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บทคัดย่อ 
 การมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชนในการแก้ไขปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและอุปสรรค
ของการมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชนในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน 2) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของภาครัฐและ
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน 3) เพื่อศึกษาถึงสาเหตุและผลกระทบของไฟป่าและปัญหาหมอก
ควันในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท าการสัมภาษณ์ผู้มีส่วน
ได้เสียกับปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับการศึกษาเอกสาร
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและอุปสรรคของการมี
ส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชนสามารถแยกออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ด้านรูปแบบ
การสื่อสาร และด้านการประสานงานและด าเนินงาน 2) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ในปัจจุบันภาครัฐ
รัฐได้เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น โดยให้ประชาชนร่วมแสดงความเห็นตามวาระโอกาสต่างๆ เช่น เทศบาล
ต าบลสุเทพ มีกล่องรับฟังความคิดเห็น หรือเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุ ม ซึ่งทาง
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐจะน าข้อคิดเห็นท่ีได้รับมาพิจารณาหาสิ่งที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงวิธีป้องกันแต่ทั้งนี้
ยังต้องค านึงถึงบุคลากร และงบประมาณให้สอดคล้องกับปัญหา 3) สาเหตุหลักของการเกิดไฟป่ามีทั้งหมด 3 ประเภท 
ได้แก่ การเผาในพื้นที่ป่า การเผาในพื้นที่ทางการเกษตร และการเผาในพื้นที่ชุมชน ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควัน
ตามมาภายหลัง ภาวะหมอกควันที่เกิดขึ้นส่งผลทั้งในด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ และด้านคมนาคม   
ค าส าคัญ: รัฐบาล, ภาคประชาชน, การมีส่วนร่วม, ไฟป่า 
 

Abstract 
 The objectives of this research in public and people participations in preventing wildfire 
and haze pollution in Doi Suthep-Pui national park in Chiang Mai were 1) to study the factors 
determining the successes and obstacles in participation between the government and the local 
people for solving the haze pollution problems, 2) to study how the government and the public 
could cooperate together in order to prevent and solve the haze pollution problems, and 3) to 
study the causes and effects of wildfire and haze pollution problems in Doi Suthep-Pui national park. 
This qualitative research was conducted by collecting the data through interviewing the key local 
stakeholders, who suffered from wildfire and haze pollution problems in Doi Suthep-Pui national 
park, and also through studying the secondary data and documents. The research found that           
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1) there were 3 factors that determining the successes and obstacles in public and people 
participation, including  participation in expressing the opinions, communication channels, and 
coordination and policy implementation, 2) for people’s participation,  the government increasingly 
emphasized on the importance of the public's participation by occasionally arranging the public 
meetings, providing the feedback boxes at Doi Suthep municipality, and allowing the local people to 
express their opinions during the meetings, whereby the involving government agencies could 
thoroughly understand the problems and design the comprehensive regulations as well as 
appropriately allocate the personnel (labor) and budgets (capital) according to the scale of the 
problem, 3) there were 3 major causes of wildfire, including burnings of wild, agricultural, and local 
community areas, which subsequently caused the harmful haze problems that resulting in people’s 
health deterioration, economic losses, and reduced visibility of public transportation.    
