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Title : Public participation in forest fire control method in the area of Mae Sam Lab Subdistrict Administrative Organization Area     Sop Moei District Mae Hong Son Province Author : Anek   Praisoongsoong Degree : Master of Political Science Advisor : Dr.Ben  Pornpoltam Co-Advisor : Dr.Suchart  Jaipukdee Graduated Year : 2019 Institute   : Pacific Institute of Management Science  Abstract  This research aimed to study (1) the public participation in forest fire control methods in the area of Mae Sam Lab Subdistrict Administrative Organization AreaSop Moei District Mae Hong Son Province. (2) To comparison the public participationin forest fire control methods in the area of Mae Sam Lab Subdistrict AdministrativeOrganization Area Sop Moei District Mae Hong Son Province classified by gender, age,and living time period in the area. This research has used 387 samplings from thecitizen or who competent in Mae Sam Lab Subdistrict Administrative OrganizationArea Sop Moei District Mae Hong Son Province. The questionnaire was used tocollect data. The statistics used for data analysis were percentage, mean andstandard deviation, t-test and F-test, or one-way ANOVA. The results of research of the public participation in forest fire controlmethods in the area of Mae Sam Lab Subdistrict Administrative Organization AreaSop Moei District Mae Hong Son Province were found that the public participated inthe holistic of forest fire protection factors were high level. While analyzed withseparated factor, the data showing every factor were high level and in sub-factor ofpublic participated in the forest fire control activities were the highest level, thesubordinate were the public participated in cleaning the forest fire barrier, the publicparticipated in sharing ideas and planning about forest fire control, the publicparticipated in evaluation the forest fire control activities, the public participated inค 



creating the forest fire barrier and the public participated in a created project of the forest fire control. The public participation in forest fire control methods in the areaof Mae Sam Lab Subdistrict Administrative Organization Area Sop Moei District MaeHong Son Province classifying gender, age, and living time period in the area were notstatistically significant difference.   Keyword  : Participation, Forest fire control, Mae Sam Lab, Sop Moei, Mae Hong Son  



สารบัญ  หน
ากิตติกรรมประกาศ ก บทคัดย�อ ขบทคัดย�อภาษาอังกฤษ คสารบัญ งสารบัญตาราง จสารบัญภาพ ฉบทท่ี 1 บทนํา 11.1 ความเป%นมาและความสําคัญของป(ญหา 11.2 คําถามการวิจัย 41.3 วัตถุประสงค/ของการวิจัย 51.4 สมมติฐานงานวิจัย 51.5 กรอบแนวคิดท่ีใช4ในการศึกษา   51.6 ขอบเขตของการวิจัย 61.7 นิยามศัพท/ 71.8 ประโยชน/ท่ีคาดว�าจะได4รับ 8บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข4อง 92.1 แนวคิดเรื่องการอนุรักษ/และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 92.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับไฟป@า 122.3 แนวคิดเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชน 252.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข4อง 27บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย 323.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 323.2 เครื่องมือท่ีใช4ในการเก็บรวบรวมข4อมูล 343.3 ข้ันตอนการสร4างเครื่องมือวิจัย 353.4 การเก็บรวบรวมข4อมูล 363.5 การวิเคราะห/ข4อมูล 373.6 สถิติท่ีใช4ในการวิเคราะห/ข4อมูล 37     ง 



สารบัญ (ตอ) หน
าบทท่ี 4 ผลการศึกษา 394.1 ข4อมูลท่ัวไปของบุคคลของผู4ตอบสอบถาม 394.2 ข4อมูลเก่ียวกับความรู4ความเข4าใจเก่ียวกับไฟป@า 414.3 การรับรู4ข4อมูลข�าวสาร 434.4 การมีส�วนร�วมของประชาชน 474.5 การทดสอบสมมติฐาน 50บทท่ี 5 สรุปผล อภิปราย และข4อเสนอแนะ 565.1 สรุปผลการวิจัย 565.2 อภิปรายผล 605.3 ข4อเสนอแนะ 645.4 ข4อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต�อไป 65บรรณานุกรม 66ภาคผนวก ภาคผนวก ก แบบสอบถาม 69ภาคผนวก ข รายชื่อผู4เชี่ยวชาญ 76ประวัติผู4วิจัย 78



สารบัญตาราง ตารางท่ี หน
าตารางท่ี 1 การคํานวณหาขนาดตัวอย�างประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 34ตารางท่ี 2 ข4อมูลเก่ียวกับลักษณะของผู4ตอบแบบสอบถาม 40ตารางท่ี 3 ข4อมูลเก่ียวกับความรู4ความเข4าใจเก่ียวกับไฟป@า 41ตารางท่ี 4 การรับรู4ข4อมูลข�าวสาร การได4รับความรู4เรื่องไฟป@า การควบคุมไฟป@า ประโยชน/ และโทษของไฟป@า จากท่ีมากท่ีสุด 43ตารางท่ี 5 การรับรู4ข4อมูลข�าวสาร การได4รับทราบข4อมูลข�าวสารเก่ียวกับไฟป@า 44ตารางท่ี 6 การรับรู4ข4อมูลข�าวสาร การได4รับข4อมูลข�าวสารเก่ียวกับการควบคุมไฟ 44ตารางท่ี 7 การรับรู4ข4อมูลข�าวสาร การได4รับรู4ประโยชน/เก่ียวกับการควบคุมไฟ 45ตารางท่ี 8 การรับรู4ข4อมูลข�าวสาร การได4รับรู4ประโยชน/เก่ียวกับการควบคุมไฟ 46ตารางท่ี 9 การรับรู4ข4อมูลข�าวสาร การมองเห็นความสําคัญในการปHองกันไฟป@า 46ตารางท่ี 10 จํานวน ร4อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชน ด4านการปHองกันไฟป@า 47ตารางท่ี 11 จํานวน ร4อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชน ด4านการเตรียมการดับไฟป@า 48ตารางท่ี 12 จํานวน ร4อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชน ด4านการตรวจหาไฟป@า 49ตารางท่ี 13 จํานวน ร4อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชน ด4านการดับไฟป@า 50ตารางท่ี 14 แสดงการเปรียบเทียบผลการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป@าในเขตพ้ืนท่ีองค/การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัด แม�ฮ�องสอน จําแนกตามเพศ 51ตารางท่ี 15 แสดงการเปรียบเทียบผลการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป@าในเขตพ้ืนท่ีองค/การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัด แม�ฮ�องสอน จําแนกตามอายุ 53ตารางท่ี 16 แสดงการเปรียบเทียบผลการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป@าในเขตพ้ืนท่ีองค/การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัด แม�ฮ�องสอน จําแนกตามระยะเวลาท่ีอยู�อาศัย 54จ 



 สารบัญภาพ ภาพท่ี หน
าภาพท่ี 1  แสดงการเปรียบเทียบจุดความร4อนสะสม 9 จังหวัดภาคเหนือ 2ภาพท่ี 2  แสดงจํานวนจุดความร4อนสะสม 7 อําเภอ ในจังหวัดแม�ฮ�องสอน            จากดาวเทียมระบบ Modis 2ภาพท่ี 3  กรอบแนวคิดในการศึกษา 5ภาพท่ี 4  สามเหลี่ยมไฟ 12     ฉ 



บทที่ 1 บทนํา  1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา  ป�จจุบันระดับของการเกิดไฟป�าในประเทศไทยมีความรุนแรงมากจนกลายเป$นป�จจัยท่ีรบกวนสมดุลของระบบนิเวศอย�างรุนแรง ส�งผลกระทบต�อสังคมพืช ดิน น้ํา สัตวH และสิ่งมีชีวิตต�าง ๆตลอดจนชีวิตและทรัพยHสินของประชาชน รวมไปถึงระบบเศรษฐกิจ สังคม และการท�องเท่ียวในทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทย นอกจากนี้ไฟป�ายังก�อให(เกิดวิกฤติมลพิษหมอกควันจนกลายเป$นป�ญหาใหญ�ส�งผลกระทบต�อสุขภาพอนามัยและชีวิตของประชาชนเป$นวงกว(าง โดยเฉพาะบริเวณ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได(แก� เชียงใหม� เชียงราย พะเยา แม�ฮ�องสอน ลําพูน ลําปาง แพร� น�าน และตาก ท่ีต(องเผชิญกับป�ญหาวิกฤติหมอกควันไฟป�าอย�างรุนแรง ในช�วงกลางเดือนกุมภาพันธHถึงเดือนเมษายนของทุกป� สถานการณHและผลการดําเนินงานป:องกันและแก(ไขป�ญหาไฟป�าจังหวัดแม�ฮ�องสอน ข(อมูล ณ วันท่ี         21 พฤษภาคม 2562 พบจุดความร(อนสะสมในพ้ืนท่ี จํานวน 1,633 จุด แยกเป$น อ.แม�สะเรียง 418 จุด     อ.เมืองแม�ฮ�องสอน 289 จุด  อ.สบเมย 181 จุด อ.ปาย 270 จุด อ.ปางมะผ(า 253 จุด อ.แม�ลาน(อย 90 จุด และอ.ขุนยวม 132 จุด    ในช�วงสิบป�ท่ีผ�านมาป�ญหาไฟป�าและหมอกควันดูจะเป$นป�ญหาสําคัญระดับต(นๆ ของจังหวัดภาคเหนือ ป�ญหาการปกคลุมของหมอกควันได(ส�งผลกระทบต�อชีวิตความเป$นอยู�ของราษฎร ท้ังในแง�เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติอย�างต�อเนื่อง รัฐบาลได(เล็งเห็นความสําคัญของป�ญหานี้  ได(ยกระดับป�ญหาให(เป$นความสําคัญระดับภูมิภาคของประเทศไทย โดยมอบให( 10 จังหวัดภาค เหนือเป$นเขตการควบคุมป:องกันป�ญหาหมอกควันและไฟป�ามาต�อเนื่องต้ังแต�ระยะเวลา 10 ป� ท่ีผ�านมาป�ญหาท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่งนั่นก็คือ ป�ญหาการเผาทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  ในช�วงฤดูแล(งของทุกป� ทําให(เกิดจุดความร(อนต�างๆ กระจายท่ัวเขตภาคเหนือหากนับรวมจุด Hotspot หรือจุดความร(อนท่ีมีมากกว�า 20,000 จุดในประเทศไทยแล(ว จังหวัดแม�ฮ�องสอนถือเป$นจังหวัดท่ีมีจุด Hotspot มากเป$นลําดับท่ี 1 หรือกว�า 10% ของ Hotspot เกิดข้ึนในจังหวัดแม�ฮ�องสอน ในป�ท่ีผ�านมามี Hotspot ท่ีนับจากเดือนมกราคม จนถึงวันท่ี 30 เมษายน จํานวน 2,323 จุด  



2   ภาพท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบจุดความร(อนสะสม 9 จังหวัดภาคเหนือ ท่ีมา : https://www.citizenthaipbs.net/node/26365   ภาพท่ี 2 แสดงจํานวนจุดความร(อนสะสม 7 อําเภอ ในจังหวัดแม�ฮ�องสอน จากดาวเทียมระบบ Modis  ไฟป�า ท่ีเ กิดข้ึนอันจะสรุปป�ญหาและผลกระทบ ได( ดังนี้  1. ผลกระทบต�อสังคมพืช              2. ผลกระทบต�อดินป�าไม( 3. ผลกระทบต�อน(า 4. ผลกระทบต�อสัตวHป�าและสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ในป�า       5. ผลกระทบต�อทรัพยHสิน สุขภาพ และชีวิตของมนุษยH 6. ผลกระทบจากไฟป�าต�อเศรษฐกิจ สังคม และการท�องเท่ียว และ 7. ผลกระทบจากไฟป�าต�อสภาวะอากาศโลก ข(อมูลข�าวบ�ายวันท่ี 14 มีนาคม 2562 จังหวัดแม�ฮ�องสอนประชุมคณะกรรมการศูนยHอํานวยการเฉพาะกิจป:องกันและแก(ไขป�ญหาไฟป�าและหมอกควันจังหวัดแม�ฮ�องสอน ประจําป� 2562 



3 จากการดําเนินมาตรการอย�างเข(มข(นของจังหวัดแม�ฮ�องสอน ตลอดระยะเวลากว�า 4 เดือน      และด(วยความร�วมมือร�วมใจของทุกภาคส�วน ไม�ว�าจะเป$นหน�วยงานทหาร ตํารวจ ป:องกันบรรเทาสาธารณภัย ทางหลวงชนบท หน�วยป�าไม( และความร�วมมือภาคประชาชน จึงทําให(แม�ฮ�องสอนประสบผลสัมฤทธิ์อย�างเป$นรูปธรรมกล�าวคือ จํานวน Hotspot ท่ีเกิดข้ึน 2,323 จุด ในป�ท่ีผ�านมาลดลงเหลือ 1,379 จุด ในป�นี้หรือลดลง มากกว�า 40% ตามเป:าหมายท่ีผู(ว�าราชการจังหวัดแม�ฮ�องสอน นายพิพัฒนH เอกภาพันธH ได(ต้ังเป:าหมายไว( ในด(านความรุนแรงของค�าฝุ�นละอองในอากาศได(ลดลงจาก 303 Mg ในป�ท่ีผ�านมาคงเหลือ 264 Mg ในป�นี้ ซ่ึงเป$นผลโดยตรงจากการลดจํานวนจุดความร(อนของพ้ืนท่ีจังหวัด นี่เป$นผลสัมฤทธิ์ท่ีเห็นในเชิงประจักษHเบ้ืองต(น เราเชื่อว�าหากความร�วมมือร�วมแรงร�วมใจของส�วนราชการ องคHการภาคเอกชน ครั้งท่ี 4 ณ ห(องประชุมพญาพิศาลฮ�องสอนบุรี สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมจังหวัดแม�ฮ�องสอน ตามมติท่ีประชุมได(กําหนดให(มีการติดตามสถานการณH ในห(วงประกาศห(ามเผา 61 วันอันตราย ระหว�างวันท่ี 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2562 ซ่ึงเป$นช�วงวิกฤตของสถานการณH โดยให(มีการจัดการประชุมคณะกรรมการศูนยHอํานวยการฯ เดือนละ 2 ครั้ง เพ่ือติดตามสถานการณH ผลการดําเนินงานป:องกันและแก(ไขป�ญหาไฟป�าและหมอกควัน ตลอดจนป�ญหาอุปสรรคในการทํางานจากทุกหน�วยอย�างใกล(ชิด รวมท้ังเพ่ือทบทวนมาตรการดําเนินการป:องกันและแก(ไขป�ญหาไฟป�าและหมอกควันในช�วงดังกล�าว ให(มีความเหมาะสมกับสถานการณHท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี อีกท้ังเพ่ือให(ผลการดําเนินงานเป$นไปตามเป:าหมายท่ีต�างจังหวัดได(กําหนดไว(  ในด(านการเตรียมความพร(อมเรื่องข(อมูลคุณภาพอากาศ จังหวัดฯ ได(มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีสนับสนุนโดยกรมควบคุมมลพิษ ต้ังอยู�ท่ีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมจังหวัดแม�ฮ�องสอน  นอกจากนั้นในด(านความร�วมมือเรื่องข(อมูลจุดความร(อนท่ีเกิดข้ึนในทุกช�วงเวลา จังหวัด ได(รับการสนับสนุนเจ(าหน(าท่ีจากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคHการมหาชน) หรือ Gistda เข(ามาร�วมตรวจวัดข(อมูลในระดับพ้ืนท่ีท่ี Warroom ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมจังหวัดแม�ฮ�องสอน  ต้ังแต�ต(นเดือนมกราคมเป$นต(นมา ดังนั้นจึงเห็นว�าความพร(อมของจังหวัดแม�ฮ�องสอนได(มีมากถึงระดับ 100% เม่ือเข(าสู�ฤดูไฟป�า และเม่ือเริ่มต(นฤดูทุกสิ่งทุกอย�างท่ีเกิดข้ึนจึงเป$นไปในทิศทางเดียวกัน ในช�วงกลางฤดูจังหวัดแม�ฮ�องสอนยังได(รับการสนับสนุนกําลังพลของหน�วยส�งเสริมและควบคุมไฟป�าของกรมป�าไม(จากจังหวัดต�างๆ เข(ามาในเขตพ้ืนท่ีและได(รับการสนับสนุนกําลังพลหน�วยควบคุมไฟป�าจากกรมอุทยานแห�งชาติสัตวHป�าและพันธุHพืช อีกหลายหน�วยงาน ซ่ึงจังหวัดฯ       ได(มอบหมายให(ท้ังสองกรมฯ รับผิดชอบพ้ืนท่ีอําเภอแม�สะเรียงและอําเภอสบเมย ซ่ึงมีป�ญหาไฟป�าและหมอกควันค�อนข(างหนาแน�น แม(เม่ือมีป�ญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากสภาพภูมิประเทศท่ีเป$นภูเขาสูงชัน จังหวัดแม�ฮ�องสอนยังได(รับความร�วมมือจากสํานักการบินอนุรักษHทรัพยากรธรรมชาติ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม จัดส�งเฮลิคอปเตอรH ช�วยเหลือการดับไฟป�าเข(ามาในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดหลายครั้ง 



4 และของพ่ีน(องประชาชนได(เพ่ิมมากข้ึนถึงระดับสูงสุดเม่ือใด จังหวัดแม�ฮ�องสอนจะเข(าสู�วิสัยทัศนHท่ีประเทศได(ตั้งไว(ว�าในป� 2563 ประเทศไทยจะเป$นประเทศท่ีปลอดไฟป�าได(ไม�ยากนัก  จากท่ีกล�าวมาข(างต(นเนื่องด(วยผู(ศึกษาวิจัยเป$นคนในพ้ืนท่ีองคHการบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จึงอยากท่ีจะเห็นความร�วมมือท่ีจะเกิดระหว�างภาครัฐกับประชาชน    อีกท้ังการมีส�วนร�วมในการควบคุมไฟป�าของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคHการบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน เป$นเรื่องความรู( ความเข(าใจ ภูมิป�ญญาอย�างหนึ่งของประชาชนท่ีใช(ในการจัดการทรัพยากรป�าไม( โดยท่ีประชาชนมิได(คิดเลยว�า สิ่งท่ีปฏิบัติสืบต�อกันมานั้นจะเป$นการทําลายระบบนิเวศ หากแต�กลับเป$นการเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพด(วยซํ้าไป เช�น ทําให(พืชบางอย�างเจริญเติบโตได(ดี หรือสามารถขยายพันธุHได(อย�างรสวดเร็ว รวมถึงเป$นการย�อยสลายซากวัชพืช เศษไม( ใบไม(แห(ง ด(วยไฟทําให(ประหยัดเวลาในการจัดการด(วยวิธีอ่ืน ด(วยวิธีคิดดังกล�าว  ไฟป�าท่ีเกิดข้ึนจากน้ํามือของมนุษยHจึงมิใช�สิ่งท่ีเกิดข้ึนอย�างลอยๆ และไร(สาระคุณค�า แต�กลับเป$นการตอกย้ําและแสดงให(เห็นวิธีการใช(ไฟของคนแต�โบราณว�า ไม�ได(ใช(ไฟเพ่ือตอบสนองความโลภดังเช�นในยุคป�จจุบัน การมีส�วนร�วมในการควบคุมไฟป�าจึงเป$นระบบการแก(ป�ญหาไฟป�าอย�างครบวงจรอย�างหนึ่ง ดังนั้นผู (ศึกษาวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป�าว�าประชาชนมีส�วนร�วมผ�านกิจกรรมด(านไหนบ(าง รวมถึงระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในชุมชน เก่ียวกับการควบคุมไฟป�า ท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป�า เพ่ือเป$น  แนวทางในการส�งเสริมให(เกิดการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป�าในเขตพ้ืนท่ีอ่ืนๆให(มี ประสิทธิภาพมากข้ึน และเป$นข(อมูลเพ่ือประกอบการวางแผนการป:องกันไฟป�า และกําหนด แนวทางปฏิบัติงานให(มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  1.2 คําถามการวิจัย การวิจัยเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป�าในเขตพ้ืนท่ีองคHการบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีคําถามท่ีเก่ียวข(องกับการวิจัยดังนี้ 1. ประชาชนมีลักษณะการมีส�วนร�วมต�อวิธีการควบคุมไฟป�าในเขตพ้ืนท่ีองคHการบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน อย�างไร  2. มีวิธีการอะไรบ(างท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป�าในเขตพ้ืนท่ีองคHการบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 



5 1.3 วัตถุประสงค&ของการวิจัย การวิจัยเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป�าในเขตพ้ืนท่ีองคHการบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีวัตถุประสงคHของการวิจัยดังนี้ 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป�าในเขตพ้ืนท่ีองคHการบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป�าในเขตพ้ืนท่ีองคHการบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  1.4 สมมุติฐานการวิจัย  ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในชุมชนมีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป�าในเขตพ้ืนท่ีองคHการบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ท่ีแตกต�างกัน   1.5 กรอบแนวคิดท่ีใช-ในการวิจัย   เพ่ือให(ทิศทางของการศึกษาเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึนผู(วิจัยจึงได(กําหนดกรอบแนวคิดท่ีใช(      ในการศึกษาข้ึน ดังนี้    ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม              ภาพท่ี 3 กรอบแนวคิดในการศึกษา       - การรับรู(ข(อมูลข�าวสาร       - ความรู(ความเข(าใจเก่ียวกับไฟป�า - เพศ - อายุ - ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต     อบต. การมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป�าในเขตพ้ืนท่ีองคHการบริหารส�วนตําบลแม�สาบแลบ  อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  1. ด(านการป:องกันไฟป�า  2. ด(านการเตรียมการดับไฟป�า  3. ด(านการตรวจหาไฟป�า  4. ด(านการดับไฟป�า 



6 ตัวแปรท่ีศึกษา 1. ตัวแปรอิสระ ได(แก�   1.1 เพศ   1.2 อายุ   1.3 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต.   1.4 ความรู(ความเข(าใจเก่ียวกับไฟป�า   1.5 การรับรู(ข(อมูลข�าวสาร  2. ตัวแปรตาม ได(แก�    การมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป�าในเขตพ้ืนท่ีองคHการบริหารส�วนตําบลแม�สาบแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ดังนี้ คือ 1. ด(านการป:องกันไฟป�า 2. ด(านการเตรียมการดับไฟป�า 3. ด(านการตรวจหาไฟป�า 4. ด(านการดับไฟป�า  1.6 ขอบเขตของการวิจัย การวิจัยเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป�าในเขตพ้ืนท่ีองคHการบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ผู(วิจัยได(กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว(ดังนี้ 1.6.1 ขอบเขตด(านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป$นการศึกษาวิจัยท่ีเน(นการดําเนินงานเชิงปริมาณ ผู(วิจัยได(ศึกษาเนื้อหาด(านการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป�าในเขตพ้ืนท่ีองคHการบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ได(ศึกษาเก่ียวกับลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป�าในเขตพ้ืนท่ีองคHการบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ วิธีการต�างๆ ท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชน เพ่ือพรรณนาเก่ียวกับ ลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป�าในเขตพ้ืนท่ีองคHการบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ จากการรวบรวมข(อมูลเอกสาร ต�างๆ และจากการสังเกตการณHการมีส�วนร�วมของประชาชน  1.6.2 ขอบเขตด(านประชากรและกลุ�มตัวอย�าง ประชากรท่ีใช(ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ได(แก� การสุ�มตัวอย�างจากประชาชนหรือผู(ท่ีให(ข(อมูลได(ในเขตพ้ืนท่ีตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จากจํานวนประชากรท้ังหมด จํานวน 11,768 คน ผู(วิจัยใช(วิธีการหาขนาดกลุ�มตัวอย�างแบบทราบจํานวนประชากรท่ี ชัดเจนและแน�นอนโดยการแทนค�าในสูตรของ Yamane (โดยกําหนดค�าระดับความคลาดเคลื่อนท่ีระดับ 0.05 



7 หรือ 5%) โดยการสุ�มตัวอย�างตามสัดส�วนของประชากร ซ่ึงจากการแทนค�าในสูตร ทําให(การวิจัยในครั้งนี้ทําให(ได(กําหนดขนาดของประชากรกลุ�มตัวอย�าง จํานวน 387 คน 1.6.3 ขอบเขตด(านระยะเวลา ทําการศึกษาต้ังแต� เดือนพฤษภาคม 2562 – กรกฏาคม 2562 1.6.4 ขอบเขตด(านพ้ืนท่ีการศึกษา   การศึกษาครั้งนี้ใช(พ้ืนท่ีในส�วนขององคHการบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน   1.7 นิยามศัพท& ในการวิจัยเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป�าในเขตพ้ืนท่ีองคHการบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ผู(วิจัยได(ให(คํานิยามศัพทHท่ีใช(เฉพาะการศึกษาครั้งนี้ดังนี้  การมีส5วนร5วมต5อวิธีการควบคุมไฟป9า หมายถึง ประชาชนในชุมชนมีส�วนร�วมกันคิดปฏิบัติ         แบ�งป�นผลประโยชนH และการประเมินผลร�วมกันต�อวิธีการควบคุมไฟป�า   มีแนวทางในการแก(ป�ญหาอย�างครบวงจร กล�าวคือ เริ่มต(นจากการป:องกันไฟป�า และศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดไฟในแต�ละท(องท่ีแล(ววางแผนป:องกันหรือกําจัด รวมถึงการทํางานมีส�วนร�วมระหว�างชุมชนกับหน�วยงานภาครัฐต�อวิธีการควบคุมไฟป�า   ไฟป9า  หมายถึง  ไฟท่ีเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม  แล(วลุกลามไหม(ในป�าได(โดยอิสระปราศจากการควบคุม  ไม�ว�าไฟจะลุกลามไหม(ในป�าธรรมชาติ หรือสวนป�า เป$นต(น  ประชาชน หมายถึง คนท่ีเกิดและอาศัยอยู�ในเขตพ้ืนท่ีองคHการบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  การพัฒนาการมีส5วนร5วม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของประชาชนในชุมชนมีการแก(ป�ญหาการควบคุมไฟป�าอย�างครบวงจร หรือมีการวางแผนกําหนดทิศทางไว(ล�วงหน(า โดยการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน   ด-านการป;องกันไฟป9า หมายถึง ความพยายามในทุกวิถีทางท่ีจะป:องกันไม�ให(เกิดไฟป�าข้ึน ในเขตพ้ืนท่ีองคHการบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  ด-านการเตรียมการดับไฟป9า หมายถึง การเตรียมความพร(อมเพ่ือดับไฟป�าก�อนหน(าท่ีจะถึงฤดูไฟป�า ในเขตพ้ืนท่ีองคHการบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  ด-านการตรวจหาไฟป9า หมายถึง ระบบการตรวจหาไฟในช�วงฤดูไฟป�า เพ่ือให(ทราบว�ามีไฟไหม(ป�าข้ึนท่ีใด โดยการลาดตระเวน ด(วยการเดิน การใช(จักยานยนตHหรือรถยนตH การสังเกตการณHจากหอดูไฟ และการตรวจหาไฟทางอากาศโดยใช(เครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอรH ในเขตพ้ืนท่ีองคHการบริหารส�วนตําบล     



8 แม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  ด-านการดับไฟป9า หมายถึง การดับไฟป�าท่ีเกิดข้ึน ในเขตพ้ืนท่ีองคHการบริหารส�วน        ตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  1.8 ประโยชน&ท่ีคาดว5าจะได-รับ การวิจัยเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป�าในเขตพ้ืนท่ีองคHการบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ในครั้งนี้เพ่ือ   1. ทําให(ทราบถึงลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป�าในเขตพ้ืนท่ีองคHการบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 2. ทําให(ทราบถึงป�จจัยต�างๆ ท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป�าในเขตพ้ืนท่ีองคHการบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 3. ทําให(ทราบถึงป�ญหา อุปสรรค และข(อเสนอแนะในการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป�าในเขตพ้ืนท่ีองคHการบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 4. เป$นข(อเสนอแนะในการนําไปเป$นข(อมูลในการวางแผนการส�งเสริมให(ประชาชนได(มีส�วนร�วมต�อวิธีการควบคุมไฟป�าในเขตพ้ืนท่ีองคHการบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 



