือกับทุก

ภาคีเครือขายท่ีจะเขามารวมกันทํางานในพ้ืนท่ีเพราะคานิยมของสังคมไทยไมนิยมการทํางานรวมกัน

เปนทีมดังนั้นภาวะผูนําในการประสานความรวมมือจึงเปนปจจัยสําคัญ ถาผูนําท่ีมีความสามารถใน

การประสานความรวมมือจะทําใหเกิดพลังในการรวมกันปองกันและแกไขปญหา เปนบุคคลสําคัญใน
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การตัดสินใจโดยเฉพาะในชวงระหวางการเผชิญภาวะวิกฤตหมอกควันไฟปา มีอิทธิพลและสงผล

กระทบอยางมากตอความสําเร็จในมาตรการปองกันปญหาไฟปาหมอกควัน และมีบทบาทสําคัญใน

มาตรการรับมือและสรางความยั่งยืนภายหลังภาวะวิกฤติไฟปาหมอกควัน เพราะมีอํานาจและหนาท่ี

โดยตรงตามกฎหมายในการกํากับควบคุมประเมินผลกับผูท่ีมีสวนเก่ียวของในทุกระดับ เปนผูมี

บทบาทสําคัญในการประชาสัมพันธและกระตุนใหสังคมเกิดการรับรู เรียนรู เกิดความเขาใจ และเขา

มามีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา ผูนําท่ีมีความรู ความเขาใจในปญหาและมีวิสัยทัศน

สามารถโนมนาวชุมชนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได เปนจุดเริ่มตนของความสําเร็จและสงผลใหปจจัย

ดานอ่ืน ๆ บรรลุผล  

 ปจจัยผูเก่ียวของหรือการมีสวนรวม กลุมตัวอยางรอยละ ๔๑.๒๕ เห็นวามีอิทธิพลตอ

ความสําเร็จในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปา ในป พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเฉพาะ

ในชวงประกาศควบคุมการจุดไฟปาหรือชวง 60 วันหามเผา ระหวางวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2559 – 

15 เมษายน 2559 ท่ีอําเภอแมแจม สามารถลดจุดความรอน หรือคา Hot Spots ลงไดถึงรอยละ  

94  โดยกลุมตัวอยางใหเหตุผลวา ผลสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหาไฟปาหมอกควันในพ้ืนท่ี

อําเภอแมแจม ป ๒๕๕๙ เกิดข้ึนจากพลังความรวมมือของทุกภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของซ่ึงเปนผลสืบ

เนื่องมาจากแรงกดดันจากสื่อมวลชน ภาคธุรกิจและสังคมท่ีเบื่อหนายกับสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน

วนเวียนซํ้าซากทุกป จึงมีการรวมตัวกันในรูปแบบของพลังประชารัฐโดยมีภาครัฐเปนเจาภาพมา

รวมกันทําบันทึกขอตกลงรวมกันกับภาคเอกชน ภาควิขาการ ภาคประชาสังคมและตัวแทนภาค

ประชาชนเพ่ือแสดงเจตนารมณรวมกันในการปองกันและแกไขปญหาใหปรากฏผลเปนรูปธรรม 

ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนจึงเปนการบูรณาการรวมกันตั้งแตภาครัฐโดยทุกสวนราชการท่ีเก่ียวของไดเห็น

ความสําคัญและดําเนินการแกไขปญหาอยางจริงจังมีการลงพ้ืนท่ีสํารวจสภาพปญหาความตองการ 

กําหนดแผนงานและงบประมาณ และบูรณาการการทํางานรวมกันอยางจริงจัง และภาคเอกชนหลาย

องคกรตั้งแตหอการคาจังหวัดเชียงใหม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม สมาคมผูผลิตอาหารสัตว  

สมาคมผูประกอบการธุรกิจโรงแรมและการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม ชมรมธนาคารในจังหวัด

เชียงใหม นักธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จในภาคเอกชนหลายทาน และบริษัทผูผลิตอาหารสัตวหลาย

บริษัท อาทิเชน บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ ท่ีใสใจและจริงจังไดสงทีมงานมารวมในการประชุมและ

รวมกันทํางานวางแผนงานปองกันและแกไขปญหาในพ้ืนท่ี ภาคนักวิชาการมีอาจารยผูทรงคุณวุฒิและ

นักวิชาการมากมายหลายทานไดเขามามีสวนรวมในการทํางาน อาทิเชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม มหาวิทยาลัยนอรท เชียงใหม 

ฯลฯ  ท่ีมีการศึกษาวิจัยและใหขอเสนอแนะในการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาไวมากมาย

และไดลงมารวมประชุมและทํางานในพ้ืนท่ี และภาคประชาสังคมหรือกลุม NGOs เปนกลุมบุคคลท่ีมี

ความมุงม่ันในการเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา อาทิเชน มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน มูลนิธิฮักเมืองแจม มูลนิธิไทยรักษปา สถาบันออพะหญา ฯลฯ  ภาคประชาสังคมกลุมนี้มี
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บทบาทสําคัญในการตามติดปญหาคุณภาพชีวิตของกลุมผูยากไรและดอยโอกาสท่ีเกิดจากผลกระทบ

ของการพัฒนา มีความมุงม่ันท่ีจะทําใหประชาชนมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิต และสรางความยั่งยืนใหกับสังคมเนนในเรื่องการแกไขปญหาสิทธิของชาวบานในพ้ืนท่ี

เขตปาและรวมในการสรางพลังภาคีเครือขายภาคประชาชนท่ีจะเขามารวมในการปองกันและแกไข

ปญหา และสดุทายคือภาคประชาชนท่ีอยูกับสภาพปญหาไดเขามามีสวนรวมในการรวมคิดและรวมใน

การวางแผนการปองกันและแกไขปญหาท่ีหยั่งรากลึกมานาน หากชาวบานและชุมชนเกิดความรู 

ความเขาใจ ในขอดี ขอเสีย และผลผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะทําใหการปองกันและแกไขปญหาดําเนินไป

ในทิศทางเดียวกันกอใหเกิดพลังในการขับเคลื่อนรวมกันในการปองกันและแกไขปญหา พลังการมีสวน

รวมจากภาคประชาชนทําใหเกิดเครือขายในการลาดตระเวนและการเขาถึงพ้ืนท่ีท่ียากลําบาก และ

เนื่องจากอําเภอแมแจมมีขนาดกวางใหญการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนจึงเปนปจจัยสําคัญมาก 

โดยเฉพาะประชาชนถาเขามามีสวนรวมกับภาคราชการจะสามารถทําใหการปองกันและแกไขปญหามี

ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน และสามารถจัดการกับปญหาท่ีสลับซับซอนได  

 ปจจัยดานกระบวนการ แผนงานและมาตรการในการปองกัน รับมือและสรางความ

ยั่งยืน  กลุมตัวอยางรอยละ ๑๖.๒๕ เห็นวา ปจจัยดานกระบวนการ แผนงานและมาตรการในการ

ปองกัน รับมือและสรางความยั่งยืนเปนปจจัยท่ีสําคัญเชนกันเพราะหากอําเภอแมแจมและภาคี

เครือขายท่ีมารวมกันทํางานรวมกันกําหนดขอบเขตของปญหา รวมกันคนหาสภาพปญหาและวางแผน

งานและกําหนดมาตรการท่ีละเอียดครบถวนจะทําใหประสิทธิภาพในการประสานงานการปองกันและ

แกไขปญหาดียิ่งข้ึน และจากการศึกษาพบวา  ผลสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหาไฟปาหมอก

ควันในป พ.ศ.๒๕๕๙ สวนหนึ่งนั้นมากจากทีมงานประชารัฐอําเภอแมแจม ซ่ึงประกอบดวยภาค

ราชการ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนไดรวมกันประชุมและรวมกัน

กําหนดแผนงานมาตรการอยางครบถวนสมบูรณ โดยเริ่มตั้งแตมาตรารับมือซ่ึงเปนการทํางานลวง

หลายเดือนกอนถึงชวงเดือนกุมภาพันธ ถึงเมษายนของทุกปซ่ึงเปนชวงวิกฤติการณปญหาไฟปาหมอก

ควันซํ้าซาก ไมไดมาเริ่มทํางานในชวงวิกฤติเหมือนในอดีตท่ีผานมาแตเปนการทํางานลวงหนา

เปรียบเสมือนการทํางานในเชิงปองกันหรือเปนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือมุงหวังลดความรุนแรงของ

ผลกระทบจากปญหา มาตรการรับมือท่ีสําคัญ ๆ เชน   (๑) การรณรงคไถกลบไมเผาท้ิงในพ้ืนท่ีปลูก

ขาวโพดประมาณ ๑.๑ หม่ืนไร (๒) การชิงเผาในพ้ืนท่ีการเกษตรตามหลักวิชาการกอนเขาสูชวง

ควบคุม ๖๐ วันอันตราย (๓) การเรงทําฝายขนาดเล็กในพ้ืนท่ีตนน้ําเพ่ือเพ่ิมความชุมชื่นใหปา และการ

แนวกันไฟและชิงเผาในพ้ืนท่ีปาสงวนและปาอนุรักษท่ีมีความเสี่ยงในการเกิดไฟปา (๔) การรณรงคนํา

เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรไปเปนอาหารโค กระบือ ๒.๔ หม่ืนตัว ปองกันการเผาท้ิง  (๕) 

โครงการตนแบบกอสรางโรงหมักอาหารโค กระบือจากเปลือกขาวโพด ๔๘๐ ตัน  (๖) การนําเปลือก

ขาวโพดมาบีบอัดเปนกอนใหมีน้ําหนักประมาณ 25 กิโลกรัม เพ่ือใหสะดวกตอการขนสงออกไปนอก

พ้ืนท่ีเพ่ือนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมท่ีตองการหรือสงไปใหโรงงานไฟฟาชีวมวลในจังหวัด
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ใกลเคียง ๒๕,๐๐๐ ตัน  (๗) การรณรงคนําเศษวัสดุจากเปลือกขาวโพดมาจัดทําเปนปุยอินทรีย 

๒,๐๐๐ ตัน (๘) การริเริ่มตั้งโรงงานเชื้อเพลิงอัดแทงจากซังและเปลือกขาวโพด วันละ ๘ ตัน  (๙)การ

สงเสริมใหโรงเรียนนําไปประดิษฐเปนของใชหรือนําไปใชประโยชนในรูปแบบตาง ๆ ใหมากท่ีสุดเทาท่ี

จะทําไดเพ่ือลดการเผาท้ิงเปนหมอกควัน (๑๐) การรณรงคใหเผาขยะหรือเศษวัสดุเหลือใชทาง

การเกษตรในถังไรควัน (๑๑) การประชาสัมพันธในระดับชุมชนหมูบานเพ่ือสรางการรับรูและสรางพลัง

ในการรวมกันปองกันและแกไขปญหา เปนตน  นอกจากนั้นอําเภอแมแจมยังมีการกําหนดแผนงาน

และมาตรการรับมือในชวงเดือนกุมภาพันธ ถึงเมษายน ๒๕๕๙ ไวเปนอยางดีโดยกําหนดใหนายอําเภอ

เปนผูบัญชาการเหตุการณ และมีการกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบแบงไปตามพ้ืนท่ีตามขอมูลท่ี

เปนจริงไวอยางชัดเจนครบถวน โดยในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ เจาหนาท่ีกรมปาไมเปนผูรับผิดชอบ 

พ้ืนท่ีในเขตปาอนุรักษเจาหนาท่ีกรมอุทยานฯ เปนผูรับผิดชอบ พ้ืนท่ีในสวนท่ีมีเอกสารสิทธิ ทองถ่ิน

