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Research Article

กลยุทธการจัดการเชิงพ้ืนที่การเผาปาของรัฐฉานที่มีผลตอกลุมประเทศ
ในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนบน
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาการจัดการเชิงพ้ืนที่การเผาปาของรัฐฉาน

ที่มีผลตอกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนบน เพื่อจัดทํากลยุทธการจัดการเชิงพื้นที่ในการเผาปา

ของรัฐฉานที่มีผลตอกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนบน และเพื่อประเมินความเหมาะสมของ

กลยุทธการจัดการเชิงพื้นท่ีในการเผาปาของรัฐฉานที่มีผลตอกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนบน

โดยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ใชการประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบประเมินสภาวะแวดลอม 

และแบบประเมนิความเหมาะสม กลุมเปาหมาย ไดแก ผูนาํดานการจัดการไฟปาของรัฐฉาน และ เจาหนาท่ี

ปฏิบัติการไฟปากลุมไทใหญ ที่คุมพื้นที่เขตภูเขารัฐฉานตอนใต จํานวนท้ังส้ิน 25 คน วิเคราะหขอมูล

โดยการวิเคราะหเนื้อหา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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 ผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดการเชิงพ้ืนท่ีการเผาปาของรัฐฉานท่ีมีผลตอกลุมประเทศ

ในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนบน ดานจุดแข็ง ผูนําเปนผูที่มีวิสัยทัศนกาวไกล ดานจุดออน ยังขาดเรื่องของ

การจัดทําฐานขอมูลไฟปาเนื่องมาจากการขาดความรูและเครื่องมือที่ใชในการกําหนดขอบเขตพื้นที่ปา 

ดานโอกาส สื่อเทคโนโลยีทําใหสื่อสารไปทั่วโลกทําใหเกิดความใหความสนใจของประเทศเพื่อนบานทําให

เกิดการชวยเหลือในดานการจัดการไฟปาอยางตอเนื่อง และ ดานอุปสรรค กรอบนโยบายก็ไมสนับสนุน

การกระจายอํานาจและการเขาถึงการจัดการและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเทาที่ควร

 ในดานวิสัยทัศน “รัฐฉาน ดินแดนสงบ สุขใจ ไรไฟปา ดวยการจัดการปาอยางมีสวนรวมและ

ยั่งยืน” และมีกลยุทธ 4 กลยุทธ ไดแก กลยุทธที่ 1 พัฒนาเครือขายความรวมมือและการทํางานรวมกัน

แบบบรูณาการรวมกบัประเทศเพือ่นบาน กลยทุธที ่2 พฒันาระบบการบรหิารจดัการไฟปาโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสม กลยุทธที่ 3 พัฒนาศักยภาพของคนรัฐฉานในการบริหารจัดการปาอยางยั่งยืน 

และกลยุทธที่ 4 จัดหา สนับสนุนงบประมาณ กองทุน ในการจัดการปาเพื่อไมใหเกิดไฟปาอยางยั่งยืน

 ผลการประเมินความเหมาะสมของกลยุทธการจัดการเชิงพื้นที่การเผาปาของรัฐฉานที่มีผลตอ

กลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนบน ทั้งวิสัยทัศน เปาประสงค กลยุทธและแนวทางการพัฒนา

มีความเหมาะสมมากที่สุด

คําสําคัญ: กลยุทธการจัดการเชิงพื้นที่ การเผาปา รัฐฉาน อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนบน

ABSTRACT

 T he objectives of this study were to investigate the problems of forest fire spatial 

management in Shan State affecting countries in the Upper Mekong Sub-region, to develop 

forest fire spatial management strategies in Shan State, and to evaluate the appropriateness 

of forest fire spatial management strategies affecting countries in the Upper Mekong 

Sub-region. This mixed-method research implemented a workshop, a context evaluation 

form, and an appropriateness evaluation form. The target group recruited 25 participants, 

including forest fire management leaders in Shan State and Shan State Army (SSA) officers 

in charge of the mountain areas of Southern Shan State. The data was analyzed by content 

analysis, mean and standard deviation.

 The circumstances of forest fire spatial management in Shan State affecting countries 

in the Upper Mekong Sub-region were reported. Strengths: The leader is a visionary. 

Weaknesses: Lack of a forest fire database due to deficiency of knowledge and tools in 

defining the forest boundary. Opportunities: Technological advancement enables global 

communication and attracts attention from neighboring countries, resulting in consistent 
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assistance in forest fire management. Threats: Policy does not support decentralization 

and accessibility to management and utilization of natural resources.

 The formulated vision was “Shan State: Tranquil, Peaceful, No Wildfire Through 

Participatory and Sustainable Forest Management”. There were 4 developed strategies. 

Strategy 1: Develop cooperation and an integrated network with neighboring countries. 

Strategy 2: Develop a forest fire management system using appropriate information 

technology. Strategy 3: Develop the potentials of Shan people on sustainable forest 

management. Strategy 4: Allocate budget support and funds for the sustainability of forest 

management and forest fire prevention.

 The appropriateness evaluation of spatial strategy for forest burning handling in 

Shan State affecting countries in the Upper Mekong Sub-region in regard to vision, goals, 

strategies, and development guidelines showed the highest level of appropriateness.