Keywords: Government, Public sector, Participation, Wildfire 
 
1. บทน า 
 เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันมี
แนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นและเกิดปัญหาเป็น
ประจ าในช่วงฤดูร้อนของทุกปีโดยซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากโดยโรคที่เกิดจากปัญหา
หมอกควัน ได้แก่ โรคหัวใจ และโรคผิวหนังอักเสบ เป็น
ต้น นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มผู้ป่วยในจังหวัดเชียงใหม่มาก
ขึ้นทุกปีอีกด้วย ปัญหาการเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เป็นการเผา
ในที่โล่ง (Open Burning) อันมีสาเหตุมาจากความ
ต้องการเข้าไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าของประชาชนใน
ลักษณะต่างๆส่วนหนึ่งเป็นเพราะการขยายของเมือง 
(Urbanization) และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ภาคเหนือท าให้มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้น ส าหรับสาเหตุหลักๆของการเกิดไฟป่าสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 1. การหาของป่า เช่น เห็ดถอบ ผักหวานป่า 
2. การล่าสัตว์ เช่น หารังผึ้ง แหย่ไข่มดแดง ล่าไก่ป่า และ
หมูป่า  เป็นต้น 3. การจุดไฟเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่ท า
การเกษตรของราษฎรและเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
ซึ่งเป็นวิถีชีวิตท าการเกษตรของคนในพื้นที่บนเขาและที่
ราบเชิงภูเขา ซึ่งท ามาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเรียกได้ว่าเป็นความเช่ือที่ฝั่ง
รากลึกในการเผาพื้นที่เพื่อเตรียมการเกษตรหรือการหา
ของป่า ด้วยเหตุนี้เองปัญหาการเกิดไฟป่าหรือการเผา
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ป่าจึงแก้ไขได้ยาก 
โดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน ซึ่ง
เป็นพืชที่ก่อให้เกิดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็น
จ านวนมาก 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและอุปสรรค
ของการมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาหมอกควัน 
2.2 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
2.3 เพื่อศึกษาถึงสาเหตุและผลกระทบของไฟป่าและ
ปัญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา : ศึกษาถึงสาเหตุและผลกระทบ
ของปัญหาการเกิดไฟป่าซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาหมอก
ควันรวมถึงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ
ประชาชนในการแก้ปัญหาไฟป่าและการเกิดหมอกควัน
ในปัจจุบัน  
3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ : มุ่งศึกษาพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย ซึ่งเป็นสถานที่ส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยเลือก 4 ชุมชนขนาดใหญ่ ที่ประสบปัญหาหมอกควัน
และมีประชากรหนาแน่น ได้แก่  
 1. บ้านปง หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านปง อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 2. บ้านผานกกก หมู่ที่ 9 ต าบลโป่งแยง อ าเภอ แม่ริม 
จังหวัด เชียงใหม่ 
 3. บ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 ต าบลดอยสุเทพ อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 4. บ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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3.3 ขอบเขตด้านประชากร : ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ 
คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในการประสาน
ความร่วมมือในการแก้ไขและป้องกันปัญหาจากการเกิด
มลพิษทางอากาศประกอบด้วยบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ 1) 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16 จังหวัดเชียงใหม่  2) 
เทศบาลต าบลสุเทพ 3) กองควบคุมไฟป่าภูพิงค์ (ดอยสุ
เทพ) 4) ส านักเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ 5) สาธารณสุข 
จังหวัดเชียงใหม่ 6) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ 7) ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ และภาคประชาชน 
ได้แก่ ผู้น าชุมชนและประชาชน ได้แก่ 1) หมู่บ้านบ้านปง
ใต้ อ าเภอหางดง 2) หมู่บ้านฟ่อน อ าเภอหางดง 3) 
หมู่บ้านบ้านดอยปุย อ าเภอเมือง และ 4) หมู่บ้านผานก
กก อ าเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ 
3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา : การศึกษาครั้งนี้ใช้เวลาใน
การศึกษาและเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม 2560 ถึง
เดือนตุลาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 10 เดือน 
 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
4.1 ทราบถึงสาเหตุและผลกระทบของการเกิดหมอกควัน
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่  