รับผิดชอบ และสุดทายคือพ้ืนท่ีสีเทา (ซ่ึงเปนสวนท่ีปญหาเก่ียงกันทําหนาท่ีเพราะในขอเท็จจริงเปน

พ้ืนท่ีทีมีประชาชนเขาไปอยูอาศัยทํากินและตั้งเปนหมูบานชุมชนในเขตพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติซ่ึงมีมาก

ถึง ๔.๕ แสนไร และยังอยูในระหวางพิสูจนสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เดิมท่ี

กําหนดใหเจาหนาท่ีปาไมรับผิดชอบ) ในป พ.ศ.๒๕๕๙ ไดกําหนดใหผูนําหมูบานชุมชน โดยกํานัน 

ผูใหญปานเปนผูรับผิดชอบในการปองกันและแกไขปญหาไฟปาหมอกควันโดยมีองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและเจาหนาท่ีกรมปาไมเปนผูใหการสนับสนุน โดยมีนายอําเภอเปนผูบัญชาการสถานการณ

ในชวงวิกฤติคือชวงเดือนกุมภาพันธ ถึงเมษายน ๒๕๕๙ หากดาวเทียมตรวจพบจุดความรอน Hot 

Spots ในพ้ืนท่ีใด นายอําเภอจะแจงใหผูรับผิดชอบเขาพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการแกไขทันที และนายอําเภอ

มีหนาท่ีประสานขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานขางเคียงและหนวยงานในระดับท่ีเหนือข้ึนไป 

รวมท้ังประสานขอความมือดานทรัพยากรจากภาคีเครือขายอ่ืน ๆ เพ่ือควบคุมสถานการณ  

 ปจจัยอ่ืนๆ นอกจาก (๑) ปจจัยภาวะผูนํา (๒) ปจจัยผูเก่ียวของและการมีสวนรวม (๓) ปจจัย

กระบวนการ แผนงานและมาตรการในการปองกัน รับมือและสรางความยั่งยืน  กลุมตัวอยางใหขอมูล

วามีปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปา 

ในชวงป พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอแมแจม  คือปจจัยดานเทคโนโลยี ในการตรวจจับ

ความรอนหรือคา Hot Spots ดวยดาวเทียมท่ีจัดทําโดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องคการมหาชน) GISDA ท่ีมีความกาวหนามากข้ึนทําใหเกิดการประเมินผลดวยขอมูลท่ี

แมนยําตามหลักการทางวิทยาศาสตร ประชาชนไมกลาแอบกระทําความผิดในการจุดไฟเผาปาเพ่ือบุก

รุกปาเจาหนาท่ีมีขอมูลท่ีแมนยําในการติดตามตรวจสอบ และผูบริหารระดับสูงสามารถประเมินผล

การทํางานของเจาหนาท่ีในระดับพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพตรงตามขอเท็จจริง นอกจากนั้นกลุม

ตัวอยางไดใหความเห็นเพ่ิมเติมวา ปจจัยดานระบบฐานขอมูลคาพิกัดแผนท่ีทางภูมิศาสตรในเขต

อําเภอแมแจม ซ่ึงหนวยงานราชการโดยท่ีวาการอําเภอแมแจม เจาหนาท่ีกรมปาไมและมูลนิธิเพ่ือการ

พัฒนาท่ียั่งยืนภาคเหนือ ไดมีการเดินสํารวจและจับเก็บขอมูลการเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปามาตั้งแต
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ป พ.ศ.๒๕๓๕ และนําไปเก็บบันทึกไวเปนขอมูลในระบบคอมพิวเตอรมาอยางตอเนื่อง เปนอีกหนึ่ง

ปจจัยสําคัญท่ีชวยสงผลใหเกิดความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหาไฟปาหมอกควัน ท้ังนี้เพราะ

ประชาชนกวา ๔ หม่ืนคน และชุมชนหมูบานเกือบท้ังอําเภออยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ประชาชนใน

ชุมชนท่ีแมแจมสวนใหญมีความรูสึกไมไดรับความเปนธรรมในเรื่องสิทธิในแผนดินเกิด เพราะเชื่อม่ันวา

บรรพบุรุษของตนตั้งรกรากและอยูอาศัยในเขตอําเภอนี้มายาวนานกวารอยปกอนมีกฎหมายปาไม แต

ภายหลังรัฐไดประกาศเขตปาสงวนแหงชาติ ทําใหหมูบานชุมชนตองตกอยูภายใตขอกําหนดของ

กฎหมายปาไม การประกอบอาชีพแผวถางทําการเกษตรเพ่ือดํารงชีพหรือการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ถนน ไฟฟา ประปา ระบบชลประทาน  ทําไดยาก สงผลใหคุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนท่ีแถบนี้ต่ํากวา

พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ และตอมาเม่ือกระแสสังคมโลกาภิวัฒนและระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแผขยายเขามาใน

พ้ืนท่ีแมแจมโดยการนําของพืขเศรษฐกิจ “ขาวโพดเลี้ยงสัตว” ทําใหชุมชนท่ียากจนและคานิยมความ

พอเพียงดั้งเดิมของชุมชนถูกทําลายลมสลายลง ปญหาการบุกรุกแผวถางปาเพ่ือทําการเกษตรเชิงเด่ียว

จึงเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะในชวง ๑๐ ปท่ีผานมา สงผลใหเกิดปญหาจุดไฟเผาวัสดุเหลือใชทาง

การเกษตรและการเผาปาเพ่ือบุกรุกพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวเพ่ิมมากข้ึนทุกป การท่ีอําเภอแมแจมมี

ระบบฐานขอมูลคาพิกัดรายแปลงของบคุคลเปนรายครัวเรือนทําใหทราบขอมูลวาใครมีท่ีอยูอาศัยอยูท่ี

ไหนและมีจํานวนเทาใด และเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับภาพถายทางอากาศท่ีมีการเก็บรวบรวมไวอยาง

ตอเนื่องท้ังในอดีตและปจจุบัน ทําใหการวางแผนและการจัดการในการปองกันและแกไขปญหามี

ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนอยูบนพ้ืนฐานของหลักฐานและขอมูลท่ีถูกตองเปนจริง นอกจากปจจัย

ดังกลาวขางตน กลุมตัวอยางมีความเห็นเพ่ิมเติมวา ปจจัยทางดานการสื่อสารขอมูลขาวสารในโลก

ปจจุบันท่ีสะดวก รวดเร็ว และปราศจากขอจํากัดในดานเวลา สถานท่ี และระยะทางทําใหสังคมเกิด

การรับรู เรียนรู และสามารถสรางกระแสความสนใจการรวมกันปองกันและแกไขปญหาไดเปนอยางดี 

 กลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นปญหา อุปสรรค  ขอเสนอแนะและสิ่งท่ี

ควรปรับปรุง เพ่ิมเติมเก่ียวกับการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปา ในเขตอําเภอ

แมแจม สรุปไดดังนี้ ผลงานความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันในพ้ืนท่ี

อําเภอแมแจม ป ๒๕๕๙ เปนผลงานท่ีสรางการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญในพ้ืนท่ีอําเภอแมแจม ท้ังนี้

เพราะในอดีตเคยเปนอําเภอท่ีมีการจุดไฟเผาปาหรือมีคาจุดความรอน Hot Spots มากท่ีสุดกลายเปน

อําเภอท่ีมีไฟปาหรือมีจุดคาความรอน Hot Spots นอยท่ีสุด  ผลสําเร็จดังกลาวทําใหสังคมเกิดการ

ตื่นตัวและมีการศึกษาเรียนรูตอยอดวิเคราะหคนหาสาเหตุหรือรากเหงาของปญหากันอยางกวางขวาง

โดยมีการตั้งคําถามท่ีสําคัญวาเพราะเหตุใดจึงเกิดไฟปาและหมอกควัน ในประเด็นนี้กลุมตัวอยางมี

ความเห็นวา ปญหาสิทธิในท่ีดินทํากินและปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีปาสงวน คือปญหาสําคัญท่ีเปน

รากเหงาของปญหาอ่ืน ๆ การบุกรุกพ้ืนท่ีปายังคงมีอยางตอเนื่อง การแกไขปญหาในเรื่องนี้ยังคง

วนเวียนอยูกับกรอบแนวคิดเดิม ๆ ทําใหไมไดขอยุติหรือมีแนวทางในการแกไขปญหาท่ีชัดเจน กลุม
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ตัวอยางไดใหความเห็นวา ในระดับพ้ืนท่ีเคยมีการประชุมหารือรวมกันและจัดทําขอเสนอแนะไวแลว 

ในรูปแบบของประชารัฐแมแจม ซ่ึงมีตัวแทนภาคราชการ ภาคเอกชน นักวิชาการ ภาคประชาสังคม

และภาคประชาชนในระดับพ้ืนท่ีไดประชุมหารือรวมกันจัดทําขอเสนอแนวทางในการแกไขปญหานี้

หลายครั้ง ลาสุดเม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ไดรวมกันจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกันในนามประชารัฐ

แมแจม และเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ไดนําเสนอแนวทางการแกไขปญหาดังกลาวผานภาคี

เครือขายในระดับจังหวัด โดยมีการนําเสนอแนวทางและตั้งเปาหมายในการคลี่คลายปญหาไว ๕ ป 

โดยในปแรกจะเริ่มดําเนินการในพ้ืนท่ีหมูบานนํารอง ๑๕ หมูบานกอนจะขยายไปยังหมูบานอ่ืน ๆ ใน

ลําดับตอไป ดังนี้ 

๑.ประชารัฐแมแจม จะรวมพลังกันพลิกฟนคืนผืนปาท่ีถูกบุกรุกในเขตอําเภอแมแจมใหรัฐ 

จํานวนประมาณ ๒๔๘,๐๖๕ ไร โดยแบงพ้ืนท่ีดังนี้ 

๑.๑ สํารวจ รวบรวมและคืนผืนปาท่ีมีการบุกรุกเขาไปทําประโยชนเกินกวาแนวเขตเดิน

สํารวจคาพิกัดแผนท่ีทางภูมิศาสตรภายหลังจากป พ.ศ.๒๕๕๔ จํานวนประมาณ ๘๖,๓๕๙ ไร เพ่ือ

นํามาฟนฟูและปลูกปาคืนความสมดุลใหระบบนิเวศ โดยมีเปาหมาย 200 ตนตอไรหรือ 17 ลานตน

ตอพ้ืนท่ีในสวนนี้ท้ังหมด ภายในระยะเวลา ๕ ป โดยเริ่มดําเนินการในพ้ืนท่ีหมูบานนํารอง ๑๕ 

หมูบ านกอนจะชยายไปยั งหมูบ าน อ่ืน ๆ ในลําดับตอไป เ พ่ือสงมอบใหรัฐ โดยกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นําไปพิจารณาจัดทําโครงการและงบประมาณหรือเชิญชวน

ภาคเอกชนท่ีประสงคจะทําโครงการเพ่ือสังคมหรือสิ่งแวดลอมใหมารวมดําเนินการฟนฟูพ้ืนปาเพ่ือการ

พัฒนาท่ียั่งยืนแบบมีสวนรวมดวยการพิจารณาทุนสนับสนุนเพ่ือจัดจางผูท่ีอยูอาศัยในเขตอําเภอแม

แจมใหมีอาชีพเพาะชํากลาไม ปลูก บํารุงรักษาและเฝาระวังพ้ืนท่ีปาในสวนนี้ในชวงฟนฟู ๕ ป  