Keywords: Spatial Strategy, Forest Burning, Shan State, Upper Mekhong Region

บทนํา

 ปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหา

สําคัญในระดับโลก ท่ีประชาชนและองคกรตาง ๆ 

ในโลกควรตระหนักเปนอยางยิ่ง ซึ่งปญหาดังกลาว

ควรไดรับการฟ นฟูอยางทันทวงที เนื่องจาก

ในปจจุบันปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติไดสงผล

กระทบตอระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอมตาง ๆ 

เปนอยางมากตอทุกประเทศในโลก ซึ่งปญหา

ดังกลาวสงผลใหเกิดแนวคิดในการอนุรักษธรรมชาติ 

ทัง้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมตาง ๆ  บนโลกนี้

โดยใชวิธีการแกปญหาที่ตนเหตุเปนสําคัญ 

 สืบเนื่องจากสถานการณสภาวะหมอกควัน

ที่ปกคลุมทุกพื้นท่ีของภาคเหนือตอนบนของ

ประเทศไทย อยางที่ไมเคยปรากฏมากอนนั้น 

สงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพอากาศในหลาย

พื้นที่ ไดแก เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน 

ลําปาง ลําพูน แพร นาน และพะเยาโดยคุณภาพ

อากาศดังกลาว ไดสงผลกระทบตอสภาวะสุขภาพ

ของประชาชน สาเหตุที่สําคัญที่ทําใหเกิดสภาวะ

หมอกควันดังกลาวนี้ ก็คือ ไฟปา การเผาในที่โลง 

มลพิษจากการใชยวดยานพาหนะ (R ayanakorn, 

2010) และจากภาคอุตสาหกรรม โดย เจียมใจ 

เครือสุวรรณ และคนอื่น ๆ (Kr easuwun, et al., 

2008) พบวา ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กรอยละ 

50-70 มีแหลงแหลงกําเนินจากไฟปาและการเผา

พื้นที่การเกษตร และจากเครื่องยนตดีเซลปริมาณ

รอยละ 10 สวนทีเ่หลอืเปนฝุนทีพ่ดัพามาจากแหลงอืน่

นอกจากนี้ยัง พบวา บางพ้ืนที่ยังไดรับผลกระทบ

มลพิษทางอากาศจากการเกิดไฟปาในประเทศ

เพื่อนบานอีกดวย 

 ไฟป าและการเผาในที่ โล งทําให  เกิด

สภาวะหมอกควันและฝุ นละอองแขวนลอยอยู 

ในชั้นบรรยากาศ เกิดปริมาณฝุนขนาดเล็กท่ีมี



22
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ปที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)

เสนผานศูนยกลางไมเกิน 10 ไมครอน หรือ PM10 

(Particular Matter less than 10 microns 

(micrometers) in diameter: PM10) ซึ่งเปน

อนุภาคฝุนขนาดเล็กกอใหเกิดความรูสึกระคายเคือง

หรือแสบตาและภาวการณหายใจไมสะดวก นอกจากน้ี

มลภาวะทางอากาศยังสงผลกระทบตอภาคธุรกิจ

โดย พบวานักทองเที่ยวมีจํานวนลดลงในชวงที่

จังหวัดเชียงใหมประสบปญหามลพิษทางอากาศ

และวิกฤตการณหมอกควนั อนันาํมาซ่ึงความเสยีหาย

ทางดานเศรษฐกจิเปนอยางมาก (Jarungrattanapong 

& Manasboonphempool, 2009)

 ทุก ๆ ปปญหาหมอกควันจะปกคลุม

ในจงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ซึง่เปนปญหาทีท่กุฝาย

ชวยกันแกไขมาอยางยาวนาน แตก็ยังไมประสบ

ความสําเร็จเทาที่ควร โดยไดสรางความเดือดรอน

ใหกับประชาชน ทัง้ดานทศันวสิยั สขุภาพ และดาน

ธรุกจิการทองเทีย่ว โดยหมอกควนัท่ีปกคลมุจงัหวดั

ภาคเหนือตอนบน ซึ่งถือเปนจังหวัดทองเที่ยว คือ 

จังหวดัเชยีงใหม เชยีงราย พะเยา ลาํปาง แพร นาน 

แมฮองสอน และ จังหวัดลําพูน จะเริ่มตั้งแตชวง

เขาสูฤดูแลง คือปลายเดือน กุมภาพันธ เปนตนไป 

บางปหากมีฝนตกก็จะชวยยืดระยะเวลาออกไป

เปนชวงตนเดือนมีนาคม และไปสิ้นสุดปลายเดือน

เมษายน สําหรับในปนี้สภาพอากาศคอนขางจะ

แหงแลง ปริมาณฝนตกแทบวัดคาไมไดเลย สงผล

ใหสภาพอากาศแหงแลงมาก มีไฟปาเกิดขึ้นเปน

บริเวณกวางในทองท่ีในเขตจังหวัดภาคเหนือ และ

ประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะรัฐฉานประเทศ

เมียนมาร และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว สงผลใหมหีมอกควนัปกคลมุในพืน้ที่

จังหวดัภาคเหนอืตอนบนแทบทกุจงัหวดั ประชาชน

เจ็บปวยดวยโรคทางเดินหายใจ ซึ่งในสวนของ

กลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง มีประชาชน

เขารักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลตาง ๆ หลาย

หมื่นคน

 จากสถานการณการเผาและเกดิผลกระทบ

อันตามมาซึ่งกลุมหมอกควันที่ไดเกิดการปกคลุม

ทุกพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

รวมถึงไดปกคลุมพื้นที่กลุ มอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง

ตอนบนอยางที่ไมเคยปรากฏมากอนนั้นสงผล

กระทบตอคณุภาพอากาศในหลายพืน้ทีเ่กดิสภาวะ

หมอกควันและฝุ นละอองแขวนลอยอยู ในชั้น

บรรยากาศ ซึ่งปญหาดังกลาวลวนสงผลกระทบ

เปนอยางมากตอทุกพื้นที่ ในการนี้การอนุรักษ

ธรรมชาติ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตาง ๆ บนโลกนี้ถือเปนสิ่งควรคาแกการตระหนัก

เปนอยางยิ่งที่จะศึกษาการเผาใน เขตปกครอง

สภากอบกู  รัฐฉาน และกองทัพรัฐฉานท่ีมีผล

กระทบตอในกลุ มประเทศอนุภูมิภาคลุ มนํ้าโขง

ตอนบน อนึ่งเปนการแกปญหาที่ตรงจุด เนื่องจาก

ลักษณะภูมิประเทศใน เขตปกครองสภากอบกู 

รัฐฉาน และกองทัพรัฐฉาน นั้นเปนพื้นที่มีลักษณะ

ภมูปิระเทศทีม่คีวามแหงแลงทีส่งูและเปนเขตพืน้ที่

ปลอดฝน ซึ่งเอื้อตอการเกิดการเผา ไดโดยงาย 

อีกทั้งเมื่อเกิดขึ้นแลวการแกไขเบื้องตนนั้นเปนไป

ไดยากและเกดิการลกุลามเปนวงกวางอยางรวดเรว็

ซึ่งปญหาดังกลาวสงผลใหเกิดกลุ มหมอกควัน

เปนอันมากประกอบกับเกิดการเคล่ือนท่ีของ

กลุ มหมอกควันเปนวงกวางซึ่งสงผลกระทบตอ

ในกลุมประเทศอนภุมูภิาคลุมนํา้โขงตอนบนโดยตรง

เนื่องจากกลุมพื้นที่กลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง

ตอนบนและ เขตปกครองสภากอบกู รัฐฉาน และ
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กองทพัรฐัฉานมพีืน้ทีใ่กลกนั ในศกึษาการเผาในเขต

