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บทคัดย่อ 

บทความนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาลกัษณะแนวทางการบริหารจดัการเชิงรุกเพ่ือสร้างความเข้าใจใน

การจดัทําเทศบญัญติั เร่ือง การควบคมุควนัไฟและฝุ่ นละอองจากการเผา ปัญหา และแนวทางแก้ไข กรณีศกึษา

เทศบาลตําบลท่าวงัตาล อําเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเก็บข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลึก จากผู้ มีส่วนได้

สว่นเสีย ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล ปลดัเทศบาล เจ้าหน้าท่ี และผู้ ท่ีเก่ียวข้องในชุมชน จํานวน 33 คน 

และนํามาวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ผลการศึกษาพบว่าในการบริหาร

จดัการขององค์กรขาดการบริหารจดัการท่ีดี ขาดการประชาสมัพนัธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการบงัคบัใช้

เทศบัญญัติ และประชาชนไม่ตระหนักถึงผลกระทบของการเผาซึ่งทําให้เกิดปัญหาหมอกควนั ดงันัน้ควรปลูก

จิตสํานกึ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทศันคติและวิถีการปฏิบติัแบบดัง้เดิมท่ีเก่ียวกบัการเผา กําชบัเจ้าหน้าท่ีสอดส่อง

และกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนเทศบัญญัตินีโ้ดยเคร่งครัด  และส่งเสริมให้ผู้ นําชุมชนและชุมชนมีระบบบริหาร

จดัการได้เอง โดยมีสว่นร่วมในการวางแผนการป้องกนัและแก้ไขปัญหาหมอกควนักบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

และต้องมีการดําเนินการอย่างตอ่เน่ือง  เช่น  การจดัตัง้กลุม่อาสาสมคัรพิทกัษ์สิ่งแวดล้อมของแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือ

ตระหนกัถงึปัญหาท่ีเกิดขึน้ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

 

Abstract 

The objective of this research was to study the management characteristics of the protective 

management of Approach for the understanding of the municipality regulation on the Ordinance to 

Control Dust and Smog from Burning, including the recommendations for problems solving : A Case 

Study on Thawangtan Municipality,Sarapee District, Chiangmai Province and the research data 

were collected from the in-depth interview of 33 stakeholders who were composed of municipal 

executive board, municipal clerk, staffs, and related persons on the Proactive management and the 

data were analyzed in order to conform to the objectives of the research.  
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According to the study, it was found that the organization administration was in short of good 

management and the lack of knowledge and understanding on the announcement of the municipality 

regulation to Control Dust and Smog from Burning for people did not understand the impact of 

burning and the consequent dust and smog. Thus, it was necessary to change the conduct, behavior, 

and attitude of the local people in conjunction with the government authority enforcement on the 

municipality ordinance to Control Dust and Smog from Burning. Additionally, there should be a way 

to  promote  self-management  for  the people  by  way of the cooperation on the prevention and on 

the problem solving criteria of  the  Dust and Smog controlling system.  For instance, it would be a 

good thing to establish a volunteer group to do the works of village protection and environmental 

looking after. The goal was to realize the present problems and the problems that would happen in 

the future. 
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คาํนํา 

ปัญหามลพิษทางอากาศครอบคลมุพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม ่โดยเฉพาะฝุ่ นละอองท่ีเกิดจาก  การเผา ไฟป่า 

ท่ีมีค่าเกินกว่ามาตรฐาน ทําให้เกิดลกัษณะฟ้าหลวัส่งผลกระทบต่อทศันวิสยัและสขุภาพอนามยัของประชาชน 

และก่อให้เกิดความสญูเสียทางเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว และสงัคมเป็นอย่างมาก จงัหวดัเชียงใหม่  จึงได้นําเร่ือง

ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นวาระเร่งดว่นท่ีต้องดําเนินการแก้ไขควบคมุป้องกนัและกํากบัดแูล มิก่อให้เกิดปัญหา

ด้านมลพิษต่อจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเกิดจากการเผาในท่ีโล่ง ไม่ว่าจะเป็นการเผาขยะ หญ้าแห้ง ตลอดถึงไฟป่า อนั

เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพอนามยัของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยผู้ ท่ีได้รับผลกระทบตอ่สขุภาพจากหมอกควนัเม่ือ