๑.๒  สํารวจ รวบรวมและคืนผืนปาท่ีประชาชนอําเภอแมแจมเขาไปทําประโยชนในหวงป 

พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๕๔ จํานวนประมาณ ๑๖๑,๗๐๖ ไร เพ่ือใหรัฐโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม โปรดพิจารณาดําเนินการโดยอาศัยอํานาจตามนัยแหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๗ จัดระเบียบและพัฒนาพ้ืนท่ีเปนปาอเนกประโยชนหรือปาตามแนวทางสรางปาสราง

รายได โดยไมขับไลคนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีสวนนี้ออกไปจากพ้ืนท่ี อนุญาตใหสิทธิอยูอาศัยและทํา

ประโยชนแบบมีเง่ือนไข คืออยูอาศัย ทําประโยชนปลูกพืชเศรษฐกิจเก็บกินและจําหนายผลผลิตใน

พ้ืนท่ีสวนนี้ได โดยผูท่ีไดรับอนุญาตตองทําสัญญาวาจะปลูกและบํารุงรักษาตนไมขนาดใหญเพ่ือเปนชั้น

เรือนยอดไมต่ํากวา ๔๐ ตนตอไร (เพ่ือปรับภาวะสมดุลใหกับพ้ืนท่ีปาตนน้ําในพ้ืนท่ีสวนนี้ โดย

ตั้งเปาหมายการปลูกตนไมเพ่ิม ๖.๔ ลานตน) หากผูไดรับสิทธิในพ้ืนท่ีสวนนี้รายใดผิดสัญญาท่ีใหไวจะ

ยินยอมใหรัฐทวงคืนพ้ืนท่ี โดยในระยะเปลี่ยนผาน ๕ ปแรกขอใหรัฐสนับสนุนระบบชลประทานขนาด

เล็กท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพปาตนน้ํา และขอใหรัฐประสานกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของรวมไปถึง

ภาคเอกชนเพ่ือเปดโอกาสใหสามารถสนับสนุนเงินทุนและสงเสริมเทคโนโลยีการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ี
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เหมาะสม ตลอดจนสงเสริมระบบการตลาดหรือระบบประกันรายไดท่ีม่ันคงใหกับผลิตผลท่ีไดจากพ้ืนท่ี

สวนนี้  

๒. ขอใหรัฐเรงกระบวนการพิจารณาคืนความเปนธรรมใหสิทธิในแผนดินเกิดแกประชาชนแม

แจมท่ีเกิดและอาศัยในพ้ืนท่ีนี้มากอนป พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหแลวเสร็จภายใน ๕ ป ตามแนวนโยบาย

คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) เนนการพิจารณาตามหลักสิทธิในแผนดินเกิดและ

ขอเท็จจริงแหงวิถีชีวิตคนตนน้ําท่ีดํารงชีพและสืบเชื้อสายในผืนปาแหงนี้จากรุนสูรุนมายาวนาน และ

โปรดพิจารณาผอนคลายกฎเกณฑเรื่องชั้นความสูงและขอกําหนดเก่ียวกับพ้ืนท่ีชั้นลุมน้ําเทาท่ีจะ

สามารถพิจารณาใหไดโดยไมไปกระทบกับระบบนิเวศนปาตนน้ํา ซ่ึงเบื้องตนประชารัฐแมแจม ได

นําเสนอขอมูลพ้ืนท่ีในสวนนี้เพ่ือใหคณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดินจังหวัดเชียงใหมตามแนวนโยบาย

คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) เพ่ือโปรดพิจารณา จํานวนประมาณ ๒๑๓,๔๖๒ ไร หรือ

รอยละ ๑๒.๕ ของพ้ืนท่ีอําเภอแมแจมท้ังหมด ท้ังนี้ สิทธิท่ีรัฐจะพิจารณามอบใหนี้อาจเปนสิทธิแปลง

รวมหามจําหนายจายโอนยกเวนแตตกทอดทางมรดก เปนเอกสารสิทธิในแผนดินเกิดของคนตนน้ําท่ี

รัฐใหการรับรอง และธนาคารของรัฐและเอกชนสามารถใหการสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ําหรือ

กําหนดกติกาพักชําระหนี้เพ่ือจูงใจใหเกษตรกรผูครอบครองท่ีดินในพ้ืนท่ีสวนนี้นําไปเปนทุนในการ

ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเปนพืชผสมผสานใชพ้ืนท่ีนอยแตไดผลตอบแทนท่ีสูงและลดการใช

สารเคมีตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักกลไกการตลาดเสรี และการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมูบานชุมชนตาง ๆ เชน ระบบชลประทาน ถนน 

ไฟฟา ประปา ระบบการติดตอสื่อสาร และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหนวยงานรัฐสามารถ

ดําเนินการไดโดยไมติดเง่ือนไขการขออนุญาตเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาตามกฎหมายปาไม 

โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระบบชลประทานท่ีรัฐจะตองเรงสงเสริมใหครอบคลุมพ้ืนท่ีสวนนี้ภายใน  5 

ป เพ่ือกระตุนการขับเคลื่อนแบบเนนการพ่ึงพาตนเอง  และหลักการกระจายอํานาจการปกครองสู

ระดับทองท่ีและทองถ่ิน สงเสริมโครงการกระตุนเศรฐกิจฐานรากและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

และวิถีชุมชนดั้งเดิม 
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บทที่ ๕ 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 

 ๕.๑ สรุปผลการศึกษา 

       การศึกษาปจจัยความสําเร็จในการแกไขปญหาและพัฒนาพ้ืนท่ี : ศึกษากรณีปญหา

หมอกควันไฟปาในเขตอําเภอแจม จังหวัดเชียงใหม เพ่ือวิเคราะหถอดบทเรียนและศึกษาผลการ

ดําเนินงานและปจจัยความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปองกันและแกไขปญหา

หมอกควันไฟปาในเขตพ้ืนท่ีอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ชวงป พ.ศ.๒๕๕๙  เพ่ือนําไปประยุกตใช

ประโยชนและขยายผลไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ตอไป การศึกษาในครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา 

(Descriptive Research) ขอมูลท่ีใชในการศึกษาประกอบดวยขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

จากแหลงตาง ๆ คือ หนังสือ รายงาน บทความ แผนงาน วิทยานิพนธ เอกสารราชการ วารสาร สิ่ง

ตีพิมพ และเอกสารงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของทาง Internet จาก 

website ตาง ๆ และขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ดวยการศึกษาสํารวจภาคสนาม (Survey 

Research) โดยใชวิธีสัมภาษณ (Interview) สนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) กับกลุม

ตัวอยางท่ีมีสวนเก่ียวของกับการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาไฟปาหมอกควันและปญหาการบุก

รุกพ้ืนท่ีปาตนน้ําในเขตอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Selection Sampling) จากกลุมประชากรท่ีเปน ผูแทนภาคราชการ(หัวหนาสวนระดับอําเภอ) ผูแทน

ภาคเอกชน ผูแทนภาคประชาสังคม NGOs ผูแทนภาควิชาการ และผูแทนภาคประชาชน เพ่ือใหไดรับ

ขอมูลตามวัตถุประสงคของการศึกษา จํานวนท้ังสิ้น ๒๐  คน สรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

ปญหาไฟปาหมอกควัน เปนปญหาสิ่งแวดลอมระดับภูมิภาคท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงเพ่ิม

มากข้ึน โดยเฉพาะในชวง ๑๐ ปท่ีผานมา สงผลกระทบมากมายท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

เปนปญหาระดับภูมิภาคและระดับประเทศ  โดยเฉพาะในชวงฤดูแลงของทุกปพ้ืนท่ีภาคเหนือ

โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหมซ่ึงเปนเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคจะไดรับผลกระทบอยาง

หนัก พ้ืนท่ีสําคัญท่ีเปนสาเหตุแหงปญหาพ้ืนท่ีหนึ่งคือ อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเปนอําเภอท่ี

มีขนาดพ้ืนท่ีใหญท่ีสุดในจังหวัดเชียงใหม และเปนพ้ืนท่ียุทธศาสตรสําคัญดานทรัพยากรธรรมชาติปา

ตนน้ําของประเทศไทย ท้ังนี้เพราะผืนปาในเขตอําเภอแมแจมกอกําเนิดแมน้ําแมแจมซ่ึงเปนลําน้ํา

สาขาสําคัญของแมน้ําปง ใหน้ํารอยละ ๔๐ แกแมน้ําปง และรอยละ ๑๗ แกแมน้ําเจาพระยา ชุมชน

คนแมแจม มีประวัติการดํารงอยูและสืบเชื้อสายในพ้ืนท่ีบริเวณนี้มานานนับรอยป กอนจะมีกฎหมาย

ปาไมและกอนจะมีการประกาศปาแมแจม ณ ปจจุบัน แบงเขตปกครองออกเปน ๗ ตําบล ๑๐๔ 

หมูบาน มีประชากรจํานวน ๕๙,๒๐๓ คน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เดิมดํารงชีพ

ดวยการทําการเกษตรแบบพอเพียงชุมชนอยูกับปาแบบเก้ือกูลกันแตตอมาเม่ือระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
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และสังคมโลกาภิวัตนแผกระจายขามดอยอินทนนทมาถึงชุมชนคนแมแจม การดํารงชีพดวยการหา

ของปาและทําการเกษตรแบบพอเพียงแบบวิถีดั้งเดิมเริ่มเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะ ในหวง ๑๐ ปท่ี

ผานมากลายเปนการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะขาวโพดเลี้ยงสัตวจํานวนมากมาย

มหาศาล และในทุก ๆ ป กอนถึงฤดูฝนในปถัดไปปญหาการบุกรุกแผวถางปาเพ่ือขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก

และปญหาการจุดไฟเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและการเผาปาเพ่ือแผวถางปลูกขาวโพดเลี้ยง

สัตวจะลุกลามบานปลายกลายเปนปญหาไฟปาหมอกควันท่ีทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน จนอําเภอแม

แจมไดรับการกลาวขานไปท่ัวท้ังภูมิภาควาเปนอําเภอท่ีมีไฟปาหรือจุดคาความรอนหรือ Hot Spots 

มากท่ีสุดของจังหวัดเชียงใหม โดยเฉพาะในป ๒๕๕๘ มีคาจุดความรอน สูงถึง ๓๘๔ จุด สงผลใหเกิด

หมอกควันจํานวนมากพัดลอยเขาสูตัวเมืองเชียงใหมเกิดวิกฤติการณหมอกควันอยางหนักสงผล

เสียหายตอภาพลักษณและกระทบไปถึงธุรกิจโรงแรมและการทองเท่ียวซ่ึงเปนรากฐานสําคัญของ

ระบบเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม นอกจากนั้นวิกฤติการณหมอกควันไฟปายังสงผลกระทบตอเนื่องเปน

ลูกโซไปถึงปญหาสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตใจของคนเชียงใหมอีกดวย ประชาชนในตัวเมือง

เชียงใหมออกมาประทวงโจมตีการทํางานของหนวยงานราชการและไมพอใจชาวบานท่ีอาศัยอยูบน

ดอยโดยเฉพาะอําเภอแมแจมกลายเปนจําเลยของสังคม จากสภาพความรุนแรงของปญหาในชวง

ปลายป พ.ศ.๒๕๕๘ รัฐบาลและจังหวัดเชียงใหมจึงไดรวมกันกําหนดมาตรการเขมขนเพ่ือพิทักษเมือง

เชียงใหม สั่งการใหทุกสวนราชการและทุกอําเภอ โดยเฉพาะอําเภอแมแจมซ่ึงเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีจะเกิด

ไฟปามากท่ีสุด เรงดําเนินมาตรการสําคัญ ๓ ดานคือ มาตรการปองกัน มาตรการรับมือและมาตรการ