ปกครองสภากอบกู รัฐฉาน และกองทพัรฐัฉาน ทีม่ี

ผลกระทบตอในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง

ตอนบน จึงถือเปนการแกไขปญหาดวยวิธีการที่ดี

โดยเปนการแกไขปญหาที่ตรงเหตุ

 จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน ผูวจิยัจงึสนใจ

ท่ีจะศึกษากลยุทธการจัดการเชิงพื้นท่ีการเผาปา

ของรัฐฐาน ประเทศเมยีรมา ทีม่ผีลตอกลุมประเทศ

ในอนุภูมิภาคลุมนํา้โขงตอนบน เพือ่ใหทราบกลยทุธ

การจัดการเชิงพื้นที่และสามารถนําผลการจัดการ

ดังกลาวไปเปนแนวทางในการแกไขปญหาผลกระทบ

ที่เกิดไดอยางมีประสิทธิภาพ และขอมูลจากการ

วิจัยจะเป นประโยชนต อพื้นที่รัฐฉานรวมถึง

เป นประโยชนต อกลุ มประเทศในอนุภูมิภาค

ลุมนํ้าโขงตอนบนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาการจัดการ

เชิงพื้นที่การเผาปาของรัฐฉานที่มีผลตอกลุมประเทศ

ในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนบน

 2. เพื่อจัดทํากลยุทธการจัดการเชิงพื้นท่ี

ในการเผาปาของรัฐฉานที่มีผลตอกลุ มประเทศ

ในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนบน

 3. เพือ่ประเมนิความเหมาะสมของกลยทุธ

การจัดการเชิงพื้นท่ีในการเผาปาของรัฐฉานท่ีมีผล

ตอกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนบน

ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตดานเนื้อหา

 การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาสภาพ

ปญหาการจัดการเชงิพืน้ทีก่ารเผาปา จดัทาํกลยทุธ

การจัดการเชงิพ้ืนทีใ่นการเผาปา และประเมนิความ

เหมาะสมของกลยุทธการจัดการเชิงพื้นที่ในการ

เผาปาของรัฐฉานท่ีมผีลตอกลุมประเทศในอนภุมูภิาค

ลุมนํ้าโขงตอนบน

  ขอบเขตดานประชากรที่ศึกษา คือ ผูนํา

ดานการจัดการไฟปาของรัฐฉาน เจาหนาที่จัดการ

ไฟปา และเจาหนาที่ปฏิบัติการไฟปากลุมไทใหญ 

Shan State Army (SSA) ที่คุมพ้ืนที่เขตภูเขา

รัฐฉานตอนใต 

 ขอบเขตดานสถานที่ศึกษา คือ รัฐฉาน 

ประเทศเมียนมาร

 ขอบเขตดานระยะเวลาท่ีศึกษา รวมเวลา 

24 เดอืน ระหวาง มกราคม 2562 – ธนัวาคม 2563

ขอจํากัดของการวิจัย

 การวจัิยคร้ังนีเ้ปนการศกึษาขอมลูในพ้ืนท่ี

รัฐฉาน โดยกลุมเปาหมายที่ทางผูนําของรัฐฉาน

กําหนดใหเปนผูใหขอมูลแกผู วิจัย รวมถึงการ

เก็บขอมูลอยูในชวงสถานการณโควิด-19 ระบาด 

และเกิดสถานการณความขัดแยงทางการเมือง 

ผู วิ จัยจึงมีข อจํากัดในการเก็บรวบรวมขอมูล

หลายประการท้ังในดานขอมูล สถิติ การตอบ

ตามวัตถุประสงคการวิจัย และกลุมเปาหมาย

ในการเก็บขอมูล

ระเบียบวิธีวิจัย

 การวิจัยครั้ งนี้  มีรายละเอียดวิธีการ

ดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 

 ประชากร

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูนํา

ดานการจัดการไฟปาของรัฐฉาน เจาหนาที่จัดการ
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ไฟปา และเจาหนาท่ีปฏิบัติการไฟปากลุมไทใหญ 