9  บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง  การวิจัยเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป าในเขตพ้ืนท่ีองค%การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ผู/วิจัยได/นําเสนอแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข/องโดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข/อง  2.1 แนวคิดเรื่องการอนุรักษ%และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับไฟป า  2.3 แนวคิดเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชน  2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง   2.1 แนวคิดเรื่องการอนุรักษ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   นิวัติ   เรืองพานิช (2541) ให/ความหมาย การอนุรักษ% (Conservation) หมายถึง การรู/จัก ใช/ทรัพยากรอย�างชาญฉลาดให/เปJนประโยชน%ต�อมหาชนมากท่ีสุด และใช/ได/เปJนเวลายาวนานท่ีสุด     ท้ังนี้ต/องให/สูญเสียทรัพยากรโดยเปล�าประโยชน%น/อยท่ีสุด และต/องกระจายการใช/ประโยชน%จาก ทรัพยากรโดยท่ัวถึงกัน ฉะนั้นการอนุรักษ%จึงไมไ� ด/หมายถึงการเก็บรักษาทรัพยากรไว/เฉย ๆ แต�ต/องนําทรัพยากรมาใช/ประโยชน%ให/ถูกต/องตามกาลเทศะ และพยายามให/เกิดผลกระทบต�อสิ่งแวดล/อมน/อยท่ีสุดด/วย   การอนุรักษ%ท่ีแท/จริงก็คือการ ประยุกต%หลักวิชานิเวศวิทยาไปสู�การปฏิบัติให/เกิดผลดีต�อระบบธรรมชาติ แต�ในสายตาของประชาชนท่ัวไปมักจะมองนักอนุรักษ%ว�าเปJนพวกท่ีต�อต/านสังคมและต�อต/านการพัฒนาทุกรูปแบบแต�ความเปJนจริงแล/ว นักอนุรักษ%ท่ีแท/จริงไม�เห็นด/วยเฉพาะการพัฒนาท่ีขาดการวางแผนท่ีดี ซ่ึงมักจะเปJนการพัฒนาท่ีทําลายระบบธรรมชาติหรือระบบนิเวศ ซ่ึงเท�า   กับเปJนการทําลายคุณภาพ ชีวิตและกฎแห�งการอยู�รอดของมวลมนุษย%   จุดมุ�งหมายของนักอนุรักษ%มีอยู� 2 ประการ คือ   1. หาหลักประกันในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล/อม โดยพิจารณาท้ังในแง�ความสวยงามตามธรรมชาติเพ่ือการพักผ�อนหย�อนใจ และความจําเปJนท่ีจะต/องใช/ผลผลิตจากทรัพยากรนั้น   2. หาหลักประกันในการใช/ประโยชน%จากพืช สัตว% และวัตถุธาตุท้ังมวลให/ได/อย�างยั่งยืนและสมํ่าเสมอตลอดไป ภายใต/ความสมดุลระหว�างการเก็บเก่ียวกับการเกิดข้ึนทดแทนใหม�   การอนุรักษ%ท่ีดีนั้นจะต/องมีการทะนุบํารุงรักษาสภาพดังเดิมเอาไว/ เพ่ือใช/เปJนแหล�งข/อมูลสําหรับการเปรียบเทียบกับโครงการพัฒนาต�างๆมิฉะนั้นจะไม�สามารถสร/างผลกระทบจากการ



10 เปลี่ยนแปลงระบบธรรมชาติ และไม�สามารถจะหลีกเลี่ยงความเสียหายท่ีจะติดตามมา รวมท้ังไม�สามารถตัดสินใจดําเนินการอย�างถูกต/องได/   ปSจจุบันนักอนุรักษ%ได/เปลี่ยนมาสนใจการอนุรักษ%อย�างเปJนระบบมากกว�าการ อนุรักษ%เฉพาะทรัพยากรท่ีสนใจเท�านั้น เพราะผลกระทบการตัดสินใจผิดพลาดในการทําลายหรือดัดแปลงสิ่งแวด    ล/อมนั้นมีมากกว�าท่ีมองเห็นและเข/าใจได/ เนื่องจากระบบธรรมชาติมีความสลับซับซ/อนได/มีวิวัฒนาการมานานนับล/านปTกว�าจะมาอยู�ในสภาพท่ีเปJนอยู�ในปSจจุบัน การดัดแปลงและทําลายธรรมชาติและทรัพยากรเพียงชั่วระยะเวลาอันสั้นนี้จะสร /างป Sญหาท่ีติดตามมา มากและยากจะแก/ไขได /  ความผิดพลาดจากการใช/ทรัพยากรไม�เพียงแต�ทําให/ต/องสูญเสียทรัพยากรท่ีไม�สามารถจะนํากลับคืนสู�สภาพเดิมได/แล/วเท�านั้น แต�ยังต/องเสียงบประมาณอีกมากมายในการแก/ไขปSญหาใหม�ท่ีเกิดตามมา ซ่ึงไม�อาจคาดคะเนล�วงหน/าได/ด/วย ดังนั้นโครงการพัฒนาใด ๆ ก็ตามควรจะได/มีการศึกษาและวางแผนให/รอบคอบโดยแน�ชัดว�า จะเปJนประโยชน%ต�อสังคมมนุษย%รวมท้ังทราบถึงผลกระทบ และหาวิธีการแก/ไขก�อนท่ีจะเริ่มดําเนินการ ไม�ใช�เพ่ือหวังผลทางเศรษฐกิจเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต�เพียง  อย�างเดียว จะต/องมองถึงผลระยะยาวท่ีเกิดข้ึนด/วยเสมอ   แนวทางในการอนุรักษ%ทรัพยากรและสิ่งแวดล/อมเปJนเรื่องท่ียุ�งยากสลับซับซ/อนมักเปJนปSญหาเก่ียวข/องกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซ่ึงนอกเหนือจากความสามารถของแต�ละ บุคคลจะแก/ไขไดโ/ ดยลําพังได/ จําเปJนจะต/องได/รับความร�วมมือจากทุกฝ าย แต�ทุกคนมีส�วน ช�วยเหลือท้ังโดยทางตรงและทางอ/อมตามควรแก�สภาพได/ ดังนี้คือ พยายามศึกษาและให/ความสนใจเก่ียวกับการอนุรักษ%ทรัพยากรและสิ่งแวดล/อม พยายามส�งเสริมเผยแพร�ความรู/ดังกล�าวไปยังผู /อ่ืนให/ขยายวงกว/าง พยายามฝWกตนเองให/เปJนคนรักธรรมชาติ ช�วยเหลือและร�วมมือในการปลูกต/นไม/ทุกครั้งท่ีมีโอกาส พยายามใช/ทรัพยากรทุกอย�างโดยประหยัดและให/เปJนประโยชน%มากท่ีสุด และให/ความร�วมมือในการอนุรักษ%ทรัพยากรและสิ่งแวดล/อม   ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติมีประโยชน%สามารถสนองตอบความต/องการของมนุษย%ได/ เช�น บรรยากาศ ดิน น้ํา ป าไม/ ทุ�งหญ/า สัตว%ป า แร�ธาตุ  พลังงานรวมท้ังกําลังงานของมนุษย%ด/วย นอกจากนี้ยังให/ความหมายของการอนุรักษ% ทรัพยากรธรรมชาติว�า หมายถึง การใช/ทรัพยากรอย�างชาญฉลาด คือ ใช/ทรัพยากรให/เกิดประโยชน% มากท่ีสุดและมีการสูญเสียไปโดยเปล�าประโยชน%น/อยท่ีสุด ตลอดจนจะต/องกระจายการใช/ ประโยชน%จากทรัพยากรให/ท่ัวถึงกันด/วย ฉะนั้นการอนุรักษ%ทรัพยากรธรรมชาติจึงมิได/หมายถึงการ เก็บรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว/เฉย ๆ     แต�จะต/องนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช/หระโยชนใ% ห/ถูกต/อง ตามกาลเทศะ   แนวคิดและหลักการในการอนุรักษ%ทรัพยากรธรรมชาติ มีดังนี้   1. การอนุรักษ%ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การรู/จักใช/ทรัพยากรธรรมชาติอย�างฉลาดให/   เปJนประโยชน%ต�อมหาชน และใช/ประโยชนไ% ด/เปJนเวลานาน  



11  2. ทรัพยากรธรรมชาติจําเปJนอย�างกว/าง ๆ ออกเปJนทรัพยากรท่ีเกิดข้ึนใหม�ได/ เช�น แร�ต�าง ๆ เปJนต/น   3. ปSญหาสําคัญท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ%ทรัพยากรธรรมชาติ ได/แก� การอนุรักษ% ทรัพยากรดินท่ียังอุดมสมบูรณ%อยู�ให/คงคุณสมบัติท่ีดีอยู�ตลอดไป ในขณะเดียวกันจะเปJนผลดีต�อทรัพยากร อ่ืนๆ เช�น ป าไม/ และสัตว%ป าด/วย   4. การอนุรักษ%หรือการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติต/องคํานึงถึงทรัพยากรทุกอย�าง ในเวลาเดียวกัน ไม�ควรจะแยกพิจารณาเฉพาะอย�างใดอย�างหนึ่งเพียงอย�างเดียวเท�านั้น เพราะทรัพยากร    ทุกอย�างมีส�วนเก่ียวข/องสัมพันธ%กันอย�างใกล/ชิด   5. ในการวางแผนการจัดการกับทัพยากรอย�างชาญฉลาดนั้น จะต/องไท/แยกสภาพแวดล/อม      กรมป าไม/ (2544) กล�าวถึงการอนุรักษ%ทรัพยากรป าไม/ไว/ โดยอาศัยแนวทางดังต�อไปนี้   1. การแบ�งเขตและกําหนดแนวทางการใช/ประโยชน%ท่ีเหมาะสม ดังต�อไปนี้   - เขตพ้ืนท่ีป าไม/เพ่ือการอนุรักษ% กําหนดให/มีการจัดการแบ�งออกเปJน 3 ส�วน คือการปYองกันการทําลายในเขตป าสมบูรณ% การฟZ[นฟู และซ�อมแซมในเขตป า ท่ีเสื่อมโทรม และการจัดการแบบเอนกประสงค%ในเขตป าท่ีมีคุณค�าทาง เศรษฐกิจ   - เขตพ้ืนท่ีป าเศรษฐกิจ ควรมีการจัดการโดยคํานึงถึงด/านการใช/ประโยชน%ไม/เปJนหลักเน/น การจัดการป าไม/ให/ได/ผลผลิตท่ียั่งยืน   - เขตพ้ืนท่ีป าเสื่อมโทรม ควรมีการจัดการในการฟZ[นฟูป า โดยการปล�อยให/ต/นไม/สืบพันธ%เองตามธรรมชาติ การปลูกสร/างสวนป า   2. การใช/หลักการอนุรักษ% เปJนวิธีการปฏิบัติโดยใช/หลักการอนุรักษ%เปJนหลัก โดยใช/วิธีการท่ีเก่ียวข/องกับการใช/ การกักเก็บ การฟZ[นฟู การพัฒนา การปYองกัน การสงวน การใช/ และการแบ�งเขต    กล�าวโดยสรุป การอนุรักษ%และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเปJนการใช/ประโยชน%          จากทรัพยากรอย�างรู/คุณค�าในฐานะท่ีเปJนกรรมสิทธ%ร�วมของชุมชน บนพ้ืนฐาน ระบบคิด ระบบความเชื่อระบบคุณค�า ระบบการผลิต และการจัดการท่ีใกล/เคียงกัน เพ่ือให/ทุกคนได/ใช/ทรัพยากรอย�าง         เท�าเทียมกันและมีสํานึกรับผิดชอบร�วมกันต�อการใช/ประโยชน%จากทรัพยากรชุมชนด/วย หมายความ   ว�าการใช/ประโยชน%จากทรัพยากรนั้นต/องไม�ส�งผลกระทบต�อระบบนิเวศวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู/คนในชุมชนนั้นๆ เปJนการใช/ทรัพยากรอย�างมีกฎเกณฑ% และมีหน/าท่ีทางสังคม ความเชื่อมารองรับการจัดการนั้นด/วย เพ่ือรักษาไว/ซ่ึงระบบของชุมชนในการจัดการทรัพยากรและใช/ ประโยชน%ร�วมกันอย�างท่ัวถึงและสมดุลต�อระบบนิเวศของชุมชน  



12   2.2.3 สาเหตุการเกิดไฟป า   ศิริ  อัคคะอัคร และคณะ (2543) อธิบายว�า ไฟป าจะเกิดข้ึนได/ก็ต�อเม่ือมี องค%ประกอบ 3 ประการ คือ เชื้อเพลิง ความร/อน และอากาศ ในวิชาไฟป าท่ีเรียกว�า”สามเหลี่ยมไฟ” ดังแผนภูมิต�อไปนี้          แผนภูมิ 1 สามเหลี่ยมไฟ          ภาพท่ี 4 สามเหลี่ยมไฟ       ความร/อน             อากาศ  (O2)                                เชื้อเพลิง   2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับไฟป+า  2.2.1 ความหมายของไฟป า   อภินันท%  ปลอดเปลี่ยว และคณะ (2537) ได/กล�าวถึง “ไฟป า” ไว/ว�า หมายถึงไฟท่ีเกิดข้ึน จากสาเหตุอันใดก็ตาม แล/วลุกลามไปได/โดยอิสระ ปราศจากการควบคุม ท้ังนี้ไม�ว�าไฟนั้นจะลุกลามในป าธรรมชาติธรรมชาติ หรือสวนป า ทุ�งหญ/า และไร�ร/างต�าง ๆ บนภูเขา    2.2.2 ชนิดของไฟป า   ไฟป าสามารถจําแนกออกเปJนชนิดใหญ� ๆ ได/ 3 ชนิด โดยแบ�งตามลักษณะของเชื้อเพลิง        ท่ีถูกเผาไหม/ ได/แก� ไฟใต/ดิน และไฟเรือนยอด ดังนี้   1. ไฟใต/ดิน คือ ไฟท่ีเผาไหม/พวกอินทรีย%วัตถุท่ีสลายตัวแล/วแลท่ีกําลังสลายตัว ซ่ึงอยู�ติดกับผิวดิน บางทีอาจลามติดพวกรากไม/ใต/ผิวดินด/วย ไฟชนิดนี้มีลักษณะคุกรุ�นเผาไหม/อย�างช/า ๆ ไม�มีเปลวไฟ มีควันเล็กน/อยหรือแทบไม�มีเลย ปกติไฟชนิดนี้เกิดข้ึนภายหลังไฟผิวดิน และเปJนไฟท่ีมีความรุนแรงน/อย   2. ไฟท่ีเผาไหม/ซากพืชท่ีร�วงหล�นบนผิวดิน ได/แก� ใบไม/ ผล ก่ิงไม/แห/ง และเผาไหม/จากพืชชั้นล�าง ได/แก� หญ/า เครือเถาวัลย% ลูกไม/ และไม/พุ�ม ไฟนี้มีอัตราการลุกลามต้ังแต�ลามช/าหรือลามเร็วมาก ในประเทศไทยไฟป าท่ีเกิดข้ึนมักเปJนไฟชนิดนี้เปJนส�วนใหญ�   3. ไฟเรือนยอด คือ ไฟท่ีเผาไหม/เรือนยอดไมใ/ หม�และลุกลามจากเรือนยอดหนึ่งไปสู�เรือนยอดหนึ่งอย�างรวดเร็ว ไฟชนิดนี้มีความรุนแรงมาก และมักเกิดกับหมู�ไม/พวกไม/สนท่ี ข้ึนอยู�อย�างหนาแน�นตามท่ีลาดในหุบเขาท่ีมีลมพัดแรงในประเทศไทยจะเกิดไฟชนิดนี้ในสวนป าสน  



13   นอกจากนั้นยังอธิบายเพ่ิมเติมว�า สาเหตุของไฟป าโดยท่ัวไปแล/วเกิดจากสาเหตุสําคัญ          2 ประการ คือ เกิดจากธรรมชาติ และเกิดจากมนุษย% ในธรรมชาติไฟป าเกิดจากฟYาผ�าทําให/เชื้อเพลิง ติดไฟ และลุกลามไปได/นั้นข้ึนอยู�กับแหล�งเชื้อเพลิง การต�อเนื่องของเชื้อเพลิงความชื้นของเชื้อเพลิงและสภาพอากาศ ถ/าฟYาผ�าลงบนเชื้อเพลิงท่ีเกิดข้ึนเรียงรายต�อเนื่องกันไปเปJนผืนในสภาพภูมิประเทศท่ีเปJนภูเขาค�อนข/างลาดชัน ประกอบกับมีลมแรง อุณหภูมิสูง และมีความชื้นสัมพัทธ%ใน อากาศตํ่าก็จะก�อให/เกิดไฟขนาดใหญ�   ไฟป าท่ีเกิดในประเทศกําลังพัฒนาในเขตร/อนส�วนใหญ�จะมีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย% สําหรับประเทศไทยจากการเก็บสถิติไฟป าต้ังแต�ปT พ.ศ. 2528 - 2542 ซ่ึงมีสถิติไฟป าท้ังสิ้น 73,630 ครั้ง พบว�าเกิดจากสาเหตุตามธรรมชาติคือฟYาผ�าเพียง 4 ครั้ง เท�านั้น คือเกิดท่ีภูกระดึง จังหวัดเลย ท่ีห/วย้ําดัง จังหวัดเชียงใหม� ท่ีท�าแซะ จังหวัดชุมพร และท่ีเขาใหญ� จังหวัดนครราชสีมา แห�งละหนึ่งครั้ง ดังนั้นจึงถือได/ว�าไฟป าในประเทศไทยท้ังหมดเกิดจากการกระทํา ของคนโดยมีสาเหตุต�าง ๆ     กันไป ได/แก�   1. เก็บหาของป า เปJนสาเหตุท่ีทําให/เกิดไฟป ามากท่ีสุด การเก็บหาของป าส�วนใหญ� ได/แก�     ไข�มดแดง เห็ด ใบตองตึง ไม/ไผ� น้ําผึ้ง ผักหวาน และไม/ฟZน การจุดไฟส�วนใหญ�เพ่ือให/พ้ืนป าโล�ง      เดินสะดวก หรือให/แสงสว�างในระหว�างการเดินทางผ�านป าในเวลากลางคืน หรือจุดเพ่ือกระตุ/นการ งอกของเห็ด หรือกระตุ/นการแตกใบใหม�ของผักหวานและใบตองตึง หรือจุดเพ่ือไล�ตัวมดแดงออกจากรัง รมควันไล�ผึ้ง หรือไล�แมลงต�าง ๆ ในขณะท่ีอยู�ในป า   2. เผาไร� เปJนสาเหตุท่ีสําคัญรองลงมา การเผาไร�ก็เพ่ือกําจัดวัชพืชหรือเศษซากพืชท่ีเหลืออยู�ภายหลังการเก็บเก่ียว ท้ังนี้เพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูกในรอบต�อไป ท้ังนี้โดยปราศจากการทําแนวกันไฟและปราศจากการควบคุม ไฟจึงลามเข/าป าท่ีอยู�ในบริเวณใกล/เคียง   3. แกล/งจุด ในกรณีท่ีประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีปSญหาความขัดแย/งกับหน�วยงานของรัฐ         ในเขตพ้ืนท่ี โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ปSญหาเรื่องท่ีทํากินหรือถูกจับกุมจากการกระทําผิดในเรื่องป าไม/ก็มักจะ หาทางแก/แค/นเจ/าหน/าท่ีด/วยการเผาป า   4. ความประมาทเกิดจากการเข/าไปพักแรมในป า ก�อกองไฟแล/วลืมดับ หรือท้ิงก/นบุหรี่ลงบนพ้ืนป า เปJนต/น   5. ล�าสัตว%โดยใช/วิธีไล�เหล�า คือจุดไฟไล�ให/สัตว%หนีออกจากท่ีซ�อน หรือจุดไฟเพ่ือให/ แมลงบินหนีไฟ นกชนิดต�าง ๆ จะบินมากินแมลง แล/วดักยิงนกอีกทอดหนึ่ง หรือจุดไฟเผาทุ�งหญ/าเพ่ือให/หญ/าใหม�แตกระบัดล�อให/สัตว%ชนิดต�าง ๆ เช�น กระทิง กวาง กระต�าย มากินหญ/า แล/วดักรอยิงสัตว%นั้น ๆ    6. เลี้ยงปศุสัตว% ประชาชนท่ีเลี้ยงปศุสัตว%แบบปล�อยให/หากินเองตามธรรมชาติ มักลักลอบจุดไฟเผาป าให/โล�งมีสภาพเปJนทุ�งหญ/าเพ่ือเปJนแหล�งอาหารสัตว%  



14 1. ผลเสียหายต�อสังคมพืช  สันต%  กตุประณีต และคณะ (2534) ได/กล�าวถึงผลเสียหายของไฟป าต�อสังคมพืชในป าพอสรุปได/ ดังนี้     1.1 ลดอัตราการเจริญเติบโตและลดคุณภาพเนื้อไม/     1.2 ต/นไม/ขาดช�วงการสืบพันธุ%ทดแทนตามธรรมชาติ     1.3 เปลี่ยนแปลงสภาพป าจากเดิม เช�น จากป าไม/กลายเปJนทุ�งหญ/า   2. ผลเสียหายต�อดินป าไม/  อภินันท%  ปลอดเปลี่ยว (2537) ได/กล�าวถึงผลเสียหายของไฟป าท่ีเกิดต�อดินพอสรุปได/ ดังนี้      2.1 ไฟป าเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดิน เช�น ความสามารถในการอุ/มน้ําหรือดูดซับความชื้นลดลง     2.2 เกิดการซะหน/าดินและการพังทลายของดิน     2.3 ดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ% ปราศจากแร�ธาตุอาหาร   3. ผลเสียหายต�อทรัพยากรน้ํา    3.1 ทําให/เกิดภาวะน้ําท�วมและภาวะแห/งแล/ง    3.2 เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ําปริมาณออกซิเจนน้ําลดลง   4. ผลเสียหายต�อสัตว%และสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ในป า    4.1 ทําให/สัตว%ป าตายขาดอาหารไร/ท่ีอยู�อาศัย    4.2 ส�งผลกระทบต�อสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ซ่ึงเปJนระบบหมุนเวียนของธาตุอาหาร     7. ความคึกคะนอง บางครั้งการจุดไฟเผาป าเกิดจากความคึกคะนองของผู/จุด โดยไม�มีวัตถุประสงคใ% ดๆ แต�จุดเล�นเพ่ือความสนุกสนานเท�านั้น   2.2.4 ผลเสียหายท่ีเกิดจากไฟป า   อภินันท%  ปลอดเปลี่ยว และคณะ (2537) ได/กล�าวถึง ผลเสียหายท่ีเกิดจากไฟป าไว/ว�า        ไฟป าสร/างความเสียหายแก�ทรัพยากรป าไม/และสิ่งแวดล/อมมาก เพราะไฟป าสามารถลุกลามไหม/ ทําลายพ้ืนท่ีป าจํานวนมากได/ในเวลาอันรวดเร็ว ยิ่งไปกว�านั้นไฟป าท่ีเกิดข้ึนในเขตพ้ืนท่ีหนึ่ง ๆ           ไม�เพียงจะก�อให/เกิดความเสียหายแก�พ้ืนท่ีนั้นเท�านั้น หากแต�จะครอบคลุมสร/างความเสียหายต�อสิ่งแวดล/อมและระบบนิเวศน%โดยรวมของโลกอีกด/วย การได/ทราบถึงผลเสียหายท้ังหมดท่ีเกิดจากไฟป า จะทําให/ประชาชนเกิดความเข/าใจและตระหนักถึงความรุนแรงของปSญหาไฟป า เพ่ือจะได/เกิดการต่ืนตัวและเล็งเห็นความจําเปJนท่ีจะต/องร�วมกันปYองกันไฟป าอย�างจริงจัง ท้ังนี้เพ่ือปYองกันมิให/เกิดภัยพิบัติอันมีสาเหตุจากไฟป าต�อสิ่งแวดล/อมในด/านต�าง ๆ มีดังนี้  



15       1. ไฟป าท่ีรุนแรงน/อยและมิได/เกิดซํ้าท่ีทุกปT ช�วยรักษาการเปJนสภาพ ป าเบญจพรรณ          ป าเต็งรัง และป าสนไว/มิให/กลายเปJนป าชนิดใหม�เกิดข้ึนแทน    2. ในป าผลัดใบท่ีชุ�มชื้น ไฟจะช�วยเตรียมพ้ืนท่ีในการสืบพันธุ%ตามธรรมชาติ    3. ในป าผลัดใบท่ีซ่ึงดินมีความอุดมสมบูรณ%ตํ่า ไฟจะช�วยย�อยสลายซากพืชอย�างรวดเร็ว       ช�วยให/การหมุนเวียนธาตุอาหารเร็วข้ึน ส�งผลให/ต/นไม/เจริญเติบโตดีข้ึน    4. ไฟเปJนเสมือนเครื่องมือทางวัฒนวิทยาท่ีราคาถูกท่ีสุด ท่ีนํามาใช/ในการเตรียมพ้ืนท่ีปลูก   สร/างสวนป า และกําจัดวัชพืชในสวนป าโดยวิธีการเผาตามกําหนด    5. ไฟท่ีมีความรุนแรงน/อยช�วยรักษาความอุดมสมบูรณ%ให/แก�ดิน  5. ผลเสียหายต�อชีวิตและทรัพย%ของมนุษย%   ถ/ามนุษย%ใช/ไฟโดยปราศจากความระมัดระวังประมาทเลินเล�อขาดความควบคุมดูแลไฟก็ลุกลามเกิดความเสียหายอย�างใหญ�หลวงต�อชีวิตและทรัพย%สินของมนุษย%ไฟป านอกจากจะไหม/      เผาผลาญทําลายทรัพยากรป าไม/สิ่งแวดล/อมต�าง ๆ แล/ว หากไฟป าลุกลามมาสู�พ้ืนท่ีทําการเกษตรหรือบริเวณท่ีอยู�อาศัยของมนุษย%แล/ว ไฟป าก็จะสร/างความหายนะแก�ชีวิต และทรัพย%สินของมนุษย%   6. ผลเสียหายต�อสภาวะอากาศของโลก    6.1 อุณหภูมิของโลกสูงข้ึน    6.2 กdาซคาร%บอนไดออกไซด% และคาร%บอนมอนออกไซด%มีปริมาณมากข้ึน   7. ผลเสียหายต�อการนันทนาการ   ไฟป ามีผลกระทบโดยตรงต�อสภาพความงดงามตามธรรมชาติของป าไมไ/ ฟป าทําให/ป าไม/ท่ีเคยขจีแน�นทึบ แปรสภาพเปJนป าเสื่อมโทรมท่ีกรุ�นด/วยควันไฟ และเถ/าถ�าน ตลอดจนช�วงฤดูแล/งลําธารน้ําตกท่ีเคยมีน้ําใสไหลเย็นก็จะกลับแห/งขอด สัตว%ป านานาชนิดท่ีเคยเท่ียวเล�นหากินอยู� ในป าก็จะลดจํานวนลงจนหายไปหมด ในท่ีสุดป าท่ีเคยเปJนแหล�งท�องเท่ียวท่ีสวยงามก็หมดสภาพ ความน�ารื่นรมย% มีผลทําให/มนุษย%ขาดแหล�งพักผ�อนหย�อนใจท่ีนับวันจะหายากข้ึนทุกที   กล�าวโดยสรุป แนวคิดเก่ียวกับการควบคุมไฟป า เปJนการจัดการโดยรัฐกับการ จัดการโดยชุมชน แนวคิดดังกล�าวผู/วิจัยได/ใช/เปJนกรอบแนวทางในการศึกษาวิธีคิดและวิธีการ ต�อวิธีการควบคุมไฟป าของชาวบ/านด/วยทักษะและภูมิปSญญาพ้ืนบ/านในอดีต ด/วยการใช/ไฟเพ่ือลดการ ผูกขาดของพืชเด�นในระบบนิเวศบางชนิด และใช/ไฟเพ่ือเปJนเครื่องมือในการย�อยสลายซากพืช ตอไม/ ใบไม/ รวมท้ังเปJนวิธีในการลดความเปรี้ยวของดินได/ส�วนหนึ่งและเปJนการประหยัด ระยะเวลาในการทํางานให/สั้นลง แต�ท้ังนี้มิได/หมายความว�าแนวคิดดังกล�าวปฎิเสธการใช/ไฟ  แต�หมายความว�า มนุษย%ควรจะใช/ไฟอย�างไรเพ่ือให/เกิดผลกระทบต�อระบบนิเวศน/อยท่ีสุด เปJนสาระท่ีสําคัญของแนวคิดการควบคุมไฟป าของชาวบ/านในระบบการผลิตและการจัดการ   2.2.5 ประโยชน%และโทษของไฟป า (ศิริ อัคคะอัคร, 2543) 