อยู่ในท่ีโล่งนาน ๆ จะมีอาการแสบตา ตาแดง นํา้ตาไหล คอแห้ง ระคายคอ หายใจติดขัด เหน่ือยง่าย และแน่น

หน้าอก หากได้รับฝุ่ นควนัขนาดเลก็ท่ีมีปริมาณเกิน 50 ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตรขึน้ไป  จะทําให้เกิดโรคถุงลม

โป่งพองสําหรับผู้ ป่วยกลุ่มเสี่ยงท่ีป่วยเป็นโรคหอบหืดและอาจทําให้เกิดโรคหัวใจได้อีกด้วย  จึงจําเป็นต้อง          

บรูณาการทกุภาคสว่น ซึง่พืน้ท่ีในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีจะได้รับผลกระทบหนกัสดุคือ อําเภอสารภี เพราะมีลกัษณะ

เป็นแอ่งกระทะต่ําสุด  พบว่าประชาชนในพืน้ท่ีดังกล่าวมีสถิติการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดสูงท่ีสุดใน           

ประเทศไทย ซึง่ผลมาจากการเผาใบลําไยกวา่ 5 พนัตนัและใบยางนาอีก 500 ถงึพนัตนัตอ่ปี   

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงต้องมีส่วนในการแก้ไขปัญหาดงักล่าว โดยการดําเนินมาตรการควบคุม

และป้องกันการเผาในท่ีโล่งและมลพิษหมอกควนัอย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลตําบลท่าวงัตาลจึงได้ดําเนินการ

จดัทําเทศบญัญติั เร่ือง การควบคมุควนัไฟและฝุ่ นละอองจากการเผา เพ่ือเป็นการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอนัเกิด

จากการเผาในท่ีโลง่เพ่ือลดมลพิษจากควนัและฝุ่ นละออง ลดการเกิดควนัจากการเผา มาบงัคบัใช้ในพืน้ท่ีของตน

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.2535  พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบนั  การศกึษา

ครัง้นีมุ้่งเพ่ือศึกษาถึงลักษณะแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุกเพ่ือสร้างความเข้าใจในการจัดทําเทศบัญญัติ  

mailto:ray_kuja@hotmail.com
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เร่ือง การควบคุมควนัไฟและฝุ่ นละอองจากการเผา โดยศกึษาจากผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดทําเทศบัญญัติ 

การจดัการปัญหาหมอกควนั บทกําหนดลงโทษเม่ือไมป่ฏิบติัตามกฎหมายของท้องถ่ิน แนวทางการปฏิบติัสําหรับ

ประชาชนในสถานการณ์ปัญหาหมอกควนั ว่ามีตวัแปรใดท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง และนําข้อมลูท่ีได้ศกึษานัน้ไปใช้ใน

การแก้ไขปัญหา และเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงในการสร้างความเข้าใจว่าเป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชน และการจัดทําเทศบัญญัติว่ามีผลกระทบต่อประชาชนอย่างไร เพ่ือจะได้นําไปสู่การพัฒนาให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ตอ่ตําบลอย่างยัง่ยืนตอ่ไป   

 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

   การศกึษาในครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาลกัษณะการบริหารจดัการเชิงรุกเพ่ือสร้างความเข้าใจใน

การจัดทําเทศบัญญัติ  เร่ือง การควบคุมควันไฟและฝุ่ นละอองจากการเผา ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา 

กรณีศกึษาเทศบาลตําบลท่าวงัตาล  อําเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม ่เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 

 

อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 วิธีดําเนินการศกึษาในครัง้นีจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลกึ 2(In-depth interview) ซึง่ได้มาจากการศกึษา

แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องซึง่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการศกึษาและกรอบแนวคิดโดย

สร้างแบบสมัภาษณ์ปลายเปิด 2(Opened-ends interview) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูตามแนวคําถามและข้อมลูส่วน

บคุคลท่ีระบไุว้ในเคร่ืองมือท่ีใช้ในครัง้นี ้ประชากรของการศกึษาในครัง้นี ้คือ องค์กรท่ีจดัทําเทศบญัญัติ เร่ือง การ

ควบคุมควนัไฟและฝุ่ นละอองจากการเผา ได้แก่ ผู้ ท่ีมีอํานาจหน้าท่ีและเก่ียวข้องในการจดัทําเทศบัญญัติ ของ