Shan State Army (SSA) ท่ีคุมพื้นท่ีเขตภูเขา

รัฐฉานตอนใต ที่ทางผู นํารัฐฉานไดมอบหมาย

ใหเปนผูใหขอมูลแกผูวิจัย ไดแก

 1. ผูนําดานการจัดการไฟปาของรัฐฉาน 

ซึ่งเปนบุคคลที่ผูนํารัฐฉานมอบหมายใหเปนผูให

ขอมูลแกผูวิจัย และมีประสบการณในการปฏิบัติ

หนาทีใ่นดานการจดัการไฟปาในพืน้ที ่จาํนวน 5 คน

 2. เจาหนาที่จัดการไฟปา และ เจาหนาที่

ปฏิบัติการไฟปากลุมไทใหญ Shan State Army 

(SSA) ที่คุมพื้นที่เขตภูเขารัฐฉานตอนใต ซึ่งเปน

บุคคลที่ผู นํารัฐฉานมอบหมายใหเปนผูใหขอมูล

แกผูวจิยั และมปีระสบการณในการปฏบิตัหินาทีใ่นดาน

การจัดการไฟปาในพื้นที่ และยินยอมใหขอมูลรวมถึง

สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยได จํานวน 20 คน

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู วิจัยใช

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ใชโปรแกรม Zoom 

เปนโปรแกรมที่ใชในการเรียนการสอนและการ

ประชุมแบบออนไลน รองรับ ระบบปฏิบัติการท้ัง 

Windows, และ Android สามารถประชุมรวมกัน

ไดจํานวนมาก แลวมาสรุปประเด็น เพื่อวิเคราะห

ถึงศักยภาพการจัดการเชิงพื้นท่ีการเผาปาของ

รัฐฉานที่มีผลตอกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง

ตอนบน ซึ่งทั้งหมดเปนการวิเคราะหศักยภาพกอน

นาํไปประเมินหาคาเฉลีย่เพือ่นาํไปกาํหนด รางกลยทุธ

การจดัการเชงิพืน้ทีก่ารเผาปาของรฐัฉานทีม่ผีลตอ

กลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนบน มีการ

ตรวจสอบเครือ่งมอืโดยใชผูเชีย่วชาญจาํนวน 3 ทาน 

ในการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา

 2. แบบประเมินสภาวะแวดลอม ผูวิจัย

นาํขอมลูทีไ่ดจากการประชมุเชงิปฏบิตักิาร และการ 

SWOT Analysis มาจัดทําเปนแบบประเมินโดยใช 

Google Form เพื่อใหผูเขารวมประชุมไดทําการ

กาํหนดคาคะแนนเพือ่นาํไปกาํหนดสภาวะแวดลอม

ของการจัดการเชงิพ้ืนทีก่ารเผาปาของรัฐฉานทีม่ผีล

ตอกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนบน 

โดยแบงเปน 4 ดาน ปจจัยภายใน ไดแก จุดแขง็ และ

จุดออน ปจจัยภายนอก ไดแก โอกาส และอปุสรรค 

มีการ ตรวจสอบเคร่ืองมือโดยใชผูเชี่ยวชาญจํานวน 

3 ทาน ในการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา

 3. แบบประเมินความเหมาะสมกลยุทธ

การจัดการเชิงพื้นที่การเผาปาของรัฐฉานที่มีผล

ตอกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนบน 

เมื่อที่ประชุมเชิงปฏิบัติการไดรวมกันรางกลยุทธแลว

จะนํามาสรางแบบประเมินความเหมาะสมของ

กลยุทธเพื่อใหที่ประชุมไดลงคะแนนในระบบ 

Google Form มีการตรวจสอบเคร่ืองมือโดยใช

ผู เชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ในการตรวจสอบ

ความถูกตองของเนือ้หา และใหกลุมผูเขารวมประชมุ

เชิงปฏิบัติการไดกรอกขอมูลในระบบออนไลนและ

นํามาวิเคราะหหาคาทางสถิติ 

 การดําเนินการวิจัย

 ผู  วิจัยดําเนินการเก็บข อมูลโดยการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 3 ครั้ง คือ 

เดือน มีนาคม ธันวาคม 2562 และ พฤศจิกายน 

2563 เพ่ือใหไดขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเชิงพ้ืนท่ี

การเผาปาของรัฐฉานที่มีผลตอกลุ มประเทศใน

อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนบน เพ่ือนําขอมูลไปใช

ในการวิเคราะห SWOT Analysis และดําเนินการ

เก็บรวบรวมขอมูลโดยตัวผูวิจัยและผูชวยนักวิจัย

ชาวไทใหญ ผานระบบออนไลน
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 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช

 1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัย

ไดจดัทาํกบัขอมลูและวเิคราะหขอมลู ขอเสนอแนะ

อืน่ ๆ  จากทีป่ระชุมเชิงปฏิบัตกิารผานระบบออนไลน

เพ่ือใหผูตอบแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

เปนคําถามแบบปลายเปด วิเคราะหโดยการ 

บรรยายสรุปเปนประเด็น

 2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ

  2.1 การวิเคราะหข อมูลจากแบบ

ประเมินสภาวะแวดลอม ผูวิจัยไดจัดทํากับขอมูล

และวิ เคราะห ข อมูล โดยวิ เคราะห ทางสถิ ติ

เชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เปนแบบตรวจสอบรายการมมีาตราสวน

ประมาณ 4 ระดับ โดยมีเกณฑพิจารณาคาเฉลี่ย 

ดังนี้

   คาเฉลี่ยระหวาง 3.51 – 4.00 

หมายถึง มีสภาพอยูในระดับมากที่สุด

   คาเฉลี่ยระหวาง 2.51 – 3.50 

หมายถึง มีสภาพอยูในระดับมาก

   คาเฉลี่ยระหวาง 1.51 – 2.50 

หมายถึง มีสภาพอยูในระดับนอย

   คาเฉลี่ยคาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 

หมายถึง มีสภาพอยูในระดับนอยที่สุด

  2.2 การวิเคราะหข อมูลจากแบบ

ประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ ผูวิจัยไดจัดทํา

ขอมูลและวิเคราะหขอมูล โดยวิเคราะหทางสถิติ

เชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เปนแบบตรวจสอบรายการมมีาตราสวน

ประมาณ 4 ระดับ โดยมีเกณฑพิจารณาคาเฉลี่ย 

ดังนี้

   คาเฉลี่ยระหวาง 3.51 – 4.00 

หมายถึง มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด

   คาเฉลี่ยระหวาง 2.51 – 3.50 

หมายถึง มีระดับความเหมาะสมมาก

   คาเฉลี่ยระหวาง 1.51 – 2.50 

หมายถึง มีระดับความเหมาะสมนอย

   คาเฉลี่ยคาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 

หมายถึง มีระดับความเหมาะสมนอยที่สุด

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษากลยุทธการจัดการเชิงพื้นที่

การเผาปาของรัฐฉานที่มีผลตอกลุ มประเทศใน

อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนบน ตามวัตถุประสงค

สามารถสรุปไดดังนี้

 สรุปตามวัตถุประสงคขอที่ 1 ศึกษาสภาพ

ปญหาการจัดการเชิงพื้นที่การเผาปาของรัฐฉาน

ท่ีมีผลตอกลุ มประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ตอนบน พบวา

 ค าเฉลี่ยสภาพปญหา และศักยภาพ

การจัดการเชงิพ้ืนทีก่ารเผาปาของรัฐฉานทีม่ผีลตอ

กลุ มประเทศในอนุภูมิภาคลุ มนํ้าโขงตอนบน 

ดานจุดแข็ง ในภาพรวมอยู ในระดับ มากที่สุด 

(  = 3.60) คาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง ผูนําเปนผูที่มี

วิสัยทัศนกาวไกล มองเห็นคุณคาของส่ิงแวดลอม

และผลกระทบของการเผาปาที่จะสงผลรุนแรง

ในพื้นที่และประเทศเพื่อนบาน และมีความอิสระ

ในการบรหิารจดัการรฐัทาํใหรฐัฉานสามารถเชือ่มโยง

นโยบายตาง ๆ กับประเทศเพื่อนบานได มีคาเฉลี่ย

เทากัน (  = 3.90) รองลงมา มีกฎ ระเบียบที่เด็ดขาด

สําหรับคนที่กระทําผิดหรือคนที่เผาปาที่มีผลเสียหาย
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ตอคนสวนใหญ (  = 3.84) และประชาชนสามารถ

เขาถึงขอมูลขาวสารไดงายและเร็วมากข้ึนทําให

สามารถเขาไปจัดการไฟปาไดทันเวลา (  = 3.24) 