16  6. ไฟท่ีรุนแรงน/อยมีผลทําให/การแทรกซึมน้ําและการซาบซึมลงสู�ดินเพ่ิมข้ึน   7. ไฟมีผลดีต�อสภาพถ่ินอาศัยของสัตว%ป าผลัดใบ ทุ�งหญ/า และป าสน กล�าวคือ ไฟช�วยกําจัดเชื้อเพลิงท้ังเศษก่ิงไม/ ใบไม/ และอ่ืน ๆ นอกจากนี้ไฟยังช�วยกําจัดโรค แมลง และปรสิตท่ีเกาะดินสัตว%ป า   8. ไฟมีประโยชน%ในการจัดการแหล�งอาหารสําหรับสัตว%กินพืชในเขตอุทยาน แห�งชาติและเขตรักษาพันธุ%สัตว%ป าด/วยการควบคุมการเผาทุ�งหญ/า   โทษของไฟป า สรุปได/ดังนี้   1. ไฟป าทําให/ต/นไมใ/ หญใ� นป าเต็งรัง ป าเบญจพรรณ และป าสนเจริญเติบโตช/าลง   2. ไฟทําใหไ/ ม/วัยรุ�นเจริญเติบโตช/าและมีความหนาแน�นลดลง สําหรับไม/วัยรุ�นในป า เต็งรังจะมีจํานวนชนิดพรรณไม/ลดลง และถูกไฟเผาตาย ร/อยละ 43 ส�วนไม/วัยรุ�นในป าเบญจพรรณ จะมีส�วนประกอบชนิดพันธุไ% ม/เปลี่ยนไป ส�วนไม/วัยรุ�นในป าสนจะมีการเจริญเติบโตทาง เส/นผ�าศูนย%กลางและทางความสูงลดลง ร/อยละ 20 และ 25 ตามลําดับ   3. ไฟป า ทําให/ลูกไม/และไม/พ้ืนล�างตายเปJนส�วนใหญ� และถ/าไฟไหม/ทุก ๆ ปT ลูกไม/ไม�มีโอกาสเจริญเติบโตเปJนไมใ/ หญ�และลูกไม/มีจํานวนลดลง ส�วนพวกไม/เครือเถาว% และหญ/าจะมี ปริมาณเพ่ิมข้ึน   4. ในป าผลัดใบท่ีแห/งแล/ง ไฟป าจะทําให/รากไม/ท่ีอยูใ� กล/ระดับผิวดิน (0 – 2 เซนติเมตร) ตาย  5. สวนป าต�าง ๆ ท้ังหมดท่ัวประเทศจะถูกไฟไหม/เฉลี่ยร/อยละ 11 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดส�วนผลเสียหายจะเกิดกับสวนป าอายุ 1 – 5 ปT และต/นไม/ท่ีปลูกท่ีมีอายุในช�วงดังกล�าว เม่ือถูกไฟไหม/จะตายประมาณร/อยละ 20   6. ความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจของผลกระทบไฟป าต�อป าธรรมชาติและสวนป าในแต�ละปTเสียหายเปJนมูลค�าหลายหม่ืนล/านบาท   7. ถ/าไฟรุนแรงมากแร�ดินเหนียวจะถูกทําลายร/อยละของอนุภาคดินเหนียวลดลง ความชื้นในดินลดลง ปริมาณอินทรียวัตถุจะลดลง ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของ ดินจะลดลงจะสูญเสียไปโดยการระเหิด ทําให/ดินแห/งแล/งจะเสื่อมทรามลง   8. ไฟป ามีผลกระทบต�อน้ําท�าและตระกอน โดยไฟป าทําให/ความสามารถในการซึม ผ�านผิวดินลดลง ทําให/เกิดน้ําบ�อหน/าดินเพ่ิมชั้นประมาณ 3 เท�า การชะล/างพังทลายของดินเพ่ิมข้ึน 3 – 30 เท�า ท้ังนี้ข้ึนกับความรุนแรงของไฟ ความหนักเบาของฝน และความลาดเทของพ้ืนท่ี   9. ไฟป าทําให/น้ําท�าเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอัตราการหลากสูงสุด แต�ก็มีช�วงเวลาท่ีไหล            สั้นกว�าเดิม ส�งผลให/น้ําท�ามีตระกอนและความขุ�นมากข้ึน   10. นอกจากการสูญเสียความอุดมสมบูรณ%ของดิน อันเนื่องมาจากการชะล/างพังทลายของผิวดินเพ่ิมข้ึนแล/ว ไฟป ายังส�งผลให/ธาตุอาหารพืชในดินถูกน้ําฝนชะล/างละลายไปกับน้ําท�าสูงมากข้ึน โดยเฉพาะถ/าเกิดไฟรุนแรงและบ�อยครั้ง ซ่ึงจะมีผลทําให/ธาตุอาหารท่ีแหล�งน้ํานิ่งและน้ําไหลเพ่ิมปริมาณสูงข้ึนจนเกิดภาวะต้ืนเขินและน้ําเน�าได/  



17  11. การปล�อยให/มีไฟป าเกิดข้ึนประจํา จะทําให/มีผลเสียหายทางเศรษฐกิจจากการดิน และน้ําเสื่อมคุณภาพ และการขุดลอกร�องน้ําท่ีตื้นเขินเพ่ิมข้ึนเปJนมูลค�าเสียหายนับล/านบาทต�อปT   12. ควันไฟท่ีเกิดจากไฟป ามีส�วนประกอบท่ีมีอนุภาค และกdาซคาร%บอนไดออกไซด% และคาร%บอนมอนออกไซด% ส�วนประกอบเหล�านี้มีผลทําให/อากาศมีอุณหภูมิสูงข้ึนบดบัง แสงอาทิตย%ลดทัศนวิสัย ลดความสวยงามของภูมิประเทศ มีผลกระทบต�อพืชเศรษฐกิจและสุขภาพของมนุษย %  ผลกระทบของไฟป ามีผลโดยตรงและโดยอ/อมต�อสัตว%ป า ซ่ึงผลกระทบโดยตรงคือไฟป าทําให/สัตว%บาดเจ็บหรือถึงแก�ความตายได/ ส�วนผลโดยอ/อมต�อสัตว%ป าคือไฟป าทําลายถ่ินท่ีอยู� อาศัยและ     ปSจจัยท่ีจําเปJนต�อการดํารงชีพของสัตว%ป า เช�น แหล�งดินโป งปลักโคลน แหล�งดินฝุ นวัสดุสร/างรัง โพรงไม/ เปJนต/น    2.2.6 การควบคุมไฟป า (Forest Fire Control)   การควบคุมไฟป า (Forest Fire Control) หมายถึง ระบบการจัดการและแก/ไขปSญหาไฟป าอย�างครบวงจร กล�าวคือ เริ่มต/นต้ังแต�การปYองกันมิให/เกิดไฟป า โดยศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดไฟป าในแต�ละท/องท่ี แล/ววางแผนปYองกัน หรือกําจัดสาเหตุนั้น โดยมีทฤษฏีต�อวิธีการควบคุมไฟป า ดังนี้    1. การปYองกันไฟป า (Forest Fire Prevention) คือ ความพยายามในทุกวิถีทางท่ีจะปYองกันไม�ให/เกิดไฟป าข้ึน ในทางทฤษฎี คือ การแยกองค%ประกอบใดองค%ประกอบของการเกิดไฟป าออกจากกัน ในทางปฏิบัติดําเนินการได/ ดังนี้  1.1 การให/การศึกษา เปJนการให/ความรู/เก่ียวกับป าไม/และไฟป า แก�ประชาชนทุกชั้นอายุ    ท้ังคนท่ีอาศัยอยู�ในเมืองและชนบท โดยใช/สื่อต�าง ๆ เช�น สิ่งพิมพ% วิทยุ โทรทัศน% การสาธิต และการติดต�อส�วนตัว เปJนต/น  1.2 การออกกฎหมาย เนื่องจากกิจกรรมหลายอย�างของมนุษย%ไม�สามารถควบคุมได/ด/วยการให/การศึกษา จึงต/องออกกฎหมายเพ่ือเปJนเครื่องมือในการปYองกันไฟป า  1.3 การจัดการป าไม/ ในการทําไม/ โดยพิจารณาความต/องการทางด/านเศรษฐกิจและวนวัฒนวิทยาควบคู�กัน การปฏิบัติงานตามแผนการจัดการท่ีเหมาะสมควรประกอบด/วย  - วิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับการตัดฟSน  - การสร/างถนน  - การปลูกชนิดไม/ท่ีทนไฟ และไม�ปลูกหรือพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว%  - แผนการเลี้ยงสัตว%ในป า  1.4 การลดอันตรายของไฟป า โดยการลดเชื่อเพลิง และกําจัดเชื่อเพลิง  2. การเตรียมการดับไฟป า (Forest Fire Pre-suppression) คือ การเตรียมความพร/อมเพ่ือดับไฟป าก�อนหน/าท่ีจะถึงฤดูไฟป า ซ่ึงต/องเตรียมการใน 3 ทางด/วยกัน คือ   



18  2.1 เตรียมคน จัดองค%กรดับไฟป า เตรียมความพร/อมของพนักงานดับไฟป า ด/วยการจัดกําลังคนเตรียมพร/อมในการดับไฟป า  2.2 เตรียมเครื่องมือ ได/แก� เครื่องมือดับไฟป าทุกชนิด รวมท้ังอุปกรณ%สื่อสาร                และยานพาหนะ ให/สามารถใช/การได/ตลอดเวลา  2.3 การฝWกอบรม คือ การเตรียมพนักงานดับไฟป าให/มีความรู/ และทักษะในการใช/อุปกรณ%ดับไฟป า ตลอดจนยุทธวิธีในการดับไฟป า เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดับไฟป า  3. การตรวจหาไฟ (Forest Fire Detection) เปJนระบบการตรวจหาไฟ ในช�วงฤดูไฟป า เพ่ือให/ทราบว�ามีไฟไหม/ป าข้ึนท่ีใด โดยการลาดตระเวน ด/วยการเดิน การใช/จักยานยนต%หรือรถยนต% การสังเกตการณ%จากหอดูไฟ และการตรวจหาไฟทางอากาศโดยใช/เครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร%  4. การดับไฟป า (Forest Fire Suppression) เปJนการดับไฟป าท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงทําได/ 3 วิธี คือ  4.1 วิธีสู/ไฟและควบคุมไฟโดยวิธีสร/างแนวควบคุมไฟ (control Line Method)  ประกอบด/วย    - วิธีสู /ไฟโดยตรง (Direct Attack Method) เม่ือไฟมีความรุนแรงน/อย และมีการลุกลามช/า โดยพนักงานสามารถดับไฟท่ีขอบไฟส�วนหน/า    - วิธีสู/ไฟขนาน (Parlled Attack Method) เม่ือการสู/ไฟโดยตรงไม�ได/ผลแต�อัตราการลุกลามยังช/า โดยการทําแนวควบคุมไฟจากส�วนหลังไฟ ขนานกับขอบไฟส�วนข/าง จนกระท่ังไฟอยู�ในวงล/อม และเผาโต/กลับก�อนท่ีไฟจะลุกล�ามถึง    - วิธีสู/ไฟโดยทางอ/อม (Indirect Attack Method) เม่ือไฟมีการลุกลามเร็วและขนาดใหญ� โดยการทําแนวควบคุมไฟป าจากส�วนหลังไฟขนานไปกับขอบไฟส�วนหลัง พร/อมกับจุดไฟโต/กลับ (bum fire) จากแนวควบคุมไฟ และต/องทําแนวกันไฟอย�างดีไว/เบ้ืองหน/าไฟแล/วเผากลับ (back firing) เพ่ือกําจัดเชื่อเพลิง   4.2 วิธีการดับไฟท่ัวพ้ืนท่ี (Area Method) เปJนการดับไฟด/วยน้ําหรือสารเคมีด/วยการพ�นจากเครื่องบินให/ท่ัวพ้ืนท่ี   4.3 วิธีการสู/ไฟแบบเผากลับ (Back Firing Method) เปJนการดับไฟท่ีใช/ควบคู�กับวิธีดับไฟทางอ�อม และใช/ในท่ีราบ เปJนวิธีการกําจัดเชื่อเพลิงก�อนท่ีไฟจะลุกลามมาถึง โดยเปJนหลักการสู/ไฟด/วยไฟ 



19  กระบวนการปฏิบัติงานควบคุมไฟป+า  กระบวนการปฏิบัติงานควบคุมไฟป า มีข้ันตอนดังนี้  1.การรวบรวมข/อมูลไฟป า ได/แก� ข/อมูลเก่ียวกับสภาพพ้ืนท่ีปฏิบัติสถิติไฟป า สภาพปSญหาไฟป า และพฤติกรรมของไฟป า ซ่ึงข/อมูลดังกล�าวได/มาจากการสํารวจในพ้ืนท่ี และจากการศึกษาวิจัย ข/อมูลไฟป าเหล�านี้จะนํามาใช/ในการวางแผนงานควบคุมไฟป า  2. การจัดทําแผนงานควบคุมไฟป า โดยครอบคลุมกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ การปYองกันไฟป า และการดับไฟป า พร/อมท้ังกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเปJนการส�งเสริมให/การปฏิบัติงานกิจกรรมหลักท้ังสองเปJนไปอย�างมีประสิทธิภาพ  3. การปฏิบัติตามแผนเปJนการดําเนินไปพร/อมๆ กันท้ังแผนปYองกันไฟป าและแผนดับไฟป า       ซ่ึงหากแผนและการปฏิบัติงานตามแผนปYองกันไฟป ามีประสิทธิภาพ 100 เปอร%เซ็นต% ก็จะไม�เกิดไฟป าแต�ในความเปJนจริงไม�ว�าแผนงานและการปฏิบัติงานตามแผนปYองกันไฟป าจะมีประสิทธิภาพมากเพียงใด ก็ยังมีโอกาสเกิดไฟป าข้ึนได/ ดังนั้นจึงต/องเข/าปฏิบัติงานตามแผนดับไฟทันที  4. การประเมินผล เปJนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน เพ่ือวิเคราะห%ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และประสิทธิผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน แล/วนํามาเปJนข/อมูลเพ่ือใช/ในการปรับปรุงแผนงานควบคุมไฟป าให/มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ทัศนคติของประชาชนกับไฟป+า   ต้ังแต�อดีตจนถึงปSจจุบันยังมีคนอีกจํานวนมากคิดว�าไฟป าไม�มีอันตรายต�อทรัพยากรป าไม/และสิ่งแวดล/อมเท�าไรนัก ด/วยเห็นว�าไฟป าในประเทศไทยมีความรุนแรงน/อย มิได/ทําอันตราย        แก�ต/นไม/ใหญ�ให/เห็นได/อย�างชัดเจน เปJนเพียงแต�ไหม/หญ/า วัชพืช ลูกไม/ และไม/พ้ืนล�าง ซ่ึงเม่ือฤดูฝนมาถึงไม/ท่ีถูกไฟไหม/เหล�านี้ก็จะงอกงามเขียวขจีข้ึนมาใหม�ทําให/เหมือนว�าไฟป ามิได/ทําอันตรายต�อ      ป าไม/เลย ยิ่งประชาชนอาศัยอยู�ในเมืองห�างไกลป าแทบจะไม�รู/จักไฟป าเลย บางคนไม�ทราบด/วยซํ้าไป   ว�ามีไฟไหม/ป าเปJนประจําทุกปT   การท่ีประชาชนโดยท่ัวไป ยังขาดความรู/ความเข/าใจในเรื่องไฟป า ตลอดจนยังไม�ทราบถึงอันตรายท่ีไฟป ามีต�อทรัพยากรป าไม/ และสิ่งแวดล/อม ทําให/ไม�ตระหนักถึงความจําเปJนในการปYองกันไฟป า อันนําไปสู �พฤติกรรมการใช/ไฟเพ่ือกิจกรรมต�าง ๆ อย�างหละหลวม ขาดความรอบคอบ        ขาดความรับผิดชอบ และบ�อยครั้งท่ีมีการจุดไฟเล�นด/วยความประมาทเผอเรอ หรือเพ่ือสนุกสนาน    คึกคะนอง หรือเพ่ือต/องการกลั่นแกล/งผู/อ่ืน ซ่ึงมีผลทําให/เกิดไฟป าในทุกท/องท่ีท่ัว ประเทศจนกลาย      เปJนปSญหาสําคัญระดับชาติ ดังเช�นในปSจจุบันนี้      



20  การปฏิบัติงานเพ่ือแก�ไขป0ญหาไฟป+า   ปSญหาหลัก 2 ประการท่ีเกิดข้ึนกับทรัพยากรป าไม/ของชาติ อันได/แก� ปSญหาการลักลอบตัดไม/ทําลายป า และปSญหาไฟป านั้น หากวิเคราะห%ถึงพ้ืนฐานอย�างถ�องแท/แล/ว จะพบว�า ปSญหาท้ังสองเกิดจากสาเหตุท่ีแตกต�างกันอย�างสิ้นเชิง ในขณะท่ีปSญหาการลักลอบตัดไม/ทําลายป า หรือการถางป า    เพ่ือการทําการเกษตร ถือได/ว�าเปJนปSญหาทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการแก/ปSญหาโดยใช/การ ประชาสัมพันธ%ให/ทราบถึงผลเสียของการทําลายป า หรือใช/การปราบปรามย�อมไม�ประสบผลสําเร็จ ตราบใดท่ีประชาชนยังยากจนและขาดอาชีพท่ีทําให/มีรายได/หลักท่ีแน�นอน   ในทางตรงกันข/ามปSญหาไฟป าเปJนปSญหาทางจิตวิทยาสังคม เปJนปSญหาท่ีเกิดจากความประมาทเลินเล�อ รู/เท�าไม�ถึงการณ% ขาดความรับผิดชอบ หรือต/องการกลั่งแกล/งผู/อ่ืน ซ่ึงท้ังนี้มีพ้ืนฐานมาจากการมีทัศนคติท่ีไม�ถูกต/องต�อปSญหาไฟป า ดังนั้นในกรณีนี้หากให/การศึกษาและ ประชาสัมพันธ% เพ่ือประชาชนตระหนักถึงผลเสียอันเกิดจากการจุดไฟป าเผาป า และเล/งเห็นถึง ประโยชน%ท่ีจะได/รับจากป าไม/ หากช�วยกันปกปYองไม�ให/เกิดไฟไหม/ป า ตลอดจนปลูกฝSงวินัย จิตสํานึก ความรับผิดชอบ      ต�อส�วนรวมให/แก�ประชาชนแล/ว ประชาชนย�อมให/ความร�วมมือในการ ปYองกันไฟป า เลิกจุดไฟเผา      ป าได/โดยไม�ยากลําบาก ท้ังนี้เนื่องจากการเลิกจุดไฟเผาป า จะไม�มีผลกระทบกระเทือนต�อสถานภาพทางเศรษฐกิจของประชาชน ประชาชนยังคงสามารถประกอบ อาชีพเก็บหาของป า ทําการเกษตร หรือทํากิจกรรมใด ๆ ในป าได/คงเดิมโดยไม�จําเปJนต/องจุดไฟเผาป า   กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการควบคุมไฟป+า   โดยท่ีปรากฏแน�ชัดว�า ไฟป าในประเทศไทยล/วนมีสาเหตุมาจากประชาชนเปJนผู/จุด ท้ังสิ้น ดังนั้นรัฐบาลจึงได/กําหนดมาตรการในการแก/ไขปSญหาไฟป า โดยเน/นการปYองกันมิให/ ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในป าหรือพ้ืนท่ีรอบ ๆ ป าจุดไฟเผาป าอีกต�อไป ซ่ึงในปSจจุบันได/เน/นมาตรการ ปYองกันในทางบวก โดยการส�งเสริมเผยแพร�ประชาสัมพันธ% ให/ความรู/ความเข/าใจให/ถูกต/องในเรื่อง ปSญหาไฟ      ป าแก�ประชาชน เพ่ือให/ประชาชนเปลี่ยนทัศนคติจากเดิมท่ียึดติดว�าไฟป าไม�มีผลเสียอะไร ให/มาตระหนักถึงอันตรายของไฟป าท่ีมีต�อป าไม/ สิ่งแวดล/อม และความเปJนอยู �ของตัวประชาชนเอง          ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผ�านมาปรากฏว�าได/รับความร�วมมือจากประชาชนในระดับหนึ่ง อย�างไรก็ตาม การขาดระเบียบวินัย ความเห็นแก�ตัวไม�คํานึงถึงความเสียหายของส�วนร�วมของประชาชนกลุ�มหนึ่ง  ทําให/มาตรการแก/ไขปSญหาทางบวกไม�ได/รับผลสําเร็จท่ีน�าพอใจ ซ่ึงในกรณีนี้การใช/มาตรการ แก/ไขปSญหาไฟป าทางลบ โดยใช/กฎหมายบังคับจึงจําเปJนต/องนํามาใช/ควบคู�กันไปกับการ ประชาสัมพันธ%ปYองกันไฟป า ท้ังนี้เพ่ือให/สามารถแก/ไขปSญหาไฟป าได/อย�างสมบูรณ%  



21  ในปSจจุ บันกฎหมายท่ีเ ก่ียวกับไฟป าโดยเฉพาะยังไม �มี ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงอาศัย พระราชบัญญัติเก่ียวกับป าไม/ท้ัง 4 ฉบับ ซ่ึงในแต�ละพระราชบัญญัติจะมีบทบัญญัติป าไม/ พ.ศ. 2484 มาตรา 14 แห�งพระราชบัญญัติป าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 16 (1) แห�งพระราชบัญญัติ อุทยานแห�งชาติ พ.ศ. 2504 และมาตรา 24 แห�งพระราชบัญญัติสงวนและคุ /มครองสัตว %ป  า          พ.ศ. 2503 ซ่ึงกําหนดความผิดและบทลงโทษผู/ท่ีจุดไฟเผาป าในเขตพ้ืนท่ีป าแต�ละประเภทไว/ดังนี้  พ้ืนท่ีป+าไม�ท่ัวไป  พระราชบัญญัติป าไม/ พ.ศ. 2484 (มาตรา 54) กําหนดไว/ว�า ห/ามมิให/ผู/ใดก�อสร/างแผ/วถางหรือเผาป า หรือกระทําด/วยประการใด ๆ อันเปJนการทําลายป า หรือเข/ายึดถือหรือเข/า ครอบครองป าเพ่ือตนเอง หรือผู/อ่ืน ฯลฯ   และได/กําหนดโทษไว/สําหรับผู/ฝ าฝZนหรือไม�ปฏิบัติตาม มาตรา 54 คือ มีโทษจําคุกไม�เกิน 5 ปT หรือปรับไม�เกิน 50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ   ในกรณีผู/ใดเผาป าเปJนเนื้อท่ีเกิน 25 ไร� มีโทษจําคุกต้ังแต� 2-15 ปT และปรับต้ังแต� 10,000 - 100,000 บาท     พ้ืนท่ีป+าสงวนแห4งชาติ   พระราชบัญญัติป าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. 2507 (มาตรา 14 ) กําหนดไว/ว�า ในเขตป าสงวนแห�ง     ชาติห/ามมิให/บุคคลใดยึดถือหรือครอบครองท่ีดิน ก�อสร/าง แผ/วถาง เผาป า ทําไม/ เก็บหาของป าหรือด/วยประการใด ๆ อันเปJนการเสื่อมเสียแก�สภาพป าสงวนแห�งชาติ ฯลฯ     และได/กําหนดโทษไว/สําหรับผู/ฝ าฝZนหรือไม�ปฏิบัติตาม มาตรา 14 คือ มีโทษจําคุก ต้ังแต� 6 เดือน ถึง 5 ปT หรือปรับต้ังแต� 5,000 - 50,000 บาท     ในกรณีผู/ใดเผาป าเปJนเนื้อท่ีเกิน 25 ไร� หรือให/เกิดความเสียหายแก�ไม/สัก ไม/ยาง ไม/สนเขา หรือไม/หวงห/ามประเภท ข. ตามกฎหมายว�าด/วยป าไม/ หรือไม/อ่ืน ๆ เปJนต/น หรือเปJน ท�อนอย�างใดอย�างหนึ่ง หรือท้ังสองอย�างรวมกันเกิน 20 ต/นหรือท�อน หรือปริมาณไม/เกิน 4 ลูกบาศก%เมตร มีโทษจําคุกต้ังแต� 2-15 ปT และปรับต้ังแต� 20,000 - 150,000 บาท     พ้ืนท่ีอุทยานแห4งชาติ     พระราชบัญญัติอุทยานแห�งชาติ พ.ศ. 2504 (มาตรา 16(1)) กําหนดไว/ว�าภายใน เขตอุทยานแห�งชาติ ห/ามมิให/บุคคลใดยึดถือหรือครอบครองท่ีดิน รวมถึงก�อสร/าง แผ/วถาง เผาป า และได/กําหนดโทษไว/สําหรับผู/ฝ าฝZนหรือไม�ปฏิบัติตาม (มาตรา 16(1)) คือ มีโทษ จําคุกไม�เกิน 5 ปT หรือปรับไม�เกิน 20,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ    



22  พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ สัตว ป+า      พระราชบัญญัติสงวนและคุ/มครองสัตว%ป า พ.ศ. 2535 (มาตรา 38) กําหนดไว/ว�า ในเขตรักษาพันธุ%สัตว%ป า ห/ามมิให/บุคคลใดยึดถือหรือครอบครองท่ีดิน หรือตัดโคน แผ/วถาง เผาป า ทําลายต/นไม/ หรือพฤษชาติอ่ืน หรือขุดหาแร� ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว% หรือเปลี่ยนทางน้ํา หรือทําให/ น้ําในลําห/วย หนองบึง ท�วมท/นหรือเหือดแห/ง หรือเปJนพิษต�อสัตว%ป า และได/กําหนดโทษไว/ สําหรับ ผู/ฝ าฝZนหรือไม�ปฏิบัติตาม มาตรา 38 คือ มีโทษจําคุกไม�เกิน 5 ปT หรือปรับไม�เกิน 30,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ   การจัดการไฟป+า   ในยุคเศรษฐกิจถดถอยการจัดการไฟป าจะได/ประโยชน%จากป าและไม�เกิดไฟป าได/ อาศัยความรู/ความเข/าใจเบ้ืองต/น 3 ประการคือ ประการท่ี 1 รู /จักนิเวศวิทยาของไฟป า ประการท่ี 2 รู /ชุมชนโดยเฉพาะความต/องการและพฤติกรรมของคนในชุมชน ประการท่ี 3 รู/จักเชื่อมโยงและ จัดการความสัมพันธ%ในเรื่องป า ไฟป า กับความต/องการของคนและไม�เฉพาะคนในป าหรือคนใกล/ ป าแต�รวมถึงคนในเมืองท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวข/องกับป าและคนในป าอยู�ด/วย เพราะส�วนหนึ่งของไฟเผาผลาญป าเชื่อมโยงกับกระบวนการทางธุรกิจท่ีผิดกฎหมายและวิธีใช/ประโยชน%จากป าท่ีไม�เก้ือกูล ระบบนิเวศของป า ดังนั้นการรู/จักนิเวศของไฟป า รู /จักชุมชน และการเชื่อมโยงภูมิปSญญา ความรู/และเทคนิควิธีการจัดการไฟป าเข/าด/วยกัน ก็จะทําให/การจัดการไฟป าเหมาะสมในทิศทางท่ีเปJน ประโยชน% ไฟเก่ียวข/องกับคนและป า ความสัมพันธ%ระหว�างมนุษย% ป า และไฟป าในแต�ละระบบ นิเวศมีมาดึกดําบรรพ%เพราะมีกิจกรรมของมนุษย%ตลอดมา ไฟเปJนส�วนหนึ่งของระบบนิเวศป าผลัด ใบเมืองร/อน ธรรมชาติและกิจกรรมมนุษย%ทําให/เกิดไฟ พืชพรรณในป าจึงต/องปรับตัวให/เข/ากับไฟ บางแห�งกลาย เปJนสังคมพืชท่ีทนไฟ สร/างเปลือกให/หนา มีลําต/นใต/ดิน  มียางหรือชันหุ/มตาดอก  พืชบางชนิดใช/ไฟกระตุ/นการออกดอก  ไฟเปJนปSจจัยท่ีสําคัญในระบบนิเวศท่ีแห/งแล/ง เช�น ป าเต็งรัง  ป าสัก ไฟท่ีไหม/ประจําจะเผาไหม/เชื้อเพลิงต�อหน�วยเนื้อท่ีไม�มากนักและส�วนใหญ�เปJนไฟผิวดิน   เม่ือทรัพยากรด้ังเดิมมีมากก็ไม�ค�อยพูดถึงไฟป า แต�เม่ือทรัพยากรธรรมชาติเริ่ม วิกฤตก็เกิดกระแสความสนใจท่ีจะมีผืนป าท่ีอุดมสมบูรณ%จึงมองไฟป าเปJนปSญหาสําคัญหลัก  ปSญหา ไฟป าจึงมีรากเหง/ามาจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีเสื่อมโทรมหรือวิกฤต บ/างว�าก็เปJนเรื่องการเกษตร พืชเชิงเด่ียวหรือวิธีการผลิตท่ีไม�เหมาะสม ชาวบ/านไปหาล�าสัตว%บ/าง บางส�วนมองไปถึงความ คะนองของคนท่ีเผาป า แต�ละเรื่องเกิดผลกระทบท้ังนั้น ในการจัดการไฟป าจึงต/องเข/าใจปSญหาใน ท/องถ่ิน และวัตถุประสงค%และมุมมองของกลุ�มต�าง ๆ ข้ึนอยู�ว�าใครมองป าผืนนั้นอย�างไร  ต/องการ ป าผืนนั้นไว/เพ่ือจุดประสงค%อะไร การท่ีจะดูแลรักษาป าก็จะต/องตอบสนองจุดประสงค%ท่ีสําคัญท้ัง ของบุคคล กลุ�มคน และองค%กร จะเอากรอบแนวคิดของคนหนึ่งไปใส�ในอีกคนหนึ่งหรือองค%กรอ่ืน ไม�ได/ทุกคนเห็นความสําคัญของป า แต�วิธีการจัดการและและกรอบความคิดอาจจะแตกต�างกัน  โดยเฉพาะอย�างยิ่งในการใช/ไฟเปJนเครื่องมือจัดการไฟป า จึงต/องมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว�าง กลุ�มองค%กรท่ีมีความคิดท่ี