เทศบาลตําบลท่าวังตาล จํานวน 33 ท่าน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  กํานันตําบล/

ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ อํานวยการกองสาธารณสุขฯ  เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  เจ้าพนักงานป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั  รวมทัง้ใช้วิธีการสงัเกตแบบไมมี่ส่วน 2ร่วม (Non-participation observation) และการสงัเกต

แบบมีส่วนร่วม (participation observation) เพ่ือศกึษาพฤติกรรมของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องและนําบทสนทนามา

บนัทกึเรียบเรียงเป็นลายลกัษณ์อกัษรอีกครัง้หนึง่ แล้วนําข้อมลูทัง้หมดมาวิเคราะห์และสรุปตามวตัถปุระสงค์ของ

งานวิจยั ตามระเบียบวิธีวิจยัทางสงัคมศาสตร์:แนวทางสูก่ารศกึษาเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ  

 

ผลและการวิจารณ์ผล 

 จากการศึกษาลกัษณะแนวทางการบริหารจดัการเชิงรุกเพ่ือสร้างความเข้าใจในการจดัทําเทศบัญญัติ  

เร่ือง การควบคมุควนัไฟและฝุ่ นละอองจากการเผาของเทศบาลตําบลท่าวงัตาล  อําเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม ่

อําเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม ่สามารถสรุปผลการศกึษาดงันี ้

1. กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 

จากการศึกษาด้านกลยุทธ์ พบว่าเทศบาลตําบลท่าวังตาลมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา        

พ.ศ.2555-2557 ซึง่มีความสําคญัอย่างย่ิงท่ีช่วยให้องค์กรกําหนดและพฒันาข้อได้เปรียบทางการแข่งขนัและเป็น

แนวทางท่ีบุคคลภายในองค์กรรู้ว่าจะใช้ความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความสําเร็จการวางแผน

เชิงกลยทุธ์ จากการศกึษาสอดคล้องกบังานวิจยัของธงชยั สนัติวงษ์ (2530)  ท่ีมีนโยบายในการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาดงักลา่ว  
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2. โครงสร้างองค์การ (Structure)  

             จากการศึกษาด้านโครงสร้างองค์การพบว่าบุคลากรของเทศบาลตําบลท่าวงัตาลเป็นผู้ ร่วมกันคิดหา

แนวทางโครงการ กิจกรรม เก่ียวกบัวิธีการปฏิบติั เร่ืองการลดการเผา สร้างความตระหนกัให้ประชาชนเห็นโทษ

ของการเผา เสนอตอ่ผู้บริหารและสภาเทศบาลเพ่ือกําหนดไว้ในแผนพฒันาเป็นแนวปฏิบติัเพ่ือนําไปสู่การจดัทํา

ข้อบญัญัติท้องถ่ินออกมาบงัคบัใช้ อีกทัง้ยงัมีผู้ นําชุมชนและประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการหาทางออกร่วมกนัใน

การป้องกนัและแก้ไขปัญหา โดยมอบบุคลากรเจ้าหน้าท่ีมีส่วนเก่ียวข้องได้สร้างจิตสํานึกและความตระหนักใน

การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้ให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับโทษและผลกระทบท่ี

เกิดขึน้จากหมอกควนัโดยการทําแผ่นพบั ประชาสมัพนัธ์เสียงตามสาย ใช้รถประชาสมัพนัธ์ออกให้ความรู้ในช่วง

ท่ีเกิดวิกฤตการณ์ปัญหาหมอกควนั เป็นต้น การจดัทําโครงการปุ๋ ยหมกั โดยการนําเศษก่ิงไม้ ใบไม้ท่ีไม่สามารถ

จะนําใสถ่งุขยะได้นํามาใสใ่นเคร่ืองบดอดัก่ิงไม้ใบไม้ของเทศบาลทําปุ๋ ยหมกัและนํากลบัไปใช้ได้ 

3. ระบบการปฏบิัตงิาน (System)  

จากการศกึษาด้านระบบการปฏิบติังานพบว่าเทศบาลตําบลท่าวงัตาล มีการรณรงค์ไม่ให้มีการเผาใน         

ท่ีโล่ง งดเผาขยะมูลฝอย งดเผาก่ิงไม้ใบไม้ในชุมชน รวมถึงการห้ามเผาวัชพืชริมทาง  โดยมอบให้งาน                