ตามลําดับ

 ค าเฉล่ียสภาพปญหา และศักยภาพ

การจัดการเชิงพื้นที่การเผาปาของรัฐฉานท่ีมีผล

ตอกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนบน 

ดานจุดออนในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 

3.91) คาเฉล่ียสูงสุดในเรื่อง ยังขาดเรื่องของการ

จัดทําฐานขอมูลไฟปาเนื่องมาจากการขาดความรู

และเครื่องมือที่ใชในการกําหนดขอบเขตพื้นที่ปา

และขาดเรือ่งของการประสานงานขอรบัการสนบัสนนุ

จากหนวยงานอื่น ๆ สงผลใหงบประมาณท่ีไดรับ

การสนับสนุนเพื่อดําเนินการไมเพียงพอ มีคาเฉลี่ย

เทากัน (  = 4.00) รองลงมา การไดมาของ

คณะกรรมการจัดการไฟปา การจัดโครงสราง

คณะทํางาน ไมไดมาจากความสมัครใจเขามา

ทํางาน การกําหนดกฎระเบียบและการกําหนด

แนวเขตการใชประโยชนที่ดินยังไมมีความชัดเจน 

(  = 3.96) และประชาชนยังไมมีการควบคุม 

ติดตามดูแลอยางเปนระบบ เพราะปญหาสงคราม

ทางการเมืองและการแยงชิงดินแดน (  = 3.88) 

ตามลําดับ

 คาเฉลี่ยสภาพปญหา และศักยภาพการ

จัดการเชิงพื้นที่การเผาปาของรัฐฉานท่ีมีผลตอ

กลุ มประเทศในอนุภูมิภาคลุ มน้ําโขงตอนบน 

ด านโอกาสในภาพรวมอยู  ในระดับมากที่สุด 

(  = 3.85) คาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง สื่อเทคโนโลยี

ทาํใหสือ่สารไปทัว่โลกทาํใหเกดิความใหความสนใจ

ของประเทศเพื่อนบานทําใหเกิดการชวยเหลือ

ในดานการจัดการไฟปาอยางตอเนื่อง (  = 4.00) 

รองลงมา รัฐฉานมนีโยบายทีเ่ปดโอกาสใหประเทศ

เพื่อบานสนับสนุนและสรางความรวมมือในการ

จัดการไฟปาในพื้นที่ของรัฐฉานเพื่อไมใหเกิดผล

กระทบตอประเทศเพ่ือนบาน (  = 3.88) และ

หนวยงานหรอืภาคทีีเ่กีย่วของของประเทศเพือ่นบาน

ไดใหความสนใจและสนบัสนนุ บรูณาการการทํางาน

รวมทัง้การสนบัสนนุงบประมาณ ความรู (  = 3.68) 

ตามลําดับ

 ค าเฉลี่ยสภาพปญหา และศักยภาพ

การจัดการเชิงพื้นที่การเผาปาของรัฐฉานที่มีผล

ตอกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนบน 

ดานอุปสรรค ในภาพรวมอยู ในระดับมากท่ีสุด 

(  =3.97) คาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง กรอบนโยบาย

กไ็มสนบัสนนุการกระจายอาํนาจและการเขาถงึการ

จดัการและการใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติ

เทาที่ควร (  = 3.80) รองลงมา เกิดภาวะสงคราม

ทางการเมืองทําใหผูคนตองอพยพยายถิ่นตองทํา

การแผวถางพื้นที่เพื่อสรางที่อยู อาศัยใหม ไมมี

กระบวนการหารือในการแผนงานรวมกันระหวาง

รัฐบาลเมียนมารกับผูนํารัฐฉาน การไมมั่นคงทาง

การเมืองใชการเผาปาเปนเคร่ืองมือในการทํา

สงคราม ปญหาความขัดแยงทางการเมืองที่มี

การเปลี่ยนแปลงบอย การเมืองที่ไมแนนอน และ

กระแสโลกาภิวัตนที่สงผลกระทบตอการจัดการ

ไฟปา และไมสามารถควบคุมไฟปาที่เกิดขึ้นตาม

แนวชายแดนไดเนื่องจากพื้นที่กวางขวางและ

บางครั้งเกิดภาวะสงครามทางการเมืองในพื้นที่ 

(  = 3.88) และไมมีนโยบายของรัฐบาลสภาพ

เมียนมารที่สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวม

ในการจัดการไฟปาอยางจริงจัง (  = 3.84) 

เทากัน
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 สรปุตามวตัถปุระสงคขอที ่2 จดัทาํกลยทุธ

การจัดการเชิงพื้นท่ีในการเผาปาของรัฐฉานท่ีมีผล

ตอกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนบน 

การจัดทํา Matrix กําหนดคาเฉลี่ยสภาวะแวดลอม

ศักยภาพการจัดการเชิงพื้นที่การเผาปาของรัฐฉาน

ทีม่ผีลตอกลุมประเทศในอนุภูมภิาคลุมนํา้โขงตอนบน 

พบวา อยูในสถานการณสุนัขจนตรอก

วิสัยทัศน

 รัฐฉาน ดินแดนสงบ สุขใจ ไร ไฟปา 

ดวยการจัดการปาอยางมีสวนรวมและยั่งยืน

 เปาประสงค 

 เปาประสงคระยะสั้น

 รัฐฉานมีการบูรณาการความรวมมือกับ

ประเทศเพ่ือนบานในการปองกนัไฟปาเพ่ือไมใหเกดิ

ภาพที่ 1 คาเฉลี่ยสภาวะแวดลอมศักยภาพการจัดการเชิงพื้นที่การเผาปาของรัฐฉาน

ที่มีผลตอกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนบน
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ผลกระทบตอประเทศเพื่อนบานในเขตอนุภูมิภาค

ลุมนํ้าโขงตอนบน

 เปาประสงคระยะยาว

 รัฐฉานเปนดินแดนที่อาศัยอยูแลวมีความ

สุขใจ ไรกังวลเรื่องปญหาไฟปาในระยะ 3-5 ป 

ซึ่งจะทําใหเกิดความยั่งยืนในอนาคต

 ประเด็นกลยุทธ

 การกําหนดทิศทางกลยุทธการจัดการ

เชงิพืน้ทีก่ารเผาปาของรฐัฉานท่ีมผีลตอกลุมประเทศ

ในอนภุมูภิาคลุมนํา้โขงตอนบนที่ประชุมเชิงปฏิบัติ

การไดรวมกันกําหนด ราง ประเด็นกลยุทธ ได 

4 ประเด็น ดังนี้

 กลยุทธที่ 1 พัฒนาเครือขายความรวมมือ

และการทาํงานรวมกนัแบบบรูณาการรวมกบัประเทศ

เพื่อนบาน

 กลยทุธท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ไฟปาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