สรางความยั่งยืน ในสวนของอําเภอแมแจมโดยการนําของนายอําเภอแมแจม  ไดใชกลยุทธในการบูร

ณาการประสานความรวมมือกับภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของรวมตัวกันจัดต้ังเปนทีมประชารัฐแมแจมเพ่ือ

รวมพลังภาคราชการ เอกชน ประชาสังคม นักวิชาการ และประชาชน รวมกันกันคิด รวมกันวางแผน

และรวมกันขับเคลื่อนในการปองกันและแกไขปญหาจนไดรับการกลาวขานจากสื่อมวลชนวา “แมแจม

โมเดล” ผลการทํางานรวมกันอยางหนักตลอด ๔ เดือนกอนถึงชวงฤดูแลงของป ๒๕๕๙  ภายใต

ปฏิบัติการ “แมแจมโมเดล” ท่ีมีการกําหนดมาตรการปองกัน (การบริหารความเสี่ยง) มาตรการรับมือ 

(การบริหารในภาวะวิกฤต) มาตรการยั่งยืน (การบริหารในภาวะปกติหรือการบริหารเชิงยุทธศาสตร

เพ่ือการพัฒนา) ท่ีมีกลยุทธในการดําเนินการหลากหลายวิธี ตัวอยางของมาตรการปองกัน อาทิเชน   

(๑) การรณรงคไถกลบไมเผาท้ิงในพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดประมาณ ๑.๑ หม่ืนไร (๒) การชิงเผาในพ้ืนท่ี

การเกษตรตามหลักวิชาการกอนเขาสูชวงควบคุม ๖๐ วันอันตราย (๓) การเรงทําฝายขนาดเล็กใน

พ้ืนท่ีปาตนน้ําเพ่ือเพ่ิมความชุมชื่นใหปา และการทําแนวกันไฟและชิงเผาในพ้ืนท่ีปาสงวนและปา

อนุรักษท่ีมีความเสี่ยงในการเกิดไฟปา (๔) การรณรงคนําเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรไปเปนอาหาร

โค กระบือ ๒.๔ หม่ืนตัว ปองกันการเผาท้ิง  (๕) โครงการตนแบบกอสรางโรงหมักอาหารโค กระบือ

จากเปลือกขาวโพด ๔๘๐ ตัน  (๖) การนําเปลือกขาวโพดมาบีบอัดเปนกอนใหมีน้ําหนักประมาณ 25 

กิโลกรัม เพ่ือใหสะดวกตอการขนสงออกไปนอกพ้ืนท่ีเพ่ือนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมท่ีตองการ
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หรือสงไปใหโรงงานไฟฟาชีวมวลในจังหวัดใกลเคียง ๒๕,๐๐๐ ตัน  (๗) การรณรงคนําเศษวัสดุจาก

เปลือกขาวโพดมาจัดทําเปนปุยอินทรีย ๒,๐๐๐ ตัน (๘) การริเริ่มตั้งโรงงานเชื้อเพลิงอัดแทงจากซัง

และเปลือกขาวโพด วันละ ๘ ตัน  (๙) การสงเสริมใหโรงเรียนนําไปประดิษฐเปนของใชหรือนําไปใช

ประโยชนในรูปแบบตาง ๆ ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดเพ่ือลดการเผาท้ิงเปนหมอกควัน (๑๐) การ

รณรงคใหเผาขยะหรือเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในถังไรควัน (๑๑) การประชาสัมพันธในระดับ

ชุมชนหมูบานเพ่ือสรางการรับรูและสรางพลังในการรวมกันปองกันและแกไขปญหา เปนตน  

นอกจากนั้นอําเภอแมแจมยังมีการกําหนดแผนงานและมาตรการรับมือในชวงเดือนกุมภาพันธ ถึง

เมษายน ๒๕๕๙ ไวเปนอยางดีโดยกําหนดใหนายอําเภอเปนผูบัญชาการสถานการณ(Single 

Command Structure) และมีการกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบแบงไปตามพ้ืนท่ีตามขอมูลท่ี

เปนจริงไวอยางชัดเจนครบถวน โดยในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ เจาหนาท่ีกรมปาไมเปนผูรับผิดชอบ

หลัก พ้ืนท่ีในเขตปาอนุรักษเจาหนาท่ีกรมอุทยานฯ เปนผูรับผิดชอบ พ้ืนท่ีในสวนท่ีมีเอกสารสิทธิ 

ทองถ่ินรับผิดชอบ และสุดทายคือพ้ืนท่ีสีเทา (ซ่ึงทุกปจะเปนสวนท่ีเกิดปญหาเก่ียงกันทําหนาท่ีเพราะ

ในขอเท็จจริงเปนพ้ืนท่ีทีมีประชาชนเขาไปอยูอาศัยทํากินและตั้งเปนหมูบานชุมชนในเขตพ้ืนท่ีปา

สงวนแหงชาติซ่ึงมีมากถึง ๔.๕ แสนไร และยังอยูในระหวางพิสูจนสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๔๑ เดิมท่ีกําหนดใหเจาหนาท่ีปาไมรับผิดชอบ) ในป พ.ศ.๒๕๕๙ ไดกําหนดใหหมูบาน

ชุมชน โดยกํานัน ผูใหญปานเปนผูรับผิดชอบในการปองกันและแกไขปญหาไฟปาหมอกควันโดยมี

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเจาหนาท่ีกรมปาไมเปนผูใหการสนับสนุน และมีนายอําเภอเปนผู

บัญชาการสถานการณในชวงวิกฤติคือชวงเดือนกุมภาพันธ ถึงเมษายน ๒๕๕๙ หากดาวเทียมตรวจพบ

จุดความรอน Hot Spots ในพ้ืนท่ีใด นายอําเภอจะแจงใหผูรับผิดชอบเขาพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการแกไข

ทันที และนายอําเภอมีหนาท่ีประสานขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานขางเคียงและหนวยงานใน

ระดับท่ีเหนือข้ึนไป รวมท้ังประสานขอความมือดานทรัพยากรจากภาคีเครือขายอ่ืน ๆ เพ่ือควบคุม

สถานการณ สงผลใหอําเภอแมแจม ประสบความสําเร็จสามารถลดจุดความรอนหรือ Hot Spots 

ในชวงรับมือหรือชวงควบคุมพิเศษ ๖๐ วันอันตรายคือระหวางวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ถึงวันท่ี ๑๕ 

เมษายน ๒๕๕๙ ลงไดเกินความคาดหมาย โดยเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับป พ.ศ.๒๕๕๘ ในหวงเวลา

เดียวกัน อําเภอแมแจมมีจุดความรอนหรือ Hot Spots สูงถึง ๓๘๔ จุด แตในป พ.ศ.๒๕๕๙ สามารถ

ลดลงเหลือเพียง ๓๑ จุด หรือสามารถลดลงไดถึงกวารอยละ ๙๓ สรางประวัติศาสตรหนาใหมใหกับ

การแกไขปญหานี้และสงผลใหภาพรวมในวิกฤตการณปญหาหมอกควันไฟปาของท้ังจังหวัดเชียงใหม

ในป ๒๕๕๙ ทุเลาเบาบางลงตามไปดวย กลาวคือ จังหวัดเชียงใหมสามารถลดความรุนแรงของปญหา

ไฟปาหมอกควันลงไดถึงกวารอยละ ๕๓ เม่ือเทียบกับหวงเวลาเดียวกันของป พ.ศ.๒๕๕๘  อําเภอแม

แจม ไดรับรางวัลอําเภอท่ีมีผลงานการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาดีท่ีสุด จากผูวาราชการ

จังหวัดเชียงใหม และนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี ไดใหเกียรติเดินทางมามอบโลรางวัลเพ่ือเปนขวัญกําลังใจในผลงานใหแกอําเภอแมแจม 
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และทีมงานโฆษกรัฐบาลไดนําเสนอผลงานเรื่อง “แมแจมโมเดล” ในรายการเดินหนาประเทศไทย 

และไดรับเกียรติจากทําเนียบรัฐบาลนําเรื่องราวแนวความคิดการทํางานแกไขปญหาสําคัญระดับพ้ืนท่ี

ในรูปแบบประชารัฐไปลงในนิตยสาร STARTUP THAILAND ๔.๐ นอกจากนั้นสื่อมวลชนท้ังทีวีและ

หนังสือพิมพหลายสํานักไดนําเรื่องราวแมแจมโมเดลไปเผยแพรประชาสัมพันธ สงผลใหนายอําเภอแม

แจมไดรับรางวัล  “เหมราช” บุคคลตนแบบแหงป 2559 สาขาผูนําดานพิทักษปารักษาสิ่งแวดลอม

ตนแบบ 

 จากผลงานความสําเร็จในการลดจุดคาความรอน หรือ Hot Spots ในชวงควบคุมพิเศษของป 

พ.ศ.๒๕๕๙ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในพ้ืนท่ีอําเภอแมแจม ภาคีเครือขายและสังคมมี

การตอยอดขยายผลการศึกษาเรียนรูอยางกวางขวาง  มีความพยายามในการขับเคลื่อนวาระการ

ปองกัน แกไขและสรางความยั่งยืนในพ้ืนท่ีปาตนน้ําตอเนื่อง มีการผลักดันนําเสนอสาเหตุแหงปญหา

หรือรากเหงาท่ีแทจริงของปญหาใหผูนํารัฐบาลและหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงและกรมท่ี

เก่ียวของไดรับรูและคณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบและเห็นชอบแนวทางการจัดการปาตนน้ํา

เสื่อมสภาพบนพ้ืนท่ีสูงชัน (เขาหัวโลน) ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

โดยกําหนดใหพ้ืนท่ีปาแมแจมและพ้ืนท่ีปานานเปนพ้ืนท่ีนํารอง และตอมาจังหวัดเชียงใหม ไดมี

ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานท่ีบูรณาการในรูปแบบประชารัฐจังหวัดเชียงใหมเพ่ือ

รวมกันพลิกฟนผืนปาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน ในพ้ืนท่ีอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหมข้ึน เพ่ือยุติปญหา

หมอกควันไฟปาและปญหาการบุกรุกทําลายพ้ืนท่ีปาตนน้ําและการใชสารเคมีปริมาณสูงในพ้ืนท่ีปาตน

น้ําอยางยั่งยืน และเพ่ือสนองนโยบายคณะรัฐมนตรีและดําเนินการตามประกาศจังหวัดเชียงใหม 

อําเภอแมแจมไดบูรณาการทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของรวมกันพิจารณากําหนดแนวทางการจัดการกับ

สาเหตุแหงปญหา โดยยึดหลักการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ยึดหลักทางสายกลางและการรักษา

สมดุลในทุกมิติท่ีเก่ียวของ จัดทําบันทึกขอตกลงประชารัฐแมแจม โดยมีตัวแทนภาคราชการ เอกชน

และประชาชนในระดับพ้ืนท่ีมารวมแสดงเจตนารมยในการขับเคลื่อน เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 

และจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกันผานภาคีเครือขายท้ังราชการ เอกชน นักวิชาการ ประชาสังคมและ

ประชาชนในระดับจังหวัดเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙     ประกาศเปนอําเภอคุณธรรมปาตน

น้ําตามรอยยุคลบาท และรวมกันจัดทําขอเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเปนกรอบยุทธศาสตรการพลิก

ฟนพ้ืนปาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน ๗ ดาน โดยตั้งเปาใหปรากฎผลเปนรูปธรรมภายในระยะเวลา ๕ ป โดย

ในปแรกจะเริ่มขับเคลื่อนในพ้ืนท่ีหมูบานนํารอง ๑๕ หมูบานกอนจะขยายไปยังหมูบานอ่ืน ๆ ในลําดับ

