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แนวทางการบริหารจัดการเชิงรุ กเพื่อสร้ างความเข้ าใจในการจัดทําเทศบัญญัติ
เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่ นละอองจากการเผา : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลท่ าวังตาล
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
The Proactive Management Approach for Making Understanding of the Ordinance
to Control Dust and Smog from Burning : a Case Study of Thawangtan Municipality,Sarapee
District, Chiangmai Province.
นภสุพร ทองหล่ อ (Nopsuporn Thongloe)1 สมศักดิ์ ศรี สนั ติสขุ (Somsak Srisontisuk)2

บทคัดย่ อ

บทความนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะแนวทางการบริ หารจัดการเชิงรุ กเพื่อสร้ างความเข้ าใจใน
การจัดทําเทศบัญญัติ เรื่ อง การควบคุมควันไฟและฝุ่ นละอองจากการเผา ปั ญหา และแนวทางแก้ ไข กรณีศกึ ษา
เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยเก็บข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก จากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ประกอบด้ วย คณะผู้บริ หารเทศบาล ปลัดเทศบาล เจ้ าหน้ าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้ องในชุมชน จํานวน 33 คน
และนํ ามาวิเคราะห์ ข้อมูลให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ของการศึกษาวิจัย ผลการศึกษาพบว่าในการบริ หาร
จัดการขององค์กรขาดการบริ หารจัดการที่ดี ขาดการประชาสัมพันธ์สร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้
เทศบัญญัติ และประชาชนไม่ตระหนักถึงผลกระทบของการเผาซึ่งทําให้ เกิดปั ญหาหมอกควัน ดังนัน้ ควรปลูก
จิตสํานึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติและวิถีการปฏิบตั ิแบบดังเดิ
้ มที่เกี่ยวกับการเผา กําชับเจ้ าหน้ าที่สอดส่อง
และกวดขันไม่ให้ มีการฝ่ าฝื นเทศบัญญัตินีโ้ ดยเคร่ งครั ด และส่งเสริ มให้ ผ้ ูนําชุมชนและชุมชนมีระบบบริ หาร
จัดการได้ เอง โดยมีสว่ นร่ วมในการวางแผนการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาหมอกควันกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
และต้ องมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดตังกลุ
้ ม่ อาสาสมัครพิทกั ษ์ สิ่งแวดล้ อมของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อ
ตระหนักถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้นทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต

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.
Keyword : Proactive management
E-mail address : ray_kuja@hotmail.com

คํานํา
ปั ญหามลพิษทางอากาศครอบคลุมพื ้นที่จงั หวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะฝุ่ นละอองที่เกิดจาก การเผา ไฟป่ า
ที่มีค่าเกินกว่ามาตรฐาน ทําให้ เกิดลักษณะฟ้าหลัวส่งผลกระทบต่อทัศนวิสยั และสุขภาพอนามัยของประชาชน