4.2 ทราบถึงการประสานความร่วมมือและการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันระหว่างภาครัฐ
และประชาชนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุ เทพ -ปุย 
จังหวัดเชียงใหม่   
4.3 ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วม
ระหว่างภาครัฐกับประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัด
เชียงใหม ่
 
5. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
5.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามา
ก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 
5.2 ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก เช่น 
ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่นต่าง ประชาชน 
เพื่อท่ีจะได้มีข้อมูลเชิงลึกและวิสัยทัศน์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ครบถ้วนทั้งนี้ในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งจาก
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานท้องถิ่น ผู้น าชุมชน รวมถึงประชาชน 

ผู้สัมภาษณ์ ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและน ามา
ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล (Trustworthiness) 
ดังนี ้
 1. การยืนยันความถูกต้องของข้อมูล (Member 
Checking) โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจด
บันทึกมาอย่างละเอียดและน าไปถามแต่ละหน่วยงานของ
ภาครัฐรวมถึงประชาชนเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
ว่าเป็นจริงหรือไม่ 
 2. ตรวจสอบความไว้ วาง ใจของข้อมู ล
(Dependability) โดยการน าข้อมูลไปตรวจสอบกับ
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิทยานิพนธ์เพื่อยืนยันความถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา 
 3. ความสามารถในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
(Transferability) โดยการเขียนระเบียบวิธีการวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูล และบริบทที่ต้องการศึกษาอย่างชัดเจน
เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความน่าเช่ือถือของการวิจัยในการที่
จะน าผลงานวิจัยไปใช้ในบริบทท่ีใกล้เคียงกัน 
 4.การยืนยันผลการวิจัย (Conformability) โดยการ
ที่ผู้ท าวิจัยจะเก็บเอกสารต่างๆทีเ่กี่ยวข้องกับการวิจัยไว้
เป็นอย่างดี เพือ่ยืนยันว่าข้อมลูไม่ได้มีความล าเอียงหรือ
เกิดจากการคิดขึ้นของผู้วิจัย 
 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ข้อมูลปฐม
ภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
6.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเข้าไป
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการท้องถิ่น หัวหน้า
ชุมชน หรือประชาชน โดยใช้การสัมภาษณ์แบบไร้
โครงสร้าง (Unstructured Interview) กับกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลักท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
6.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ผู้ศึกษาได้ท าการรวบรวมงานเอกสารรายงานต่าง ๆ 
หนังสือ ข้อมูลสถิติ หรือบทความต่างทางวิชาการ ที่ทาง
หน่วยงานราชการได้ให้ข้อมูล หรือค้นคว้าด้วยตนเอง ที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาไปป่าและหมอกควันในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม ่
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 ผู้วิจัยได้น าเอาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆเพื่อหาสาเหตุ
ของปัญหาและอุปสรรคที่ เกิดขึ้นรวมถึงต้องมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะศึกษา โดยในด้าน
การจัดการข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 
ขั้นตอนท่ี 1) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของข้อมูลที่ได้และ
พิจารณาแยกประเด็นท่ีส าคัญ  
ขั้นตอนท่ี2) ตีความเนื้อหารายละเอียดออกมาว่ามีเนื้อหา
สาระอย่างไร 
 
7. ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการศึกษา การมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐและประชาชนในการแก้ไขปัญหาการเกิดไฟป่า
และหมอกควัน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาวิจัย 
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
7.1 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและ
อุปสรรคของการมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชนใน
การแก้ไขปัญหาหมอกควัน สามารถสรุปผลการศึกษาได้
ดังนี ้
 การร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นการเปิดให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงและแสดง
ความคิดเห็นเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจของหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งได้พบว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นที่แบบทางการ