ตอไป 

 และจากผลการศึกษาเพ่ือคนหาวา ปจจัยใดมีอิทธิพลมากท่ีสุดตอความสําเร็จในการ

ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปา ในป พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเฉพาะนชวงประกาศควบคุม

ไฟปาหรือชวง 60 วันหามเผา ระหวางวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ ซ่ึงอําเภอ

แมแจม สามารถลดจุดความรอน หรือคา Hot Spots ลงไดถึงรอยละ  ๙๔  โดยใหกลุมตัวอยาง
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พิจารณาปจจัยสําคัญ ๆ ๔ ปจจัย คือ (๑) ปจจัยดานภาวะผูนํา (๒) ปจจัยผูเก่ียวของและการมีสวน

รวม (๓) ปจจัยกระบวนการ แผนงานและมาตรการในการปองกันรับมือและสรางความยั่งยืน (๔) 

ปจจัยอ่ืน ๆ  ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางรอยละ ๔๒.๕ เห็นวาปจจัยดานภาวะผูนําเปนปจจัยท่ีมี

อิทธิพลมากท่ีสุด เปนจุดเริ่มตนของปจจัยอ่ืน ๆ ถาผูนําโดยเฉพาะผูนําท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย

หากมีความมุงม่ันจริงจังในการทําหนาท่ีจะสงผลใหปจจัยอ่ืน ๆ มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน และรอย

ละ ๔๑.๒๕ เห็นวาปจจัยผูเก่ียวของและการมีสวนรวมเปนปจจัยท่ีสําคัญทีใกลเคียงกันเพราะปญหามี

ความสลับซับซอนยากเกินกวาภาครัฐจะจัดการแกไขไดเพียงลําพังจําเปนตองอาศัยความรวมมือกัน

จากผู ท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน และกลุมตัวอยางรอยละ ๑๖.๒๕ เห็นวา ปจจัยดานกระบวนการ 

แผนงานและมาตรการในการปองกัน รับมือและสรางความยั่งยืนเปนปจจัยท่ีสําคัญในลําดับถัดมา 

โดยเฉพาะแผนงานภายใตปฏิบัติการ “แมแจมโมเดล” ท่ีภาคีเครือขายโดยเฉพาะภาคประชาชนไดมี

สวนรวมในการคิดวางแผนและรวมขับเคลื่อนทําใหการประสานการทํางานทําไดมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึนลดความซํ้าซอนและครอบคลุมครบถวนในทุก ๆ มิติ นอกนากนั้นจากการศึกษาพบวาปจจัยดาน

เทคโนโลยีตรวจจับคาความรอนดวยดาวเทียม Hot Spots และปจจัยดานระบบฐานขอมูลการเขาไป

ทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาท่ีมีการจัดเก็บไวคอนขางสมบูรณครบถวนท้ังอําเภอก็เปนอีกปจจัยท่ีมีสวนทํา

ใหการตัดสินใจ การวางแผนและการติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 ๕.๒ ขอเสนอแนะ 

ความสําเร็จของอําเภอแมแจมดังกลาวเปนเพียงการเริ่มตนและการแกไขปญหาเฉพาะ

หนาเทานั้นไมใชการแกไขปญหาท่ีจะกอใหเกิดความยั่งยืนแตอยางใด ท้ังนี้เพราะรากเหงาหรือตัว

ตนเหตุแหงปญหาหรือปญหาในเชิงระบบท่ีแทจริงยังไมไดรับการจัดการหรือแกไข หากมัวหลงระเริง

ยินดีกับรางวัลความสําเร็จท่ีเพ่ิงไดรับสถานการณของปญหาในปตอ ๆ อาจวนเวียนอยูเชนนี้ไปตลอด

กาล และคงตองวิ่งไลดับไฟกันไปไมมีวันจบสิ้น ดังนั้นจึงควรเรงเดินหนาสรางมาตรการยั่งยืนตอเนื่อง

ตอไปทันทีและมุงจัดการลงไปท่ีรากเหงาของปญหา และอําเภอแมแจม ควรประกาศเปนอําเภอ

คุณธรรมปาตนน้ําตามรอยพระยุคลบาทนอมนําหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช และหลักการพัฒนาเรื่องการเขาใจ เขาถึงและพัฒนามาเปนหลักสําคัญในการขับเคลื่อน

ในการปองกันและแกไขปญหา เหมือนเม่ือครั้งท่ีพระองคทรงทําสําเร็จมาแลวในการปองกันและแกไข

ปญหาการบุกรุกแผวถางปาเพ่ือปลูกฝนบนดอยของชาวเขาในอดีต และควรมีการกําหนดเปาหมายใน

การทํางานท่ีชัดเจนภายใน ๕ ป ๑๐ ป เพ่ือยุติปญหาสําคัญ ๆ ในเชิงระบบ อาทิเชน ปญหาการบุกรุก

แผวถางขยายพ้ืนท่ีทํากินในเขตปาสงวนแหงชาติเพ่ือปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เรงฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอม

ดิน น้ํา ปา และชุมชนคนตนน้ําไปพรอม ๆ กัน อยางสมดุลและเปนธรรม ยุติปญหาความขัดแยงใน

เรื่องสิทธิท่ีดินทํากิน ยุติปญหานายทุนผูผลิตอาหารสัตวผูอยูเบื้องหลังการบุกรุกพ้ืนท่ีปาตนน้ําเพ่ือ

ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว สงเสริมใหชุมชนประกอบอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดพ้ืนท่ี
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การปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวและ ลดการใชสารเคมีในพ้ืนท่ีปาตนน้ํา โดยเร็ว แนวทางสําคัญในการ

ขับเคลื่อนท่ีควรดําเนินการไปพรอม ๆ กันโดยภาคีเครื่องขายท่ีเก่ียวของ มี ๗ ขอดังนี้ 

๑.การสรางความรูความเขาใจ ควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดตระหนัก

ถึงความรุนแรงของปญหา สรางแรงบันดาลใจและพลังรวมในการจัดการปองกันและแกไขปญหา เปด

เวทีประชาคมหมูบาน สรางผูนําในการสื่อสารสรางความรู ความเขาใจใหกับประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ี 

๒.การจัดระเบียบปาไมกับชุมชน เปนเรื่องท่ียุงยากสลับซับซอนแตสําคัญท่ีสุด แตอําเภอ

แมแจมโชคดีท่ีมีภาคราชการและภาคประชาสังคม NGOs โดยมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนภาคเหนือ 

เคยมีการเดินสํารวจเก็บขอมูลคาพิกัดชุมชนกับปาไวหมดท้ังอําเภอแลวตั้งแตป พ.ศ.๒๕๕๔ โดยใช

งบประมาณของกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคเหนือ ฐานขอมูลดังกลาวมีพรอมแลวรอเพียงการ

ตรวจสอบซํ้าอีกเล็กนอยและความกลาในการตัดสินใจยุติปญหาท่ีค่ังคางปลอยท้ิงมายาวนานหลายสิบ

ป ประกอบกับภาคีเครือขายทุกภาคสวนหรือประชารัฐแมแจมไดเคยประชุมหารือรวมกันเพ่ือยกราง

ขอเสนอการจัดระเบียบพ้ืนท่ีปาไมกับชุมชนไวและประกาศเจตนารมยรวมกันเม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม 

๒๕๕๙ สวนราชการท่ีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของจึงควรนําระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ แนวนโยบายของ

รัฐและขอเสนอหรือขอเรียกรองของประชาชนคนแมแจมมาประกอบการพิจารณารวมกันเพ่ือเรงจัด

ระเบียบและยุติปญหาความขัดแยงในประเด็นเรื่องพ้ืนท่ีปาไมกับชุมชนคนแมแจม ท่ีมีการเขาไปทํา

ประโยชนในพ้ืนท่ีปาสงวนท้ังหมดประมาณ ๔๓๗,๗๑๒ ไร หรือรอยละ ๒๕.๖๐ ของพ้ืนท่ีท้ังหมดใน

อําเภอแมแจม โดยสวนหนึ่งชุมชนสมัครใจคืนใหกับรัฐเพ่ือนํากลับไปฟนฟู และอีกสวนหนึ่งขอรองให

รัฐเรงพิจารณาคืนความเปนธรรมใหสิทธิในแผนดินเกิดเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยและทํากินใหกับชุมชน โดย

ในรายละเอียดของขอเสนอการจัดระเบียบพ้ืนท่ีปากับชุมชนระดับอําเภอ มีดังนี้ 

๒.๑ ประชารัฐแมแจม จะรวมพลังกันพลิกฟนคืนผืนปาใหรัฐ จํานวน ๒๔๘,๐๖๕ ไร 

โดยแบงพ้ืนท่ีดังนี้ 

๒.๑.๑ คืนผืนปาท่ีเขาไปทําประโยชนเกินกวาแนวเขตเดินสํารวจคาพิกัดแผนท่ี

ทางภูมิศาสตรภายหลังจากป พ.ศ.๒๕๕๔ จํานวนประมาณ ๘๖,๓๕๙ ไร หรือรอยละ ๕ ของพ้ืนท่ี

อําเภอท้ังหมด เพ่ือนํามาฟนฟูและปลูกปาคืนความสมดุลใหระบบนิเวศ โดยมีเปาหมาย ๒๐๐ ตนตอ

ไรหรือ ๑๗ ลานตนตอพ้ืนท่ีในสวนนี้ท้ังหมด ภายในระยะเวลา ๕ ป โดยขอใหรัฐโปรดพิจารณาสราง

งานสรางอาชีพ โดยสนับสนุนงบประมาณหรือจางชาวแมแจมใหมีอาชีพเพาะชํากลาไม ปลูก 

บํารุงรักษาและเฝาระวังพ้ืนท่ีปาในสวนนี้ในชวงฟนฟู ๕ ปแรกของการคืนพ้ืนท่ี ในกรอบวงเงิน 

๒ ,๐๐๐ บาทตอไรตอป  หรือ ๑๐ ,๐๐๐ บาทตอไรตอ ๕ ป  หรือวงเ งินรวมท้ังสิ้นประมาณ 

๘๖๓,๕๙๐,๐๐๐ บาท  

๒.๑.๒ คืนผืนปาท่ีมีชาวแมแจมเขาไปทําประโยชนในหวงป พ.ศ.๒๕๔๕ – 

๒๕๕๔จํานวน ๑๖๑,๗๐๖ ไร หรือรอยละ ๙.๕ ของพ้ืนท่ีอําเภอท้ังหมด เพ่ือใหรัฐอาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ พิจารณาจัด
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ระเบียบและควบคุม ดูแล รักษาและบํารุงพ้ืนท่ีตามหลักการคนกับปาอยูรวมกันจัดทําเปนปาอเนก

ประโยชนหรือปาตามแนวทางพระราชดําริสรางปาสรางรายได โดยไมขับไลคนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีสวน

นี้ออกไปจากพ้ืนท่ี อนุญาตใหสิทธิอยูอาศัยและทําประโยชนแบบมีเง่ือนไข คืออยูอาศัย ทําประโยชน

ปลูกพืชเศรษฐกิจเก็บกินและจําหนายผลผลิตในพ้ืนท่ีสวนนี้ไดโดยผูท่ีไดรับอนุญาตสัญญาวาจะปลูก

และบํารุงรักษาตนไมขนาดใหญเพ่ือเปนชั้นเรือนยอดไมต่ํากวา ๔๐ ตนตอไร (เพ่ือปรับภาวะสมดุล

ใหกับพ้ืนท่ีปาตนน้ําในสวนนี้ โดยตั้งเปาหมายการสรางตนไมเพ่ิม ๖.๔ ลานตน) หากผูไดรับสิทธิใน