และก่อให้ เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสังคมเป็ นอย่างมาก จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ นําเรื่ อง
ปั ญหามลพิษทางอากาศเป็ นวาระเร่ งด่วนที่ต้องดําเนินการแก้ ไขควบคุมป้องกันและกํากับดูแล มิก่อให้ เกิดปั ญหา
ด้ านมลพิษต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่เกิดจากการเผาในที่โล่ง ไม่ว่าจะเป็ นการเผาขยะ หญ้ าแห้ ง ตลอดถึงไฟป่ า อัน
เป็ นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็ นอย่างมาก โดยผู้ที่ได้ รับผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควันเมื่อ
อยู่ในที่โล่งนาน ๆ จะมีอาการแสบตา ตาแดง นํา้ ตาไหล คอแห้ ง ระคายคอ หายใจติดขัด เหนื่อยง่าย และแน่น
หน้ าอก หากได้ รับฝุ่ นควันขนาดเล็กที่มีปริ มาณเกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขึ ้นไป จะทําให้ เกิดโรคถุงลม
โป่ งพองสําหรั บ ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ ป่วยเป็ นโรคหอบหื ดและอาจทํ าให้ เกิ ดโรคหัวใจได้ อีกด้ วย จึงจํ าเป็ นต้ อ ง
บูรณาการทุกภาคส่วน ซึง่ พื ้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ที่จะได้ รับผลกระทบหนักสุดคือ อําเภอสารภี เพราะมีลกั ษณะ
เป็ นแอ่ง กระทะตํ่ าสุด พบว่าประชาชนในพื น้ ที่ ดัง กล่าวมีส ถิ ติก ารเจ็ บ ป่ วยด้ วยโรคมะเร็ งปอดสูง ที่ สุด ใน
ประเทศไทย ซึง่ ผลมาจากการเผาใบลําไยกว่า 5 พันตันและใบยางนาอีก 500 ถึงพันตันต่อปี
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจึงต้ องมีส่วนในการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว โดยการดําเนินมาตรการควบคุม
และป้องกันการเผาในที่ โล่งและมลพิ ษหมอกควันอย่างเป็ นรู ปธรรม เทศบาลตําบลท่าวังตาลจึงได้ ดําเนินการ
จัดทําเทศบัญญัติ เรื่ อง การควบคุมควันไฟและฝุ่ นละอองจากการเผา เพื่อเป็ นการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาอันเกิด
จากการเผาในที่โล่งเพื่อลดมลพิษจากควันและฝุ่ นละออง ลดการเกิดควันจากการเผา มาบังคับใช้ ในพื ้นที่ของตน
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้ อยของบ้ านเมือง พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ ไขเพิ่มเติมจนถึงปั จจุบนั การศึกษา
ครั ง้ นีม้ ่งุ เพื่ อศึกษาถึงลักษณะแนวทางการบริ หารจัดการเชิงรุ กเพื่อสร้ างความเข้ าใจในการจัดทํ าเทศบัญญัติ
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เรื่ อง การควบคุมควันไฟและฝุ่ นละอองจากการเผา โดยศึกษาจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในการจัดทําเทศบัญญัติ
การจัดการปั ญหาหมอกควัน บทกําหนดลงโทษเมื่อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายของท้ องถิ่น แนวทางการปฏิบตั ิสําหรับ
ประชาชนในสถานการณ์ ปัญหาหมอกควัน ว่ามีตวั แปรใดที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง และนําข้ อมูลที่ได้ ศกึ ษานันไปใช้
้
ใน
การแก้ ไ ขปั ญ หา และเป็ นแนวทางในการพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง ในการสร้ างความเข้ าใจว่าเป็ นประโยชน์ ต่ อ