 กลยทุธที ่3 พฒันาศกัยภาพของคนรฐัฉาน

ในการบริหารจัดการปาอยางยั่งยืน

 กลยุทธที่ 4 จัดหา สนับสนุนงบประมาณ 

กองทุน ในการจัดการปาเพื่อไมใหเกิดไฟปาอยาง

ยั่งยืน

 สรุปตามวัตถุประสงคขอท่ี 3 ประเมิน

ความเหมาะสมของกลยุทธการจัดการเชิงพื้นที่

ภาพที่ 2 การกาํหนดทศิทางกลยทุธการจัดการเชงิพ้ืนท่ีการเผาปาของรัฐฉาน

ทีม่ผีลตอกลุมประเทศในอนภุมูภิาคลุมน้ําโขงตอนบน

ปจจัยภายใน

และปจจัย

ภายนอก
จุดแข็ง (S) จุดออน (W)

โอกาส (O)

อุปสรรค (T)

SO (รุก)

ST (รับ)

WO (ปรับตัว)

WT (ถอนตัว)

พัฒนาเครือขายความรวม

มือและการทํางานรวมกัน

แบบบูรณาการร วมกับ

ประเทศเพือ่นบาน

พัฒนาศักยภาพของคนรัฐ

ฉานในการบริหารจัดการ

ปาอยางยัง่ยนื

พัฒนาระบบการบริหาร

จั ด ก า ร ไ ฟ ป  า โ ด ย ใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสม

จั ด ห า  ส นั บ ส นุ น ง บ

ประมาณ กองทุน ในการ

จัดการปาเพื่อไมใหเกิดไฟ

ปาอยางยัง่ยนื
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ในการเผาปาของรัฐฉานที่มีผลตอกลุ มประเทศ

ในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนบน พบวา

 คาเฉลีย่ความเหมาะสมของวสิยัทศันอยูใน

ระดับเหมาะสมมากที่สุด (  = 3.80)

 คาเฉลี่ยความเหมาะสมของเปาประสงค

อยูในระดบั ความเหมาะสมมากทีส่ดุ โดยเปาประสงค

ระยะสั้น (  = 3.92) และระยะยาว (  = 3.88)

 คาเฉลี่ยความเหมาะสมของกลยุทธท่ี 1 

พฒันาเครอืขายความรวมมอืและการทาํงานรวมกนั

แบบบูรณาการรวมกับประเทศเพื่อนบาน (  = 3.88)

 คาเฉลี่ยความเหมาะสมของกลยุทธท่ี 2 

พฒันาระบบการบรหิารจดัการไฟปาโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสม (  = 3.96)

 คาเฉลี่ยความเหมาะสมของกลยุทธท่ี 3 

พฒันาศกัยภาพของคนรฐัฉานในการบรหิารจดัการปา

อยางยั่งยืน (  = 3.84)

 คาเฉลี่ยความเหมาะสมของกลยุทธท่ี 4 

จัดหา สนับสนุนงบประมาณ กองทนุ ในการจดัการปา

เพื่อไมใหเกิดไฟปาอยางยั่งยืน (  = 3.88)

 อภิปรายผลการวิจัย

 1. ผลการศึกษาสภาพปญหาการจัดการ

เชิงพื้นที่การเผาปาของรัฐฉานที่มีผลตอกลุมประเทศ

ในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนบน พบวา ดานจุดแข็ง 

ในภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด โดยมีคาเฉล่ีย

สงูสดุในเรือ่ง ผูนาํเปนผูทีม่วีสิยัทศันกาวไกล มองเหน็

คณุคาของสิง่แวดลอมและผลกระทบของการเผาปา

ที่จะสงผลรุนแรงในพื้นท่ีและประเทศเพื่อนบาน 

และมคีวามอสิระในการบรหิารจดัการรฐัทาํใหรฐัฉาน

สามารถเชือ่มโยงนโยบายตาง ๆ  กบัประเทศเพือ่นบาน 

ดานจุดออนในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย

สูงสุดในเรื่อง ยังขาดเรื่องของการจัดทําฐานขอมูล

ไฟปาเนือ่งมาจากการขาดความรูและเครือ่งมอืทีใ่ช

ในการกําหนดขอบเขตพื้นที่ปา และขาดเรื่องของ

การประสานงานขอรบัการสนบัสนนุจากหนวยงาน

อื่น ๆ สงผลใหงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน

เพือ่ดาํเนนิการไมเพยีงพอ ดานโอกาสในภาพรวมอยูใน

ระดบัมากทีส่ดุ คาเฉลีย่สงูสดุในเรือ่ง สือ่เทคโนโลยี

ทําใหส่ือสารไปท่ัวโลกทําใหเกดิความใหความสนใจ

ของประเทศเพื่อนบานทําใหเกิดการชวยเหลือ

ในดานการจัดการไฟปาอยางตอเนือ่ง ดานอปุสรรค 

ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยสูงสุด

ในเรื่อง กรอบนโยบายก็ไมสนับสนุนการกระจาย

อาํนาจและการเขาถงึการจดัการและการใชประโยชน

จากทรพัยากรธรรมชาตเิทาทีค่วร ซึง่สอดคลองกบั

ยิ่งศักด์ิ คชโคตร (Kochakote: 2010) ไดศึกษา

การพัฒนารูปแบบการปองกันไฟปา พบวา ปาไม

เปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีสาํคัญอยางย่ิงตอมนุษยชาติ

และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เปนแหลงของปจจัยสี่ที่จําเปน

ตอการดาํรงชพี คอื ทีอ่ยูอาศยั เครือ่งนุงหม อาหาร 

และยารักษาโรค นอกจากนี้ปาไมยังใหประโยชน

ในดานอืน่ ๆ  อกีมากมาย เชน ใหรมเงา การปองกนั

ไมใหหนาดินถูกกัดเซาะ ทําใหฝนตกตองตามฤดูกาล 

ปรับสภาพภมูอิากาศใหเกดิความสมดุลคือไมหนาวจดั

มากเกินไปในฤดูหนาว และไมรอนจัดในฤดูรอน 

การจัดการและการอนุรักษทรัพยากรปาไมจึงมี

ความจาํเปนอยางยิง่เพือ่ความคงอยูของระบบนเิวศ

ท่ีพึงประสงค วิธีการหนึ่งในการอนุรักษทรัพยากร

ปาไมคอืผูนาํตองมวิีสยัทัศนกาวไกลในการดาํเนนิการ

รักษา และตองมีฐานขอมูลในการตัดสินใจเพื่อการ

เฝาระวัง การปองกันมิใหเกิดไฟไหมปาเพราะเปน

ปจจยัหนึง่ทีท่าํใหเกดิการทําลายผนืแผนดนิอยางเปน

ลูกโซตอกัน และสอดคลองกับธานนท โสภิตชา 
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(Sopitcha, 2010) ที่ไดศึกษาแนวทางการปองกัน