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทําประชาวิจารณ์ร่วมประชาชนในเขตพืน้ท่ีตําบลท่าวงัตาลเก่ียวกับการ

จดัทําเทศบญัญติั เร่ือง ควบคมุควนัไฟและฝุ่ นละอองจากการเผา ประสานสมาชิกสภาเทศบาลในแต่ละเขต ผู้ นํา

ชุมชน ในการกระจายความรู้เก่ียวกับการจดัทําเทศบัญญัติดงักล่าว และได้แต่งตัง้ อปพร.ปฏิบติัหน้าท่ีป้องกัน

และแก้ไขปัญหาหมอกควนัไฟป่าท้องถ่ินเป็นชุดเคลื่อนท่ีเร็ว ตลอด 24 ชัว่โมง โดยประสานการปฏิบติักบักํานนั 

ผู้ ใหญ่บ้าน เพ่ือทําหน้าท่ีดับไฟท่ีเกิดจากการเผา จัดตัง้ศูนย์ประสานงานแก้ปัญหาหมอกควันแต่ละหมู่บ้าน 

จัดทําโครงการแก้ไขปัญหาขยะโดยการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลบักอง โดยมีการอบรมให้ความรู้ให้แก่

ประชาชนผู้ เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการทําปุ๋ ยหมกัจากขยะและวสัดเุหลือใช้ทางการเกษตร จดัเก็บก่ิงไม้ ใบไม้ 

หญ้าแห้งและมลูฝอยในครัวเรือน โครงการนําขยะมาแลกไข่ เพ่ือลดปัญหาการเผาขยะในครัวเรือนและลดมลพิษ

ทางอากาศ และยงัได้ประสานงานประชาสมัพนัธ์ในการประชาสมัพนัธ์การงดเผาขยะในช่วงเวลาตา่ง ๆ  

4. บุคลากร (Staff)  

 จากการศึกษาด้านบุคลากรพบว่าเทศบาลตําบลท่าวังตาลได้มีการมอบหมายงานท่ีเก่ียวข้องให้

ผู้ รับผิดชอบดําเนินการแต่ยังไม่มีปัญหาด้านบุคลากรท่ีไม่เพียงพอ ซึ่งองค์กรท่ีประสบความสําเร็จจะต้องมี

บุคลากรท่ีมีองค์ประกอบคือมีความสามารถมีความเหมาะสมกับปริมาณงาน ได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี 

สอดคล้องกับงานวิจัยของสุปัญญา ไชยชาญ (2534) การบริหารจัดการบุคลากร นอกจากกลุ่มเป้าหมาย

ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ นําชมุชน ข้าราชการผู้ปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง  บทบาทของสมาชิก

สภาเทศบาลท่ีเป็นตัวแทนของประชาชนในการรับฟังปัญหาของประชาชนอย่างใกล้ชิด และตักเตือนไม่ให้

ประชาชนเผาขยะ ในสว่นของข้าราชการจะต้องเป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจท่ีจะอธิบายเก่ียวกบับทลงโทษของผู้ ท่ี

ไมป่ฏิบติัตามคําแนะนําและขดัขวางการปฏิบติังานของพนกังานเจ้าหน้าท่ี  และกํากบัดแูลสอดส่องไม่ให้เกิดการ

เผา และรับแจ้งเหตกุารเผาในเขตพืน้ท่ีพร้อมออกไประงบัเหต ุทัง้นีต้้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร

และอปุกรณ์ในการควบคมุและดบัเพลิงให้ครบถ้วนและพร้อมปฏิบติังานอยู่เสมอ 

5. ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) 
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 จากการศึกษาด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถพบว่าเทศบาลตําบลท่าวังตาลมีการจัดตัง้ศูนย์

ประสานงานแก้ปัญหาหมอกควันแต่ละหมู่บ้านมีผู้ประสานคือ เจ้าหน้าท่ีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กํานัน ผู้ ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน  โดยรับแจ้งเหตเุก่ียวกับการเผาในท่ีโล่งในเขตพืน้ท่ีและออกไประงับเหตุ  ทํา

ความเข้าใจกับผู้ ทําการเผา  ซึ่งในการเข้าไปแก้ปัญหาและระงบัเหตกุารเผาในแต่ละจุดนัน้ผู้ ท่ีเข้าไประงบัเหต ุ