23 แตกต�าง การจัดการทรัพยากรท้ังระบบก็จะได/ผลวิธีคิดหรือวิธีการท่ีจะทํา ให/เกิดความร�วมมือระหว�างภาคีต�างๆ ต/องคํานึงถึงความต/องการของชุมชน ชาวบ/าน องค%กรเอกชน ภาครัฐ และทุกคนมีความปรารถนาและและมีแผนความร�วมมือและนําไปสู�การจัดการไฟป าท่ีจะ เกิดประโยชน%กับทุกฝ าย   ขณะท่ีพ้ืนท่ีป าลดลงเรื่อย ๆ “ ไฟป า ” ได/กลายเปJนปSญหาใหญ�ของการจัดการดูแล รักษาป า ด/านหนึ่งไฟป าท่ีเกิดข้ึนเปJนประจําในป าผลัดใบ เช�น ป าเต็งรัง และป าเบญจพรรณ ไฟป า ถ/าไม�รุนแรงจนเกินไปจะช�วยเร�งการงอกของเมล็ดพืชบางชนิด เช�น สัก และและช�วยในการแพร� พันธุ%ได/ดี เช�น ไผ� ขณะเดียวกันยังทําให/คุณสมบัติทางเคมีของดินดีข้ึน โดยการเผาผลาญซากพืช บางส�วน ทําให/ดินมีกรดน/อยลง ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพ่ิมข้ึน ปริมาณธาตุอาหารก็เพ่ิมข้ึน ได/แก� แมกนีเซียม แคลเซียม ฟอสฟอรัส และโปสแตสเซียม จึงถือว�าช�วยย�อยสลายอินทรียวัตถุใน ป าท่ีแห/งแล/งได/นั่นเอง แต�อย�างไรก็ตามในอีกด/านหนึ่งไฟป าท่ีไหม/อย�างรุนแรง และควบคุมไม�ได/ จะก�อให/เกิดผลเสียหาย     อย�างมาก เพราะจะทําให/การต้ังตัวของกล/าไมใ/ ช/เวลานานข้ึน ไม/รุ�น และไม/ ขนาดเล็กจะหายไป   เห็นได/ชัดเจนว�าวิธีการดังกล�าวไม�สามารถปYองกันและควบคุมการลุกลามของไฟ ป าได/  เนื่องจากการปYองกันการเกิดไฟป าเปJนเรื่องของการสร/างจิตสํานึก โดยท่ียังขาดความเข/าใจต�อชุมชน จึงเปJนข/อจํากัดสําคัญในการทํางานรณรงค%สร/างจิตสํานึก และสร/างการมีส�วนร�วมของชุมชนในการจัดการป า เม่ือเกิดไฟป าลุกลามข้ึนแล/วยิ่งเปJนเรื่องยากท่ีจะควบคุมหรือดับไฟด/วยกําลังของเจ/า     หน/าท่ีซ่ึงมีอยู�น/อยนิด   การจัดการไฟป+าโดยชุมชน   ชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตผูกพันพ่ึงพิงป ามานานหลายชั่วอายุคน ไฟป าเปJนส�วนหนึ่งของ การดํารงวิถีชีวิตในป า ฉะนั้นชุมชนจึงรู/จักไฟและวิธีการจัดการไฟป าเปJนอย�างดี เริ่มต้ังแต�การ ปYองกันไฟป ามิให/ไหม/ลามท่ีอยู�อาศัย  ขณะเดียวกันเม่ือออกไปทําไร�จะมีการทําแนวกันไฟรอบ ๆ พ้ืนท่ีทําไร่เพ่ือมิให/ไฟไหม/ลามไปยังพ้ืนท่ีป าอันเปJนแหล�งอาหาร ยา สมุนไพร ไม/ใช/สอย และน้ําทําการเกษตรของชุมชน การเรียนรู/ท่ีจะจัดการไฟป าจึงเปJนเรื่องท่ีเก่ียวข/องกับวิถีชีวิตของชุมชน ด/วยบางพ้ืนท่ีชุมชนต/อง      เข/าไปช�วยกันปYองกันมิใหไ/ ฟไหม/ลาม ต/องเข/าไปช�วยกันดับเพราะเปJนป า ท่ีต/องได/รับการเยียวยา และ     ฟZ[นฟูพันธุ%ไม/หลากหลายชนิด แต�บางพ้ืนท่ีก็ปล�อยให/ไฟไหม/บ/าง เช�น ป าไผ� เพราะจะทําให/ไผ�แตก     หน�อขยายพันธุ%ดี แต�ท้ังนี้ท้ังนั้นก็มิได/มีสูตรสําเร็จตายตัวในการจัดการ ไฟป า ข้ึนอยู�กับสภาพพ้ืนท่ีป า การจัดการทรัพยากรของชุมชนซ่ึงแต�ละชุมชนมีความรู/มีรายละเอียด ในการจัดการแตกต�างกันไป    ในขณะท่ีทางรัฐมองว�าสาเหตุหลักไฟป ามาจากการเผาไร� การล�าสัตว์การหาของป าชุมชนซ่ึงถูกกล�าวหามาโดยตลอดมีความเห็นว�าสาเหตุส�วนใหญ�ของไฟป าท่ีรุนแรงมาก ๆ เกิด มาจากการท่ีผืนป าอยู�ในความดูแลของเจ/าหน/าท่ีรัฐมากกว�า เพราะผืนป าไหนท่ีมีชุมชนดูแลไม�เคย เกิดเหตุการณ%ไฟไหม/ป าท่ีรุนแรง เช�น เขตอุทยานแห�งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ%สัตว%ป า เพราะชุมชนรู/วิธีการควบคุมมิใหไ/ ฟป าเกิดข้ึนอย�างรุนแรง เช�น การกวาดใบไม/แห/งและเผาก�อนท่ีจะเข/าสู�ฤดูแล/ง  



24  ชุมชนในเขตภาคเหนือหลายชุมชนชาวบ/านได/ต้ังข/อสังเกตว�าในอดีตชุมชนก็อยู�กับป ามาเปJน   ร/อย ๆ ปT ต้ังแต�สมัยปู ย�าตาทวดมาถึงปSจจุบันไม�ค�อยเกิดไฟป าบ�อยครั้งเท�ากับปSจจุบัน แต�ขณะนี้ไฟไหม/ป าเกิดข้ึนบ�อยครั้งเพราะคนข/างนอกเข/ามามากข้ึนด/วย    การจัดการไฟป าถือเปJนส�วนหนึ่งของการจัดการป าท่ีชุมชนให/ความสําคัญอย�างยิ่ง เพราะมีพ้ืนท่ีป าหลายแห�งถูกทําลายมากอย�างหนักหน�วงในอดีตท่ีผ�านมา เช�น ถูกสัมปทานไม/ การลักลอบทําไม/เถ่ือน ผืนป าเหล�านี้จําเปJนต/องได/รับการปYองกันไฟป าอย�างดีเพ่ือให/ป าได/ฟZ[นตัว โดยเร็ว ซ่ึงมีตัวอย�างหลายชุมชนท่ีสามารถรักษาป าจนกระท่ังผืนป าคืนสู�ความสมบูรณ%เต็มไปด/วย พันธุไ% ม/ พันธุ%พืชหลากชนิด และเปJนแหล�งท่ีอยู�อาศัยของสัตว%ป า หลังจากท่ีชุมชนช�วยกันดูแลมิให/ ไฟป าเข/าเปJนเวลา 10 กว�าปT ก็ปรากฏว�าผืนป าท่ีเคยถูกทําลายไปในอดีตกลับสมบูรณ%ข้ึน ชะนีและนกชนิดต�าง ๆ กลับ   เข/ามาอาศัยอยูใ� นผืนป าดังเดิม ในการจัดการผืนป าท่ีอยูใ� นสภาพเช�นนี้มี วิธีการต�าง ๆ เช�น   1. เม่ือเข/าสู�ฤดูแล/งมีการทําแนวกันไฟรอบ ๆ ผืนป า โดยการเกณฑ%คนในชุมชน มาช�วยกันกวาดเศษใบไม/แห/งทําเปJนแนวกว/างประมาณ 6-8 เมตร   2. เม่ือคนใดคนหนึ่งเห็นไฟป าเกิดข้ึนท่ีไหน จะมาบอกคนในชุมชนให/ช�วยกัน ดับไฟ     3. การจัดเวรยามในการตรวจป า และดูแลป าโดยเฉพาะฤดูแล/ง เม่ือพบไฟป าหรือคนท่ีมาต้ังแคมปใ{ นป าจุดไฟก็จะปYองกันไฟไหม/ลามป าใหญไ� ด/ทัน     ปSจจุบันหลายชุมชนยังคงประสบปSญหาอุปสรรคในการดูแลจัดการไฟป าเบ้ืองต/นสุดคือ        เจ/าหน/าท่ียังขาดความเข/าใจต/องมีส�วนร�วมในการจัดการป า เจ/าหน/าท่ีเปJนผู/ถือกฎหมายและมองชุมชนว�าคือตัวปSญหา ทําให/การดําเนินกิจกรรมของชุมชนในการจัดการป าชุมชน ไม�ว�าจะเปJนเรื่อง    ใด ๆ มักไม�ได/รับการสนับสนุนจากเจ/าหน/าท่ีอย�างจริงจัง หากจะมีอยู�บ/างก็จะเปJน บางพ้ืนท่ีซ่ึงเจ/าหน/าท่ีมีความเข/าใจ และยอมรับศักยภาพของชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีนั้นก็จะเกิดความ ร�วมมือระหว�างรัฐกับชุมชนในการจัดการป า     บางชุมชนท่ีสภาพเศรษฐกิจในชุมชนไม�ดีนัก ก็จะประสบปSญหาขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ อีกด/วย เช�น สวัสดิการ ค�าอาหาร และค�าอุปกรณ% ในขณะท่ีรัฐต/องใช/งบประมาณในการดับไฟป าเปJนเงินจํานวนหลายร/อยล/านบาท แต�ชุมชนใช/เงินเพียงจํานวนน/อยนิดเท�านั้นเอง หลายชุมชนต/องพ่ึงตนเองด/วยการเสียสละเงินคนละ 1 บาท ในแต�ละเดือนเพ่ือเปJนเงินกองกลางสําหรับการดําเนินกิจกรรมเพราะไม�มีใครสนับสนุนจึงเป Jนเรื่องท่ีน �า คิดว �าการทุ �มงบประมาณจํานวนมหาศาลของรัฐกับการจัดการป า  ถ/าหากหันมาสนับสนุนชุมชนจะเปJนการดีกว�าหรือไม� เพราะชุมชนเองก็มีความต้ังใจจริง เปJนผู/อยูใ� กล/ชิดป าท่ีสุดน�าจะเปJนหูเปJนตาดูแลรักษาป าได/ดีกว�า     หากมองผ�านกรณี “ไฟป า” จะสะท/อนให/เห็นวิธีคิดวิธีการจัดการป าซ่ึงมีความแตก           ต�างกันอย�างสิ้นเชิงระหว�างรัฐกับชุมชน ขณะท่ีพ้ืนท่ีป าของประเทศเริ่มลดน/อยลง พ้ืนท่ีป าจํานวน



25  การมีส�วนร�วมของประชาชนหรือชุมชน เปJนยุทธวิธีท่ีสําคัญยิ่งต�อความสําเร็จของการพัฒนาท่ีมุ�งพัฒนาคนและส�งเสริมความเปJนธรรมในสังคมดังนั้นในการดํารงอยู�ขอทรัพยากรของ ชุมชนซ่ึง     ต/องอาศัยปSจจัยนานัปการ โดยเฉพาะปSจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดประหนึ่ง คือ การมีส�วนร�วมของคนในชุมชนในการช�วยดูแลรักษาอนุรักษ% และปกปYองทรัพยากรของตนเอง ด/วยเหตุผลนี้ผู/ศึกษาจึงได/นําความคิดเก่ียวกับการมีส�วนร�วมเข/ามาใช/ใน การศึกษาครั้งนี้ความต/องการท่ีให/ ประชาชนเข/ามามีส�วนร�วมในการพัฒนามีมาแต�โบราณ ต้ังแต�มนุษย%อยู�ร�วมกัน หรืออีกนัยหนึ่งเปJนเรื่องท่ี เกิดข้ึนพร/อม ๆ กับท่ีมีอยู�ร�วมกันของมนุษย%ชาติจะแตกต�างกันก็แต�ในรูปแบบและวิธีการเท�านั้น  การมีส�วนร�วมของชุมชนอาจทําโดยบังคับโดยสมัครใจ โดยความจําเปJนการเข/าร�วมอาจเกิดจากการ ชักนําของผู/นําชุมชนหัวหน/าเผ�า หัวหน/าหมู�บ/าน ข/าราชการผู/มีอํานาจ หน/าท่ีหรือแม/กระท่ังรัฐบาล หรือองค%กรเอกชน การเข/ามามีส�วนร�วมในกิจกรรม อาจทําในระยะสั้นระยะยาวต�อเนื่องอาจกระทํา ตามนโยบายท่ีกําหนดหรือทําตามความจําเปJนท่ีอยู�ร�วมกันในชุมชนท่ีต/องช�วยกันเพ่ือความอยู�รอด และอยู �ร �วมกันอย�างมีความสุขความหมายของการมีส�วนร�วมของประชาชนนั้น หมายถึง กระบวนการท่ีรัฐบาลทําการส�งเสริม ชักนํา สนับสนุน และสร/างโอกาสให/ประชาชนในชุมชนท้ังในรูปส�วนบุคคล กลุ�มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ องค%กร อาสาสมัครรูปแบบต�างๆ ให/เข/ามามีส�วน ร�วมในการดําเนินงานเรื่องใด เรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องรวมกันให/บรรลุวัตถุประสงค%และนโยบายการพัฒนาท่ีกําหนดไว/    2.3.1 ความหมายของการมีส�วนร�วม    นเรศ   สงเคราะห%สุข (2541) ได/ให/ ความหมายของการมีส�วนร�วมของประชาชนในลักษณะท่ีเปJนกระบวนการของการพัฒนา ต้ังแต�ต/นจนสิ้นสุดกระบวนการ ได/แก� การวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับชุมชนท่ีประกอบด/วย การวางแผนการตัดสินใจ การดําเนินงานการบริหารการจัดการ การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน%ท่ีเกิดข้ึน    มากต/องการฟZ[นฟูเยียวยา การจัดการไฟป าอย�างมีความรู/และความเข/าใจจึงเปJนสิ่งจําเปJนอย�างยิ่ง ในขณะท่ีชุมชนผู/อยูใ� กล/ป าจํานวนมากมีความต้ังใจในการช�วยดูแลรักษาป าด/วยความห�วงใยอย�างแท/จริงกรมป าไม/เองก็ไม�มีกําลังเพียงพอท่ีจะดูแลรักษาผืนป าอันกว/างใหญ�นี้ได/ การสนับสนุนและส�งเสริม ชุมชนให/สามารถอยู�อาศัยพ่ึงพิงและดูแลรักษาป าอย�างต�อเนื่องน�าจะเปJนหนทางรอดของป าไม/เมืองไทย    2.3   แนวคิดเรื่องการมีส4วนร4วมของประชาชน   



26   2.3.2 อคิน รพีพัฒน% (2531) ได/กล�าวถึง กระบวนการมีส�วนร�วมของชาวบ/าน ซ่ึงมี 5 ระดับ คือ    1. ชาวบ/านมีส�วนร�วมในการค/นหาปSญหา การพิจารณาปSญหา และจัดลําดับความสําคัญของปSญหา    2. ชาวบ/านมีส�วนร�วมในการค/นหาสาเหตุแห�งปSญหา    3. ชาวบ/านมีส�วนร�วมในการค/นหา และพิจารณาแนวทางวิธีการในการ แก/ปSญหา    4. ชาวบ/านมีส�วนร�วมในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือแก/ปSญหา    5. ชาวบ/านมีส�วนร�วมในการประเมินผลของกิจกรรมการพัฒนา      2. รูปแบบของการเข/ามาร�วม การเข/าร�วมของประชาชนนั้นเปJนการเข/าร�วมโดย ผ�านองค%กรจัดต้ังของประชาชนเอง โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีคํานึงถึงผลประโยชน%ท่ีได/รับของ ประชาชนสําหรับการเข/าร�วมกิจกรรม โดยผ�านกลุ�มตัวแทนกลุ�ม เช�น กรรมการหมู�บ/าน การเข/าร�วมของประชาชนจะอยู�ในลักษณะผู/ให/การสนับสนุน และให/ความร�วมมือ    3. ขอบเขตของการมีส�วนร�วม เปJนช�วงเวลาการมีส�วนร�วม การใช/เวลาเข/าร�วมในกิจกรรมหรือโครงการต�าง ๆ จะใช/เวลามากน/อยแตกต�างกัน ความถ่ีห �างของจํานวนครั้งท่ีเข /าร �วม           ความสมํ่าเสมอและฤดูกาลท่ีเหมาะสมช�วงเวลาท่ีใช/ในกิจกรรมแต�ละครั้ง    4. ผลของการเข/าร�วม ลักษณะการเข/ามามีส�วนร�วมของประชาชนทําให/เกิดการ รวมพลังท่ีจะสร/างอํานาจต�อรองให/ชุมชนมีศักยภาพ เปJนตัวของตัวเองสร/างปฏิสัมพันธ%อันดีมีความสามัคคีในมวลสมาชิกของชุมชน    ฉลาดชาย รมิตานนท% (2536) ได/กล�าวว�าแรงจูงใจจากการได/เห็น ความสําเร็จในการทํากิจกรรมของกลุ�ม เปJนเง่ือนไขท่ีทําให/เกิดการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนา    กล�าวโดยสรุปแล/ว การมีส�วนร�วมหมายถึง กระบวนการซ่ึงประชาชนในชุมชนได/เข/าไปเก่ียว    ข/องในข้ันตอนต�างๆ ของกิจกรรมของส�วนรวม ซ่ึงมีวัตถุประสงค%ในการพัฒนาท/องถ่ิน โดยการเข/าไปเก่ียวข/องนี้ผู /เข/าร�วมได/ใช/ความพยายามและเสียสละทรัพยากรบางอย�าง เช�น ความคิดเห็นวัสดุ แรงกาย เวลา และเงินลงไป เพ่ือทําให/สามารถต�อรองหรือกําหนดอนาคตของชุมชน ด/วยตัวเขาเอง  Norman Uphof, (อ/างใน ประวิทย% เรืองจํารัส, 2544) มองการเข/ามามีส�วนร�วมของ ประชาชนถึงลักษณะและผลของการเข/ามามีส�วนร�วมของประชาชนดังนี้    1. พ้ืนฐานของการเข/ามาร�วม ลักษณะการเข/ามามีส�วนร�วมท่ีมาจากแรงจูงใจ ภายในจะ      เปJนแรงหนุน หรือช�วยให/ประชาชนมีความกระตือรือร/นท่ีจะเข/ามามีส�วนร�วม ส�วนการมี ส�วนร�วมท่ีมาจากปSจจัยภายนอก โดยอาศัยอํานาจบารมี หรือแรงบีบค้ันจากผู/มีอํานาจ ความเกรงใจหรืออิทธิพลของผู/มีอํานาจนอกชุมชนเองถึงจะสามารถกระทําได/สําเร็จ แต�ก็ไม�มีผลผูกพันทางใจ ความยั่งยืน        ต�อเนื่องจากกิจกรรมหรือโครงการต�างๆ ก็จะลดลง   



27 มิใช�การตัดสินใจจากคนภายนอก การมีส�วนร�วมจึงเปJนมากกว�าการตัดสินใจ เพราะทุกก/าวย�างของการมีส�วนร�วมคือการรักษาวิถีชีวิตและความม่ันคงในอนาคตของลูกหลานของ ตนเองเปJนสําคัญ    2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2552) การจัดลําดับความสําคัญของ สถานการณ%ปSญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมของประเทศโดยการสํารวจทัศนคติของ ประชาชนและการดําเนินงานขององค%กรปกครองส�วนท/องถ่ินพบว�าปSญหาวิกฤติของสังคมไทยท่ีประชาชนให/ความสําคัญในห/าลําดับแรกไม�มีปSญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติหรือ ปSญหามลพิษเลย (ประชาชนจัดให/ปSญหามลพิษ และปSญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เปJนปSญหาวิกฤติของสังคมในลําดับท่ีเจ็ดและแปด) ท้ังนี้อาจด/วยเหตุผลท่ีว�าประชาชนให/ความสําคัญ กับปSญหาเรื่องปากท/อง และปSญหาท่ีกระทบโดยตรงต�อการดําเนินชีวิตประจําวันเปJนหลัก ประกอบ กับผลกระทบท่ีเกิดจากปSญหาสิ่งแวดล/อมมักจะใช/ระยะเวลายาวนานกว�าจะปรากฏให/เห็นเปJน รูปธรรมชัดเจน แม/แต�ปSญหาผลกระทบท่ีเกิดจากการปนเปZ[อนของสารเคมีในอาหารหรือการปนเปZ[อน ของมลพิษในสิ่งแวดล/อมท่ีส�งผลกระทบต�อสุขภาพของประชาชนโดยตรง ก็ยังต/องใช/ระยะเวลา ยาวนานกว�าจะปรากฏอาการของโรค ซ่ึงกว�าจะรู/ตัวก็แก/ไขไม�ทัน หรืออาจจะต/องสูญเสียงบประมาณ มหาศาลในการแก/ไขปSญหา และจากคําถามท่ีว�า “หากเกิดปSญหาสิ่งแวดล/อมข้ึนในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีท�าน อยู�อาศัยท�านคิดว�าจะไปร/องเรียนท่ีใคร”  ไพรัช  ตระการศิรินนท% และคณะ (2553) ได/ทําการวิจัยในโครงสร/างความเข/มแข็งแก�ชุมชนในการแก/ไขปSญหาหมอกควัน : กิจกรรมการพัฒนาชุมชนเปJนแหล�งเรียนรู/การแก/ไขปSญหา มลภาวะหมอกควันในชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค%ในการศึกษารวม 5 ประการ คือ 1) คัดเลือกชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหม�ท่ีมีความเสี่ยงต�อการเกิดปSญหาวิกฤติหมอกควันสูงและเปJนชุมชนท่ี   มีศักยภาพ จํานวน 50 พ้ืนท่ี 2) ศึกษาและเสนอรูปแบบทางเลือกแก�เกษตรกรรวมถึงประชาชนใน ชุมชนในการใช/เทคโนโลยีเพ่ือการแก/ไขปSญหาหมอกควันท่ีเหมาะสมกับสภาพชุมชน 3) จัดหา อุปกรณ%และครุภัณฑ%ต�างๆ ท่ีจําเปJนสําหรับโครงการในการน าเทคโนโลยีท่ีเลือกใช/พัฒนาหน�วย ถ�ายทอดองค%ความรู/ตามรูปแบบทางเลือก และใช/ในการจัดสัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการและการทํา Focus Group 4) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับความรู/และวิธีปฏิบัติในการนําอุปกรณ%หรือเครื่องมือ ต�างๆ ท่ีจําเปJนสําหรับเทคโนโลยีท่ีเลือกใช/ และ 5) จัดกิจกรรมส�งเสริมการสร/างความเข/มแข็งแก� ตําบล หมู�บ/าน/ชุมชน ในลักษณะเครือข�าย (Network) ในการปYองกันและแก/ไขปSญหาวิกฤติหมอกควัน ซ่ึงเปJนการวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ีใช/วิธีการสนทนากลุ�ม (Focus Group) การจัดเวทีสาธารณะ ประชุมรับฟSงความคิดเห็น (Public Forum) การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และการสังเกต (Observe) สภาพความเปJนจริงในพ้ืนท่ีภาคสนาม การศึกษาจากเอกสาร การสังเคราะห%องค%ความรู/และ ถอดบทเรียนต�างๆ เพ่ือสรุปเสนอรูปแบบทางเลือก



28 ในการจัดการกับปSญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีชุมชน จากนั้นจึงจัดให/มีโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางเลือกใหม�ในการแก/ไขปSญหาหมอกควันให/กับ กลุ�มเปYาหมายผู/นําชุมชนจํานวน 400 คน และเยาวชนจํานวน 400 คน ในโครงการฯ จาก 50 ชุมชน ท่ี ได/รับคัดเลือกเข/าร�วมเปJนเครือข�ายแหล�งเรียนรู/ โดยได/มีการเสนอรูปแบบทางเลือก (Alternative Models) ต�างๆ ในการแก/ไขปSญหาหมอกควันรวมท้ังหมด 20 รูปแบบทางเลือก    มงคล รายะนาคร(2553) ได/กล�าวถึง แนวทางในอนาคตสําหรับจังหวัดเชียงใหม� และภาคเหนือของไทยในเอกสารวิชาการชุดความรู/นโยบายสาธารณะเรื่องหมอกควัน  และมลพิษทาง อากาศในจังหวัดเชียงใหม� เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเชียงใหม�เปJนแอ�งกระทะ มีภูเขาล/อมรอบ และสภาพความกดอากาศสูงในช�วงปลายฤดูหนาวเข/าสู�ฤดูแล/งในแต�ละปT ผนวกกับไฟป า การเผาในท่ีโล�ง รวมท้ังการปล�อยอากาศเสียจากยวดยานพาหนะและอุตสาหกรรมต�างๆ ซ่ึงนับวันมี แต�ทวีจํานวนข้ึน ซ่ึงเปJนสาเหตุสําคัญของปSญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม� การแก/ไขปSญหาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปJนเรื่องท่ีเก่ียวข/องกับวิถีชีวิตและวิธีปฏิบัติ จึงเปJนเรื่องท่ีต/องใช/เวลาและต/องอาศัยความร�วมมือจากทุกภาคส�วน นอกจากนี้ สภาพภูมิประเทศท่ีแตกต�างกัน อันได/แก� พ้ืนท่ีสูง ท่ีดอน และพ้ืนท่ีราบ ทําให/ต/องอาศัยมาตรการด/านเทคโนโลยี มาตรการทาง กฎหมาย มาตรการทางสังคม และมาตรการจูงใจในการแก/ไขปSญหาท่ีแตกต�างกัน โดยจําเปJนต/องมี แนวทางในการปYองกันแก/ไขปSญหาเหล�านี้ในลักษณะบูรณาการ และได/รับความร�วมมือจากทุกภาค ส�วน ท้ังนี้ มาตรการในอนาคตสําหรับการปYองกันและแก/ไขปSญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศ ในเชียงใหม� น�าจะประกอบด/วยมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว มาตรการระยะสั้น และ ระยะกลาง เช�น การสร/างความรู/ความเข/าใจและปลูกจิตสํานึกเก่ียวกับปSญหาหมอกควันโดยทํางาน ร�วมกับกลุ�มเครือข�ายต�างๆ การส�งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือเปJนทางเลือก การเพ่ิมจํานวนเครื่อง โม�หรือย�อยเศษวัสดุพืช เพ่ือนํามาทําปุ�ยหมักและลดการเผาการสํารวจ สร/างฐานข/อมูลและแผนท่ีเสียง ภัยของพ้ืนท่ีท่ีจะเกิดไฟป าและการเผาในท่ีโล�ง การใช/มาตรการทางกฎหมาย การส�งเสริมให/เกษตรกร ปลูกไม/เศรษฐกิจโตเร็วแทนการปลูกข/าวโพดและพืชไร�อ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีป าการจัดสรรงบประ มาณในรูปงบอุดหนุนเฉพาะกิจให/แก�องค%กรปกครองส�วนท/องถ่ินในการจัดทําโครงการผลิตพลังงานทดแทน จากวัสดุเหลือใช/ทางการเกษตรและการทําปุ�ยชีวภาพหรือเกษตรอินทรีย%การบูรณการการหา งานของหน�วยงานต�างๆ เพ่ือให/มีเอกภาพในการแก/ไขปSญหาการเผาในท่ีโล�ง รวมท้ังการจัดการประ กวดองค%กรปกครองส�วนท/องถ่ิน และชุมชนท่ีมีผลการดําเนินการดีเด�นด/านการลดการเผา และนําเรื่องนี้มาเปJนเกณฑ%ในการจัดสรรงบประมาณ  สุภัคจารีย% เชื้อยัง (2553) ได/ศึกษาเรื่อง “บทบาทขององค%การบริหารส�วนตําบล ดอนแก/วและประชาชนในการปYองกันและแก/ไขปSญหาหมอกควัน” โดยมีวตัถุประสงค%ในการศึกษา อยู� 3 ประการด/วยกัน คือ 1) เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุของปSญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีตําบลดอนแก/ว 2) เพ่ือ ศึกษาบทบาทของ



29 องค%การบริหารส�วนตําบลดอนแก/วและประชาชนในการปYองกันและแก/ไขปSญหา หมอกควัน และ3) เพ่ือศึกษาถึงปSญหา อุปสรรค แนวทางในการปYองกันและแก/ไขปSญหาหมอกควันขององค%การบริหารส�วนตําบลดอนแก/ว โดยผู/ศึกษาได/ใช/ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงทําการศึกษา ท้ังจากเอกสารทางวิชาการตลอดจนงานวิจัยท่ีเก่ียวข/องและข/อมูลจากวิจัยภาคสนาม เปJนการ สัมภาษณ%และสังเกตการณ%อย�างมีส�วนร�วมจากกลุ�มตัวอย�างท้ังหมด 35 คนประกอบดว/ย ผู/บริหารและ บุคลากรในองค%การบริหารส�วนตําบลดอนแก/ว รวมถึงประชากรในพ้ืนท่ีเขตตําบลดอนแก/วท่ีเปJนผู/นําท้ังท่ีเปJนผู/นําอย�างเปJนทางการและไม�เปJนทางการ โดยใช/วิธีการกําหนดวิธีการสุ�มตัวอย�างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผลการศึกษา พบว�า สาเหตุของปSญหาหมอกควันท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีตําบลดอนแก/วนั้นมาจากการเผาขยะในครัวเรือนการเผาไร�นาหลังการเก็บเก่ียวการเผาป าและจากสาเหตุอ่ืนๆ เช�น ควันจากยานพาหนะ ฝุ นละอองและควันไฟท่ีลอยมาจากท่ีอ่ืนด/วย โดยองค%การบริหารส�วนตําบลดอนแก/วได/มีบทบาทสําคัญในการปYองกันและแก/ไขปSญหาหมอกควันทางตรง คือ  มีการตราข/อบัญญัติเก่ียวกับการควบคุมควันไฟและฝุ นละอองจากการเผามาบังคับใช/การประชาสัมพันธ%ถึงโทษของการเผา และบทบาททางอ/อม คือ การแก/ไขปSญหาการจัดการขยะในพ้ืนท่ี การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและการส�งเสริมองค%ความรู/เก่ียวกับผลกระทบของปSญหาหมอกควันในอนาคต ในส�วนของบทบาทของประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นส�วนใหญ�ให/ความร�วมมือกับโครงการขององค%การบริหารส�วนตําบลดอนแก/วดี โดยนํานโยบาย/โครงการ/ข/อปฏิบัติ ท่ีองค%การบริหารส�วนตําบลดอนแก/วมีนั้น ออกมาเผยแพร�ให/ความรู/แก�ประชาชนในท/องท่ี เพ่ือให/รับทราบถึงข/อมูล ข�าวสารท่ีเก่ียวข/องกับ ปSญหาหมอกควันและวิธีการปYองกันและแก/ไขปSญหาหมอกควันด/วย อีกท้ังยังมีการแสดงความคิดเห็นและข/อเสนอให/แก�ผู/บริหารและบุคลากรขององค%การบริหารส�วนตําบลดอนแก/วในบางส�วนเพ่ือนําไปพิจารณากําหนดออกมาเปJนแผนงาน/นโยบายท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีของตน ปSญหา อุปสรรค แนวทางในการปYองกันและแก/ไขปSญหาหมอกควัน คือ ประชาชนบางส�วนยังไม�ได/เข/ามามีส�วนร�วม เก่ียวกับโครงการท่ีองค%การบริหารส�วนตําบลดอนแก/วจัดทําไว/ โดยเฉพาะประชาชนท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีบ/าน จัดสรร อีกท้ังยังขาดแคลนบุคลากรในด/านนี้ ทําให/การทํางานยังไม�ท่ัวถึงประชาชนทุกกลุ�มและบาง โครงการก็ขาดการประสานงานอย�างต�อเนื่องโดยผู/ศึกษาได/มีข/อเสนอแนะถึงแนวทางในแก/ไข  รัชฎาพร พิละกันธา (2555) วิจัยเรือง การมีส�วนร�วมของชุมชนในการแก/ไขปSญหาหมอกควัน ในตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม� พบว�า ผู/นําชุมชนเปJนผู/เริ่มในการหาวิธีการในการ แก/ไขปSญหาหมอกควันการสร/างการมีส�วนร�วมในชุมชนมีท้ังการประชาสัมพันธ% การทําเปJนตัวอย�าง การสร/างแรงจูงใจและจิตสํานึก ส�วนความเชื่อและศรัทธาในผู/นําชุมชน ความสัมพันธ%และการชักชวนจากคนในชุมชน มีความตระหนักในปSญหารวมถึงได/รับการสนับสนุนจากหน�วยงานภายใน และนอกชุมชนเปJนปSจจัยทีมีผลต�อการมีส�วนร�วมของชุมชนในการแก/ไขปSญหาหมอกควัน 