ไฟปาบริเวณพื้นที่เสี่ยงในเขตลุมแมน้ําโขงตอนลาง 

พบวา ประชาชนเคยไดรบัขอมลูขาวสาร และความรู

เกีย่วกบัการปองกนัไฟปาผานทางสือ่วทิยมุากทีส่ดุ

โดยนําความรู ที่ได จากการปฏิบัติสืบตอกันมา

ในชุมชนไปใชในการปองกันไฟปา ดานการมีสวนรวม

ของประชาชนในการปองกนัไฟปา พบวาประชาชน

มีสวนรวมในการศึกษาปญหาและสาเหตุการเกิด

ไฟปามีสวนรวมในการวางแผน มีสวนรวมในการ

ปฏบิตังิาน และมสีวนรวมในการตดิตามประเมนิผล

อยูในระดับนอย และประชากรมีความตองการ

เขาไปมสีวนรวมในการดาํเนนิงานงานปองกนัไฟปา

ในทุกขั้นตอน และแนวทางการปองกันไฟปาท่ีมี

ประสิทธิภาพบริเวณพื้นที่เสี่ยงในเขตลุ มนํ้าโขง

ตอนลาง พบวา ทกุภาคสวนโดยเฉพาะภาคประชาชน

ตองเขาไปมีสวนรวมในการปองกันไฟปาแบบ

บรูณาการอยางแทจรงิโดยมกีารประเมนิพืน้ทีเ่สีย่ง

ตอการเกดิไฟปา ศกึษาบรบิทชมุชน ศกึษาสถานการณ

ไฟปาของแตละพื้นที่ดังนั้นแนวทางในการปองกัน

ไฟปาในแตละพืน้ท่ียอมมคีวามแตกตางและมคีวาม

หลากหลายขึ้นอยูกับระบบนิเวศวัฒนธรรม ระบบ

นิเวศปาไม และระบบนิเวศสิ่งแวดลอมของแตละ

พื้นที่

 2. วิสัยทัศน “รัฐฉาน ดินแดนสงบ สุขใจ 

ไรไฟปา ดวยการจัดการปาอยางมีสวนรวมและ

ยั่งยืน” โดยมีเปาประสงคระยะสั้น คือ รัฐฉาน

มีการบูรณาการความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน

ในการปองกันไฟปาเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอ

ประเทศเพื่อนบานในเขตอนุภูมิภาคลุ มนํ้าโขง

ตอนบน และเปาประสงคระยะยาว คือ รัฐฉาน

เปนดินแดนที่อาศัยอยูแลวมีความสุขใจ ไรกังวล

เรื่องปญหาไฟปาในระยะ 3 – 5 ป ซึ่งจะทําให

เกิดความยั่งยืนในอนาคต และมีกลยุทธ 4 กลยุทธ 

ไดแก กลยุทธท่ี 1 พัฒนาเครือขายความรวมมือ

และการทํางานรวมกนัแบบบูรณาการรวมกบัประเทศ

เพ่ือนบาน กลยุทธท่ี 2พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการไฟปาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาศักยภาพของคนรัฐฉานในการ

บรหิารจดัการปาอยางยัง่ยนื และกลยทุธที ่4 จดัหา 

สนับสนุนงบประมาณ กองทุน ในการจัดการปา

เพ่ือไมใหเกิดไฟปาอยางยั่งยืน ซ่ึงสอดคลองกับ

พชัรนิทร รตันวภิา (Rattanawipa, 2004) ทีไ่ดวจิยั

เรื่อง การมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา

มลพิษทางอากาศของสมาชิกองคกรชุมชนในเขต

เทศบาลนครเชยีงใหม พบวา รูปแบบการมสีวนรวม

ในการบรูณาการการปองกนัและแกไขปญหามลพิษ

ทางอากาศที่ควรจะเปนไปไดในอนาคตประกอบดวย

1) การรณรงค การประชาสัมพันธเกี่ยวกับอันตราย

และผลกระทบจากมลพิษทางอากาศใหกับประชาชน

ในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 2) การสราง

จิตสํานึกและความตระหนักในการดูแลรักษา

สภาพสิ่งแวดลอมในดานมลพิษทางอากาศและ 

3) การสงเสริมใหหนวยงานทองถิ่นรวมกับตัวแทน

ชุมชนใหมีการตรวจสอบสภาพอากาศภายใน

ชุมชนเปนประจําทุกป และใหประชาชนทุกคน

ภายในกลุมรวมกัน สังเกตสภาพอากาศภายใน

ชุมชน และสอดคลองกับรสสุคนธ วงคแสนคํา 

(Wongsankhum, 2007) ได วิ จัยเร่ืองการ

จัดการมลพิษทางอากาศของผูมีสวนไดสวนเสีย

ในอาํเภอเมอืง จังหวดัเชยีงใหม พบวากลุมตัวอยาง

มีพฤติกรรมปองกันเพื่อลดผลกระทบจากปญหา

มลพิษทางอากาศในระดับ มาก ประชาชนที่มี
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ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ มลพิษทางอากาศ