ต้องมีทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ซึง่มีการอบรมให้ความรู้แก่พนกังานเจ้าหน้าท่ี อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล

เรือนในเร่ืองของการระงับเหตุเพลิงไหม้  และเหตุวาตภัย อคัคีภัย ต่าง ๆ จากวิทยาลยัป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยจังหวดัเชียงใหม่  เพ่ือรักษาความปลอดภยั ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดย

กําชบัให้เจ้าหน้าท่ีทกุคนปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด  

6. รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 

 จากการศึกษาด้านรูปแบบการบริหารจัดการพบว่าเทศบาลตําบลท่าวังตาลมีการบริหารจัดการยัง          

ไมดี่พอ ไมมี่การควบคมุพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบติัตามเทศบญัญัติท่ีบงัคบัใช้ เน่ืองจากยงัไม่มีบทลงโทษ

หรือระบบการทํางานภายใน แต่เม่ือพิจารณาทางด้านพฤติกรรมองค์กรก็จะพบข้อด้อยเช่นกนัว่าผู้บริหารยงัไม่มี

แผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ท่ีจะนําไปสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพ่ือสร้างความเข้าใจในการจัดทําเทศ

บญัญัติ เร่ือง การควบคมุควนัไฟและฝุ่ นละอองจากการเผา  การบริหารจัดการแค่เพียงบุคลากรในองค์กรยงัไม่

เพียงพอแตย่งัรวมไปถงึความเห็นของประชาชนและผู้ นําในชมุชนตอ่การบริหารจดัการของเทศบาล ซึง่ต้องอาศยั

จิตสํานกึท่ีดีของประชาชนท่ีช่วยกนัป้องกนัและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างยัง่ยืน  

7. ค่านิยมร่วม (Shared values) 

จากการศึกษาด้านค่านิยมร่วม พบว่าเทศบาลตําบลท่าวงัตาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เน่ืองจาก

ประชาชนมีความเคยชินท่ีจะทําการเผาขยะเศษก่ิงไม้ ใบไม้ และไม่มีสถานท่ีทิง้ขยะ ไม่ทราบว่าจะทําลายโดย         

วิธีใด ไมมี่สถานท่ีทิง้และไมรู้่วา่จะกําจดัด้วยวิธีใด  ทกุฝ่ายต้องช่วยกนัให้ความรู้แก่ประชาชนว่าการเผาขยะ เศษ

ก่ิงไม้ใบไม้ท่ีทําให้เกิดควันท่ีเป็นมลพิษ ควรนํามาเป็นปุ๋ ยหมัก และประชาชนต้องช่วยกันคอยระวังและแจ้ง

เบาะแสให้กับพนักงานเจ้าหน้าท่ีของศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาหมอกควนัทราบเพ่ือจะได้ดําเนินการทันที 

เช่นเดียวกบัวีรชยั ตนัติวีระวิทยา (2537) ท่ีว่าความเช่ือเหล่านัน้จะกําหนดบรรทดัฐาน เป็นพฤติกรรมประจําวนั

ขึน้มาภายในองค์กร เม่ือคา่นิยมและความเช่ือได้ถกูยอมรับทัว่ทัง้องค์กรและบคุลากรกระทําตามคา่นิยมเหล่านัน้

แล้วองค์กรก็จะมีวฒันธรรมท่ีเข้มแข็ง   

 

สรุป 

ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ พบว่าแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก เพ่ือสร้างความเข้าใจในการ

จัดทําเทศบัญญัติ เร่ือง การควบคุมควันไฟและฝุ่ นละอองจากการเผา จากการวิเคราะห์ทัง้ 7 ด้าน คือด้าน             

กลยุทธ์ขององค์กร  ด้านโครงสร้างองค์การ  ด้านระบบการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร ด้านทักษะ ความรู้ 

ความสามารถ ด้านรูปแบบการบริหารจดัการ ด้านคา่นิยมร่วมสรุปได้วา่ สาเหตหุลกัมาจากควนัต่าง ๆโดยเฉพาะ

ควนัจากไฟป่าท่ีลอยมาจากท่ีอ่ืน ๆ ทัง้นีพื้น้ท่ีตําบลท่าวงัตาลมีลกัษณะเป็นแอง่กระทะ ทําให้หมอกควนัท่ีปกคลมุ