พ้ืนท่ีสวนนี้รายใดผิดสัญญาท่ีใหไวจะยินยอมใหรัฐทวงคืน โดยในระยะเปลี่ยนผาน ๕ ปแรกขอใหรัฐ

สนับสนุนระบบชลประทานขนาดเล็กท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพปาตนน้ํา และขอใหรัฐประสานกับ

ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของรวมไปถึงภาคเอกชนเพ่ือเปดโอกาสใหสามารถสนับสนุนเงินทุนและสงเสริม

เทคโนโลยีการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมกับพืชใตรมเงาและพืขท่ีอยูในพ้ืนท่ีสูงกวาระดับน้ําทะเล 

ตลอดจนสงเสริมระบบการตลาดหรือระบบประกันรายไดท่ีม่ันคงใหกับผลิตผลท่ีไดจากพ้ืนท่ีสวนนี้ 

ตลอดจนพักชําระหนี้สินเดิมเปนระยะเวลา ๓ – ๕ ป ใหกับครอบครัวท่ีเขารวมโครงการในชวงท่ี

ปรับเปลี่ยนระบบการทําการเกษตรแบบเดิมสูการเกษตรแบบใหม 

๒.๒ ขอใหรัฐเรงกระบวนการพิจารณาคืนความเปนธรรมใหสิทธิในแผนดินเกิดแกคน

แมแจมท่ีเกิดและอาศัยในพ้ืนท่ีนี้มากอนป พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหแลวเสร็จภายใน ๕ ป ตามนโยบาย

คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) เนนการพิจารณาตามหลักสิทธิในแผนดินเกิดและ

ขอเท็จจริงแหงวิถีชีวิตคนตนน้ําท่ีดํารงชีพและสืบเชื้อสายในผืนปาแหงนี้จากรุนสูรุนมายาวนาน ผอน

คลายกฎเกณฑเรื่องชั้นความสูงและขอกําหนดเก่ียวกับพ้ืนท่ีชั้นลุมน้ํา ซ่ึงเบื้องตนประชารัฐแมแจม ได

เตรียมสนอขอมูลพ้ืนท่ีในสวนนี้เพ่ือใหรัฐไดโปรดพิจารณา จํานวน ๒๑๓,๔๖๒ หรือรอยละ ๑๒.๕ ของ

พ้ืนท่ีอําเภอแมแจมท้ังหมด ท้ังนี้ สิทธิท่ีรัฐจะพิจารณามอบใหนี้อาจเปนสิทธิแปลงรวมหามจําหนาย

จายโอนยกเวนแตตกทอดทางมรดก เปนเอกสารสิทธิในแผนดินเกิดของคนตนน้ําท่ีรัฐใหการรับรอง 

และธนาคารของรัฐและเอกชนสามารถใหการสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ําหรือกําหนดกติกาพักชําระ

หนี้เพ่ือจูงใจใหเกษตรกรผูครอบครองท่ีดินในพ้ืนท่ีสวนนี้นําไปเปนทุนในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช

เชิงเด่ียวเปนพืชผสมผสานใชพ้ืนท่ีนอยแตไดผลตอบแทนท่ีสูงและลดการใชสารเคมีตามหลักการ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักกลไกการตลาดเสรี โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ เชน 

ระบบชลประทาน ถนน ไฟฟา ประปา ระบบการติดตอสื่อสาร และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

หนวยงานรัฐสามารถดําเนินการไดโดยไมติดเง่ือนไขการขออนุญาตใชประโยชนในพ้ืนท่ีปาตาม

กฎหมายปาไม โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระบบชลประทานขนาดเล็กท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีปาตนน้ําท่ี

รัฐควรตองเรงสงเสริมใหครอบคลุมพ้ืนท่ีสวนนี้ภายใน  ๕ ป เพ่ือกระตุนการขับเคลื่อนแบบเนนการ

พ่ึงพาตนเองในพ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีเล็กลง และหลักการกระจายอํานาจการปกครองสูระดับทองท่ีและ

ทองถ่ินในการบริหารจัดการชุมชนตัวเองสืบตอไป 
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๓.การปองกันและรักษาพ้ืนท่ีตามท่ีจัดระเบียบ  มีหนวยงานราชการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนเจาภาพหลัก ตองเพ่ิมประสิทธิภาพในการเฝาระวังและ

ปองกัน ลาดตระเวนท้ังทางพ้ืนดิน อากาศ อวกาศ (ดาวเทียม) บังคับใชกฎหมาย บูรณาการกําลังทุก

ภาคสวน ใชมาตรการทางปกครอง อาญา และดําเนินคดีตามกฎหมายอยางเครงครัดตอบุคคลหนึ่ง

บุคคลใดท่ีไมยอมเคารพขอตกลงรวมกันตามยุทธศาสตรเรื่องการจัดระเบียบพ้ืนท่ีปาไมกับชุมชน และ

สรางกระบวนการมีสวนรวมกับภาคประชาชนในการเฝาระวังการบุกรุกพ้ืนท่ีปา 

๔.การฟนฟูระบบนิเวศ ควรเรงฟนฟูปา อนุรักษดินและน้ํา สรางฝายก่ึงถาวรเพ่ิมความ

ชุมชื่นใหพ้ืนท่ีปา เรงรวบรวมขอมูลพ้ืนท่ีบุกรุกเขาไปทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาสงวนหลังป พ.ศ.๒๕๕๔ 

ท่ีสามารถทวงคืนไดและประสานเชิญชวนรวบรวมทุกภาคสวนท้ังราชการและเอกชนท่ีสนใจการปลูก

ปาใหมารวมสนับสนุนปลูกปาในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด ในสวนของการปลูกควรเนนการสรางการมีสวนรวม

โดยการจางชาวบานเปนผูเพาะชํากลาไม ปลูก บํารุงรักษาและเฝาระวัง ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหมมา

กํากับควบคุมและรายงานใหสังคมไดรับรูและม่ันใจในการดําเนินการวาสามารถทําใหเห็นเปนรูปธรรม

ไดจริง ในกรณีไมมีงบประมาณมาปลูกปาควรนอมนําหลักคิดเรื่องการปลูกปาโดยไมตองปลูกรวมพลัง

กันปองกันพิทักษรักษาปาไมใหคนรบกวน ปลูกหญาแฝกชะลอการกัดเซาะพังทลายของดิน จัดตั้งปา

ชุมชน หรืออนุญาตใหมีการปลูกปาเศรษฐกิจชุมชน 

๕.การพัฒนาและสงเสริมอาชีพ  ควรเรงสํารวจและวางแผนพัฒนาระบบชลประทานท่ี

เหมาะสมกับปาตนน้ําใหครอบคลุมพ้ืนท่ีเปาหมายตามท่ีไดดําเนินการจัดระเบียบไวในขอ ๒. โดย

โครงการพัฒนาระบบชลประทานแหลงน้ําจะตองอยูภายในพ้ืนท่ีท่ีมีการเขาไปทําประโยชนไมเกินป 

พ.ศ.๒๕๕๔เทานั้น นอกเหนือจากโซนนี้แลวจะตองไมมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใด ๆ เขา

ไปเด็ดขาด  สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการสรางปาสรางรายได สงเสริมและใหความรูพัฒนา

เกษตรท่ีสูงใชพ้ืนท่ีนอยลงแตรายไดเพ่ิมข้ึนและสอดคลองกับตลาด สงเสริมระบบเกษตรปลอดสารพิษ

และอาชีพนอกภาคเกษตร สงเสริมทางการกระจายสินคาท่ีเหมาะสมกับตลาดในชวงระยะเวลาตาง ๆ 

ประสานความรวมมือกับภาคเอกชน สงเสริมการรวมกลุม เพ่ิมอํานาจตอรองจัดหาแหลงทุนสนับสนุน

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรหรือผลักดันใหเกิดบริษัทประชารัฐแมแจมข้ึนเพ่ือดําเนินการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรนี้ 

๖.การสรางองคความรูในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรเรง

ประสานและรวมสรางองคความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับชุมชน

และเยาวชน ฟนฟูองคความรูคุณธรรมคนตนน้ํา(คนอยูรวมกับปา) เผยแพรแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ

พอเพียง สรางกลไกการขับเคลื่อนขยายแนวคิดเรื่องศูนยเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม สรางปาสรางรายได

ใหชุมชน สงเสริมการทําเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย รวบรวมและพัฒนาตอยอดภูมิปญญา

ทองถ่ิน เผยแพรและถายทอดความรูไปสูชุมชนอ่ืน ๆ  นอกจากนั้นควรมีการศึกษาคนหาองคความรู 

หรือแนวคิดเรื่องการจายคาตอบแทนเพ่ือระบบนิเวศนอยางเปนรูปธรรม Payment for Ecosystem 
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Services (PES) เพ่ือนํามาพิจารณาปรับใชใหเปนรูปธรรมในพ้ืนท่ีอําเภอแมแจม ท้ังนี้เพราะชุมชนคน

แมแจมเปนชุมชนตนน้ําท่ีอาศัยอยูใกลชิดกับทรัพยากรปาตนน้ําท่ีสําคัญของประเทศ และถูกรัฐจํากัด

สิทธิในแผนดินเกิดและท่ีดินทํากินดวยระบบกฎหมายปาไม คุณภาพชีวิตของชุมชนคนตนน้ําจึงไมอาจ

เทาเทียมกับคนในชุมชนพ้ืนราบไดแตคนในชุมชนพ้ืนราบไดรับประโยชนจากสายน้ําท่ีคนตนน้ําเปน

ผูดูแลรักษา ดังนั้น ประเทศนี้จึงควรพิจารณาใหแตมตอหรือเงินทุนพิเศษจากองคกรท่ีไดประโยชนจาก

การนําทรัพยากรน้ําจากผืนปาแมแจมไปใชประโยชนหรือไดรับงบประมาณพิเศษจากรัฐในการพัฒนา

สงเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนคนตนน้ําท่ีมีรูปแบบการอุดหนุนเฉพาะท่ีแตกตางจากพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เพ่ือทําให

ชุมชนคนตนน้ํามีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนทองอ่ิมและหยุดการบุกรุกทําลายพ้ืนท่ีปาตนน้ําอันเปนทรัพยากร

ท่ีสําคัญของประเทศ 

๗.การสงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน  ควรมีการสงเสริมความเข็มแข็งในการสราง

บรรยากาศของการประสานการทํางานรวมกันของภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และภาคประชาชน ในการเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไข

ปญหา เพราะปญหาท่ีความสลับซับซอนและยากท่ีใครคนใดคนหนึ่งจะจัดการแกไขไดโดยลําพัง 

ทายสุดนี้ผูศึกษาในฐานะขาราชการคนหนึ่งท่ีเคยปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีแมแจม มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม

วา ปญหาหมอกควันไฟปาเปนเพียงปลายเหตุของปญหา เปรียบเสมือนภูเขาน้ําแข็งท่ีเรามองเห็นเพียง

ยอดน้ําแข็งท่ีมันโผลพนผิวน้ํามาแคนั้น แทจริงแลวสวนของภูเขาน้ําแข็งท่ีอยูใตน้ํานั้นยังมีอีกมากมาย 

เชนเดียวกันกับปญหาหมอกควันไฟปาซ่ึงเปนเหมือนสวนท่ีโผลพนน้ําใหเราเห็นแตจริง ๆ แลวสวนท่ี

อยูใตน้ํายังมีปญหาอีกเยอะท่ีเก่ียวของสัมพันธกัน อาทิเชน  ปญหาการบุกรุกแผวถางทําลายปาตนน้ํา 

ปญหาการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวและการใชสารเคมีปริมาณสูงในพ้ืนท่ีปาตนน้ํา ปญหาปากทอง

หรือคุณภาพชีวิต ปญหาความขัดแยงในเรื่องความเปนธรรมเก่ียวกับสิทธิแผนดินเกิดของชุมชนคนตน

น้ํา ลวนแลวแตมีสวนเก่ียวของสัมพันธกันท้ังสิ้น  การพิจารณาเพ่ือมุงแกไขปญหาในมิติใดมิติหนึ่งไม

อาจสรางความยั่งยืนได แตถึงอยางไรก็ตาม แมปมปญหาเรื่องไฟปาหมอกควัน จะเปนปมปญหาท่ี

หลายฝายมักพูดกันเสมอ ๆ วาเปนเรื่องทาทายท่ีแกไขไดยาก เพราะมันเปนวิถีชีวิตและมีความ

สลับซับซอนยากเกินใครคนใดคนหนึ่งหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งจะเยียวยาแกไขปญหาไดแลว 

แตทีมประชารัฐแมแจมไดแสดงใหเห็นแลววาปญหาดังกลาวสามารถละลายคลี่คลายหรือแกะปมพลิก

สถานการณท่ียุงเหยิงใหทุเลาเบาบางลงไดบางแลว เริ่มมองเห็นแสงสวางท่ีปลายอุโมงคถึงแมจะเปน

เพียงแสงสวางท่ีนอยนิดขอเพียงอยาหยุดคิดและหยุดทําวันหนึ่งเราคงจะคนพบทางออกท่ีเหมาะสม

และอยูบนจุดแหงความสมดุลอยางแทจริง 
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บทคัดยอ 

การศึกษาสวนบุคคลประกอบหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนท่ี ๖๘   เรื่อง ปจจัย

ความสําเร็จในการแกไขปญหาและพัฒนาพ้ืนท่ี : ศึกษากรณีปญหาหมอกควันไฟปาในเขตอําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม เพ่ือวิเคราะหถอดบทเรียนและศึกษาผลการดําเนินงานและปจจัยความสําเร็จ ปญหา 

อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาในเขตพ้ืนท่ีอําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม ชวงป พ.ศ.๒๕๕๙  และเพ่ือนําไปประยุกตใชประโยชนและขยายผลไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 

ตอไป ผลการศึกษาสรุปไดวา ปญหาไฟปาหมอกควัน เปนปญหาสิ่งแวดลอมระดับภูมิภาคท่ีนับวันจะทวี

ความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะในชวง ๑๐ ปท่ีผานมา สงผลกระทบมากมายท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม

และการเมือง เปนปญหาระดับภูมิภาคและระดับประเทศ  โดยเฉพาะในชวงฤดูแลงของทุกปภาคเหนือ

โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหมซ่ึงเปนเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคจะไดรับผลกระทบอยางหนัก 

และพ้ืนท่ีสําคัญท่ีเปนสาเหตุแหงปญหาพ้ืนท่ีหนึ่งคือ อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเปนอําเภอท่ีมี

ขนาดพ้ืนท่ีใหญท่ีสุดในจังหวัดเชียงใหม และเปนพ้ืนท่ียุทธศาสตรสําคัญดานทรัพยากรธรรมชาติปาตนน้ํา

ของประเทศไทย ท้ังนี้เพราะผืนปาในเขตอําเภอแมแจมกอกําเนิดแมน้ําแมแจมซ่ึงเปนลําน้ําสาขาสําคัญ

ของแมน้ําปง ใหน้ํารอยละ ๔๐ แกแมน้ําปง และรอยละ ๑๗ แกแมน้ําเจาพระยา ชุมชนคนแมแจม มี

ประวัติการดํารงอยูและสืบเชื้อสายในพ้ืนท่ีบริเวณนี้มานานนับรอยป เดิมดํารงชีพดวยการทําการเกษตร

แบบพอเพียงชุมชนอยูกับปาแบบเก้ือกูลกันแตตอมาเม่ือระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและสังคมโลกาภิวัตนแผ

กระจายขามดอยอินทนนทมาถึงชุมชนคนแมแจม การดํารงชีพดวยการหาของปาและทําการเกษตรแบบ

พอเพียงแบบวิถีดั้งเดิมเริ่มเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะ ในหวง ๑๐ ปท่ีผานมากลายเปนการเพาะปลูกพืช

เศรษฐกิจเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะขาวโพดเลี้ยงสัตวจํานวนมาก และในทุก ๆ ป กอนถึงฤดูฝนในปถัดไปปญหา

การบุกรุกแผวถางปาเพ่ือขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกดวยการจุดไฟเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและการ

เผาปาเพ่ือแผวถางปลูกขาวโพดจะลุกลามบานปลายกลายเปนปญหาไฟปาหมอกควันท่ีทวีความรุนแรง

เพ่ิมมากข้ึน และในอดีตอําเภอแมแจม ไดรับการกลาวขานไปท่ัวท้ังภูมิภาควาเปนอําเภอท่ีมีไฟปาหรือจุด

คาความรอนหรือ Hot Spots มากท่ีสุดของจังหวัดเชียงใหม โดยเฉพาะในป ๒๕๕๘ มีคาจุดความรอน 

(Hospots) สูงถึง ๓๘๔ จุด แตกอนเขาชวงฤดูแลงป ๒๕๕๙ ทีมประชารัฐแมแจมภายใตการนําของ

นายอําเภอแมแจม ไดรวมพลังภาคราชการ เอกชน ประชาสังคม นักวิชาการ และประชาชน รวมกันกัน

คิด รวมกันวางแผนและรวมกันขับเคลื่อนในการปองกันและแกไขปญหาภายใตชื่อปฏิบัติการ “แมแจม

โมเดล” ท่ีมีการกําหนดมาตรการปองกัน (การบริหารความเสี่ยง) มาตรการรับมือ (การบริหารในภาวะ

วิกฤต) มาตรการยั่งยืน (การบริหารในภาวะปกติหรือการบริหารเชิงยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา) ไวอยาง

ละเอียดครบถวนและหลากหลายวิธี ผลการทํางานรวมกันอยางหนักของทีมประชารัฐแมแจมในชวงป 



                                                                                                                                             

๒๕๕๙  สงผลใหอําเภอแมแจม ประสบความสําเร็จสามารถลดจุดความรอนหรือ Hot Spots ในชวงรับมือ

วิกฤตการณไฟปาหมอกควัน ๖๐ วันอันตราย ลงไดถึงกวารอยละ ๙๓ สรางประวัติศาสตรหนาใหมใหกับ

การแกไขปญหาไฟปาหมอกควัน อําเภอแมแจม ไดรับรางวัลอําเภอท่ีมีผลงานการปองกันและแกไขปญหา

หมอกควันไฟปาดีท่ีสุด จากนายกรัฐมนตรี และทีมงานโฆษกรัฐบาลไดนําเสนอผลงานเรื่อง “แมแจม

โมเดล” ในรายการเดินหนาประเทศไทย และไดรับเกียรติจากทําเนียบรัฐบาลนําผลงานการแกไขปญหาไป

ลงในนิตยสาร STARTUP THAILAND ๔.๐ นอกจากนั้นสื่อมวลชนท้ังทีวีและหนังสือพิมพหลายสํานักได

นําเรื่องราวแมแจมโมเดลไปเผยแพรประชาสัมพันธ สงผลใหนายอําเภอแมแจมไดรับรางวัล  “เหมราช” 

บุคคลตนแบบแหงป 2559 สาขาผูนําดานพิทักษปารักษาสิ่งแวดลอมตนแบบ และจากผลงาน

ความสําเร็จดังกลาวสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในพ้ืนท่ีอําเภอแมแจม ภาคีเครือขายและสังคมมี

การตอยอดขยายผลการศึกษาเรียนรูอยางกวางขวาง  มีความพยายามในการขับเคลื่อนวาระการปองกัน 

แกไขและสรางความยั่งยืนในพ้ืนท่ีปาตนน้ําอยางตอเนื่อง มีการผลักดันนําเสนอสาเหตุแหงปญหาหรือ

รากเหงาท่ีแทจริงของปญหาใหผูนํารัฐบาลและหัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของนําไปพิจารณา 

และจากผลการศึกษาเพ่ือคนหาวา ปจจัยใดมีอิทธิพลมากท่ีสุดตอความสําเร็จในการดําเนินการ

ปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปา ชวงป พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ โดยเฉพาะผลสําเร็จในชวงประกาศ

ควบคุมไฟปาหรือชวง 60 วันหามเผา ระหวางวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ ท่ี

อําเภอแมแจม ทําใหสามารถลดจุดความรอน หรือคา Hot Spots ลงไดถึงรอยละ  ๙๔  โดยใหกลุม

ตัวอยางพิจารณาปจจัยสําคัญ ๆ ๔ ปจจัย คือ (๑) ปจจัยดานภาวะผูนํา (๒) ปจจัยผูเก่ียวของและการมี

สวนรวม (๓) ปจจัยกระบวนการ แผนงานและมาตรการในการปองกันรับมือและสรางความยั่งยืน (๔) 

ปจจัยอ่ืน ๆ  ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางรอยละ ๔๒.๕ เห็นวาปจจัยดานภาวะผูนําเปนปจจัยท่ีมี

อิทธิพลมากท่ีสุด เปนจุดเริ่มตนของปจจัยอ่ืน ๆ และรอยละ ๔๑.๒๕ เห็นวาปจจัยผูเก่ียวของและการมี

สวนรวมเปนปจจัยท่ีสําคัญทีใกลเคียงกันเพราะปญหามีความสลับซับซอนยากเกินกวาภาครัฐจะจัดการ

แกไขไดเพียงลําพังจําเปนตองอาศัยความรวมมือกันจากผูท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน และกลุมตัวอยางรอยละ 

๑๖.๒๕ เห็นวา ปจจัยดานกระบวนการ แผนงานและมาตรการในการปองกัน รับมือและสรางความยั่งยืน

เปนปจจัยท่ีสําคัญในลําดับถัดมา โดยเฉพาะแผนงานภายใตปฏิบัติการ “แมแจมโมเดล” ท่ีภาคีเครือขาย

โดยเฉพาะภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการคิดวางแผนและรวมขับเคลื่อนทําใหการประสานการทํางาน

ทําไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนลดความซํ้าซอนและครอบคลุมครบถวนในทุก ๆ มิติ นอกนากนั้นจาก

การศึกษาพบวาปจจัยดานเทคโนโลยีตรวจจับคาความรอนดวยดาวเทียม Hot Spots และปจจัยดาน

ระบบฐานขอมูลการเขาไปทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาท่ีมีการจัดเก็บไวคอนขางสมบูรณครบถวนท้ังอําเภอก็

เปนอีกปจจัยท่ีมีสวนทําใหการตัดสินใจ การวางแผนและการติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 



                                                                                                                                             

กิตติกรรมประกาศ 

 

เอกสารการศึกษาเลมนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะหจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ ผูวิจัย

ขอขอบพระคุณ สถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ท่ีไดกําหนดใหขาพเจาเขาอบรมหลักสูตร

นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนท่ี ๖๘  คณะกรรมการพิจารณาผลการศึกษาสวนบุคคลทุกทาน         

และคุณสมเกียรติ มีธรรม ผูอํานวยการสถาบันออผะหญาและเลขามูลนิธิฮักเมืองแจม ท่ีกรุณาชวย

รวบรวมขอมูลภาคสนาม และใหคําปรึกษาและขอแนะนําท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งทําใหงานวิจัยนี้มีความ