และไม่เป็นทางการ เช่น การร่วมประชุมกับทางจังหวัด 
หรืออบรมให้ค าแนะน าโดยจัดเสวนาในพื้นที่เสี่ยง ฯลฯ
โดยสามารถแยกปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐและประชาชน ออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านการมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ทางหน่วยงานราชการได้เปิด
โอกาสในการร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชน
ตลอดเวลาผ่านทางกล่องรับความคิดเห็น หรือการแสดง
ความคิดเห็นระหว่างการประชุมของเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับ
ประชาชน แต่จากการสัมภาษณ์ถึงความร่วมมือของ
ประชาชนในการแสดงความคิดเห็นหรือความร่วมมือใน
การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันพบว่ามี เพียง
ประชาชนบางส่วนเท่านั้นมีเข้ามาร่วมประชุม แสดงความ
คิดเห็น หรือ ร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางภาครัฐ
ได้ก าหนดไว้  โดยทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้กล่าวว่า

ประชาชนที่ เ ข้ า ร่ วมการประ ชุมหรื อปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบที่ภาครัฐก าหนดไว้นั้นมักจะเป็นประชาชน
กลุ่มเดิมที่มีความสนใจที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหาไฟป่า
หมอกควันแบบจริงจัง 2) ด้านรูปแบบการสื่อสาร ใน
ปัจจุบันมีการสื่อสารหลากหลายวิธีมากขึ้นกว่าแต่ก่อน
อย่างมาก โดยสมัยก่อนจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางป้ายประกาศ ใช้เสียงตามสาย หรือการนัดเพื่อร่วม
ประชุมในวาระต่างๆ ซึ่งเป็นวิธีที่ ช้าและประชาชน
บางส่วนไม่ได้ ให้ความสนใจมากนัก แต่ในปัจจุบัน
เทคโนโลยีได้เข้าถึงมากขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่รู้จักที่จะ
ใ ช้ เทค โน โ ลยี ในกา รสื่ อส ารมากยิ่ ง ขึ้ นผ่ านทา ง 
อินเตอร์เน็ต ทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐจึงได้จัดตั้งกลุ่ม เช่น 
กลุ่มเครือข่าย Line โดยให้ผู้บริหารเข้าไปในกลุ่มด้วย 
เช่น นายก ปลัดอ าเภอ หรือเจ้าหน้าภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
หากเกิดไฟป่าเกิดขึ้นจะได้ท าการแจ้งข่าวได้อย่างรวดเร็ว 
ในส่วนของกลุ่ม Facebook จะเอาไว้ส าหรับ
ประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุต่างๆ หรือการจัดประชุมหารือให้
ความรู้ เกี่ยวกับผลกระทบจากการเกิดหมอกควัน 
นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมชาวบ้านเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุไฟป่าหรือหมอกควันผ่าน
ทางโรงเรียน หรือช่องทางวิทยุ เป็นต้น แต่ถึงกระนั้น
หลังจากฤดูหมอกควันหมดไปข้อมูลข่าวสารต่างๆรวมถึง
การประชาสัมพันธ์ก็หยุดตามลงไปด้วยท าให้ขาดความ
ต่อเนื่องที่จะสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการ
ตระหนักรู้ถึงปัญหาของหมอกควันและไฟป่า เช่นเดียวกัน
กับผู้น าชุมชนในหมู่บ้านต่างๆก็ได้หยุดการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์หลังจากหมดช่วงฤดูกาลหมอกควัน
เหมือนกัน ท าให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่าไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จได้อย่างชัดเจน 3) 
ด้านการประสานงานและด าเนินงาน จากการส ารวจ
พบว่า ทางหน่วยงานรัฐได้ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควันอย่างจริงจังมากขึ้น โดยได้เน้นให้
ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพราะ ปัจจุบันประชาชนยังไม่ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
จึงยังไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร การที่จะท าให้
ประชาชนร่วมมือแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันนั้นจึง
จ าเป็นที่จะให้ประชาชนรู้ถึงความส าคัญของปัญหาและ
ผลกระทบที่ตามมา ทางหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เช่น 
ส านักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น ได้ร่วมมือกันจัดการอบรม
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อาสาสมัครทั่วจังหวัดเชียงใหม่โดยให้ความรู้ถึงวิธีการ
จัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างถูกวิธี รวมถึง
ผลกระทบและวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน ในแต่ละหมู่บ้านหนึ่งจะมีอาสาสมัครประมาณ 7 – 
8 คน หลังจากอบรมเสร็จ จึงให้อาสาสมัครเคาะตาม
ประตูบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ แนะน าวิธีปฏิบัติตัวเมื่อเจอ
ไฟป่า หมอกควัน แต่ทั้งนี้เมื่อหมดฤดูหมอกควันทาง
ภาครั ฐ ได้ ลดความ เข้ ม งวดการรณรงค์หรื อการ
ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจึงท า
ให้ขาดความต่อเนื่อง 
7.2 ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน พบว่าปัจจุบัน
มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
มากขึ้น โดยในด้านการประสานงานเพื่อด าเนินงานตาม