ประชาชน และการจัดทํ าเทศบัญญัติว่ามีผลกระทบต่อประชาชนอย่างไร เพื่ อจะได้ นําไปสู่การพัฒนาให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ตอ่ ตําบลอย่างยัง่ ยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ การศึกษา
การศึกษาในครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการบริ หารจัดการเชิงรุ กเพื่อสร้ างความเข้ าใจใน
การจัดทํ าเทศบัญญัติ เรื่ อง การควบคุมควันไฟและฝุ่ นละอองจากการเผา ปั ญหาและแนวทางแก้ ไขปั ญหา
กรณีศกึ ษาเทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์ และวิธีการศึกษา
วิธีดําเนินการศึกษาในครัง้ นี ้จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth interview) ซึง่ ได้ มาจากการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องซึง่ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและกรอบแนวคิดโดย
สร้ างแบบสัมภาษณ์ปลายเปิ ด (Opened-ends interview) เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลตามแนวคําถามและข้ อมูลส่วน
บุคคลที่ระบุไว้ ในเครื่ องมือที่ใช้ ในครัง้ นี ้ ประชากรของการศึกษาในครัง้ นี ้ คือ องค์กรที่จดั ทําเทศบัญญัติ เรื่ อง การ
ควบคุมควันไฟและฝุ่ นละอองจากการเผา ได้ แก่ ผู้ที่มีอํานาจหน้ าที่และเกี่ยวข้ องในการจัดทําเทศบัญญัติ ของ
เทศบาลตําบลท่าวังตาล จํานวน 33 ท่าน ประกอบด้ วย คณะผู้บริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล กํ านันตําบล/
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ เจ้ าหน้ าที่ที่ปฏิบัติงานด้ านสาธารณสุข เจ้ าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รวมทังใช้
้ วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วน ร่ วม (Non-participation observation) และการสังเกต
แบบมีส่วนร่ วม (participation observation) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องและนําบทสนทนามา
บันทึกเรี ยบเรี ยงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอีกครัง้ หนึง่ แล้ วนําข้ อมูลทังหมดมาวิ
้
เคราะห์และสรุ ปตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจยั ตามระเบียบวิธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์ :แนวทางสูก่ ารศึกษาเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
2

2

2

ผลและการวิจารณ์ ผล
จากการศึกษาลักษณะแนวทางการบริ หารจัดการเชิงรุ กเพื่อสร้ างความเข้ าใจในการจัดทําเทศบัญญัติ
เรื่ อง การควบคุมควันไฟและฝุ่ นละอองจากการเผาของเทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสรุ ปผลการศึกษาดังนี ้
1. กลยุทธ์ ขององค์ กร (Strategy)
จากการศึก ษาด้ านกลยุท ธ์ พบว่าเทศบาลตํ าบลท่ าวัง ตาลมี ก ารจัด ทํ าแผนยุทธศาสตร์ ก ารพัฒ นา
พ.ศ.2555-2557 ซึง่ มีความสําคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้ องค์กรกําหนดและพัฒนาข้ อได้ เปรี ยบทางการแข่งขันและเป็ น