สมบูรณมากยิ่งข้ึน  

นอกจากนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.สมบัติ กุสุมาวลี อาจารยท่ีปรึกษาท่ีให

โอกาสและสนับสนุนในการทําวิจัยครั้งนี้ รวมท้ังคุณนาฏฤดี เผื่อนอุดม และผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการทํา

วิจัยครั้งนี้ทุกทานท่ีไดกรุณาใหความชวยเหลือ สนับสนุน และใหกําลังใจมาโดยตลอด  

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาผลการวิจัยนี้จะเปนประโยชนแกหนวยงานราชการและภาคสวนตาง ๆ  

ท่ีมีสวนเก่ียวของกับการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและผูสนใจท่ัวไป ตลอดจนจะเปน

ประโยชนในการสรางองคความรูเชิงบูรณาการในการแกไขปญหาตาง ๆ ของประเทศชาติตอไป  
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บทท่ี ๒ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ      ๗ 

 แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ    ๗ 

บทท่ี ๓ วิธีดําเนินการศึกษา       ๓๑ 
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สารบัญภาพ 

ภาพท่ี                            หนา 

๑ แผนผังกรอบแนวคิดในการศึกษา.............................................................................๔ 

๒ ข้ันตอนสําคัญการนําการเปลี่ยนแปลง 8 ข้ันตอนของ John P Kotter……………..๑๑ 

๓ กระบวนการควบคุม/การบริหารความเสี่ยง..………………………………………………....๑๘ 

๔ องคประกอบของการบริหารความเสี่ยง...……………………………………………………...๒๐ 

๕ สัดสวนการจัดแบงพ้ืนท่ีการใชประโยชนในท่ีดิน....................................................๓๘ 

๖ สถานการณไฟปาแบงไดเปนรายเดือนและรายอําเภอป พ.ศ.๒๕๕๘.....................๓๙ 

๗ การประชุมคณะกรรมการประชารัฐแมแจมเพ่ือบูรณาการแกไขปญหาปาไม  

ท่ีดินกับชุมชนและปญหาหมอกควันไฟปาระดับอําเภอ..........................................๔๑ 

๘ การประชุมคณะกรรมการประชารัฐแมแจมเพ่ือบูรณาการแกไขปญหาปาไม  

ท่ีดินกับชุมชน และปญหาหมอกควันและไฟปาระดับอําเภอ..……………………….....๔๑ 

๙ การวิเคราะหขอมูล ๔ ปยอนหลังเพ่ือหาพ้ืนท่ีเกิดไฟปาซํ้าซากในเขตอําเภอแมแจม......๔๒ 

๑๐ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมตรวจเยี่ยมใหกําลังใจทีมดับไฟปา…………………...๔๒ 

๑๑ การฝกซอมดับไฟปาใหทีมระดับหมูบานในรับชมและนําปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี……..๔๓ 

๑๒ การประชุมเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปา 

ระดับอําเภอ...........................................................................................................๔๔ 

๑๓ กิจกรรมการรณรงคเปดตัวชวงควบคุมพิเศษ ๖๐ วันอันตรายหามจุดไฟ………......๔๔ 

๑๔ กิจกรรมการรณรงคเปดตัวชวงควบคุมพิเศษ ๖๐ วันอันนตรายหามจุดไฟ………....๔๕ 

๑๕ ตัวอยางปายรณรงคท่ีออกแบบใหเขาใจงายและเหมือนกันท่ัวท้ังอําเภอติดตามสถานท่ี

สําคัญเพ่ือขอความรวมมือในชวงควบคุมพิเศษ……………………………...........……....๔๖ 

๑๖ การรวมออกรายการวิทยุชุมชนชองผูนําในระดับตาง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธ 

ขอความรวมมืออยางสมํ่าเสมอ..…………………………………………………………….….....๔๖ 

๑๗ สรุปโครงการ / กิจกรรมลดปจจัยเสี่ยงโดยลดปริมาณเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ี 

การเกษตร..............................................................................................................๔๗ 

๑๘ ภาพเปดตัวโครงการรณรงคการหยุดเผาในไร……………………………………………......๔๘ 

๑๙ การรณรงคไถกลบตอซังเพ่ือใหเปนปุยโดยไมใชการเผาแบบเดิม…………………......๔๘ 

๒๐ การสงเสริมเกษตรใหนําเปลือกขาวโพดสดมาเปนอาหารโคกระบือโดย 

ไมใหนําไปเผา...........................................................................................……........๔๙ 

๒๑-๒๒ ผวจ.เชียงใหมตรวจเยี่ยมโรงหมักอาหารโคกระบือจากเปลือกและซังขาวโพด.......๕๐ 



                                                                                                                                             

 

สารบัญภาพ (ตอ) 

ภาพท่ี                            หนา 

๒๓-๒๗  ภาพกิจกรรมการทําปุยหมักจากเปลือกขาวโพดดวยวิธีการตาง ๆ …………..…๕๐-๕๒ 

๒๘-๓๐ นําเปลือกขาวโพดมาอัดแทงเพ่ือนําสงออกไปนอกพ้ืนท่ีโดยไมเผา……………….๕๒-๕๓ 

๓๐-๓๒ การนําเปลือก ซังขาวโพดมาอัดเปนเม็ดและบรรจุใสถุงเพ่ือนําสงออกไปจําหนาย 

นอกพ้ืนท่ีโดยไมเผา…………………………………………………………………………………….๕๔ 

๓๓-๓๔  ประสานงานบริษัทเอกชนนอกพ้ืนท่ีเขามาขนเปลือกและซังขาวโพดเลี้ยงสัตวออก 

ไปนอกพ้ืนท่ีโดยไมเผา............................................................................................๕๕ 

๓๖-๓๘ ภาพกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนและชาวบานนําเอาเปลือกขาวโพดไปทํา 

ประโยชน…………………………………………………………………………………………………..๕๖ 

๓๙  การนําเปลือก ซังขาวโพดมาทําเปนแทงเพาะเห็ดในโรงเรียนราช 

ประชานุเคราะห ๓๑…………………………………………………………………………………..๕๗ 

๔๐ สัดสวนการจัดแบงพ้ืนท่ีการใชประโยชนในท่ีดินตามการสํารวจจริง......................๕๘ 

๔๑-๔๒  แผนภาพยุทธศาสตรการแกไขปญหาการใชประโยชนท่ีดินในเขตอําเภอแมแจม...๖๐ 

๔๓-๔๔ ภาพประชาสัมพันธการรณรงคมาตรการสรางความยั่งยืนในพ้ืนท่ีปาตนน้ํา...........๖๒ 

๔๕-๔๖ โครงการสรางปาสรางรายไดแนวทางการใหชุมชนอยูรวมกับปาอยางยั่งยืน...........๖๒ 

๔๗      ตวัอยางการจัดระเบียบพ้ืนท่ีปาไมกับชุมชน เม่ือวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายอําเภอ 

แมแจมและหัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของไดรวมเปนสักขีพยานระหวางผูนําทองท่ี 

ทองถ่ินและหัวหนาอุทยานแมโถ ในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงยุติการคัดคาน 

ท่ีมีมายาวนาน ๒๓ ป และแสดงเจตนายินยอมยุติการคัดคานและเห็นควรกับพ้ืนท่ี 

๒๑๘,๓๗๑ ไรเพ่ือประกาศเปนอุทยานแหงชาติแมโถ………..…………………………….๖๒ 

 ๔๘     นายอําเภอแมแจมข้ึนรับรางวัลอําเภอท่ีปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปา 

ในป พ.ศ.๒๕๕๙ ดีท่ีสุดจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  

และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี………………………………………………………๖๔ 

 ๔๙-๕๐ นายอําเภอแมแจมรับรางวัลจากผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและไดรับรางวัล  

“เหมราช” บุคคลตนแบบแหงป พ.ศ.๒๕๕๙ สาขาผูนําดานพิทักษปารักษา 

สิง่แวดลอมตนแบบ................................................................................................๖๕ 



                                                                                                                                             

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี           หนา 

๑ ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาและวิธีการรวบรวมขอมูล.......................๓๑ 

๒ หัวขอและประเด็นในการสัมภาษณกลุมตัวอยาง……………………………………………๓๒ 

๓ หัวขอและประเด็นในการสนทนากลุมยอย กลุมตัวอยาง………………………………..๓๓ 

๔ ขอมูลจํานวนหมูบานและประชากรแบงตามรายตําบล…………………………………..๓๗ 

๕ ประชากรและกุลมตัวอยางในการศึกษาและวิธีการรวบรวมขอมูล…………………..๖๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             

ประวัติผูจัดทําเอกสารการศึกษาสวนบุคคล 

ช่ือ – สกุล  : นายทศพล  เผื่อนอุดม   
ตําแหนงปจจุบัน  :         นายอําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ช่ือหนวยงาน  :         กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
เบอรโทรศัพท  :         ๐๘๑-๘๖๗๓๐๓๗ , ๐๓๕-๓๘๑ ๖๓๖  
ท่ีอยูปจจุบัน  :         ๓๓/๓๓ ม.๙ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐  
การศึกษา  : ปริญญาโท   พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต NIDA 
    ปริญญาตรี –นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
                   -ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
การฝกอบรม               : 
ท่ีสําคัญ   
 
 
 
 

- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุนท่ี 68 (ประธานนักศึกษา) 
- หลักสูตรนายอําเภอทบทวน รุนท่ี 20 (ประธานนักศึกษา) 
- หลักสูตรนายอําเภอ รุนท่ี 59 (ประธานนักศึกษา) 
- หลักสูตรปลัดอําเภอ รุนท่ี 132 (ประธานนักศึกษา) 
- หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐาน 
  ก.ศป.รับรอง (ศาลปกครอง) รุนท่ี 3 พ.ศ.2555 

 

ประวัติการทํางาน        : พ.ศ.๒๕๓๖ – ๒๕๕๑      ปลัดอําเภอ 

 พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ หัวหนากลุมสอบสวนคดีอาญา  
สํานักการสอบสวนและนิติการ (สน.สก.) 

 พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ หัวหนากลุมอาวุธปนและวัตถุระเบิด สน.สก. 
 พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๘    นายอําเภอบานคา (อํานวยการตน)  จ.ราชบุร ี
 พ.ศ ๒๕๕๘ ผูอํานวยการสวนรักษาความสงบเรียบรอย 1 (สรร.1)  

สํานักการสอบสวนและนิติการ (สน.สก.) 
 พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ นายอําเภอแมแจม(อํานวยการสูง) จ.เชียงใหม 

  ผลงานดีเดน  : ๑. ชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการประกวดนวตกรรมขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมและการ 
                          ปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมการปกครอง พ.ศ.2550 
            ๒. เลขาและคณะกรรมการพัฒนากฎหมายและเทคโนโลยีการใชอํานาจทางปกครอง   
                          ตามกฎหมายอาวุธปนฯ  
                     ๓. ผูแทน มท.และรัฐบาลไทยไปรวมประชุมสนธิสัญญาควบคุมการคาอาวุธปน 
                ณ UN นครนิวยอรค สหรัฐอเมริกา ป ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖   
                     ๔. รางวัลชนะเลิศอําเภอท่ีมีศักยภาพในการบริหารจัดการแกไขปญหาหมอกควันไฟปา                         
                          ดีท่ีสุดของจังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ.๒๕๕๙ ลดจุดความรอนสะสมไดรอยละ ๙๒.๑๘ 
                      ๕. รางวัล “เหมราช” บุคคลตนแบบแหงป ๒๕๕๙ สาขาผูนําดานพิทักษปารักษา   
                          สิ่งแวดลอมตนแบบ 
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