อยู่ไมส่ามารถลอยตวัขึน้ได้ ซึง่ในเขตอําเภอสารภีเองมีสถิติป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดสงูท่ีสดุในประเทศไทย ซึง่ผล

มาจากการเผาใบลําไยกว่า 5 พันตนั และใบยางนาอีก 500 ถึงพันตนัต่อปี แต่เน่ืองจากการเผาถือได้ว่าเป็น

กิจกรรมท่ีประชาชนเองได้ทํามานานแล้วทําให้เกิดความเคยชิน ดงันัน้การห้ามมิให้มีการเผาจึงยากต้องอาศยั
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ความร่วมมือจากประชาชนทุกฝ่ายอย่างจริงจังในพืน้ท่ี ซึ่งตําบลท่าวังตาลมีเกษตรกรผู้ ปลูกลําไย ปัญหา            

ส่วนใหญ่ท่ีได้รับทราบคือการเผาเศษก่ิงไม้ใบไม้ในช่วงท่ีมีการเก็บลําไยจําหน่าย การกําจัดก่ิงไม้ใบไม้หลงัจาก

แผ้วถางสวน และการตัดแต่งก่ิงไม้ เพ่ือไม่ให้เหลือเศษทิง้เกะกะ ซึ่งเกษตรกรไม่รู้ว่าจะนําเศษก่ิงไม้ใบไม้                   

ไปทิง้ท่ีไหน  จึงได้ทําการเผาทําให้เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีเกิดหมอกควัน แต่ปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึน้ในตําบล          

ท่าวังตาลเท่านัน้แต่ยังมาจากควันท่ีเกิดจากการเผาจากพืน้ท่ีต่าง ๆ รวมถึงควันไฟจากการปิ้งย่างและการ

คมนาคมท่ีไม่ได้มาตรฐานก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ  สอดคล้องกบัแนวคิดของตระกูล มีชยั (2544) ท่ีว่าการ

รับรู้ของประชาชนด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการมีความสําคญัต่อการพฒันาท้องถ่ินและการปกครอง

ส่วนท้องถ่ินเพราะเป็นหวัใจหลกัของการกระจายอํานาจการปกครองสู่ท้องถ่ิน และส่งเสริมให้การปกครองส่วน

ท้องถ่ินมีความเข้มแข็งขึน้ เน่ืองจากการมีส่วนร่วมของประชาชนย่อมขึน้อยู่กบัความตระหนกัในสิทธิและหน้าท่ี

ของประชาชนตามท่ีกฎหมายกําหนดและความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการจดัทําเทศบญัญัติท้องถ่ินด้วย  เทศบาล

ตําบลท่าวงัตาลได้จดัตัง้ศนูย์ประสานงานแก้ปัญหาหมอกควนัในแต่ละหมู่บ้านโดยมีกํานนั ผู้ ใหญ่บ้านเป็นผู้ รับ

แจ้งเหตุ  และต้องมีการประชาสัมพันธ์พร้อมทัง้สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเก่ียวกับโทษและผลกระทบท่ี

เกิดขึน้จากหมอกควนั เช่น การจดัทําแผ่นพบั แผ่นสปอร์ตให้ความรู้  ประชาสมัพนัธ์เสียงตามสาย รณรงค์โดย

การใช้รถประชาสมัพนัธ์ออกให้ความรู้ในช่วงท่ีเกิดวิกฤตการณ์ปัญหาหมอกควนั การจดัทําโครงการปุ๋ ยหมกั โดย

การนําเศษก่ิงไม้ ใบไม้ท่ีไม่สามารถจะนําใส่ถุงขยะได้นํามาใส่ในเคร่ืองบดย่อยก่ิงไม้ใบไม้ท่ีเทศบาลจดัเตรียมไว้ 

เพ่ือจะได้ปุ๋ ยหมักนํากลับไปใช้ได้อีก มอบหมายเจ้าหน้าท่ี อปพร.เป็นชุดเคลื่อนท่ีเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง                   

โดยประสานการปฏิบัติกับกํานัน ผู้ ใหญ่บ้าน เพ่ือทําหน้าท่ีดบัไฟท่ีเกิดจากการเผานัน้  และประชาชนต้องช่วย