แนวทางที่ บุคคลภายในองค์ กรรู้ ว่าจะใช้ ความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความสําเร็ จการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ จากการศึกษาสอดคล้ องกับงานวิจยั ของธงชัย สันติวงษ์ (2530) ที่มีนโยบายในการป้องกันและแก้ ไข
ปั ญหาดังกล่าว
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2. โครงสร้ างองค์ การ (Structure)
จากการศึกษาด้ านโครงสร้ างองค์การพบว่าบุคลากรของเทศบาลตําบลท่าวังตาลเป็ นผู้ร่วมกันคิดหา
แนวทางโครงการ กิจกรรม เกี่ยวกับวิธีการปฏิบตั ิ เรื่ องการลดการเผา สร้ างความตระหนักให้ ประชาชนเห็นโทษ
ของการเผา เสนอต่อผู้บริ หารและสภาเทศบาลเพื่อกําหนดไว้ ในแผนพัฒนาเป็ นแนวปฏิบตั ิเพื่อนําไปสู่การจัดทํา
ข้ อบัญญัติท้องถิ่นออกมาบังคับใช้ อีกทังยั
้ งมีผ้ นู ําชุมชนและประชาชนที่มีส่วนร่ วมในการหาทางออกร่ วมกันใน
การป้องกันและแก้ ไขปั ญหา โดยมอบบุคลากรเจ้ าหน้ าที่มีส่วนเกี่ยวข้ องได้ สร้ างจิตสํานึกและความตระหนักใน
การรั กษาทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม พร้ อมทัง้ ให้ ความรู้ แก่ประชาชนเกี่ ยวกับโทษและผลกระทบที่
เกิดขึ ้นจากหมอกควันโดยการทําแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ใช้ รถประชาสัมพันธ์ ออกให้ ความรู้ ในช่วง
ที่เกิดวิกฤตการณ์ ปัญหาหมอกควัน เป็ นต้ น การจัดทําโครงการปุ๋ ยหมัก โดยการนําเศษกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ไม่สามารถ
จะนําใส่ถงุ ขยะได้ นํามาใส่ในเครื่ องบดอัดกิ่งไม้ ใบไม้ ของเทศบาลทําปุ๋ ยหมักและนํากลับไปใช้ ได้
3. ระบบการปฏิบัตงิ าน (System)
จากการศึกษาด้ านระบบการปฏิบตั ิงานพบว่าเทศบาลตําบลท่าวังตาล มีการรณรงค์ไม่ให้ มีการเผาใน
ที่ โ ล่ ง งดเผาขยะมู ล ฝอย งดเผากิ่ ง ไม้ ใ บไม้ ใ นชุ ม ชน รวมถึ ง การห้ ามเผาวัช พื ช ริ ม ทาง โดยมอบให้ ง าน
ด้ านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อมได้ จัดทําประชาวิจารณ์ ร่วมประชาชนในเขตพืน้ ที่ตําบลท่าวังตาลเกี่ยวกับการ
จัดทําเทศบัญญัติ เรื่ อง ควบคุมควันไฟและฝุ่ นละอองจากการเผา ประสานสมาชิกสภาเทศบาลในแต่ละเขต ผู้นํา
ชุมชน ในการกระจายความรู้ เกี่ยวกับการจัดทําเทศบัญญัติดงั กล่าว และได้ แต่งตัง้ อปพร.ปฏิบตั ิหน้ าที่ป้องกัน
และแก้ ไขปั ญหาหมอกควันไฟป่ าท้ องถิ่นเป็ นชุดเคลื่อนที่เร็ ว ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยประสานการปฏิบตั ิกบั กํานัน
ผู้ใหญ่ บ้าน เพื่ อทํ าหน้ าที่ ดับไฟที่ เกิ ดจากการเผา จัดตัง้ ศูนย์ ประสานงานแก้ ปัญหาหมอกควันแต่ละหมู่บ้าน
จัดทําโครงการแก้ ไขปั ญหาขยะโดยการผลิตปุ๋ ยอินทรี ย์แบบไม่พลิกกลับกอง โดยมีการอบรมให้ ความรู้ ให้ แก่
ประชาชนผู้เข้ าร่ วมโครงการ ส่งเสริ มการทําปุ๋ ยหมักจากขยะและวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร จัดเก็บกิ่งไม้ ใบไม้
หญ้ าแห้ งและมูลฝอยในครัวเรื อน โครงการนําขยะมาแลกไข่ เพื่อลดปั ญหาการเผาขยะในครัวเรื อนและลดมลพิษ
ทางอากาศ และยังได้ ประสานงานประชาสัมพันธ์ในการประชาสัมพันธ์การงดเผาขยะในช่วงเวลาต่าง ๆ
4. บุคลากร (Staff)