30  โสภณา สามชูศรี  (2555) ได/ศึกษาเรื่อง การมีส�วนร�วมของประชาชน ในการปYองกันไฟป  าในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาป าไม/  และระบบนิเวศป าพรุในพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลสวนหลวง  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค%เพ่ือศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคม ของประชาชนตําบลสวนหลวง  อํา เภอเฉลิมพระเ กียร ติ  จั งหวัดนครศรีธรรมราช  ตลอดจนศึกษาปSจจัยทางเศรษฐกิจ  สังคม  กับการมีส�วนร�วมในการปYองกันไฟป าของประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาป  าไม/และระบบนิเวศป  าพรุในพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง     อันเนื่องมาจาก  พระราชดําริ  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ข/อมูลท่ีใช/ในการ ศึกษารวบรวมได/จากการใช/แบบสอบถามท่ีสร/างข้ึน  สอบถามกลุ�มเปYาหมายท่ีอาศัยอยู�ในพ้ืนท่ี ศึกษา จํานวน 366 ครัวเรือน  สถิติท่ีใช/คือค�าร/อยละ  ค�าเฉลี่ย  ค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค�าตํ่าสุด  ค�าสูงสุด  t-test  และ  F-test  โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ  ทางสถิติท่ี  0.05  ซ่ึงคํานวณด/วยโปรแกรมคอมพิวเตอร%สําเร็จรูป   ผลการศึกษา  พบว�า  ประชาชนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีศึกษาท่ีเปJนหัวหน/าครัวเรือน  หรือตัวแทนหัวหน/าครัวเรือน ส�วนใหญ�เปJนเพศชาย  มีอายุมากกว�า  40 - 50  ปT คิดเปJนร/อยละ  32.79 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา  มีอาชีพหลักเปJนเกษตรกรรม  มีรายได/ต�อเดือน  5,000-10,000  บาท คิดเปJนร/อยละ 48.91  ไม�มีตําแหน�งทางสังคมประชาชนเกือบท้ังหมดใช/ประโยชน%จากป า  ได/รับข�าวสารเก่ียวกับไฟป าจากโทรทัศน%  คิดเปJนร/อยละ 51.64  ไม�ได/รับการฝWก อบรมมีความรู/ความเข/าใจในเรื่องไฟป าอยู�ในระดับปานกลาง  การมีส�วนร�วมในการปYองกันไฟป าของประชาชน อยู�ในระดับมาก  ปSจจัยท่ีมีผลต�อการปYองกันไฟป าของประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาป าไม/และระบบนิเวศป าพรุ ในพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได/แก�  อายุ  ศาสนา  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  สถานภาพในครัวเรือน  สมาชิกในครัวเรือนท่ีอาศัยอยู�ด/วยกัน  อาชีพรอง  ภูมิลําเนาเดิม ระยะเวลาการต้ังถ่ินฐาน  รายจ�ายของครัวเรือน  การใช/ประโยชน%จากป าไม/  การได/รับข�าวสารเก่ียวกับ ไฟป า  และการได/รับการฝWกอบรมเก่ียวกับไฟป า  ศุทธินี ดนตรี (2557) ได/ศึกษาเรื่อง การลดปริมาณเชื้อเพลิงด/วยการจัดการเชิงปฏิบัติการอย�างมีส�วนร�วม เพ่ือลดจํานวนไฟป า: กรณีศึกษาตําบลสบเต๊ียะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม� พบว�า วิธีการจัดการไฟป าด/วยการชิงเผา เปJนการลดจํานวนเชื้อเพลิงในป าผลัดใบ โดยเฉพาะป าเต็งรังให/มีปริมาณลดลงบางส�วนเปJนการล�วงหน/าก�อนท่ีจะมีปริมาณเชื้อเพลิงสะสมมากจนเกินไป เพ่ือลดความรุนแรงของการเกิดไฟป าในภายหลังมีการกําหนดพ้ืนท่ีท่ีต/องการชิงเผาท่ีเห็นว�ามีความจําเปJนและเลือกช�วงเวลาในการชิงเผาท่ีเหมาะสมตามการเพ่ิมปริมาณของเชื้อเพลิงตามธรรมชาติ หรือช�วงท่ีใบไม/ร�วงหล�นลงมาร/อยละ 60 และไม�สร/างผลกระทบด/านหมอกควันมากแก�ชุมชนใกล/เคียง การทําการชิงเผาหากอยู�ในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ%หรือป าสงวนแห�งชาติจําเปJนต/องขออนุญาต หรือทํางานร�วมกับเจ/าหน/าท่ีทุกครั้ง นอกจากนั้นก�อนการชิงเผาต/องมีการทําแนวกันไฟ โดยรอบพ้ืนท่ีชิงเผาก�อนเพ่ือ



31 ควบคุมให/ไฟลุกไหม/อยู�ในขอบเขตท่ีกําหนดเอาไว/เท�านั้น และอยู�รอจนกระท่ังไฟในพ้ืนท่ีชิงเผานั้นดับหมดแล/ว    การศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข/องดังท่ีกล�าวมา สรุปได/ว�าปSจจัย ต�างๆ  เช�น  การรับรู /ข�าวสาร ระยะเวลาท่ีอยู�อาศัยในชุมชน ความรู/ความเข/าใจมีผลต�อการมีส�วนร�วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความจําเปJนอย�างยิ่งท่ีจะให/ชุมชนเข/ามามีส�วนร�วมในการจัดการทรัพยากรร�วมกับภาครัฐ ท้ังนี้จากการศึกษางานวิจัยท่ีผ�านมาล/วนแล/วแต�แสดงให/เห็นถึงศักยภาพของชุมชนในการปกปYองรักษาทรัพยากร ท้ังนี้เนื่องจากการมีส�วนร�วมคือ การหลอมรวมชุมชนให/มีความเปJน    ปWกแผ�นน้ําหนึ่งใจเดียวกันอย�างมีความหมาย ทําให/ผู/ศึกษามีความ สนใจท่ีจะศึกษาถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป า และเห็นว�าการพ่ึงพาทรัพยากรในการดําเนินชีวิตของชุมชนเปJนเรื่องท่ีละเอียดอ�อนอย�างมากในการจัดการ และการเข/ามามีส�วนร�วมของชาวบ/านต�อวิธีการควบคุมไฟป าจึงเปJน ปรากฏการณ%ท่ีน�าสนใจอย�างมากถึงการปรับตัวต�อวิธีการควบคุมไฟป าของชุมชนให/สอดคล/องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งแวดล/อม และวิถีการดําเนินชีวิต  



32  บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย   การวิจัยเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป!าในเขตพ้ืนท่ีองค&การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีวัตถุประสงค&เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป!าในเขตพ้ืนท่ีองค&การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป!าในเขตพ้ืนท่ีองค&การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน และ3) เพ่ือศึกษาป4จจัยท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป!าในเขตพ้ืนท่ีองค&การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  เป6นการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) ซ่ึงผูGวิจัยไดGดําเนินการตามข้ันตอนดังต�อไปนี้  1. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  2. เครื่องมือท่ีใชGในการเก็บรวบรวมขGอมูล  3. ข้ันตอนการสรGางเครื่องมือวิจัย  4. การเก็บรวบรวมขGอมูล  5. การวิเคราะห&ขGอมูล  6. สถิติท่ีใชGในการวิเคราะห&ขGอมูล  3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง การศึกษาในครั้งนี้มุ�งเนGนศึกษาไปท่ีลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป!าในเขตพ้ืนท่ีองค&การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยศึกษาใหGครอบคลุมในเขตพ้ืนท่ีตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ทุกหมู�บGาน รวมท้ังสิ้น 10 หมู�บGาน สถานท่ีเก็บรวบรวมขGอมูล ไดGแก� พ้ืนท่ีท้ังหมดของตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ซ่ึงประกอบไปดGวย 10 หมู�บGาน    3.1.1 ประชากรท่ีใช"ในการศึกษาวิจัย  ประชากรท่ีจะศึกษาครั้งนี้ คือจากจํานวนประชากรท้ังหมด ในเขตตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 11,768 คน (ขGอมูล 1-13 เดือนมิถุนายน 2561)  



33 3.1.2 วิธีการเลือกกลุ�มตัวอย�าง    การกําหนดกลุ�มขนาดตัวอย�าง กลุ�มตัวอย�างท่ีใชGในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ คือ กลุ�มประชากรในเขตพ้ืนท่ีตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ผูGวิจัยใชGวิธีการหาขนาดกลุ�มตัวอย�างแบบทราบจํานวนประชากรท่ี ชัดเจนและแน�นอนโดยการแทนค�าในสูตรของ Yamane (โดยกําหนดค�าระดับความคลาดเคลื่อนท่ีระดับ 0.05 หรือ 5%) ไดGดังนี้    กลุ�มตัวอย�างท่ีใชGในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ไดGแก� การสุ�มตัวอย�างจากหัวหนGาครัวเรือน ในเขตพ้ืนท่ีตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จํานวน 11,768 คน  การคํานวณขนาดของกลุ�มตัวอย�าง   สูตร  n     =    N                                  1+Ne2 เม่ือ  N คือ ขนาดของประชากร = 3,409 ราย   e คือ ความคลาดเคลื่อน = 5%   n คือ ขนาดกลุ�มตัวอย�าง โดยยอมใหGมีความคาดเคลื่อนในการสุ�มตัวอย�างรGอยละ 5 คํานวณ ดังนี้  คํานวณได"ดังนี้     n       =    11,768            1+ (11,768 x 0.052)              จํานวนขนาดตัวอย�าง    =    386.850 = 387 คน   ซ่ึงจํานวนแบบสอบถามท่ีตGองใชGสํารวจขGอมูลท้ังหมด จํานวน 387 ชุด โดยจะใหGประชาชนหรือผู G ท่ีสามารถใหGขGอมูลไดGเป6นผูGใหGขGอมูล ในเขตพ้ืนท่ีตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จํานวน 387 ราย จากการคํานวณจะไดGกลุ�มตัวอย�าง จํานวน 387 คน เนื่องจากขนาดของประชากรแต�ละกลุ�มมีความแตกต�างกัน จึงคํานวณตัวอย�างโดยการสุ�มตัวอย�างตามสัดส�วนของประชากร ตามสูตรคํานวณ การหาแบบมีสัดส�วน ดังนี้    



34   n1        =      nN1                N  โดย  n1        = จํานวนหน�วยตัวอย�างท่ีจะสุ�มจากแต�ละกลุ�ม      N  = จํานวนของหน�วยตัวอย�างท่ีตGองการท้ังหมด      n         = จํานวนประชากรท้ังหมด      N1  = จํานวนประชากรแต�ละกลุ�ม  ตารางท่ี 3.1 การคํานวณหาขนาดตัวอย�างประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  หมู�บ"านในเขตตําบล แม�สามแลบ จํานวนประชากร (คน) ขนาดของกลุ�ม ตัวอย�างท่ีศึกษา (คน) หมู� 1 บGานแม�สามแลบ 2,301 76 หมู� 2 บGานแม�ตอละ 4,248 140 หมู� 3 บGานสิวาเดอ 716 24 หมู� 4 บGานสบเมย 1,006 33 หมู� 5 บGานบุญเลอ 1,014 33 หมู� 6 บGานกลอเซโล 706 23 หมู� 7 บGานเครอะบอ 331 11 หมู� 8 บGานหGวยกระต�าย 493 16 หมู� 9 บGานกอมูเดอ 580 19 หมู� 10 บGานปู!คํา 373 12 รวม 11,768 387  3.2 เครื่องมือท่ีใช"ในการเก็บรวบรวมข"อมูล การวิจัยครั้งนี้เป6นการศึกษาวิจัยท่ีเนGนการดําเนินงานเชิงปริมาณ ดังนั้นเครื่องมือท่ีใชGในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดGวย แบบสอบถามปลายเป\ดสําหรับหัวหนGาครัวเรือนหรือผูGท่ีสามารถใหGขGอมูลไดG ในเขตพ้ืนท่ี ตําบลแม�สามแลบ ประกอบไปดGวย 4 ส�วน ดังนี้   ตอนท่ี 1 ขGอมูลท่ัวไปของผูGตอบแบบสอบถาม ขGอมูลท่ัวไปของผูGตอบแบบสอบถาม ประกอบดGวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดGเฉลี่ยต�อเดือน และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในชุมชน 



35 ตอนท่ี 2 ความรูGความเขGาใจ    เก่ียวกับสาเหตุการเกิดไฟป!าการป^องกันควบคุมไฟป!า  การเกิดไฟป!าและการจัดการไฟป!ากับผลกระทบต�อสิ่งแวดลGอม โดยเป6นคําถามปลายป\ดแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ ใช และ ไม�ใช�  จํานวน  15  ขGอ   ตอนท่ี 3 การรับรูGขGอมูลข�าวสาร    เป6นการวัดการไดGรับขGอมูลข�าวสารของประชาชนจากแหล�งข�าวสารบุคคล  การรับรูGข�าวสารจากแหล�งสื่อมวลชน ความถ่ีของการไดGรับขGอมูลข�าวสาร  และความเห็นของประชาชนเม่ือ ไดGรับขGอมูล         ข�าวสาร จํานวน 6 ขGอ โดยเลือกตอบเพียงขGอเดียว ตอนท่ี  4  การมีส�วนร�วมของประชาชน   เพ่ือศึกษาระดับหรือความถ่ีในการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรม เก่ียวกับควบคุมไฟป!า โดยใชGประเมินค�าของคําถามเป6น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นGอย นGอยท่ีสุด ซ่ึงมีเกณฑ&การพิจารณาค�าคะแนนดังนี้  มากท่ีสุด    ใหGค�าน้ําหนักคะแนน 5   คะแนน  มาก    ใหGค�าน้ําหนักคะแนน 4   คะแนน  ปานกลาง  ใหGค�าน้ําหนักคะแนน 3   คะแนน  นGอย     ใหGค�าน้ําหนักคะแนน 2   คะแนน นGอยท่ีสุด    ใหGค�าน้ําหนักคะแนน 1   คะแนน  3.3 ข้ันตอนการสร"างเครื่องมือวิจัย การสรGางเครื่องมือ ผูGวิจัยไดGดําเนินการสรGางเครื่องมือท่ีใชGในการวิจัยเป6นแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนการสรGางแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ&ตามลําดับดังนี้  1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขGอง แลGวนําผลการศึกษามาสรGางแบบสอบถาม โดยขอคําแนะนําจากอาจารย&ท่ีปรึกษา  2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรGางเครื่องมือ  3. สรGางเครื่องมือในการวิจัย  4. เสนอร�างเครื่องมือต�ออาจารย&ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและใหGขGอเสนอแนะ  5. นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแลGวเสนอใหGผูGเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา (Content Validity) หรือความสอดคลGองระหว�างขGอความท่ีเขียนข้ึนในแบบสอบถามกับนิยามศัพท&ท่ีกําหนดไวG โดยหาค�าดัชนีความสอดคลGอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีค�า IOC ต้ังแต� .67–1.00  6. นําเครื่องมือไปทดลองใชG (Try out) กับประชากรท่ีไม�ใช�กลุ�มตัวอย�างจํานวน 30 คน แลGวนําผลการทดลองมาใชGคํานวณเพ่ือหาค�าความเท่ียง (Reliability) ดGวยวิธีการหาค�า โดยการนําผล



36 การทดสอบมาวิเคราะห&&ความเชื่อม่ันโดยวิธีหาสัมประสิทธิ์ของความสมํ่าเสมอภายใน (Internal Consistency) ดGวยเครื่องคอมพิวเตอร&& ผลการวิเคราะห&&หาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันโดยวิธีหาค�าสัมประสิทธิ์ของความสมํ่าเสมอภายใน (Internal Consistency) ดGวยเครื่องคอมพิวเตอร&&   7. นําเครื่องมือท่ีทดลองใชGแลGวเสนอท่ีอาจารย&ปรึกษา เพ่ือปรับปรุงเครื่องมือใหGถูกตGองสมบูรณ& และจัดพิมพ&แบบสอบถามฉบับสมบูรณ&เก็บรวบรวมขGอมูลต�อไป  3.4 การเก็บรวบรวมข"อมูล ผูGวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขGอมูลตามแนวทางท่ีใชGในการวิจัยครั้งนี้คือการเก็บรวบรวมโดย  1. การรวบรวมขGอมูลทุติยภูมิจากท่ัวไปพ้ืนท่ี ไดGแก� ประวัติความเป6นมาของชุมชน ลักษณะภูมิประเทศ อาณาเขตติดต�อ การคมนาคม สภาพทางสังคมและการศึกษา พิธีกรรมท่ีสําคัญ ทรัพยากรป!าไมGในชุมชน การปกครองและภาวะผูGนํา  และการมีส�วนร�วมของชุมชน   2. ติดต�อขอความร�วมมือในการศึกษาวิจัย กับส�วนท่ีเก่ียวขGอง ไดGแก� ผูGใหญ�บGาน เพ่ือขอความ      ร�วมมือใหGผูGวิจัยทําการเก็บรวบรวมขGอมูล   3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขGอมูล  โดยผูGวิจัยจะติดต�อนัดหมายล�วงหนGากับผูGนําชุมชนใหGช�วยประสานอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขGอมูล   4. นําขGอมูลท้ังหมดมาทําการประมวลผลต�อไปตามวัตถุประสงค&ท่ีกําหนดไวG  ผูGวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขGอมูลตามแนวทางท่ีใชGในการวิจัยครั้งนี้คือการเก็บรวบรวมขGอมูลเชิงปริมาณโดย  1. ขGอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดGแก� โดยแบบสอบถาม (Questionnaire) เป6นแบบ ปลายเป\ดแลGวนํา มาวิเคราะห&ขGอมูล ขGอมูลจากภาคสนามท่ีทําการเก็บรวบรวมขGอมูล จากตัวอย�างของประชากรท่ีทําการศึกษาโดยตรง ไดGแก� ประชากรท่ีอาศัยอยู�ในเขตพ้ืนท่ีตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  2. ขGอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดGแก� โดยรวบรวมเอกสารเก่ียวขGอง (Documentary Research) โดยศึกษาคGนควGาจากหนังสือจากแหล�งต�างๆ เช�นหGองสมุดมหาวิทยาลัย บทความ เอกสารต�างๆทางวิชาการ งานวิจัย การคGนควGาแบบอิสระ วิทยานิพนธ& วารสาร บทความ จากหนังสือ และจากสื่ออินเตอร&เน็ตท่ีเก่ียวขGองต�างๆ  เป6นตGน  



37 3.5 การวิเคราะห9ข"อมูล  ผูGวิจัยไดGใชGแบบสอบถามปลายเป\ด  กับประชากรกลุ�มตัวอย�างในเขตพ้ืนท่ีตําบลแม�สามแลบ และหลังจากนั้นผูGวิจัยจะนําแบบสอบถามมาวิเคราะห&ขGอมูลโดยใชG โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ คือ รGอยละ (Percentage) เก่ียวกับลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป!าในเขตพ้ืนท่ีองค&การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน และป4จจัยต�างๆ ท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชน และไดGใชGแบบสัมภาษณ&เป6นเครื่องมือในการเก็บขGอมูลเชิงลึก เพ่ือพรรณนาเก่ียวกับ ลักษณะการควบคุมไฟป!าในเขตพ้ืนท่ีองค&การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน และจากการรวบรวมขGอมูลเอกสาร ต�างๆ จากการสังเกตการณ&การมีส�วนร�วมของประชาชน โดยใชGวิธีวิเคราะห&เนื้อหา (Content Analysis) โดยประมวลความคิดเห็นจากกลุ�มตัวอย�าง เพ่ือใหGเห็นความคิดเห็นท่ี สอดคลGองและแตกต�างของผูGตอบแบบสอบถามและผูGใหGสัมภาษณ&ในแต�ละขGอ และหลังจากนั้นนําขGอมูลท่ีไดGมาแยกประเภท และจัดใหGเป6นหมวดหมู�เพ่ือแยกใหGเห็นเป6นประเด็นอย�างชัดเจน และสรุปใหGเห็นเป6นประเด็นตามวัตถุประสงค&ของการศึกษาวิจัยและนําทฤษฎีท่ีไดGมาวาง เป6นกรอบแนวคิดเพ่ือนํามาวิเคราะห&ขGอมูลโดยวิเคราะห&ขGอมูลเชิงปริมาณ และวิเคราะห&เชิงอรรถาธิบาย เพ่ือสรุปผลการศึกษาต�อไป  3.6 สถิติท่ีใช"ในการวิเคราะห9ข"อมูล  ในการวิเคราะห&&ขGอมูลท่ีไดGGนั้น วิเคราะห&&คํานวณดGวย&โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร&& (Statistical package for the Social Science, SPSS) ซ่ึงสถิติท่ีใชGGในการวิเคราะห&&ขGอมูล ดังนี้คือ    1. ตอนท่ี 1 และตอนท่ี 3 การวิเคราะห&ขGอมูลพ้ืนฐานท่ีประกอบดGวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดGเฉลี่ยต�อเดือน และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในชุมชน โดยใชGสถิติ  ค�าความถ่ี  และค�า รGอยละ   2. ตอนท่ี 2 การวิเคราะห&ความรูGความเขGาใจเก่ียวกับไฟป!า ซ่ึงมีท้ังหมด  15  ขGอ  มีคะแนนเต็ม  15  คะแนน  โดยพิจารณาดังนี้           0 – 5          มีความรูGนGอย                                 6 – 10        มีความรูGปานกลาง                                  11 – 15      มีความรูGมาก   3. ตอนท่ี 4  การวิเคราะห&การมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป!า โดยใชGสถิติ        ค�าเฉลี่ย และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชGมาตราประมาณค�า (Rating Scale) ตามแบบของ Likert แต�ละขGอจะมีมาตรา (Scale) แบ�งออกเป6น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นGอย นGอยท่ีสุด 



38 ตามลําดับ ซ่ึงมีการใหGคะแนน ดังนี้     มากท่ีสุด ใหGค�าน้ําหนักคะแนน 5    มาก  ใหGค�าน้ําหนักคะแนน 4    ปานกลาง ใหGค�าน้ําหนักคะแนน 3    นGอย  ใหGค�าน้ําหนักคะแนน 2    นGอยท่ีสุด ใหGค�าน้ําหนักคะแนน 1   ในการประเมินผลเกณฑ&ท่ีใชGในการแปลความจากคะแนนเฉลี่ย ไดGแบ�งตามแนวคิดของเบสท& ( Best,1977: 179-187 ) ไดGดังนี้  สูตรการกําหนดช�วงคะแนน  =                 คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด       ระดับการแบ�ง     =  5 -1          5     =  0.80     เกณฑ&การแปลความหมายของค�าเฉลี่ยใชGแบบอันตรภาคชั้น โดยแบ�งผลคะแนนเฉลี่ยเป6น 5 ระดับดังนี้  คะแนนเฉลี่ยระหว�าง 4.81 - 5.00  หมายถึง  “มากท่ีสุด”  คะแนนเฉลี่ยระหว�าง 3.81 - 4.80  หมายถึง  “มาก”  คะแนนเฉลี่ยระหว�าง 2.81 - 3.80  หมายถึง  “ปานกลาง”  คะแนนเฉลี่ยระหว�าง 1.81 - 2.80  หมายถึง  “นGอย”  คะแนนเฉลี่ยระหว�าง 1.00 - 1.80  หมายถึง  “นGอยท่ีสุด”     



39  บทที่ 4 ผลการศึกษา   การวิจัยครั้งนี้เป�นการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป&าในเขตพ้ืนท่ีองค*การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีวัตถุประสงค*เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป&าในเขตพ้ืนท่ีองค*การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป&าในเขตพ้ืนท่ีองค*การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน และ3) เพ่ือศึกษาป6จจัยท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป&าในเขตพ้ืนท่ีองค*การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ผู9ศึกษาได9ดําเนินการเก็บรวบรวมข9อมูล จากเครื่องมือคือแบบสอบถามกับประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในเขตองค*การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยได9ทําการตรวจสอบ เรียบเรียง ประมวลผลข9อมูล ผู9วิจัยได9นําเสนอผลการวิเคราะห*ข9อมูลในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยายโดยแบ�งเป�น 5 ตอนคือ  ตอนท่ี 1  ข9อมูลท่ัวไปของบุคคลของผู9ตอบสอบถาม  ตอนท่ี 2  ความรู9ความเข9าใจเก่ียวกับไฟป&า  ตอนท่ี 3  การรับรู9ข9อมูลข�าวสาร     ตอนท่ี 4  การมีส�วนร�วมของประชาชน    ตอนท่ี 5 การทดสอบสมมติฐาน  4.1 ข�อมูลท่ัวไปของบุคคลของผู�ตอบสอบถาม  ข9อมูลท่ัวไปของบุคคลของผู9ตอบสอบถาม ซ่ึงประกอบด9วย เพศ อายุ และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต. ผลการวิเคราะห*ปรากฏดังนี้  ตารางท่ี 2 ข9อมูลเก่ียวกับลักษณะของผู9ตอบแบบสอบถาม                   (N=387) ข�อมูลท่ัวไปของบุคคลของผู�ตอบสอบถาม จํานวน ร�อยละ เพศ   ชาย 269 69.50 หญิง 118 30.50  



40  ตารางท่ี 2 (ต�อ)               (N=387) ข�อมูลท่ัวไปของบุคคลของผู�ตอบสอบถาม จํานวน ร�อยละ อายุ   20 – 30 ปL 38 9.80 31 – 40 ปL 71 18.30 41 – 50 ปL 126 32.60 51 – 60 ปL 106 27.40 มากกว�า 60 ปL ข้ึนไป 46 11.90 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู(ในเขต อบต.        เวลา 1 – 20 ปL  30 7.80      เวลา 21 – 30 ปL  101 26.10      เวลา 31 ปL  ข้ึนไป     256 66.10   จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห*ข9อมูลท่ัวไปผู9ตอบแบบสอบถามท่ีใช9เป�นกลุ�มตัวอย�างในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 387 คน จําแนกตามเพศกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ เป�นเพศชาย จํานวน  269 คน คิดเป�นร9อยละ 69.50 เป�นเพศหญิง จํานวน 118 คน คิดเป�นร9อยละ 30.50จําแนกตามอายุกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ช�วงอายุ 41 – 50 ปL จํานวน 126 คน คิดเป�นร9อยละ 32.60 รองลงมา ช�วงอายุ 51 – 60 ปL จํานวน 106 คน คิดเป�นร9อยละ 27.40 ช�วงอายุ 31 – 40 ปL จํานวน 71 คน คิดเป�นร9อยละ 18.30 อายุมากกว�า 60 ปL ข้ึนไป จํานวน 46 คน คิดเป�นร9อยละ 11.90และส�วนน9อยท่ีมีช�วงอายุ 20 – 30 ปL จํานวน 38 คน คิดเป�นร9อยละ 9.80 จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต. กลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต. 31 ปL ข้ึนไป จํานวน 256 คน คิดเป�นร9อยละ 66.10 รองลงมา ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต. 21 – 30 ปL จํานวน 101 คน คิดเป�นร9อยละ 26.10 และส�วนน9อยท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต. 1 – 20 ปL จํานวน 30 คน คิดเป�นร9อยละ 7.80 (ตามลําดับ) 