ระวงัและแจ้งเบาะแสให้กบัพนกังานเจ้าหน้าท่ีตามศนูย์ประสานงานแก้ปัญหาหมอกควนัเพ่ือได้เข้าไปดําเนินการ

ระงับการเผา  ซึ่งทางเทศบาลตําบลท่าวังตาลก็ยังต้องการอาสาสมัครท่ีจะเข้ามาช่วยเหลือในด้านนีอี้กเป็น

จํานวนมาก  เทศบาลตําบลท่าวงัตาลต้องมีการบริหารจดัการขยะ เช่น การคดัแยกขยะ  การนําเศษก่ิงไม้ใบไม้ไป

ทําปุ๋ ยหมกั และควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ  มีการรณรงค์ให้ความรู้ให้กบัประชาชนในเก่ียวกบัผลกระทบท่ี

เกิดจากการเผาขยะ เศษก่ิงไม้ ใบไม้ หรือแม้กระทั่งการเผาท่ีมีสารเคมีเจือปนมีผลต่อสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนอย่างไรอย่างตอ่เน่ือง การทําประโยชน์จากขยะ วสัดเุหลือใช้ เศษก่ิงไม้ ใบไม้ และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินควรมีการสนับสนุนในด้านงบประมาณและกําชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบให้มีความรัดกุมเก่ียวกับการ

ปฏิบติังานเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลท่ีจะต้องดําเนินการ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล 

พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  พระราชบัญญัติกําหนดแผนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542  

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.2535 

  

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาพบว่าเทศบาลตําบลท่าวังตาลในด้านการบริหารจัดการยังไม่ดีพอขาดการ

ประชาสมัพนัธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการบงัคบัใช้เทศบญัญัติ เร่ือง การควบคมุควนัไฟและฝุ่ นละออง

จากการเผา ดงันัน้ทางเทศบาลตําบลท่าวงัตาลควรดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้
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 1. ควรมอบหมายบคุลากรด้านงานสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม งานด้านการส่งเสริมการเกษตรและ

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเป็นผู้ นํานโยบายของผู้บริหารและแผนงานโครงการของเทศบาลตําบลท่าวงั

ตาลมาปฏิบติัให้เป็นรูปธรรม เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทศันคติและวิถีการปฏิบติัแบบดัง้เดิมท่ีเก่ียวกบั

การเผา 

 2. ควรมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้มาเพ่ือศกึษารูปแบบแนวทางการพฒันาและส่งเสริมให้มีความ

ร่วมมือกบัชุมชนในการวางแผนการบริหารจัดการเชิงรุก ซึง่จะทําให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาหมอกควนักบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและต้องมีการดําเนินการอย่างตอ่เน่ือง 

 3. ควรมีการส่งเสริมให้ผู้ นําชุมชนและชุมชนมีระบบบริหารจัดการได้เอง โดยให้มีการจัดตัง้กลุ่ม

อาสาสมคัรพิทกัษ์สิ่งแวดล้อมของหมูบ้่าน เพ่ือตระหนกัถงึปัญหาท่ีเกิดขึน้ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต  

4. ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ มีการรณรงค์ให้ความรู้ให้กบัประชาชนในเก่ียวกบัผลกระทบท่ี

เกิดจากการเผาขยะ เศษก่ิงไม้ ใบไม้ หรือแม้กระทั่งการเผาท่ีมีสารเคมีเจือปนมีผลต่อสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนอย่างไรอย่างตอ่เน่ือง การทําประโยชน์จากขยะ วสัดเุหลือใช้ เศษก่ิงไม้ ใบไม้ โดยนํามาทําปุ๋ ยหมกั และ

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินควรมีการสนบัสนุนในด้านงบประมาณและกําชบัให้เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบให้มีความ

รัดกมุเก่ียวกบัการปฏิบติังานเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีของเทศบาล  

 

กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ เงินภาษีทุกบาททุกสตางค์ของพ่ีน้องประชาชนทุกคนของเทศบาลตําบลท่าวังตาล  

อําเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีตําบลท่าวงัตาล ท่ีได้ให้ทนุศกึษาระดบัปริญญาโท หลกัสตูร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการปกครองท้องถ่ิน  ครัง้นีจ้นสําเร็จลลุว่งไปด้วยดีตามวตัถปุระสงค์ 
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