จากการศึก ษาด้ า นบุ ค ลากรพบว่า เทศบาลตํ า บลท่ า วัง ตาลได้ มี ก ารมอบหมายงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้
ผู้รับผิ ด ชอบดําเนิ นการแต่ยัง ไม่มีปัญ หาด้ านบุคลากรที่ ไม่เพี ยงพอ ซึ่งองค์ กรที่ ประสบความสํ าเร็ จจะต้ องมี
บุคลากรที่มีองค์ประกอบคือมีความสามารถมีความเหมาะสมกับปริ มาณงาน ได้ รับการฝึ กอบรมเป็ นอย่างดี
สอดคล้ องกับงานวิจัยของสุปัญญา ไชยชาญ (2534) การบริ หารจัดการบุคลากร นอกจากกลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้ วย ผู้บริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นําชุมชน ข้ าราชการผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง บทบาทของสมาชิก
สภาเทศบาลที่ เป็ นตัวแทนของประชาชนในการรั บ ฟั ง ปั ญ หาของประชาชนอย่างใกล้ ชิ ด และตัก เตือนไม่ใ ห้
ประชาชนเผาขยะ ในส่วนของข้ าราชการจะต้ องเป็ นผู้มีความรู้ ความเข้ าใจที่จะอธิบายเกี่ยวกับบทลงโทษของผู้ที่
ไม่ปฏิบตั ิตามคําแนะนําและขัดขวางการปฏิบตั ิงานของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ และกํากับดูแลสอดส่องไม่ให้ เกิดการ
เผา และรับแจ้ งเหตุการเผาในเขตพืน้ ที่พร้ อมออกไประงับเหตุ ทังนี
้ ้ต้ องมีการเตรี ยมความพร้ อมในด้ านบุคลากร
และอุปกรณ์ในการควบคุมและดับเพลิงให้ ครบถ้ วนและพร้ อมปฏิบตั ิงานอยู่เสมอ
5. ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)
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จากการศึก ษาด้ า นทัก ษะ ความรู้ ความสามารถพบว่ าเทศบาลตํ า บลท่ า วัง ตาลมี ก ารจัด ตัง้ ศูน ย์
ประสานงานแก้ ปัญหาหมอกควันแต่ละหมู่บ้านมีผ้ ูประสานคือ เจ้ าหน้ าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กํานัน ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน โดยรั บแจ้ งเหตุเกี่ยวกับการเผาในที่โล่งในเขตพืน้ ที่และออกไประงับเหตุ ทํา
ความเข้ าใจกับผู้ทําการเผา ซึ่งในการเข้ าไปแก้ ปัญหาและระงับเหตุการเผาในแต่ละจุดนัน้ ผู้ที่เข้ าไประงับเหตุ
ต้ องมีทกั ษะ ความรู้ ความสามารถ ซึง่ มีการอบรมให้ ความรู้ แก่พนักงานเจ้ าหน้ าที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพล
เรื อนในเรื่ องของการระงับเหตุเพลิงไหม้ และเหตุวาตภัย อัคคีภัย ต่าง ๆ จากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรักษาความปลอดภัย ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์ สินของประชาชน โดย
กําชับให้ เจ้ าหน้ าที่ทกุ คนปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเคร่ งครัด
6. รู ปแบบการบริหารจัดการ (Style)
จากการศึกษาด้ านรู ปแบบการบริ หารจัดการพบว่าเทศบาลตํ าบลท่าวังตาลมีการบริ หารจัดการยัง
ไม่ดีพอ ไม่มีการควบคุมพฤติกรรมของประชาชนให้ ปฏิบตั ิตามเทศบัญญัติที่บงั คับใช้ เนื่องจากยังไม่มีบทลงโทษ
หรื อระบบการทํางานภายใน แต่เมื่อพิจารณาทางด้ านพฤติกรรมองค์กรก็จะพบข้ อด้ อยเช่นกันว่าผู้บริ หารยังไม่มี
แผนกลยุท ธ์ หรื อแผนยุทธศาสตร์ ที่จะนํ าไปสู่การบริ หารจัดการเชิ งรุ กเพื่ อสร้ างความเข้ าใจในการจัดทํ าเทศ