41  4.2 ข�อมูลเก่ียวกับความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับไฟป+า  ตารางท่ี 3 ข9อมูลเก่ียวกับความรู9ความเข9าใจเก่ียวกับไฟป&า  ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับไฟป+า ใช( ไม(ใช( จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 1.   ไฟป&าคือไฟท่ีเกิดจากสาเหตุใดก็ตามแล9วลุกลามโดยอิสระ ไม�มีการควบคุม 387 100.00 - - 2.   สาเหตุของไฟป&าส�วนใหญ�เกิดจากธรรมชาติ เกิดจากฟNาผ�า อากาศร9อนมากๆ ต9นไม9เสียดสีกันทําให9เกิดไฟลุกลาม 117 30.20 270 69.80 3.   สาเหตุของไฟป&าส�วนใหญ�เกิดจากมนุษย* ไม�ระมัดระวังในการดับไฟท่ีจุดข้ึนมาใช9ในป&า 105 27.10 282 72.90 4.   การท่ีประชาชนเผาป&าเพ่ือประโยชน*ต9องการให9เห็ดงอกเพ่ิมข้ึน   240 62.00 147 38.00 5.   การท่ีประชาชนเผาป&าเพ่ือประโยชน*ต9องการให9หญ9าเพ่ิมข้ึนเพ่ือเลี้ยงสัตว* 387 100.00 - - 6.   การท่ีประชาชนเผาป&าเพ่ือประโยชน*ต9องการให9พ้ืนท่ี�โล�งเตียนเร็วข้ึน  387 100.00 - - 7.   ไฟป&าก�อให9เกิดความเสียหายต�อทรัพยากรธรรมชาติ 387 100.00 - - 8.   ต9นไม9เล็กถูกทําลายไม�สามารถเจริญเติบโตได9 387 100.00 - - 9.   ไฟป&าทําลายถ่ินท่ีอยู�อาศัยของสัตว* 387 100.00 - - 10.  ประชาชนในหมู�บ9านสามารถช�วยปNองกันไฟป&าโดยให9ความร�วมมือกับ เจ9าหน9าท่ีของรัฐควบคุม แจ9งเหตุ และช�วยกันดับไฟป&าไม�ให9ลุกลาม 387 100.00 - - 11.  การถางป&าเป�นช�องทางกว9างๆจะช�วยในการปNองกันการลุกลามของไฟป&า 300 77.50 87 22.50 12. ไฟป&าเกิดได9ตลอดท้ังปL 296 76.50 91 23.50 13. ไฟป&าสามารถจําแนกได9ตามลักษณะของเชื้อเพลิงท่ีถูกเผาไหม9ได9 3 ชนิด คือ ไฟใต9ดิน  ไฟผิวดิน  ไฟเรือนยอด 187 48.30 200 51.70 14. ไฟป&าทําให9ดินเสื่อมคุณภาพ  ปราศจากแร�ธาตุ 382 98.70 5 1.30 15. ไฟป&าช�วยให9ต9นไม9บางชนิดแตกหน�อใหม�ได9 311 80.40 76 19.60  



42  จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห*ความรู9ความเข9าใจเก่ียวกับไฟป&าท่ีใช9เป�นกลุ�มตัวอย�างในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 387 คน จําแนกตาม ไฟป&าคือไฟท่ีเกิดจากสาเหตุใดก็ตามแล9วลุกลามโดยอิสระ   ไม�มีการควบคุม ของกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ผู9ตอบแบบสอบถามตอบใช� จํานวน 387 คน คิดเป�นร9อยละ 100.00 จําแนกตาม สาเหตุของไฟป&าส�วนใหญ�เกิดจากธรรมชาติ เกิดจากฟNาผ�า อากาศร9อนมากๆ ต9นไม9เสียดสีกันทําให9เกิดไฟลุกลาม ของกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ผู9ตอบแบบสอบถามตอบไม�ใช� จํานวน 270 คน คิดเป�นร9อยละ 69.80 รองลงมา ผู9ตอบแบบสอบถามตอบใช� จํานวน 117 คน คิดเป�นร9อยละ 30.20 จําแนกตาม สาเหตุของไฟป&าส�วนใหญ�เกิดจากมนุษย* ไม�ระมัดระวังในการดับไฟท่ีจุดข้ึนมาใช9ในป&า ของกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ผู9ตอบแบบสอบถามตอบไม�ใช� จํานวน 282 คน คิดเป�นร9อยละ 72.90 รองลงมา ผู9ตอบแบบสอบถามตอบใช� จํานวน 105 คน คิดเป�นร9อยละ 27.10  จําแนกตาม การท่ีประชาชนเผาป&าเพ่ือประโยชน*ต9องการให9เห็ดงอกเพ่ิมข้ึน ของกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ผู9ตอบแบบสอบถามตอบใช� จํานวน 240 คน คิดเป�นร9อยละ 62.00 ผู9ตอบแบบสอบถามตอบไม�ใช� จํานวน 147 คน คิดเป�นร9อยละ 38.00 จําแนกตาม การท่ีประชาชนเผาป&าเพ่ือประโยชน*ต9องการให9หญ9าเพ่ิมข้ึนเพ่ือเลี้ยงสัตว* ของกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ผู9ตอบแบบสอบถามตอบใช� จํานวน 387 คน คิดเป�นร9อยละ 100.00 จําแนกตาม การท่ีประชาชนเผาป&าเพ่ือประโยชน*ต9องการให9พ้ืนท่ีโล�งเตียนเร็วข้ึน ของกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ผู9ตอบแบบสอบถามตอบใช� จํานวน 387 คน คิดเป�นร9อยละ 100.00 จําแนกตาม ไฟป&าก�อให9เกิดความเสียหายต�อทรัพยากรธรรมชาติ ผู9ตอบแบบสอบถามตอบใช� ของกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ จํานวน 387 คน คิดเป�นร9อยละ 100.00  จําแนกตาม ต9นไม9เล็กถูกทําลายไม�สามารถเจริญเติบโตได9 ของกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ผู9ตอบแบบสอบถามตอบใช� จํานวน 387 คน คิดเป�นร9อยละ 100.00 จําแนกตาม ไฟป&าทําลายถ่ินท่ีอยู�อาศัยของสัตว* ของกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ผู9ตอบแบบสอบถามตอบใช� จํานวน 387 คน คิดเป�นร9อยละ 100.00 จําแนกตาม ประชาชนในหมู�บ9านสามารถช�วยปNองกันไฟป&าโดยให9ความร�วมมือกับ เจ9าหน9าท่ีของรัฐควบคุม แจ9งเหตุ และช�วยกันดับไฟป&าไม�ให9ลุกลาม ของกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ผู9ตอบแบบสอบถามตอบใช� จํานวน 387 คน คิดเป�นร9อยละ100.00 จําแนกตาม การถางป&าเป�นช�องทางกว9างๆจะช�วยในการปNองกันการลุกลามของไฟป&า ของกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ผู9ตอบแบบสอบถามตอบใช� จํานวน 300 คน คิดเป�นร9อยละ 77.50 รองลงมาผู9ตอบแบบสอบถามตอบไม�ใช� จํานวน 87 คน คิดเป�นร9อยละ 22.50 จําแนกตาม ไฟป&าเกิดได9ตลอดท้ังปLของกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ผู9ตอบแบบสอบถามตอบใช� จํานวน 296 คน คิดเป�นร9อยละ 76.50 ผู9ตอบแบบสอบถามตอบไม�ใช� จํานวน 91 คน คิดเป�นร9อยละ 23.50 จําแนกตาม ไฟป&าสามารถจําแนกได9ตามลักษณะของเชื้อเพลิงท่ีถูกเผาไหม9ได9 3 ชนิด คือ ไฟใต9ดิน  ไฟผิวดิน  ไฟเรือนยอด ของกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ผู9ตอบแบบสอบถามตอบไม�ใช� จํานวน 200 คน คิดเป�นร9อยละ 51.70 รองลงมา ผู9ตอบแบบสอบถามตอบใช� จํานวน 187 คน คิดเป�นร9อยละ 48.30 จําแนกตาม ไฟป&าทําให9ดินเสื่อมคุณภาพ  ปราศจากแร�ธาตุ ของกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ผู9ตอบแบบสอบถามตอบใช� จํานวน 382 คน คิดเป�น



43  ร9อยละ 98.70 รองลงมา ผู9ตอบแบบสอบถามตอบไม�ใช� จํานวน 5 คน คิดเป�นร9อยละ 1.30 จําแนกตาม ไฟป&าช�วยให9ต9นไม9บางชนิดแตกหน�อใหม�ได9 ของกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ผู9ตอบแบบสอบถามตอบใช� จํานวน 311 คน คิดเป�นร9อยละ 80.40 รองลงมา ผู9ตอบแบบสอบถามตอบไม�ใช� จํานวน 76 คน คิดเป�นร9อยละ 19.60 (ตามลําดับ)  4.3 การรับรู�ข�อมูลข(าวสาร     ตารางท่ี 4 การรับรู9ข9อมูลข�าวสาร การได9รับความรู9เรื่องไฟป&า การควบคุมไฟป&า ประโยชน*และโทษของไฟป&า จากท่ีมากท่ีสุด  การรับรู�ข�อมูลข(าวสาร    จํานวน ร�อยละ การได�รับความรู�เรื่องไฟป+า การควบคุมไฟป+า ประโยชน1และโทษของไฟป+า จากท่ีมากท่ีสุด        เจ9าหน9าท่ีป&าไม9ในพ้ืนท่ี    125 32.30      กํานัน / ผู9ใหญ�บ9าน    87 22.50      สมาชิกในครอบครัว   7 1.80 ผู9นําชุมชน   67 17.30 อาสาสมัครปNองกันไฟป&า   76 19.60 เพ่ือนบ9าน   25 6.50 รวม 387 100.00   จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห*การรับรู9ข9อมูลข�าวสาร ท่ีใช9เป�นกลุ�มตัวอย�างในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 387 คน จําแนกตามการได9รับความรู9เรื่องไฟป&า การควบคุมไฟป&า ประโยชน*และโทษของไฟป&า จากท่ีมากท่ีสุด ของกลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ� คือ เจ9าหน9าท่ีป&าไม9ในพ้ืนท่ี จํานวน 125 คน        คิดเป�นร9อยละ 32.30 รองลงมา กํานัน / ผู9ใหญ�บ9าน  จํานวน 87 คน คิดเป�นร9อยละ 22.50  อาสาสมัครปNองกันไฟป&า  จํานวน 76 คน คิดเป�นร9อยละ 19.60 ผู9นําชุมชน  จํานวน 67 คน คิดเป�นร9อยละ17.30 เพ่ือนบ9าน จํานวน 25 คน คิดเป�นร9อยละ 6.50 และส�วนน9อยท่ีการได9รับความรู9เรื่องไฟป&า การควบคุมไฟป&า ประโยชน*และโทษของไฟป&า จากท่ีมากท่ีสุด คือ สมาชิกในครอบครัว จํานวน 7 คน คิดเป�นร9อยละ 1.80   



44  ตารางท่ี 5 การรับรู9ข9อมูลข�าวสาร การได9รับทราบข9อมูลข�าวสารเก่ียวกับไฟป&า  การรับรู�ข�อมูลข(าวสาร    จํานวน ร�อยละ การได�รับทราบข�อมูลข(าวสารเก่ียวกับไฟป+า         วิทยุ    21 5.40      โทรทัศน*   65 16.80      หนังสือพิมพ*   68 17.60 ปNายประชาสัมพันธ*ของหน�วยงานราชการ   105 27.10 เอกสารของทางราชการ  ปNายรณรงค*อ่ืนๆ   128 33.10  การรับรู�ข�อมูลข(าวสาร    จํานวน ร�อยละ การได�รับข�อมูลข(าวสารเก่ียวกับการควบคุมไฟ        ได9รับเป�นประจํา    314 81.10      บางครั้ง    41 10.60      นานๆ  ครั้ง   32 8.30 ไม�ได9รับเลย - - รวม 387 100.00  รวม 387 100.00   จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห*การรับรู9ข9อมูลข�าวสาร ท่ีใช9เป�นกลุ�มตัวอย�างในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 387 คน จําแนกตามการได9รับทราบข9อมูลข�าวสารเก่ียวกับไฟป&า ของกลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ� คือ เอกสารของทางราชการ ปNายรณรงค*อ่ืนๆ  จํานวน 128 คน คิดเป�นร9อยละ 33.10 รองลงมา ปNายประชาสัมพันธ*ของหน�วยงานราชการ จํานวน 105 คน คิดเป�นร9อยละ 27.10  หนังสือพิมพ* จํานวน 68 คน คิดเป�นร9อยละ 17.60 โทรทัศน* จํานวน 65 คน คิดเป�นร9อยละ 16.80 และส�วนน9อยท่ีการได9รับทราบข9อมูลข�าวสารเก่ียวกับไฟป&า คือ วิทยุ จํานวน 21 คน คิดเป�นร9อยละ 5.40 (ตามลําดับ)  ตารางท่ี 6 การรับรู9ข9อมูลข�าวสาร การได9รับข9อมูลข�าวสารเก่ียวกับการควบคุมไฟ 



45   จากตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห*การรับรู9ข9อมูลข�าวสาร ท่ีใช9เป�นกลุ�มตัวอย�างในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 387 คน จําแนกตามการได9รับข9อมูลข�าวสารเก่ียวกับการควบคุมไฟ ของกลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ� คือ ได9รับเป�นประจํา จํานวน 314 คน คิดเป�นร9อยละ 81.10 รองลงมา บางครั้ง จํานวน   41 คน คิดเป�นร9อยละ 10.60 และส�วนน9อยท่ีการได9รับข9อมูลข�าวสารเก่ียวกับการควบคุมไฟ คือ         นานๆ ครั้ง จํานวน 32 คน คิดเป�นร9อยละ 8.30 และไม�มีผู9ตอบแบบสอบถามเลือกตอบท่ี ไม�ได9รับเลย (ตามลําดับ)  ตารางท่ี 7 การรับรู9ข9อมูลข�าวสาร การได9รับรู9ประโยชน*เก่ียวกับการควบคุมไฟ  การรับรู�ข�อมูลข(าวสาร    จํานวน ร�อยละ การได�รับรู�ประโยชน1เก่ียวกับการควบคุมไฟ         ได9รับเป�นประจํา   322 83.20      บางครั้ง   39 10.10      นาน ๆ  ครั้ง   26 6.70 ไม�ได9รับเลย - - รวม 387 100.00   จากตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห*การรับรู9ข9อมูลข�าวสาร ท่ีใช9เป�นกลุ�มตัวอย�างในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 387 คน จําแนกตามการได9รับรู9ประโยชน*เก่ียวกับการควบคุมไฟ ของกลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ� คือ ได9รับเป�นประจํา จํานวน 322 คน คิดเป�นร9อยละ 83.20 รองลงมา บางครั้ง จํานวน 39 คน คิดเป�นร9อยละ 10.10 และส�วนน9อยท่ีการได9รับรู9ประโยชน*เก่ียวกับการควบคุมไฟ คือ นาน ๆ ครั้ง จํานวน 26 คน คิดเป�นร9อยละ 6.70 และไม�มีผู9ตอบแบบสอบถามเลือกตอบท่ี ไม�ได9รับเลย (ตามลําดับ) 



46  ตารางท่ี 8 การรับรู9ข9อมูลข�าวสาร การได9รับรู9ประโยชน*เก่ียวกับการควบคุมไฟ  การรับรู�ข�อมูลข(าวสาร    จํานวน ร�อยละ การได�รับรู�ประโยชน1เก่ียวกับการควบคุมไฟ         ได9รับเป�นประจํา   317 81.90      บางครั้ง   49 12.70      นาน ๆ  ครั้ง   21 5.40 ไม�ได9รับเลย - - รวม 387 100.00 การรับรู�ข�อมูลข(าวสาร    จํานวน ร�อยละ การมองเห็นความสําคัญในการป<องกันไฟป+า        ให9ความสําคัญมากท่ีสุด และสนใจติดตามข�าวสาร ร�วมท้ังให9ความร�วมมือกับเจ9าหน9าท่ีของรัฐท่ีประจําอยู�ในพ้ืนท่ี  333 86.00      ให9ความสําคัญมาก  เพราะเห็นว�าเป�นเรื่องใกล9ตัว   32 8.30      ให9ความสําคัญน9อย  ไม�สนใจ  คิดว�าเป�นเรื่องปกติ   22 5.70 ไม�ให9ความสําคัญเลย  เพราะไม�เห็นว�าจําเป�นแต�อย�างใด - - รวม 387 100.00    จากตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห*การรับรู9ข9อมูลข�าวสารท่ีใช9เป�นกลุ�มตัวอย�างในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 387 คน จําแนกตามการได99รับรู9ประโยชน*เก่ียวกับการควบคุมไฟ ของกลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ� คือ ได9รับเป�นประจํา จํานวน 317 คน คิดเป�นร9อยละ 81.90 รองลงมา บางครั้ง จํานวน 49 คน คิดเป�นร9อยละ 12.70  และส�วนน9อยท่ีการได9 9รับรู9ประโยชน*เก่ียวกับการควบคุมไฟ คือ นาน ๆ ครั้ง จํานวน 21 คน คิดเป�นร9อยละ 5.40 และไม�มีผู9ตอบแบบสอบถามเลือกตอบท่ี ไม�ได9รับเลย (ตามลําดับ)  ตารางท่ี 9 การรับรู9ข9อมูลข�าวสาร การมองเห็นความสําคัญในการปNองกันไฟป&า  



47   4.4 การมีส(วนร(วมของประชาชน  ตารางท่ี 10 จํานวน ร9อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชน ด9านการปNองกันไฟป&า  ด�านการมีส(วนร(วม ของประชาชน X  S.D. ระดับ การมีส(วนร(วม 1. ด�านการป<องกันไฟป+า    1.  การได9มีส�วนร�วมในการสร9างแนวกันไฟ 4.16  0.775 มาก 2.  การได9มีส�วนร�วมทําความสะอาดแนวกันไฟ 4.34 1.013 มาก 3.  ได9ร�วมคิดและวางแผนในการควบคุมปNองกันไฟป&า 4.25 0.855 มาก 4.  การได9ร�วมทําโครงการควบคุมปNองกันไฟป&า 3.96 0.935 มาก 5.  ได9ร�วมทํากิจกรรมควบคุมปNองกันไฟป&า 4.37 0.628 มาก 6. การได9ร�วมประเมินผลของกิจกรรมควบคุมปNองกันไฟป&า 4.19 0.983 มาก รวม 4.21 0.481 มาก จากตารางท่ี 10 พบว�า ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชน ให9ความสําคัญเก่ียวกับป6จจัยด9านการปNองกันไฟป&า โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (Χ  = 4.21) เม่ือพิจารณาเป�นรายข9อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน9อย พบว�า ให9ความสําคัญอยู�ในระดับมากทุกองค*ประกอบย�อย และให9ความสําคัญในระดับย�อย คือ ได9ร�วมทํากิจกรรมควบคุมปNองกันไฟป&า (Χ  = 4.37) รองลงมา การได9มีส�วนร�วมทําความสะอาดแนวกันไฟ (Χ  = 4.34) ได9ร�วมคิดและวางแผนในการควบคุมปNองกันไฟป&า (Χ  = 4.25) การได9ร�วมประเมินผลของกิจกรรมควบคุมปNองกันไฟป&า (Χ  = 4.19) การได9มีส�วนร�วมในการสร9างแนวกันไฟ (Χ  = 4.16) และการได9ร�วมทําโครงการควบคุมปNองกันไฟป&า (Χ  = 3.96) (ตามลําดับ)  จากตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห*การรับรู9ข9อมูลข�าวสาร ท่ีใช9เป�นกลุ�มตัวอย�างในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 387 คน จําแนกตามการมองเห็นความสําคัญในการปNองกันไฟป&า ของกลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ� คือ ให9ความสําคัญมากท่ีสุด และสนใจติดตามข�าวสารร�วมท้ังให9ความร�วมมือกับเจ9าหน9าท่ีของรัฐท่ีประจําอยูใ� นพ้ืนท่ี จํานวน 333 คน คิดเป�นร9อยละ 86.00 รองลงมา ให9ความสําคัญมาก เพราะเห็นว�าเป�น เรื่องใกล9ตัว จํานวน 32 คน คิดเป�นร9อยละ 8.30 และส�วนน9อยท่ีการมองเห็นความสําคัญในการปNองกันไฟป&า ให9ความสําคัญน9อย ไม��สนใจ คิดว�าเป�นเรื่องปกติ จํานวน 22 คน คิดเป�นร9อยละ 5.70 และไม�มีผู9ตอบแบบสอบถามเลือกตอบท่ี ไม�ให9ความสําคัญเลย เพราะไม�เห็นว�าจําเป�นแต�         อย�างใด (ตามลําดับ) 



48   ตารางท่ี 11 จํานวน ร9อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชน ด9านการเตรียมการดับไฟป&า  ด�านการมีส(วนร(วม ของประชาชน X  S.D. ระดับ การมีส(วนร(วม 1.การได9เข9าร�วมรับฟ6งการจัดฝSกอบรมเรื่องการดับไฟป&า 4.36  0.596 มาก 2. การได9เตรียมความพร้อมในการดบัไฟป่า 4.13 1.052 มาก 3. การได9เตรียมการดับไฟป&าโดยเครื่องมือในการทําแนวกันไฟ เช�น ครอบไฟป&า จอบ พร9า และขวาน เป�นต9น 4.60  0.491 มาก 4. การมีการเสนอความคิดในการเตรียมการดับไฟป&า 4.21  0.965 มาก รวม 4.32 0.508 มาก  จากตารางท่ี 11 พบว�า ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชน ให9ความสําคัญเก่ียวกับป6จจัยด9านการเตรียมการดับไฟป&า โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (Χ  = 4.32) เม่ือพิจารณาเป�นรายข9อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน9อย พบว�า ให9ความสําคัญอยู�ในระดับมากทุกองค*ประกอบย�อย และให9ความสําคัญในระดับย�อย คือ การได9เตรียมการดับไฟป&าโดยเครื่องมือในการทําแนวกันไฟ เช�น ครอบไฟป&า จอบ พร9า และขวาน เป�นต9น (Χ  = 4.60) รองลงมา การได9เข9าร�วมรับฟ6งการจัดฝSกอบรมเรื่องการดับไฟป&า (Χ  = 4.36) การมีการเสนอความคิดในการเตรียมการดับไฟป&า (Χ  = 4.21) และการได9เตรียมความพร9อมในการดับไฟป&า (Χ  = 4.13) (ตามลําดับ)          



49  ตารางท่ี 12 จํานวน ร9อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชน ด9านการตรวจหาไฟป&า  ด�านการมีส(วนร(วม ของประชาชน X  S.D. ระดับ การมีส(วนร(วม 3. ด�านการตรวจหาไฟป+า    1.การได9เข9าร�วมอาสาสมัครตรวจหาไฟป&า 4.30  0.645 มาก 2. เม่ือเกิดเหตุไฟไหม9ป&าได9แจ9งเหตุไฟไหม9ป&า 3.86 1.095 มาก 3. การได9มีส�วนร�วมลาดตระเวนตรวจหาไฟ 4.12 1.050 มาก 4. การใช9เครื่องมือในการตรวจหาไฟป&า 4.25 0.658 มาก 5. การมีความรู9ในการตรวจหาไฟโดยใช9ดาวเทียม 2.87 1.028 ปานกลาง  รวม 3.88 0.455 มาก  จากตารางท่ี 12 พบว�า ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชน ให9ความสําคัญเก่ียวกับป6จจัยด9านการตรวจหาไฟป&า โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (Χ  = 3.88) เม่ือพิจารณาเป�นรายข9อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน9อย พบว�า ให9ความสําคัญอยู�ในระดับมาก คือ การได9เข9าร�วมอาสาสมัครตรวจหาไฟป&า (Χ  = 4.30) รองลงมา การใช9เครื่องมือในการตรวจหาไฟป&า (Χ  = 4.25)การได9มีส�วนร�วมลาดตระเวนตรวจหาไฟ (Χ  = 4.12) และเม่ือเกิดเหตุไฟไหม9ป&าได9แจ9งเหตุไฟไห9มป&า (Χ  = 3.86) และให9ความสําคัญอยู�ในระดับปานกลาง คือ การมีความรู9ในการตรวจหาไฟโดยใช9ดาวเทียม (Χ  = 2.87) (ตามลําดับ)           



50  ตารางท่ี 13 จํานวน ร9อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชน ด9านการดับไฟป&า  ด�านการมีส(วนร(วม ของประชาชน X  S.D. ระดับ การมีส(วนร(วม 4. ด�านการดับไฟป+า    1. เม่ือเกิดไฟป&าได9เข9าร�วมดับไฟป&า 3.99  0.952 มาก 2. การได9ชักชวนเพ่ือนบ9านให9เข9าร�วมดําเนินการดับไฟ 3.84 0.948 มาก 3.การได9สละทรัพย*สินส�วนตัวเพ่ือใช9ในการดับไฟ 4.01 1.075 มาก 4. การได9ดําเนินการทําแนวกันไฟ 3.78 1.287 ปานกลาง 5. ขณะทําแนวดับไฟมีเจ9าหน9าท่ีคอยดูแล 3.96 0.838 มาก รวม 3.92 0.573 มาก  จากตารางท่ี 13 พบว�า ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชน ให9ความสําคัญเก่ียวกับป6จจัยด9านการดับไฟป&า โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (Χ  = 3.92) เม่ือพิจารณาเป�นรายข9อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน9อย พบว�า ให9ความสําคัญอยู�ในระดับมาก คือ การได9สละทรัพย*สินส�วนตัวเพ่ือใช9ในการดับไฟ (Χ  = 4.01) รองลงมา เม่ือเกิดไฟป&าได9เข9าร�วมดับไฟป&า (Χ  = 3.99) ขณะทําแนวดับไฟมีเจ9าหน9าท่ีคอยดูแล (Χ  = 3.96) และการได9ชักชวนเพ่ือนบ9านให9เข9าร�วมดําเนินการดับไฟ (Χ  = 3.84) และให9ความสําคัญอยู�ในระดับปานกลาง คือ การได9ดําเนินการทําแนวกันไฟ (Χ  = 3.78) ตามลําดับ  4.5 การทดสอบสมมติฐาน  สมมติฐานข9อท่ี 1.1  เพศแตกต�างกันมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป&าในเขตพ้ืนท่ีองค*การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน แตกต�างกัน  ซ่ึงสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได9ดังนี้ HO = เพศแตกต�างกันมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป&าในเขตพ้ืนท่ีองค*การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ไม�แตกต�างกัน H1 = เพศแตกต�างกันมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป&าในเขตพ้ืนท่ีองค*การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน แตกต�างกัน 



51  ตาราง 14 แสดงการเปรียบเทียบผลการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป&าในเขตพ้ืนท่ีองค*การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามเพศ  ตัวแปรท่ีศึกษา  เพศ T-test for Equality of Means N Mean S.D T Df Sig 1. ด�านการป<องกันไฟป+า ชาย 269 4.23 .490 1.20 385 .230  หญิง 118 4.17 .460 1.25 386  2. ด�านการเตรียมการดับไฟป+า ชาย 269 4.34 .517 0.50 385 .246  หญิง 118 4.28 .486 0.51 386  3.ด�านการตรวจหาไฟป+า ชาย 269 3.89 .454 0.67 385 .725  หญิง 118 3.87 .457 0.67 386  4. ด�านการดับไฟป+า ชาย 269 3.93 .579 0.32 385 .412  หญิง 118 3.88 .558 0.32 386  การมีส(วนร(วมของประชาชนต(อวิธีการควบคุมไฟป+า ชาย 269 4.10 .345 0.73 385 .180  หญิง 118 4.05 .309 0.73 386  หมายเหตุ   Sig < 0.05  พบว�าจากตารางท่ี  14  พบว�า การวิเคราะห*เปรียบเทียบความแตกต�างผลการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป&าในเขตพ้ืนท่ีองค*การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามเพศ พบว�าในภาพรวม พบว�าผลการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป&า มีค�าเท�ากับ .180 ซ่ึงมากกว�า 0.05 แสดงว�ายอมรับสมมติฐานหลัก (HO) ปฎิเสธ สมมติฐานรอง (H1)  หมายความว�า เพศท่ีแตกต�างกันมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป&าในเขตพ้ืนท่ีองค*การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  ไม�แตกต�างกัน    



52   สมมติฐานข9อท่ี 1.2 อายุแตกต�างกันมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป&าในเขตพ้ืนท่ีองค*การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน แตกต�างกัน  ซ่ึงสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได9ดังนี้ HO = อายุแตกต�างกันมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป&าในเขตพ้ืนท่ีองค*การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ไม�แตกต�างกัน H1 = อายุแตกต�างกันมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป&าในเขตพ้ืนท่ีองค*การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน แตกต�างกัน  



53  ตาราง 15  แสดงการเปรียบเทียบผลการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป&าในเขตพ้ืนท่ีองค*การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามอายุ  ตัวแปรที่ศึกษา แหล(งของความแปรปรวน SS df MS F Sig 1. ด�านการป<องกันไฟป+า ระหว�างกลุ�ม 2.348 4 .578 2.576 .037**  ภายในกลุ�ม 89.04 382 .228    รวม 89.38 386    2. ด�านการเตรียมการดับไฟป+า ระหว�างกลุ�ม 1.917 4 .479 1.875 .114  ภายในกลุ�ม 97.66 382 .256    รวม 99.58 386    3.ด�านการตรวจหาไฟป+า ระหว�างกลุ�ม 1.603 4 .401 1.958 .100  ภายในกลุ�ม 78.19 382 .205    รวม 79.80 386    4. ด�านการดับไฟป+า ระหว�างกลุ�ม 1.207 4 .302 .919 .453  ภายในกลุ�ม 125.45 382 .328    รวม 126.654 386    การมีส(วนร(วมของประชาชนต(อวิธีการควบคุมไฟป+า ระหว(างกลุ(ม 1.044 4 .261 2.358 .053  ภายในกลุ(ม 42.279 382 .111   รวม 43.323 386   หมายเหตุ   Sig < 0.05       พบว�าจากตารางท่ี  15  พบว�า การวิเคราะห*เปรียบเทียบความแตกต�างต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป&าในเขตพ้ืนท่ีองค*การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามอายุ มีค�า Sig ท่ีน9อยกว�า 0.05 มี 1 ด9านได9แก� ด9านการปNองกันไฟป&า หมายความว�า อายุท่ีแตกต�างกันมีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนท่ีแตกต�างกัน แต�ในภาพรวม พบว�า มีค�าเท�ากับ .0.053 ซ่ึงมากกว�า 0.05 แสดงว�ายอมรับสมมติฐานหลัก (HO) ปฎิเสธ สมมติฐานรอง (H1)  หมายความว�า อายุท่ีแตกต�างกันมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป&าในเขตพ้ืนท่ีองค*การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ไม�แตกต�างกัน 