มีความตระหนักตอปญหามลพิษทางอากาศและ

มีประสบการณที่ไดรับจากผลกระทบปญหามลพิษ

ทางอากาศที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการปองกัน

โดยเห็นวา สาเหตุของปญหามาจากการเผาปา

และเผาขยะมูลฝอยรวมกับสาเหตุอื่น ๆ เชน การ

จราจรติดขัดการกอสราง กิจการกอสรางโรงงาน

อุตสาหกรรม รานอาหารปงยาง เพราะประชาชน

บางกลุ มเห็นแกตัวและไมใสใจตอปญหาและ

ยังขาดการมีส วนรวมของผู มีส วนไดส วนเสีย 

การดําเนินการแกไขปญหาเปนการดําเนินการ

โดยภาครัฐเปนสวนมาก ท้ังนี้กลุมตัวอยางยินดี

ทีจ่ะเขารวมแกไขปญหา และสอดคลองกบั สริพิฒัน 

ลาภจิตร (Larpjit, 2009) ไดศึกษาวิจัยเ รื่อง ปจจัย

ที่สงผลตอการตัดสินใจมีสวนรวมของประชาชน

ในการสนับสนุนการบริหารงานองคการบริหาร

สวนตําบลอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

พบวาปจจัยดานบุคคลเหตุผลปจจัยสําคัญ ลําดับแรก 

คือ เปนหนาที่ของประชาชน รองลงมาคืออาสา

สมคัรดวยใจเพราะอยากชวยสงัคมชมุชน สวนกลุม

ขาราชการสวนทองถิ่นมีเหตุผลเพิ่มคือเพราะมี

ความรูความสามารถจึงอาสาสมัครดวยใจเขามา

ชวยเหลือสังคมชุมชน อันดับที่สอง คือ ปจจัยดาน

ชุมชน เหตุผลปจจัยสําคัญอันดับแรก คือ ชุมชน

ใหการสนับสนุนและเปดโอกาสใหมีส วนรวม

สวนกลุมขาราชการการเมืองมีเพิ่มในเรื่องชุมชน

เลือกเปนตัวแทนเขาไป

 3. ผลการประเมินความเหมาะสมของ

กลยุทธการจัดการเชิงพื้นที่ในการเผาปาของรัฐฉาน

ทีม่ผีลตอกลุมประเทศในอนุภูมภิาคลุมนํา้โขงตอนบน 

พบวา วิสัยทัศน เปาประสงคและกลยุทธ มีความ

เหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงซ่ึงสอดคลอง

กับพัชรินทร รัตนวิภา (Rattanawipa, 2004) 

ที่พบวา 1) การรณรงค การประชาสัมพันธเกี่ยวกับ

อันตรายและผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ

ใหกับประชาชนในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

2) การสรางจิตสํานกึและความตระหนกัในการดูแล

รักษาสภาพส่ิงแวดลอมในดานมลพิษทางอากาศ

และ 3) การสงเสริมใหหนวยงานทองถิ่นรวมกับ

ตัวแทนชุมชนใหมีการตรวจสอบสภาพอากาศภายใน

ชุมชนเปนประจําทุกป เป นกลยุทธที่มีความ

เหมาะสม และสอดคลองกับรสสุคนธ วงคแสนคํา 

(Wongsankhum, 2007) ที่พบวา พฤติกรรม

การปองกันโดยเห็นวา สาเหตุของปญหามาจาก

การเผาปาและเผาขยะมูลฝอยรวมกับสาเหตุอื่น ๆ 

เปนกลยุทธที่สามารถใชไดเหมาะสม

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ

 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายยุทธศาสตร

การพัฒนา

  1.1 รัฐฉานควรกําหนดแนวทางและ

มาตรการประจําปอยางมีกระบวนการ โดยการ

กระจายอํานาจใหการจัดการหมอกควันและไฟปา

โดยยึดชุมชนเปนศูนยกลาง

  1.2 ควรมกีองทนุการจดัการหมอกควนั

และไฟปาแกทุกหมูบาน เพื่อนําไปสูการมีสวนรวม

และการบริหารจัดการอยางยั่งยืน

  1.3 การขอมลูขาวสารความรูเกีย่วกบั

นโยบายไฟปาและหมอกควันที่จําเปนสงถึงใหแก

ประชาชนดวยภาษาทีเ่ปนชาตพินัธุของแตละชนเผา

เพื่อใหเขาถึงงายแกการเขาใจ
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  1.4 ควรจัดโครงการสร  างกลไก

การทํางานในพื้นที่ใหครอบคลุมในชุมชน ตําบล 

และระดับจังหวัด

 2. ขอเสนอแนะเชิงพัฒนาพื้นที่

  2.1 ควรสนับสนุนการปรับทัศนคติ

เรื่องหมอกควันไฟปา เอื้อโอกาสใหทุกภาคสวน

สะทอนความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับไฟปา 

  2.2 ควรมีการหามเผาในชวงเวลา

ที่เหมาะสม ตลอดจนการจัดระบบฐานขอมูลเพื่อ

การตัดสินใจ ควรมีการออกแบบรวมกันท้ังภาครัฐ 

เอกชน และภาคประชาชน

  2.3 การแกไขปญหาหมอกควนัขามแดน 

ควรพูดคุยทําความตกลงกับชนกลุมนอย ไมใชกับ

ทางการเมียนมาร เชน กลุมกะเหรี่ยงแดง KNPP 

คุมพื้นที่รัฐคะยาตอนบน กลุมดาวแดง คุมพื้นที่

รัฐคะยาตอนลาง กลุมไทใหญ SSS คุมพื้นที่รัฐฉาน

ตอนใต โดยการจัดเวทีพูดคุยกับกลุ มชาติพันธุ 

ชนกลุมนอยผานทางภาคประชาสังคม

 3. ขอเสนอแนะตอหนวยงานในการ

นําไปใชประโยชน

  หน  วยงาน ท่ีมี หน  าที่ ปฏิ บั ติ ง าน 

เพื่อตอตานการคามนุษยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดนจังหวัดเชียงราย ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ควรนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในดานตอไปนี้

  3.1 ดานการวางแผนในการใชจาย

งบประมาณใหเพียงพอกับแผนปฏิบัติงานในแตละป

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน และการ

บูรณาการแผนงานของหนวยที่เกี่ยวของเพื่อให

สามารถนําไปใชในการทํางานรวมกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

  3.2 ดานการจัดหาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช ในการปฏิบั ติงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ดานการนํา

และสั่งการ การตัดสินใจและการใชขอมูลรวมกัน

  3.3 ดานการส่ังการควรมคีวามชดัเจน

ในการปฏิบัติ และควรมีการกํากับดูแลการปฏิบัติ

หนาที่ ของเจาหนาที่ใหทั่วถึง

  3.4 ดานการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 

มกีารตรวจสอบ และควบคมุการดาํเนนิการตลอดจน

ประเมนิผลการทาํงาน ดานการปราบปรามการกระทาํ

ความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย เพื่อใหการบริหารงาน

ดานการวางแผนตาง ๆ ทันตามกําหนดระยะเวลา 

และบรรลุเปาหมายการทํางานขององคกร

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

 1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการนํากลยุทธ 

การจัดการเชงิพ้ืนทีก่ารเผาปาของรัฐฉานทีม่ผีลตอ

กลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนบนไปใช

ในการปฏิบัติจริง และประเมินความสําเร็จของ

กลยุทธวานําไปใชไดจริงในระดับใด

  2. ควรศึกษาวิจัยรวมกันเกี่ยวกับกลยุทธ

การจัดการเชิงพื้นที่การเผาปาของรัฐฉาน และรัฐ

ใกลเคียงเพื่อที่จะสามารถนําขอมูลมาใชในการ

แกไขปญหาไดอยางแทจริง
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