บัญญัติ เรื่ อง การควบคุมควันไฟและฝุ่ นละอองจากการเผา การบริ หารจัดการแค่เพียงบุคลากรในองค์กรยังไม่
เพียงพอแต่ยงั รวมไปถึงความเห็นของประชาชนและผู้นําในชุมชนต่อการบริ หารจัดการของเทศบาล ซึง่ ต้ องอาศัย
จิตสํานึกที่ดีของประชาชนที่ช่วยกันป้องกันและแก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อมเป็ นไปอย่างยัง่ ยืน
7. ค่ านิยมร่ วม (Shared values)
จากการศึกษาด้ านค่านิยมร่ วม พบว่าเทศบาลตําบลท่าวังตาลยังไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ เนื่องจาก
ประชาชนมีความเคยชินที่จะทําการเผาขยะเศษกิ่งไม้ ใบไม้ และไม่มีสถานที่ทิ ้งขยะ ไม่ทราบว่าจะทําลายโดย
วิธีใด ไม่มีสถานที่ทิ ้งและไม่ร้ ู วา่ จะกําจัดด้ วยวิธีใด ทุกฝ่ ายต้ องช่วยกันให้ ความรู้ แก่ประชาชนว่าการเผาขยะ เศษ
กิ่ งไม้ ใบไม้ ที่ทําให้ เกิ ดควันที่ เป็ นมลพิ ษ ควรนํ ามาเป็ นปุ๋ ยหมัก และประชาชนต้ องช่วยกันคอยระวังและแจ้ ง
เบาะแสให้ กับพนักงานเจ้ าหน้ าที่ของศูนย์ ประสานงานแก้ ไขปั ญหาหมอกควันทราบเพื่อจะได้ ดําเนินการทันที
เช่นเดียวกับวีรชัย ตันติวีระวิทยา (2537) ที่ว่าความเชื่อเหล่านันจะกํ
้
าหนดบรรทัดฐาน เป็ นพฤติกรรมประจําวัน
ขึ ้นมาภายในองค์กร เมื่อค่านิยมและความเชื่อได้ ถกู ยอมรับทัว่ ทังองค์
้ กรและบุคลากรกระทําตามค่านิยมเหล่านัน้
แล้ วองค์กรก็จะมีวฒ
ั นธรรมที่เข้ มแข็ง

สรุ ป

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ พบว่าแนวทางการบริ หารจัดการเชิ งรุ ก เพื่ อสร้ างความเข้ าใจในการ
จัดทํ าเทศบัญ ญัติ เรื่ อง การควบคุมควันไฟและฝุ่ นละอองจากการเผา จากการวิเคราะห์ ทัง้ 7 ด้ าน คือด้ าน
กลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก ร ด้ า นโครงสร้ างองค์ ก าร ด้ า นระบบการปฏิ บัติ ง าน ด้ า นบุ ค ลากร ด้ า นทัก ษะ ความรู้
ความสามารถ ด้ านรู ปแบบการบริ หารจัดการ ด้ านค่านิยมร่ วมสรุ ปได้ วา่ สาเหตุหลักมาจากควันต่าง ๆโดยเฉพาะ
ควันจากไฟป่ าที่ลอยมาจากที่อื่น ๆ ทังนี
้ ้พื ้นที่ตําบลท่าวังตาลมีลกั ษณะเป็ นแอ่งกระทะ ทําให้ หมอกควันที่ปกคลุม
อยู่ไม่สามารถลอยตัวขึ ้นได้ ซึง่ ในเขตอําเภอสารภีเองมีสถิติป่วยด้ วยโรคมะเร็ งปอดสูงที่สดุ ในประเทศไทย ซึง่ ผล
มาจากการเผาใบลําไยกว่า 5 พันตัน และใบยางนาอีก 500 ถึงพันตันต่อปี แต่เนื่องจากการเผาถือได้ ว่าเป็ น
กิจกรรมที่ประชาชนเองได้ ทํามานานแล้ วทําให้ เกิดความเคยชิน ดังนัน้ การห้ ามมิให้ มีการเผาจึงยากต้ องอาศัย
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ความร่ วมมื อจากประชาชนทุก ฝ่ ายอย่ างจริ ง จัง ในพื น้ ที่ ซึ่ง ตํ าบลท่ าวัง ตาลมี เ กษตรกรผู้ป ลูก ลํ าไย ปั ญ หา
ส่วนใหญ่ที่ได้ รับทราบคือการเผาเศษกิ่งไม้ ใบไม้ ในช่วงที่มีการเก็บลําไยจําหน่าย การกําจัดกิ่งไม้ ใบไม้ หลังจาก
แผ้ ว ถางสวน และการตัด แต่ง กิ่ ง ไม้ เพื่ อ ไม่ใ ห้ เ หลื อเศษทิ ง้ เกะกะ ซึ่ง เกษตรกรไม่ ร้ ู ว่า จะนํ าเศษกิ่ ง ไม้ ใ บไม้
ไปทิ ง้ ที่ ไหน จึงได้ ทํ าการเผาทํ าให้ เป็ นสาเหตุหนึ่งที่ เกิ ดหมอกควัน แต่ปั ญหาดัง กล่าวไม่ได้ เ กิ ดขึน้ ในตําบล