54   สมมติฐานข9อท่ี 1.4 ระยะเวลาท่ีอยู�อาศัยท่ีแตกต�างกันมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป&าในเขตพ้ืนท่ีองค*การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน แตกต�างกัน  ซ่ึงสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได9ดังนี้ HO = ระยะเวลาท่ีอยู�อาศัยท่ีแตกต�างกันมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป&าในเขตพ้ืนท่ีองค*การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ไม�แตกต�างกัน H1 = ระยะเวลาท่ีอยู�อาศัยท่ีแตกต�างกันมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป&าในเขตพ้ืนท่ีองค*การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน แตกต�างกัน ตาราง 16 แสดงการเปรียบเทียบผลการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป&าในเขตพ้ืนท่ีองค*การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามระยะเวลาท่ีอยู�อาศัย  ตัวแปรที่ศึกษา แหล(งของความแปรปรวน SS df MS F Sig 1. ด�านการป<องกันไฟป+า ระหว�างกลุ�ม .657 2 .329 1.422 .243  ภายในกลุ�ม 88.720 384 .231    รวม 89.38 386    2. ด�านการเตรียมการดับไฟป+า ระหว�างกลุ�ม 1.244 2 .622 2.430 .089  ภายในกลุ�ม 98.332 384 .256    รวม 99.58 386    3.ด�านการตรวจหาไฟป+า ระหว�างกลุ�ม .025 2 .031 .061 .941  ภายในกลุ�ม 79.77 384 .208    รวม 79.80 386    4. ด�านการดับไฟป+า ระหว�างกลุ�ม .379 2 .190 .577 .562  ภายในกลุ�ม 126.275 384 .329    รวม 126.654 386    การมีส(วนร(วมของประชาชนต(อวิธีการควบคุมไฟป+า ระหว(างกลุ(ม .054 2 .027 2.39 .787  ภายในกลุ(ม 43.2696.275 384 .113   รวม 43.323 386   หมายเหตุ   Sig < 0.05 



55       พบว�าจากตารางท่ี  16  พบว�า การวิเคราะห*เปรียบเทียบความแตกต�างต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป&าในเขตพ้ืนท่ีองค*การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามระยะเวลาท่ีอยู�อาศัย หมายความว�า อายุท่ีแตกต�างกันมีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนท่ีแตกต�างกัน แต�ในภาพรวม พบว�า มีค�าเท�ากับ .787 ซ่ึงมากกว�า 0.05 แสดงว�ายอมรับสมมติฐานหลัก (HO) ปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว�า ระยะเวลาท่ีอยู�อาศัยท่ีแตกต�างกันมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป&าในเขตพ้ืนท่ีองค*การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ไม�แตกต�างกัน  



56  บทที ่5 สรุปผล อภิปราย และข�อเสนอแนะ   จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป"าในเขตพ้ืนท่ีองค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีวัตถุประสงค'เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป"าในเขตพ้ืนท่ีองค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป"าในเขตพ้ืนท่ีองค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน และ              3) เพ่ือศึกษาป4จจัยท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป"าในเขตพ้ืนท่ีองค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จากการศึกษาครั้งนี้ประกอบด6วยกลุ�มตัวอย�าง จํานวน 387 ราย การสร6างเครื่องมือท่ีใช6ในการวิจัยเป9นแบบสอบถามท่ีสร6างข้ึนตามกรอบวัตถุประสงค' ซ่ึงสามารถสรุปผล อภิปลายผล และข6อเสนอแนะแบ�งเป9น 4 ตอน ดังนี้  ตอนท่ี 1  ข6อมูลท่ัวไปของบุคคลของผู6ตอบสอบถาม  ตอนท่ี 2  ความรู6ความเข6าใจเก่ียวกับไฟป"า  ตอนท่ี 3  การรับรู6ข6อมูลข�าวสาร     ตอนท่ี 4  การมีส�วนร�วมของประชาชน     ตอนท่ี 5 การทดสอบสมมติฐาน จากการแจกแบบสอบถาม ได6รับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 387 ชุด จากแบบสอบถามท่ีส�งไป 387 ชุด คิดเป9นร6อยละ 100 และนําข6อมูลมาวิเคราะห'ข6อมูลด6วยคอมพิวเตอร' โดยใช6โปรแกรม SPSS for Window เพ่ือหาค�าสถิติพ้ืนฐาน ได6แก� ค�าร6อยละ และค�าสถิติ   5.1 สรุปผลการวิจัย  ผลการวิเคราะห' การมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป"าในเขตพ้ืนท่ีองค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน สรุปผลได6ดังนี้  5.1.1 ข�อมูลท่ัวไปของบุคคลของผู�ตอบสอบถาม  ผลการวิเคราะห'ข6อมูลท่ัวไปผู6ตอบแบบสอบถามท่ีใช6เป9นกลุ�มตัวอย�างในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 387 คน จําแนกตามเพศกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ เป9นเพศชาย คิดเป9นร6อยละ 69.50 จําแนกตามอายุกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ช�วงอายุ 41 – 50 ปO คิดเป9นร6อยละ 32.60 และจําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต. กลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขต อบต. 31 ปO ข้ึนไป คิดเป9นร6อยละ 66.10   



57   5.1.2 ข�อมูลเก่ียวกับความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับไฟป(า ผลการวิเคราะห'ความรู6ความเข6าใจเก่ียวกับไฟป"าท่ีใช6เป9นกลุ�มตัวอย�างในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 387 คน จําแนกตามไฟป"าคือไฟท่ีเกิดจากสาเหตุใดก็ตามแล6วลุกลามโดยอิสระ ไม�มีการควบคุม ของกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ผู6ตอบแบบสอบถามตอบใช� คิดเป9นร6อยละ 100.00 จําแนกตาม สาเหตุของไฟป"าส�วนใหญ�เกิดจากธรรมชาติ เกิดจากฟRาผ�า อากาศร6อนมาก ๆ ต6นไม6เสียดสีกันทําให6เกิดไฟลุกลาม ของกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ผู6ตอบแบบสอบถามตอบไม�ใช� คิดเป9นร6อยละ 69.80 จําแนกตามสาเหตุของไฟป"าส�วนใหญ�เกิดจากมนุษย' ไม�ระมัดระวังในการดับไฟท่ีจุดข้ึนมาใช6ในป"า ของกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ผู6ตอบแบบสอบถามตอบไม�ใช� คิดเป9นร6อยละ 72.90 จําแนกตามการท่ีประชาชนเผาป"าเพ่ือประโยชน'ต6องการให6เห็ดงอกเพ่ิมข้ึน ของกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ผู6ตอบแบบสอบถามตอบใช� คิดเป9นร6อยละ 62.00 จําแนกตามการท่ีประชาชนเผาป"าเพ่ือประโยชน'    ต6องการให6หญ6าเพ่ิมข้ึนเพ่ือเลี้ยงสัตว' ของกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ผู6ตอบแบบสอบถามตอบใช� คิดเป9นร6อยละ 100.00 จําแนกตามการท่ีประชาชนเผาป"าเพ่ือประโยชน'ต6องการให6พ้ืนท่ีโล�งเตียนเร็วข้ึน ของกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ผู6ตอบแบบสอบถามตอบใช� คิดเป9นร6อยละ 100.00 จําแนกตาม ไฟป"าก�อให6เกิดความเสียหายต�อทรัพยากรธรรมชาติ ของกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ผู6ตอบแบบสอบถามตอบใช� คิดเป9นร6อยละ 100.00 จําแนกตามต6นไม6เล็กถูกทําลายไม�สามารถเจริญเติบโตได6 ของกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ผู6ตอบแบบสอบถามตอบใช� คิดเป9นร6อยละ 100.00 จําแนกตาม ไฟป"าทําลายถ่ินท่ีอยู�อาศัยของสัตว' ของกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ผู6ตอบแบบสอบถามตอบใช� คิดเป9นร6อยละ 100.00 จําแนกตามประชาชนในหมู�บ6านสามารถช�วยปRองกันไฟป"าโดยให6ความร�วมมือกับ เจ6าหน6าท่ีของรัฐควบคุม แจ6งเหตุ และช�วยกันดับไฟป"าไม�ให6ลุกลาม ของกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ผู6ตอบแบบสอบถามตอบใช� คิดเป9นร6อยละ100.00 จําแนกตาม การถางป"าเป9นช�องทางกว6างๆ จะช�วยในการปRองกันการลุกลามของไฟป"า ของกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ผู6ตอบแบบสอบถามตอบใช�       คิดเป9นร6อยละ 77.50 จําแนกตามไฟป"าเกิดได6ตลอดท้ังปOของกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ผู6ตอบแบบสอบถามตอบใช� คิดเป9นร6อยละ 76.50 จําแนกตามไฟป"าสามารถจําแนกได6ตามลักษณะของเชื้อเพลิงท่ีถูกเผาไหม6ได6 3 ชนิด คือ ไฟใต6ดิน  ไฟผิวดิน  ไฟเรือนยอด ของกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ผู6ตอบแบบสอบถามตอบไม�ใช� คิดเป9นร6อยละ 51.70 จําแนกตาม ไฟป"าทําให6ดินเสื่อมคุณภาพ  ปราศจากแร�ธาตุ ของกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ผู6ตอบแบบสอบถามตอบใช� คิดเป9นร6อยละ 98.70 จําแนกตาม ไฟป"าช�วยให6ต6นไม6บางชนิดแตกหน�อใหม�ได6 ของกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุด คือ ผู6ตอบแบบสอบถามตอบใช� คิดเป9นร6อยละ 80.40     



58  5.1.3 การรับรู�ข�อมูลข*าวสาร     ผลการวิเคราะห'การรับรู6ข6อมูลข�าวสาร ท่ีใช6เป9นกลุ�มตัวอย�างในการศึกษาครั้งนี้ จําแนกตามการได6รับความรู6เรื่องไฟป"า การควบคุมไฟป"า ประโยชน'และโทษของไฟป"า จากท่ีมากท่ีสุด ของกลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ� คือ เจ6าหน6าท่ีป"าไม6ในพ้ืนท่ี คิดเป9นร6อยละ 32.30 รองลงมา กํานัน/ผู6ใหญ�บ6าน   คิดเป9นร6อยละ 22.50 อาสาสมัครปRองกันไฟป"า คิดเป9นร6อยละ 19.60 ผู6นําชุมชน คิดเป9นร6อยละ17.30 เพ่ือนบ6าน คิดเป9นร6อยละ 6.50 และส�วนน6อยท่ีการได6รับความรู6เรื่องไฟป"า การควบคุมไฟป"า ประโยชน'และโทษของไฟป"า จากท่ีมากท่ีสุด คือ สมาชิกในครอบครัว คิดเป9นร6อยละ 1.80  ผลการวิเคราะห'การรับรู6ข6อมูลข�าวสาร ท่ีใช6เป9นกลุ�มตัวอย�างในการศึกษาครั้งนี้ จําแนกตามการได6รับทราบข6อมูลข�าวสารเก่ียวกับไฟป"า ของกลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ� คือ เอกสารของทางราชการ      ปRายรณรงค'อ่ืนๆ  คิดเป9นร6อยละ 33.10 รองลงมา ปRายประชาสัมพันธ'ของหน�วยงานราชการ คิดเป9นร6อยละ 27.10 หนังสือพิมพ' คิดเป9นร6อยละ 17.60 โทรทัศน' คิดเป9นร6อยละ 16.80 และส�วนน6อยท่ีการได6รับทราบข6อมูลข�าวสารเก่ียวกับไฟป"า คือ วิทยุ คิดเป9นร6อยละ 5.40 (ตามลําดับ)  ผลการวิเคราะห'การรับรู6ข6อมูลข�าวสาร ท่ีใช6เป9นกลุ�มตัวอย�างในการศึกษาครั้งนี้ จําแนกตามการได6รับข6อมูลข�าวสารเก่ียวกับการควบคุมไฟ ของกลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ� คือ ได6รับเป9นประจํา        คิดเป9นร6อยละ 81.10 รองลงมา บางครั้ง คิดเป9นร6อยละ 10.60 และส�วนน6อยท่ีการได6รับข6อมูลข�าวเก่ียวกับการควบคุมไฟ คือ นานๆ ครั้ง คิดเป9นร6อยละ 8.30 และไม�มีผู6ตอบแบบสอบถามเลือกตอบท่ี ไม�ได6รับเลย (ตามลําดับ)  ผลการวิเคราะห'การรับรู6ข6อมูลข�าวสาร ท่ีใช6เป9นกลุ�มตัวอย�างในการศึกษาครั้งนี้ จําแนกตามการได6รับรู6ประโยชน'เก่ียวกับการควบคุมไฟ ของกลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ� คือ ได6รับเป9นประจํา คิดเป9นร6อยละ 83.20 รองลงมา บางครั้ง คิดเป9นร6อยละ 10.10 และส�วนน6อยท่ีการได6รับรู6ประโยชน'เก่ียวกับการควบคุมไฟ คือ นาน ๆ ครั้ง คิดเป9นร6อยละ 6.70 และไม�มีผู6ตอบแบบสอบถามเลือกตอบท่ี ไม�ได6รับเลย (ตามลําดับ)   ผลการวิเคราะห'การรับรู6ข6อมูลข�าวสารท่ีใช6เป9นกลุ�มตัวอย�างในการศึกษาครั้งนี้ จําแนกตามการได66รับรู6ประโยชน'เก่ียวกับการควบคุมไฟ ของกลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ� คือ ได6รับเป9นประจํา คิดเป9นร6อยละ 81.90 รองลงมา บางครั้ง คิดเป9นร6อยละ 12.70  และส�วนน6อยท่ีการได66รับรู6ประโยชน'เก่ียวกับการควบคุมไฟ คือ นาน ๆ ครั้ง คิดเป9นร6อยละ 5.40 และไม�มีผู6ตอบแบบสอบถามเลือกตอบท่ี ไม�ได6รับเลย (ตามลําดับ)  ผลการวิเคราะห'การรับรู6ข6อมูลข�าวสาร ท่ีใช6เป9นกลุ�มตัวอย�างในการศึกษาครั้งนี้ จําแนกตามการมองเห็นความสําคัญในการปRองกันไฟป"า ของกลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ� คือ ให6ความสําคัญมากท่ีสุด และสนใจติดตามข�าวสารร�วมท้ังให6ความร�วมมือกับเจ6าหน6าท่ีของรัฐท่ีประจําอยู�ในพ้ืนท่ี คิดเป9นร6อยละ 86.00 รองลงมา ให6ความสําคัญมาก  เพราะเห็นว�าเป9น เรื่องใกล6ตัว คิดเป9นร6อยละ 8.30 และ



59 ส�วนน6อยท่ีการมองเห็นความสําคัญในการปRองกันไฟป"า ให6ความสําคัญน6อย ไม��สนใจ คิดว�าเป9นเรื่องปกติ คิดเป9นร6อยละ 5.70 และไม�มีผู6ตอบแบบสอบถามเลือกตอบท่ี ไม�ให6ความสําคัญเลย เพราะไม�เห็นว�าจําเป9นแต�อย�างใด (ตามลําดับ) 5.1.4 การมีส*วนร*วมของประชาชน ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชน พบว�า ให6ความสําคัญเก่ียวกับป4จจัยด6านการปRองกันไฟป"า โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (Χ  = 4.21) เม่ือพิจารณาเป9นรายข6อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน6อย พบว�า ให6ความสําคัญอยู�ในระดับมากทุกองค'ประกอบย�อย และให6ความสําคัญในระดับย�อย คือ ได6ร�วมทํากิจกรรมควบคุมปRองกันไฟป"า (Χ  = 4.37) รองลงมา การได6มีส�วนร�วมทําความสะอาดแนวกันไฟ (Χ  = 4.34) ได6ร�วมคิดและวางแผนในการควบคุมปRองกันไฟป"า (Χ  = 4.25) การได6ร�วมประเมินผลของกิจกรรมควบคุมปRองกันไฟป"า (Χ  = 4.19) การได6มีส�วนร�วมในการสร6างแนวกันไฟ (Χ  = 4.16) และการได6ร�วมทําโครงการควบคุมปRองกันไฟป"า (Χ  = 3.96) (ตามลําดับ) ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชน พบว�า ให6ความสําคัญเก่ียวกับป4จจัยด6านการเตรียมการดับไฟป"า โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (Χ  = 4.32) เม่ือพิจารณาเป9นรายข6อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน6อย พบว�า ให6ความสําคัญอยู�ในระดับมากทุกองค'ประกอบย�อย และให6ความสําคัญในระดับย�อย คือ การได6เตรียมการดับไฟป"าโดยเครื่องมือในการทําแนวกันไฟ เช�น ครอบไฟป"า จอบ พร6า และขวาน เป9นต6น (Χ  = 4.60) รองลงมา การได6เข6าร�วมรับฟ4งการจัดฝYกอบรมเรื่องการดับไฟป"า (Χ  = 4.36) การมีการเสนอความคิดในการเตรียมการดับไฟป"า (Χ  = 4.21) และการได6เตรียมความพร6อมในการดับไฟป"า (Χ  = 4.13) (ตามลําดับ) ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชน พบว�า ให6ความสําคัญเก่ียวกับป4จจัยด6านการตรวจหาไฟป"า โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (Χ  = 3.88) เม่ือพิจารณาเป9นรายข6อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน6อย พบว�า ให6ความสําคัญอยู�ในระดับมาก คือ การได6เข6าร�วมอาสาสมัครตรวจหาไฟป"า     (Χ  = 4.30) รองลงมา การใช6เครื่องมือในการตรวจหาไฟป"า (Χ  = 4.25)การได6มีส�วนร�วมลาดตระเวนตรวจหาไฟ (Χ  = 4.12) และเม่ือเกิดเหตุไฟไหม6ป"าได6แจ6งเหตุไฟไห6มป"า (Χ  = 3.86) และให6ความสําคัญอยู�ในระดับปานกลาง คือ การมีความรู6ในการตรวจหาไฟโดยใช6ดาวเทียม (Χ  = 2.87) (ตามลําดับ) ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชน พบว�า ให6ความสําคัญเก่ียวกับป4จจัยด6านการดับไฟป"า โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (Χ  = 3.92) เม่ือพิจารณาเป9นรายข6อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน6อย พบว�า ให6ความสําคัญอยู�ในระดับมาก คือ การได6สละทรัพย'สินส�วนตัวเพ่ือใช6ในการดับไฟ     (Χ  = 4.01) รองลงมา เม่ือเกิดไฟป"าได6เข6าร�วมดับไฟป"า (Χ  = 3.99) ขณะทําแนวดับไฟมีเจ6าหน6าท่ีคอยดูแล (Χ  = 3.96) และการได6ชักชวนเพ่ือนบ6านให6เข6าร�วมดําเนินการดับไฟ (Χ  = 3.84) และให6ความสําคัญอยู�ในระดับปานกลาง คือ การได6ดําเนินการทําแนวกันไฟ (Χ  = 3.78) ตามลําดับ 



60 5.1.5 การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห'เปรียบเทียบความแตกต�างต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป"าในเขตพ้ืนท่ีองค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามอายุ มีค�า Sig ท่ีน6อยกว�า 0.05 มี 1 ด6านได6แก� ด6านการปRองกันไฟป"า หมายความว�า อายุท่ีแตกต�างกันมีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนท่ีแตกต�างกัน แต�ในภาพรวม พบว�า มีค�าเท�ากับ .0.053 ซ่ึงมากกว�า 0.05 แสดงว�ายอมรับสมมติฐานหลัก (HO) ปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว�า อายุท่ีแตกต�างกันมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป"าในเขตพ้ืนท่ีองค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแบล อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอนไม�แตกต�างกัน การวิเคราะห'เปรียบเทียบความแตกต�างต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป"าในเขตพ้ืนท่ีองค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามระยะเวลาท่ีอยู�อาศัย หมายความว�า อายุท่ีแตกต�างกันมีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนท่ีแตกต�างกัน แต�ในภาพรวม พบว�า มีค�าเท�ากับ .787 ซ่ึงมากกว�า 0.05 แสดงว�ายอมรับสมมติฐานหลัก (HO) ปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว�า ระยะเวลาท่ีอยู�อาศัยท่ีแตกต�างกันมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป"าในเขตพ้ืนท่ีองค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแบล อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอนไม�แตกต�างกัน 5.2  อภิปรายผล จากผลการศึกษา พบว�า ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชน ให6ความสําคัญเก่ียวกับป4จจัยด6านการปRองกันไฟป"า โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก อาจเป9นเพราะประชาชนได6ร�วมทํากิจกรรมควบคุมปRองกันไฟป"า ได6มีส�วนร�วมทําความสะอาดแนวกันไฟ ได6ร�วมคิดและวางแผนในการควบคุมปRองกันไฟป"า การได6ร�วมประเมินผลของกิจกรรมควบคุมปRองกันไฟป"า สอดคล6องกับผลงานวิจัยของ สุภัคจารีย' เชื้อยัง (2553) ได6ศึกษาเรื่อง บทบาทขององค'การบริหารส�วนตําบล ดอนแก6วและประชาชนในการปRองกันและแก6ไขป4ญหาหมอกควัน โดยมีวัตถุประสงค'ในการศึกษา อยู� 3 ประการด6วยกัน คือ 1) เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุของป4ญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีตําบลดอนแก6ว 2) เพ่ือ ศึกษาบทบาทขององค'การบริหารส�วนตําบลดอนแก6วและประชาชนในการปRองกันและแก6ไขป4ญหา หมอกควันและ3) เพ่ือศึกษาถึงป4ญหา อุปสรรค แนวทางในการปRองกันและแก6ไขป4ญหาหมอกควัน ขององค'การบริหารส�วนตําบลดอนแก6ว โดยผู6ศึกษาได6ใช6ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงทําการศึกษา ท้ังจากเอกสารทางวิชาการตลอดจนงานวิจัยท่ีเก่ียวข6องและข6อมูลจากวิจัยภาคสนาม เป9นการ สัมภาษณ'และสังเกตการณ'อย�างมีส�วนร�วมจากกลุ�มตัวอย�างท้ังหมด 35 คนประกอบด6วย ผู6บริหารและ บุคลากรในองค'การบริหารส�วนตําบลดอนแก6ว รวมถึงประชากรในพ้ืนท่ีเขตตําบลดอนแก6วท่ีเป9นผู6นําท้ังท่ีเป9นผู6นําอย�างเป9นทางการและไม�เป9นทางการ โดยใช6วิธีการกําหนดวิธีการสุ�มตัวอย�างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผลการศึกษา พบว�า สาเหตุแลบ

แลบ



61 ของป4ญหาหมอกควันท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีตําบลดอน แก6วนั้นมาจากการเผาขยะในครัวเรือนการเผาไร�นาหลังการเก็บเก่ียวการเผาป"าและจากสาเหตุอ่ืนๆ เช�น ควันจากยานพาหนะ ฝุ"นละอองและควันไฟท่ีลอยมาจากท่ีอ่ืนด6วย โดยองค'การบริหารส�วนตําบลดอนแก6วได6มีบทบาทสําคัญในการปRองกันและแก6ไขป4ญหาหมอกควันทางตรง คือ  มีการตราข6อบัญญัติเก่ียวกับการควบคุมควันไฟและฝุ"นละอองจากการเผามาบังคับใช6การประชาสัมพันธ'ถึงโทษของการเผา และบทบาททางอ6อม คือ การแก6ไขป4ญหาการจัดการขยะในพ้ืนท่ี การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และการส�งเสริมองค'ความรู6เก่ียวกับผลกระทบของป4ญหาหมอกควันในอนาคต ในส�วนของบทบาทของประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นส�วนใหญ�ให6ความร�วมมือกับโครงการขององค'การบริหารส�วนตําบลดอนแก6วดี โดยนํานโยบาย/โครงการ/ข6อปฏิบัติ ท่ีองค'การบริหารส�วนตําบลดอนแก6วมีนั้น ออกมาเผยแพร�ให6ความรู6แก�ประชาชนในท6องท่ี เพ่ือให6รับทราบถึงข6อมูล ข�าวสารท่ีเก่ียวข6องกับ ป4ญหาหมอกควันและวิธีการปRองกันและแก6ไขป4ญหาหมอกควันด6วย อีกท้ังยังมีการแสดงความคิดเห็น/ข6อเสนอให6แก�ผู6บริหารและบุคลากรขององค'การบริหารส�วนตําบลดอนแก6วในบางส�วนเพ่ือนําไปพิจารณากําหนดออกมาเป9นแผนงาน/นโยบายท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีของตน ป4ญหา อุปสรรค แนวทางในการปRองกันและแก6ไขป4ญหาหมอกควัน คือ ประชาชนบางส�วนยังไม�ได6เข6ามามีส�วนร�วม เก่ียวกับโครงการท่ีองค'การบริหารส�วนตําบลดอนแก6วจัดทําไว6 โดยเฉพาะประชาชนท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีบ6าน จัดสรร อีกท้ังยังขาดแคลนบุคลากรในด6านนี้ ทําให6การทํางานยังไม�ท่ัวถึงประชาชนทุกกลุ�มและบาง โครงการก็ขาดการประสานงานอย�างต�อเนื่องโดยผู6ศึกษาได6มีข6อเสนอแนะถึงแนวทางในแก6ไข จากผลการศึกษา พบว�า ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชน ให6ความสําคัญเก่ียวกับป4จจัยด6านการเตรียมการดับไฟป"า โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก อาจเป9นประชาชนได6เตรียมการดับไฟป"าโดยเครื่องมือในการทําแนวกันไฟ เช�น ครอบไฟป"า จอบ พร6า และขวาน  รวมถึงการได6เข6าร�วมรับฟ4งการจัดฝYกอบรมเรื่องการดับไฟป"า การมีการเสนอความคิดในการเตรียมการดับไฟป"า และการได6เตรียมความพร6อมในการดับไฟป"า  สอดคล6องกับผลงานวิจัยของ ไพรัช  ตระการศิรินนท'และคณะ (2553) ได6ทําการวิจัยในโครงสร6างความเข6มแข็งแก�ชุมชนในการแก6ไขป4ญหาหมอกควัน : กิจกรรมการพัฒนาชุมชนเป9นแหล�งเรียนรู6การแก6ไขป4ญหา มลภาวะหมอกควันในชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค'ในการศึกษารวม 5 ประการ คือ 1) คัดเลือกชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหม�ท่ีมีความเสี่ยงต�อการเกิดป4ญหาวิกฤติหมอกควันสูงและเป9นชุมชนท่ีมีศักยภาพ จํานวน 50 พ้ืนท่ี 2) ศึกษาและเสนอรูปแบบทางเลือกแก�เกษตรกรรวมถึงประชาชนในชุมชน ในการใช6เทคโนโลยีเพ่ือการแก6ไขป4ญหาหมอกควันท่ีเหมาะสมกับสภาพชุมชน 3) จัดหา อุปกรณ'และครุภัณฑ'ต�างๆ ท่ีจําเป9นสําหรับโครงการในการน าเทคโนโลยีท่ีเลือกใช6พัฒนาหน�วย ถ�ายทอดองค'ความรู6ตามรูปแบบทางเลือก และใช6ในการจัดสัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการและการทํา Focus Group 4) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับความรู6และวิธีปฏิบัติในการนําอุปกรณ'หรือเครื่องมือ ต�าง ๆ ท่ีจําเป9นสําหรับเทคโนโลยีท่ีเลือกใช6 และ 5) จัดกิจกรรมส�งเสริมการสร6างความเข6มแข็งแก� ตําบล หมู�บ6าน/ชุมชน ในลักษณะเครือข�าย (Network) ในการปRองกันและแก6ไข