ท่าวังตาลเท่ านัน้ แต่ยังมาจากควัน ที่ เกิ ด จากการเผาจากพื น้ ที่ ต่าง ๆ รวมถึง ควันไฟจากการปิ ้ง ย่างและการ
คมนาคมที่ไม่ได้ มาตรฐานก่อให้ เกิดมลพิษทางอากาศ สอดคล้ องกับแนวคิดของตระกูล มีชยั (2544) ที่ว่าการ
รับรู้ ของประชาชนด้ านการมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการมีความสําคัญต่อการพัฒนาท้ องถิ่นและการปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นเพราะเป็ นหัวใจหลักของการกระจายอํานาจการปกครองสูท่ ้ องถิ่น และส่งเสริ มให้ การปกครองส่วน
ท้ องถิ่นมีความเข้ มแข็งขึ ้น เนื่องจากการมีส่วนร่ วมของประชาชนย่อมขึ ้นอยู่กบั ความตระหนักในสิทธิและหน้ าที่
ของประชาชนตามที่กฎหมายกําหนดและความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องการจัดทําเทศบัญญัติท้องถิ่นด้ วย เทศบาล
ตําบลท่าวังตาลได้ จดั ตังศู
้ นย์ประสานงานแก้ ปัญหาหมอกควันในแต่ละหมู่บ้านโดยมีกํานัน ผู้ใหญ่บ้านเป็ นผู้รับ
แจ้ งเหตุ และต้ องมีการประชาสัมพันธ์ พร้ อมทัง้ สร้ างความเข้ าใจแก่ประชาชนเกี่ ยวกับโทษและผลกระทบที่
เกิดขึ ้นจากหมอกควัน เช่น การจัดทําแผ่นพับ แผ่นสปอร์ ตให้ ความรู้ ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย รณรงค์โดย
การใช้ รถประชาสัมพันธ์ออกให้ ความรู้ ในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ปัญหาหมอกควัน การจัดทําโครงการปุ๋ ยหมัก โดย
การนําเศษกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ไม่สามารถจะนําใส่ถุงขยะได้ นํามาใส่ในเครื่ องบดย่อยกิ่งไม้ ใบไม้ ที่เทศบาลจัดเตรี ยมไว้
เพื่ อ จะได้ ปุ๋ ยหมัก นํ า กลับ ไปใช้ ได้ อี ก มอบหมายเจ้ า หน้ า ที่ อปพร.เป็ นชุ ด เคลื่ อ นที่ เ ร็ ว ตลอด 24 ชั่ว โมง
โดยประสานการปฏิบัติกับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อทําหน้ าที่ดบั ไฟที่เกิดจากการเผานัน้ และประชาชนต้ องช่วย
ระวังและแจ้ งเบาะแสให้ กบั พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามศูนย์ประสานงานแก้ ปัญหาหมอกควันเพื่อได้ เข้ าไปดําเนินการ
ระงับการเผา ซึ่งทางเทศบาลตําบลท่าวังตาลก็ยังต้ องการอาสาสมัครที่ จะเข้ ามาช่วยเหลือในด้ านนี อ้ ีกเป็ น
จํานวนมาก เทศบาลตําบลท่าวังตาลต้ องมีการบริ หารจัดการขยะ เช่น การคัดแยกขยะ การนําเศษกิ่งไม้ ใบไม้ ไป
ทําปุ๋ ยหมัก และควรมีการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ มีการรณรงค์ให้ ความรู้ ให้ กบั ประชาชนในเกี่ยวกับผลกระทบที่
เกิ ด จากการเผาขยะ เศษกิ่ ง ไม้ ใบไม้ หรื อแม้ ก ระทั่ง การเผาที่ มี ส ารเคมี เ จื อปนมี ผ ลต่อสุข ภาพอนามัย ของ
ประชาชนอย่างไรอย่างต่อเนื่อง การทําประโยชน์จากขยะ วัสดุเหลือใช้ เศษกิ่งไม้ ใบไม้ และองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นควรมีการสนับสนุนในด้ านงบประมาณและกําชับให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับผิดชอบให้ มีความรั ดกุมเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามอํานาจหน้ าที่ของเทศบาลที่จะต้ องดําเนินการ เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2496 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม จนถึ ง ปั จ จุ บัน พระราชบัญ ญั ติ กํ า หนดแผนการกระจายอํ า นาจ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้ อยของบ้ านเมือง พ.ศ.2535