62 ป4ญหาวิกฤติหมอกควัน ซ่ึงเป9นการวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ีใช6วิธีการสนทนากลุ�ม (Focus Group) การจัดเวทีสาธารณะ ประชุมรับฟ4งความคิดเห็น (Public Forum) การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และการสังเกต (Observe) สภาพความเป9นจริงในพ้ืนท่ีภาคสนาม การศึกษาจากเอกสาร การสังเคราะห'องค'ความรู6และถอดบทเรียนต�าง ๆ เพ่ือสรุปเสนอรูปแบบทางเลือกในการจัดการกับป4ญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีชุมชน จากนั้นจึงจัดให6มีโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางเลือกใหม�ในการแก6ไขป4ญหาหมอกควันให6กับ กลุ�มเปRาหมายผู6นําชุมชนจํานวน 400 คน และเยาวชนจํานวน 400 คน ในโครงการฯ จาก 50 ชุมชน ท่ี ได6รับคัดเลือกเข6าร�วมเป9นเครือข�ายแหล�งเรียนรู6  โดยได6มีการเสนอรูปแบบทางเลือก (Alternative models) ต�าง ๆ ในการแก6ไขป4ญหาหมอกควันรวมท้ังหมด 20 รูปแบบทางเลือก   จากผลการศึกษา พบว�า ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนให6ความสําคัญเก่ียวกับป4จจัยด6านการตรวจหาไฟป"า โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก อาจเป9นเพราะการได6เข6าร�วมอาสาสมัครตรวจหาไฟป"า การใช6เครื่องมือในการตรวจหาไฟป"า การได6มีส�วนร�วมลาดตระเวนตรวจหาไฟ และเม่ือเกิดเหตุไฟไหม6ป"าได6แจ6งเหตุไฟไหม6ป"า สอดคล6องกับผลงานวิจัยของ มงคล รายะนาคร (2553) ได6กล�าวถึง แนวทางในอนาคตสําหรับจังหวัดเชียงใหม� และภาคเหนือของไทยในเอกสารวิชาการชุดความรู6นโยบายสาธารณะเรื่องหมอกควันและมลพิษทาง อากาศในจังหวัดเชียงใหม� เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเชียงใหม�เป9นแอ�งกระทะ มีภูเขาล6อมรอบ และสภาพความกดอากาศสูงในช�วงปลายฤดูหนาวเข6าสู�ฤดูแล6งในแต�ละปOผนวกกับไฟป"า การเผาในท่ีโล�ง รวมท้ังการปล�อยอากาศเสียจากยวดยานพาหนะและอุตสาหกรรมต�างๆ ซ่ึงนับวันมี แต�ทวีจํานวนข้ึน ซ่ึงเป9นสาเหตุสําคัญของป4ญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม� การแก6ไขป4ญหาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป9นเรื่องท่ีเก่ียวข6องกับวิถีชีวิต และวิธีปฏิบัติ จึงเป9นเรื่องท่ีต6องใช6เวลา และต6องอาศัยความร�วมมือจากทุกภาคส�วน นอกจากนี้ สภาพภูมิประเทศท่ีแตกต�างกัน อันได6แก� พ้ืนท่ีสูงท่ีดอนและพ้ืนท่ีราบ ทําให6ต6องอาศัยมาตรการด6านเทคโนโลยี มาตรการทาง กฎหมาย มาตรการทางสังคม และมาตรการจูงใจในการแก6ไขป4ญหาท่ีแตกต�างกัน โดยจําเป9นต6องมี แนวทางในการปRองกันแก6ไขป4ญหาเหล�านี้ในลักษณะบูรณาการ และได6รับความร�วมมือจากทุกภาคส�วน ท้ังนี้มาตรการในอนาคตสําหรับการปRองกันและแก6ไขป4ญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศในเชียงใหม� น�าจะประกอบด6วยมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว มาตรการระยะสั้น และ ระยะกลาง เช�น การสร6างความรู6ความเข6าใจและปลูกจิตสํานึกเก่ียวกับป4ญหาหมอกควันโดยทํางาน ร�วมกับกลุ�มเครือข�ายต�าง ๆ การส�งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือเป9นทางเลือก การเพ่ิมจํานวนเครื่อง โม�หรือย�อยเศษวัสดุพืช เพ่ือนํามาทําปุyยหมักและลดการเผาการสํารวจ สร6างฐานข6อมูลและแผนท่ีเสียงภัยของพ้ืนท่ีท่ีจะเกิดไฟป"าและการเผาในท่ีโล�ง การใช6มาตรการทางกฎหมาย การส�งเสริมให6เกษตรกร ปลูกไม6เศรษฐกิจโตเร็วแทนการปลูกข6าวโพดและพืชไร�อ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีป"า การจัดสรรงบประมาณในรูปงบอุดหนุนเฉพาะกิจให6แก�องค'กรปกครองส�วนท6องถ่ินในการจัดทําโครงการผลิตพลังงานทดแทน จาก



63 วัสดุเหลือใช6ทางการเกษตรและการทา ปุyยชีวภาพหรือเกษตรอินทรีย' การบูรณการการทา งานของ หน�วยงานต�าง ๆ เพ่ือให6มีเอกภาพในการแก6ไขป4ญหาการเผาในท่ีโล�ง รวมท้ังการจัดการประกวด องค'กรปกครองส�วนท6องถ่ิน และชุมชนท่ีมีผลการดําเนินการดีเด�นด6านการลดการเผา และนําเรื่องนี้มาเป9นเกณฑ'ในการจัดสรรงบประมาณ จากผลการศึกษา พบว�า ระดับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชน ให6ความสําคัญเก่ียวกับป4จจัยด6านการดับไฟป"า โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก อาจเป9นเพราะประชาชนได6สละทรัพย'สินส�วนตัวเพ่ือใช6ในการดับไฟ เม่ือเกิดไฟป"าได6เข6าร�วมดับไฟป"าขณะทําแนวดับไฟมีเจ6าหน6าท่ีคอยดูแล และการได6ชักชวนเพ่ือนบ6านให6เข6าร�วมดําเนินการดับไฟ สอดคล6องกับผลงานวิจัยของ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2552) การจัดลําดับความสําคัญของ สถานการณ'ป4ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล6อมของประเทศโดยการสํารวจทัศนคติของ ประชาชนและการดําเนินงานขององค'กรปกครองส�วนท6องถ่ินพบว�าป4ญหาวิกฤติของสังคมไทยท่ีประชาชนให6ความสําคัญในห6าลําดับแรกไม�มีป4ญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติหรือ ป4ญหามลพิษเลย (ประชาชนจัดให6ป4ญหามลพิษและป4ญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เป9นป4ญหาวิกฤติของสังคมในลําดับท่ีเจ็ดและแปด) ท้ังนี้อาจด6วยเหตุผลท่ีว�าประชาชนให6ความสําคัญ กับป4ญหาเรื่องปากท6อง และป4ญหาท่ีกระทบโดยตรงต�อการดําเนินชีวิตประจําวันเป9นหลัก ประกอบกับผลกระทบท่ีเกิดจากป4ญหาสิ่งแวดล6อมมักจะใช6ระยะเวลายาวนานกว�าจะปรากฏให6เห็นเป9น รูปธรรมชัดเจน แม6แต�ป4ญหาผลกระทบท่ีเกิดจากการปนเปz{อนของสารเคมีในอาหารหรือการปนเปz{อน ของมลพิษในสิ่งแวดล6อมท่ีส�งผลกระทบต�อสุขภาพของประชาชนโดยตรง ก็ยังต6องใช6ระยะเวลายาวนานกว�าจะปรากฏอาการของโรค ซ่ึงกว�าจะรู6ตัวก็แก6ไขไม�ทัน หรืออาจจะต6องสูญเสียงบประมาณ มหาศาลในการแก6ไขป4ญหา และจากคําถามท่ีว�า “หากเกิดป4ญหาสิ่งแวดล6อมข้ึนในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีท�าน อยู�อาศัยท�านคิดว�าจะไปร6องเรียนท่ีใคร” กล�าวโดยสรุป คือ เริ่มต6นจากการปRองกันมิให6เกิดไฟป"า โดยศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดไฟป"าในแต�ละท6องท่ี แล6ววางแผนปRองกันหรือกําจัดสาเหตุนั้นเสีย หากได6ผลไฟป"าก็ไม�เกิด แต�โดยทางปฏิบัติแล6วแม6จะมีการปRองกันดี อย�างไรก็ตาม ไฟป"าก็ยังมีโอกาสเกิดข้ึนได6 ฉะนั้นจึงต6องกําหนดมาตรการอ่ืน ๆ ตามมา คือ การเตรียม การดับไฟป"า การตรวจหาไฟ การจัดองค'กรดับไฟป"า เม่ือมีไฟป"าเกิดข้ึนและการดึงชุมชนให6เข6ามามีส�วนร�วมในการควบคุมไฟป"าโดยหน�วยงานาครัฐ เพ่ือให6ชุมชนได6มีความรู6 ความเข6าใจในการจัดการอย�างูกต6อง รวมท้ังเป9นการให6ความสําคัญต�อชุมชนในการท่ีจะเข6ามาช�วยกันรักษาทรัพยากรป"าไม6ในฐานะผู6มีส�วนได6ส�วนเสีย และเป9นเจ6าของทรัพยากรนั้นร�วมกัน     



64 5.3 ข�อเสนอแนะ จากการศึกษาเรื่อง การมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป"าในเขตพ้ืนท่ีองค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีข6อเสนอแนะดังนี้ ป/ญหาท่ีพบจากการศึกษา 1. จากการศึกษา พบว�า ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ มีการดูแลปRองกันไฟป"าอย�างไม�เป9นกิจลักษณะ เช�น ใช6เพียงก่ิงไม6 หรือจอบเสียม ใช6ตบสลัดก้ันไฟไม�ให6ลุกลาม เพ่ือกันพ้ืนท่ีสวน ไร�นาของตนเอง แต�ภายหลังจากหน�วยงานของภาครัฐเข6าไป และได6นํากิจกรรมเก่ียวกับการควบคุมไฟป"า เช�น การทําแนวกันไฟ การทําความสะอาดแนวกันไฟ การอบรมอาสาสมัครปRองกันไฟป"ามากข้ึน ซ่ึงเป9นกิจกรรมท่ีมีรูปแบบจัดการท่ีเป9นข้ันตอนชัดเจนให6ชุมชนเข6าร�วมทํากิจกรรมกับหน�วยงานราชการ จากนั้นได6นําไปสู�การสร6างแนวกันไฟในพ้ืนท่ีป"าตามแนวเขตชุมชน 2. จากการศึกษา พบว�า ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ ไม�ได6เข6ามาร�วมกิจกรรมเก่ียวกับการควงบคุมไฟป"ามากนัก เนื่องจากกิจกรรมบางอย�างต6องใช6เวลาติดตามและไม�มีค�าตอบแทน เช�น การลาดตระเวนปRองกันการลักลอบเผาป"า ต6องใช6ระยะเวลาตลอดวันและต�อเนื่องตลอดฤดูไฟป"าเพ่ือเฝRาติดตามและรายงานผล ซ่ึงหากชาวบ6านปฏิบัติกิจกรรมดังกล�าวก็จะเสียเวลาประกอบอาชีพหลักของตนเอง 3. จากการศึกษา พบว�า ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ บางส�วนมีความคิดเห็นว�าไฟป"ามีผลดีต�อการทําให6เห็ดงอก หรือหน�อไม6ข้ึน จึงไม�เห็นความสําคัญของกิจกรรมการควบคุมไฟป"า 4. จากการศึกษา พบว�า การมีส�วนร�วมของประชาชนในการร�วมทํากิจกรรมการควบคุมไฟป"าโดยเฉพาะกิจกรรมการลาดตระเวนหาข�าวไฟป"า การประชาสัมพันธ' และการแจ6งเหตุไฟป"า มีน6อยกว�ากิจกรรมอ่ืน ๆ   



65 ข�อเสนอแนะแนวทางการแก�ป/ญหา 1. ในการมีส�วนร�วมในกิจกรรมควบคุมไฟป"า ควรขอความร�วมมือในชุมชนเข6ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมต�าง ๆ ท่ีหน�วยงานราชการปฏิบัติอยู�เพ่ิมข้ึน เช�น การลาดตระเวนตรวจหาไฟป"า การแจ6งเหตุไฟป"า เพ่ือให6ชุมชนเกิดความเข6าใจในการปฏิบัติงานของหน�วยงานราชการท่ีมีความยากลําบากและมีกําลังคนไม�เพียงพอ  2. ในการขอความร�วมมือกับชุมชน ภาครัฐควรท่ีจะมีการจัดงบประมาณเบ้ียเลี้ยงค�าตอบแทนให6แก�ชาวบ6าน โดยจัดให6เพียงพอและเหมาะสมกับการเสียสละเวลาในการประกอบอาชีพหลักของตนเองมาช�วยปRองกันรักษาป"าไม6ให6ปลอดภัยจากไฟป"า 3. ควรมีการจัดทําแนวเขตกันชน รอบพ้ืนท่ีป"าท่ีติดเขตหมู�บ6าน เพ่ือกันการลุกลามของไฟป"า และสร6างความเสียหายแก�พืชผลทางการเกษตรในพ้ืนท่ีทํากินของชุมชน 4. ควรมีการสร6างความรู6ความเข6าใจในเรื่องไฟป"าท่ีถูกต6องแก�ชุมชนต�าง ๆ ท่ีมีพ้ืนท่ีติดกัน     เพ่ือสร6างเครือข�ายการปRองกันป4ญหาไฟป"าอย�างมีประสิทธิผลมากข้ึน  5.4 ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต*อไป  5.4.1 ควรท่ีจะมีการศึกษาการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อวิธีการควบคุมไฟป"าในเขตพ้ืนท่ีองค'การบริหารส�วนตําบลอ่ืนๆ ข6างเคียง หรือ เขตอ่ืนๆ ขององค'การบริหารส�วนตําบล ในจังหวัดแม�ฮ�องสอน ร�วมด6วย เพ่ือเป9นการศึกษาเปรียบเทียบผลการศึกษาวิจัย และพัฒนางานวิจัยในลําดับต�อไป               5.4.2 ในการศึกษาวิจัยครั้งต�อไปควรท่ีจะมีการศึกษาถึงบทบาทของชุมชนในการมีส�วนร�วมในกิจกรรมควบคุมไฟป"าขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน เพ่ือศึกษาถึงระดับการมีบทบาทของชุมชนในการมีส�วนร�วมในกิจกรรมควบคุมไฟป"าขององค'การบริหารส�วนตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน และเพ่ือพัฒนางานวิจัยในลําดับต�อไป  



66  บรรณานุกรม  กรมป��าไม
. 2539 คําส่ังกรมป�าไม� ท่ี1738 2539 ลงวันท่ี18 กันยายน พ.ศ. 2539 เรื่องโอน.   หน#วยป$องกันรักษาป�าไปสังกัดสํานักงานป�าไม
จังหวัด. กรมป�าไม
, กรุงเทพฯ.  โกวิท  ไชยเมือง (2543)  การมีส�วนร�วมของประชาชนในการอนุรักษ�ทรัพยากรน้ํา.   กรณีศึกษาตําบลเวียงอําเภอเชียงคําจังหวัดพะเยา.วิทยานิพนธ3ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการมนุษย3กับสิ่งแวดล
อมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม#. ฉลาดชาย  รมิตานนท3  (2536). ป�าไม�สังคมกับการพัฒนาชนบท.กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร3  แห#งประเทศไทย. ชวาล  แพรัตกุล.  (2526).  เทคนิคการวัดผล.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช ชูศักด์ิ  วิทยาภัค (2546) โครงการวิจัยประวัติศาสตร3การต#อสู
เพ่ือการเข
าถึงทรัพยากรของ  คนเมืองน#าน.กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย นเรศ  สงเคราะห3สุข. (2541). จากแนวคิดสู�การปฏิบัติ.เชียงใหม#: สํานักงานโครงการพัฒนาท่ีสูงไทย-เยอรมัน. นิวัติ เรืองพานิช. (2531). คนกับป�าไม�.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร3 คณะวนศาสตร3   ภาควิชาอนุรักษวิทยา นิวัติ เรืองพานิช (2541).การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ.กรุงเทพฯ: เฉลิมชาญการพิมพ3. บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2531. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร 3. กรุงเทพฯ : สามเจริญพานิช. พจนารถ  กรึงไกร (2545) การมีส�วนร�วมขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินกับชุมชนในการจัดการ  แหล�งท�องเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม : กรณีศึกษา ตําบลโป�งงาม อําเภอแม�สาย   จังหวัดเชียงราย.มหาวิทยาลัยเชียงใหม# . ไพรัช  ตระการศิรินนท3 และคณะ (2553). การวิจัยในโครงสร�างความเข�มแข็ง แก�ชุมชน  ในการแก�ไขป7ญหาหมอกควัน: กิจกรรมการพัฒนาชุมชนเป9นแหล�งเรียนรู�การแก�ไขป7ญหา  มลภาวะหมอกควันในชุมชน. คณะสังคมศาสตร3, มหาวิทยาลัยเชียงใหม#. มงคล รายะนาคร (2553) หมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม�. เอกสารวิชาการ:    ชุดความรู�นโยบายสาธารณะ สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม#  แผนงานสร
างเสริมการเรียนรู
กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพ่ือการพัฒนานโยบายสาธารณะ  (นสธ.) สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร
างเสริมสุขภาพ (สสส.).   



67  บรรณานุกรม (ต�อ)  รัชฎาพร พิละกันธา (2555). การมีส�วนร�วมของชุมชนในการแก�ไขป7ญหาหมอกควัน ในตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม�. วิทยานิพนธ3. บัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย.            คณะรัฐประศาสนศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม# รัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักรไทย (2540) ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 286 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน            พ.ศ. 2515 วิชัย  สกุณา (2541)  การมีส�วนร�วมของประชาชนในการฟ>?นฟูภูมิทัศน�ตล่ิงสองฝ7@งแม�น้ําปAง ภายใน เขตเทศบาลนครเชียงใหม�. เชียงใหม� : มหาวิทยาลัยเชียงใหม# . ศิริ  อัคคะอัคร และคณะ (2543) ไฟป�าไทยการปBองกันและควบคุมภัยธรรมชาติไทยการปBองกันและ ควบคุม.กรุงเทพ: สํานักงานควบคุมไฟป�า. ศุทธินี ดนตรี (2557). การลดปริมาณเช้ือเพลิงด�วยการจัดการเชิงปฏิบัติการอย�างมีส�วนร�วม  เพ่ือลดจํานวนไฟป�า: กรณีศึกษาตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม�.                 คณะสังคมศาสตร3, มหาวิทยาลัยเชียงใหม#. สมเกียรติ  กาต๊ิบ (2542) การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดการปBองกันและควบคุมไฟป�าใน เขตพ้ืนท่ีป�าสงวนแห�งชาติ: กรณีศึกษา ตําบลอ�างทอง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา. มหาวิทยาลัยเชียงใหม#. สมเกียรติ  ผาสุกวงษ33 (2543) การมีส�วนร�วมของเกษตรกรในการจัดการน้ําจากอ�างเก็บน้ําของ            รพช.ท�องท่ีอําเภอล้ีจังหวัดลําพนู.การค
นคว
าแบบอสิระศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา           การจัดการมนุษย3กับสิ่งแวดล
อม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม#. สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย(2552). สถานการณ�ป7ญหาทรัพยากรธรรมชาติและ        ส่ิงแวดล�อมของประเทศ. การวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. รายงานวิจัย. สุกัญญา  เรือนสอน (2543) กระบวนการมีส�วนร�วมของชุมชนรอบกวEานพะเยาในการปBองกัน   การบุกรุกพ้ืนท่ีสาธารณะ.  วทิยานิพนธ3ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาการจัดการมนุษย3 กับสิ่งแวดล
อม, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม#. อภิชัย  พันธเสน (2539) เทคโนโลยีกับการพัฒนาป�าชุมชน.กรุงเทพฯ:   อมรินทร3พริ้นต้ิงแอนต3 พัลลิซซ่ิง.   อภินันท3  ปลอดเปลี่ยว และคณะ (2537) คู�มือการปฏิบัติงานการปBองกันรักษาป�ากรุงเทพฯ :  สํานักปBองกันและปราบปราม.กรุงเทพฯ: คณะวนศาสตร3มหาวิทยาลัย อํานวย  คอวานิช (2528) . วนศาสตร�ชุมชน.คณะวนศาสตร3มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร3, กรุงเทพฯ.   



ภาคผนวก  



 ภาคผนวก ก : แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 



  แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย เร่ือง : การมีส�วนร�วมของประชาชนในการควบคุมไฟป$าในเขตพ้ืนที่องค(การบริหารส�วน ตําบลแม�สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน คําช้ีแจง  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาป�ญหาและอุปสรรคการมีส$วนร$วมของประชาชนในการควบคุมไฟป+าในเขตพ้ืนท่ีองค�การบริหารส$วนตําบลแม$สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม$ฮ$องสอน และเพ่ือการพัฒนาการดับไฟป+าการมีส$วนร$วมของประชาชนในการควบคุมไฟป+าในเขตพ้ืนท่ีองค�การบริหารส$วนตําบลแม$สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม$ฮ$องสอน  แบบสอบถามเป2นเรื่องเก่ียวกับความคิดเห็นของท$านในประเด็นต$างๆ ท่ีเก่ียวข5องกับระดับการมีส$วนร$วมของประชาชนในด5านต$างๆของท$าน โดยแบบสอบถามชุดนี้แบ$งเป2น 5 ตอน ดังนี้   ตอนท่ี 1  ข5อมูลเก่ียวกับลักษณะข5อมูลท่ัวไป   ตอนท่ี 2  ความรู5ความเข5าใจเก่ียวกับไฟป+า  ตอนท่ี 3  การรับรู5ข5อมูลข$าวสาร     ตอนท่ี 4   การมีส$วนร$วมของประชาชน    ตอนท่ี 5   ข5อมูลเก่ียวกับป�ญหาและข5อเสนอแนะ  ดังนั้น ผู5วิจัยใคร$ขอความอนุเคราะห�จากท$านในการให5ข5อมูลท่ีเป2นจริง และสอดคล5องกับ ความเป2นจริง เพ่ือผู5วิจัยจะได5นําข5อมูลท่ีได5รับจากท$าน มาใช5เป2นแนวทางเบ้ืองต5นในการควบคุมไฟป+าในเขตพ้ืนท่ีองค�การบริหารส$วนตําบลแม$สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม$ฮ$องสอน เพ่ือใช5เป2นแนวทางในการบริหารงานอย$างมีประสิทธิภาพและสนองตอบ ต$อป�ญหาความต5องการของประชาชนต$อไป ผู5วิจัยจึงใคร$ขอขอบพระคุณผู5ตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ด5วย      ขอบพระคุณท่ีให/ข/อมูลไว/ ณ โอกาสนี้     



 ตอนท่ี 1 ข/อมูลท่ัวไปของผู/ตอบแบบสอบถาม คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย         ใน      หรือเติมข5อความลงในช$องว$างให5ตรงกับตัวท$าน 1.สถานภาพ         ชาย           หญิง     2.อายุ        20 – 30 ปD             31 – 40 ปD      41 – 50 ปD                             51 – 60 ปD             มากกว$า 60 ปD ข้ึนไป 3. ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู$ในเขต อบต.        เวลา 1 – 20 ปD                               เวลา 21 – 30 ปD                     เวลา 31 ปD  ข้ึนไป     ตอนท่ี 2 ข/อมูลเก่ียวกับความรู/ความเข/าใจเก่ียวกับไฟป$า คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย         ในช$องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท$านมากท่ีสุด ความรู/ความเข/าใจเก่ียวกับไฟป$า ใช� ไม�ใช� 1.   ไฟป+าคือไฟท่ีเกิดจากสาเหตุใดก็ตามแล5วลุกลามโดยอิสระ  ไม$มีการควบคุม   2.   สาเหตุของไฟป+าส$วนใหญ$เกิดจากธรรมชาติ  เกิดจากฟFาผ$า อากาศร5อนมากๆ ต5นไม5เสียดสีกันทําให5เกิดไฟลุกลาม   3.   สาเหตุของไฟป+าส$วนใหญ$เกิดจากมนุษย�  ไม$ระมัดระวังในการดับไฟท่ีจุดข้ึนมาใช5ในป+า   4.   การท่ีประชาชนเผาป+าเพ่ือประโยชน�ต5องการให5เห็ดงอกเพ่ิมข้ึน     5.   การท่ีประชาชนเผาป+าเพ่ือประโยชน�ต5องการให5หญ5าเพ่ิมข้ึนเพ่ือเลี้ยงสัตว�   6.   การท่ีประชาชนเผาป+าเพ่ือประโยชน�ต5องการให5พ้ืนท่ีโล$งเตียนเร็วข้ึน      7.   ไฟป+าก$อให5เกิดความเสียหายต$อทรัพยากรธรรมชาติ   8.   ต5นไม5เล็กถูกทําลายไม$สามารถเจริญเติบโตได5   9.   ไฟป+าทําลายถ่ินท่ีอยู$อาศัยของสัตว�   10.  ประชาชนในหมู$บ5านสามารถช$วยปFองกันไฟป+าโดยให5ความร$วมมือกับ เจ5าหน5าท่ีของรัฐควบคุม แจ5งเหตุ และช$วยกันดับไฟป+าไม$ให5ลุกลาม   11.  การถางป+าเป2นช$องทางกว5างๆจะช$วยในการปFองกันการลุกลามของไฟป+า      71 



 ความรู/ความเข/าใจเก่ียวกับไฟป$า ใช� ไม�ใช� 12. ไฟป+าเกิดได5ตลอดท้ังปD   13. ไฟป+าสามารถจําแนกได5ตามลักษณะของเชื้อเพลิงท่ีถูกเผาไหม5ได5 3 ชนิด คือ ไฟใต5ดิน  ไฟผิวดิน  ไฟเรือนยอด   14. ไฟป+าทําให5ดินเสื่อมคุณภาพ  ปราศจากแร$ธาตุ   15. ไฟป+าช$วยให5ต5นไม5บางชนิดแตกหน$อใหม$ได5    ตอนท่ี  3   การรับรู/ข/อมูลข�าวสาร    คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย         ในช$องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท$านมากท่ีสุด  1.  ท�านได/รับความรู/เรื่องไฟป$า  การควบคุมไฟป$า  ประโยชน(และโทษของไฟป$า  จากท่ีมากท่ีสุด                   เจ5าหน5าท่ีป+าไม5ในพ้ืนท่ี     กํานัน / ผู5ใหญ$บ5าน     สมาชิกในครอบครัว     ผู5นําชุมชน     อาสาสมัครปFองกันไฟป+า     เพ่ือนบ5าน     อ่ืนๆ ระบุ..................................................  2.  ท�านได/รับทราบข/อมูลข�าวสารเก่ียวกับไฟป$าจากท่ีใด     วิทยุ    โทรทัศน�    หนังสือพิมพ�    ปFายประชาสัมพันธ�ของหน$วยงานราชการ    เอกสารของทางราชการ  ปFายรณรงค�อ่ืนๆ    อ่ืนๆ ระบุ..................................................  3.  ท�านได/รับข/อมูลข�าวสารเก่ียวกับการควบคุมไฟมากน/อยเพียงใด    ได5รับเป2นประจํา    บางครั้ง    นานๆ  ครั้ง    ไม$ได5รับเลย   72 



 4.  ท�านได/รับรู/ประโยชน(เก่ียวกับการควบคุมไฟมากน/อยเพียงใด    ได5รับเป2นประจํา    บางครั้ง    นานๆ  ครั้ง    ไม$ได5รับเลย 5.  ท�านได/รับรู/โทษเก่ียวกับการควบคุมไฟมากน/อยเพียงใด    ได5รับเป2นประจํา    บางครั้ง    นานๆ  ครั้ง    ไม$ได5รับเลย  6.  ท�านมองเห็นความสําคัญในการป<องกันไฟป$าอย�างไร   ให5ความสําคัญมากท่ีสุด และสนใจติดตามข$าวสาร ร$วมท้ังให5ความร$วมมือกับเจ5าหน5าท่ีของรัฐท่ี  ประจําอยู$ในพ้ืนท่ี   ให5ความสําคัญมาก  เพราะเห็นว$าเป2นเรื่องใกล5ตัว    ให5ความสําคัญน5อย  ไม$สนใจ  คิดว$าเป2นเรื่องปกติ    ไม$ให5ความสําคัญเลย  เพราะไม$เห็นว$าจําเป2นแต$อย$างใด  ตอนท่ี 4 การมีส�วนร�วมของประชาชน คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย         ในช$องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท$านมากท่ีสุด  ด/านการมีส�วนร�วมของประชาชน ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชน น/อยท่ีสุด น/อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด ด/านการป<องกันไฟป$า      1.  ท$านได5มีส$วนร$วมในการสร5างแนวกันไฟ      2.  ท$านได5มีส$วนร$วมทําความสะอาดแนวกันไฟ      3.  ท$านได5ร$วมคิดและวางแผนในการควบคุมปFองกันไฟป+า      4.  ท$านได5ร$วมทําโครงการควบคุมปFองกันไฟป+า      5.  ท$านได5ร$วมทํากิจกรรมควบคุมปFองกันไฟป+า      6. ท$านได5ร$วมประเมินผลของกิจกรรมควบคุมปFองกันไฟป+า      7. อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................................      73 



 ด/านการมีส�วนร�วมของประชาชน ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชน น/อยท่ีสุด น/อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด ด/านการเตรียมการดับไฟป$า      1.ท$านได5เข5าร$วมรับฟ�งการจัดฝMกอบรมเรื่องการดับ ไฟป+า      2. ท$านได5เตรียมความพร้อมในการดบัไฟป่า      3. ท$านได5เตรียมการดับไฟป+าโดยเครื่องมือในการทําแนวกันไฟ เช$น ครอบไฟป+า จอบ พร5า และขวาน  เป2นต5น      4. ท$านมีการเสนอความคิดในการเตรียมการดับไฟป+า      5. อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................................      ด/านการตรวจหาไฟป$า      1.ท$านได5เข5าร$วมอาสาสมัครตรวจหาไฟป+า      2. เม่ือเกิดเหตุไฟไหม5ป+าท$านได5แจ5งเหตุไฟไหม5ป+า      3. ท$านได5มีส$วนร$วมลาดตระเวนตรวจหาไฟ      4. ท$านใช5เครื่องมือในการตรวจหาไฟป+า      5. ท$านมีความรู5ในการตรวจหาไฟโดยใช5ดาวเทียม      6. อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................................      ด/านการดับไฟป$า      1. เม่ือเกิดไฟป+าท$านได5เข5าร$วมดับไฟป+า      2. ท$านได5ชักชวนเพ่ือนบ5านให5เข5าร$วมดําเนินการดับไฟ      3. ท$านได5สละทรัพย�สินส$วนตัวเพ่ือใช5ในการดับไฟ      4. ท$านได5ดําเนินการทําแนวกันไฟ      5. ขณะทําแนวดับไฟมีเจ5าหน5าท่ีคอยดูแล      6. อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................................          74 
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