ข้ อเสนอแนะ

จากผลการศึก ษาพบว่ า เทศบาลตํ าบลท่ า วัง ตาลในด้ านการบริ ห ารจัด การยัง ไม่ ดี พ อขาดการ
ประชาสัมพันธ์สร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้ เทศบัญญัติ เรื่ อง การควบคุมควันไฟและฝุ่ นละออง
จากการเผา ดังนันทางเทศบาลตํ
้
าบลท่าวังตาลควรดําเนินการ ดังต่อไปนี ้
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1. ควรมอบหมายบุคลากรด้ านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม งานด้ านการส่งเสริ มการเกษตรและ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็ นผู้นํานโยบายของผู้บริ หารและแผนงานโครงการของเทศบาลตําบลท่าวัง
ตาลมาปฏิบตั ิให้ เป็ นรู ปธรรม เพื่อให้ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติและวิถีการปฏิบตั ิแบบดังเดิ
้ มที่เกี่ยวกับ
การเผา
2. ควรมีการแต่งตังคณะกรรมการขึ
้
้นมาเพื่อศึกษารู ปแบบแนวทางการพัฒนาและส่งเสริ มให้ มีความ
ร่ วมมือกับชุมชนในการวางแผนการบริ หารจัดการเชิงรุ ก ซึง่ จะทําให้ ชุมชนมีส่วนร่ วมในการป้องกันและแก้ ไข
ปั ญหาหมอกควันกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและต้ องมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
3. ควรมีการส่งเสริ มให้ ผ้ ูนําชุมชนและชุมชนมีระบบบริ หารจัดการได้ เอง โดยให้ มีการจัดตังกลุ
้ ่ม
อาสาสมัครพิทกั ษ์ สิ่งแวดล้ อมของหมูบ่ ้ าน เพื่อตระหนักถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้นทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต
4. ควรมีการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ มีการรณรงค์ให้ ความรู้ ให้ กบั ประชาชนในเกี่ยวกับผลกระทบที่
เกิ ด จากการเผาขยะ เศษกิ่ ง ไม้ ใบไม้ หรื อแม้ ก ระทั่ง การเผาที่ มี ส ารเคมี เ จื อปนมี ผ ลต่อสุข ภาพอนามัย ของ
ประชาชนอย่างไรอย่างต่อเนื่อง การทําประโยชน์จากขยะ วัสดุเหลือใช้ เศษกิ่งไม้ ใบไม้ โดยนํามาทําปุ๋ ยหมัก และ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นควรมีการสนับสนุนในด้ านงบประมาณและกําชับให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบให้ มีความ
รัดกุมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามอํานาจหน้ าที่ของเทศบาล
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ เงิ นภาษี ทุกบาททุกสตางค์ ของพี่ น้องประชาชนทุกคนของเทศบาลตําบลท่าวังตาล
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรี ตําบลท่าวังตาล ที่ได้ ให้ ทนุ ศึกษาระดับปริ ญญาโท หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้ องถิ่น ครัง้ นี ้จนสําเร็ จลุลว่ งไปด้ วยดีตามวัตถุประสงค์
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