แผน (Collaboration) หน่วยงานราชการท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงใหม่มีการบูรณาการความร่วมมืออย่าง
แข็งแกร่ง ทั้งจากส านักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด
เชียงใหม่ ส านักงานบรรเทาสาธารณะภัย ส านักงาน
พลังงาน จังหวัดเชียงใหม่ และสถาบันการศึกษา อาทิ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยร่วมกันจัดการอบรมอาสาสมัคร
ทั่ วจั งหวัด เ ชียง ใหม่  (อสม )  ในหมู่ บ้ านหนึ่ งจะมี
อาสาสมัครประมาณ 7 – 8 คน น ามาอบรมให้ความรู้
เรื่องพิษภัยของหมอกควัน หรือวิธีก าจัดเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรอย่างถูกต้อง 
7.3 ผลการศึกษาสาเหตุและผลกระทบของไฟป่าและ
ปัญหาหมอกควันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสุเทพ -ปุย 
สาเหตุของการเกิดไฟป่าและหมอกควันสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 1. การเผาในพื้นที่ป่า มักเกิดจากชาวบ้านเข้าไปท า
การเผาเพื่อหาของป่า เช่น เห็ดถอบ ผักหวาน เป็นต้น 
โดยมีความเช่ือว่าการเผาจะท าให้เห็ดถอบ และผักหวาน
แตกหน่อมากขึ้นกว่าเดิม แต่ในความเป็นจริงนั้นชาวบ้าน
เผาเพื่อให้สามารถเข้าไปเก็บของป่าได้สะดวกเท่านั้น 
 2.  การ เผา ในพื้ นที่ ทางการ เกษตรในปัจจุบัน
บริษัทเอกชนได้เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพด
มากขึ้นพร้อมทั้ งประกันราคารับซื้ อที่น่ าพึงพอใจ
เกษตรกรหลายรายจึงหันไปปลูกข้าวโพดมากขึ้น โดย
ข้าวโพดนั้นถือเป็นปัญหาส าคัญที่ท าให้เกิดหมอกควันขึ้น 
พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนพื้นที่ลาดชันบนภูเขา 
และเนื่องจากไม่สามารถน ารถแทรกเตอร์หรือรถไถขึ้นไป

เพื่อท าการฝังกลบได้ เกษตรกรจึงใช้วิธีการเผาเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งเป็นวิธีง่ายที่สุด 
 3. การเผาในพื้นที่ ชุมชนทางเจ้าหน้าที่รัฐบาลมี
นโยบายการจัดเก็บขยะที่ใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ไม่รวมถึง
เศษใบไม้ใบหญ้า ท าให้ชาวบ้านต้องหาวิธีก าจัดเศษใบไม้
ใบหญ้าเหล่านั้นโดยกวาดเศษใบไม้ใบหญ้ามากองรวมกัน
และท าการจุดไฟเผา เพื่อก าจัดเศษใบไม้ 
ในส่วนของผลกระทบของไฟป่าและปัญหาหมอกควัน 
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 1. ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต เนื่องจากสภาพ
ภูมิศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นแอ่งกระทะท าให้กลุ่ม
ควันที่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งเกิดจากธรรมชาติและฝีมือ
มนุษย์ไม่สามารถกระจายออกไปได้ท าให้กลุ่มควันรวมตัว
กันจนเกิดปัญหาหมอกวันในปัจจุบันขึ้น โดยส่งผลให้เกิด 
4 กลุ่มโรคส าคัญ ได้แก่ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด 
กลุ่มโรคทางเดินหายใจ กลุ่มโรคตาอักเสบ และกลุ่มโรค
ผิวหนังอักเสบ 
 2. ด้านเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นช่ือว่าเป็นอันดับ
ต้นๆในเรื่องเมืองท่องเที่ยว ดังนั้นการที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
หมอกควันเข้ามาท าให้ส่งผลต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็น
อย่างมาก ซึ่งหมอกควันมีผลกระทบต่อปัญหาด้าน
สุขภาพ จึงท าให้นักท่องเที่ยวที่สนใจมาจังหวัดเชียงใหม่
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ลดลงเป็นจ านวนมาก และได้ส่งผล
ต่อชาวบ้านที่อยู่บนพื้นที่ราบสูงซึ่งส่วนใหญ่มักประกอบ
อาชีพการเกษตรและท่องเที่ยวเป็นหลักรายได้ลดลงอย่าง
มาก เช่น ร้านขายอาหาร รถสองแถวแดง และชาวบ้านที่
ให้บริการท่องเที่ยวชุมชน 
 3. ด้านคมนาคม ภาวะหมอกควันส่งผลต่อทัศนวิสัย
ในการมองเห็นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทาง
บก และทางอากาศเนื่องจากประชาชนต้องเดินทาง
ตลอดเวลา และอาจเกิดอันตรายระหว่างการเดินทางได้ 
ซึ่งสะท้อนจากข้อมูลจ านวนอุบัติเหตุทางถนนที่เพิ่มขึ้น 
หรือการปรับเลื่อนเวลาเที่ยวบินท าให้เที่ยวบินล่าช้า 
เนื่องจากทัศนวิสัยไม่ชัดเจน 
 
8. อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของภาครัฐแล
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พื้นที่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ สามารถ
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แยกประเด็นการส่งเสริมเพื่อแก้ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควันออกเป็น 2 ส่วนดังนี ้
8.1 ด้านปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและอุปสรรคของการ
มีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชนในการแก้ไขปัญหา
หมอกควัน สามารถแยกเป็น 4 ข้อ ดังนี้ 
1. การออกนโยบายของภาครัฐในปัจจุบันการออก
นโยบายต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันส่วน
ใหญ่จะเน้นแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ คือ เน้นการแปรรูปวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ท าปุ๋ยหมัก ถ่านอัดแท่ง ฟาง
อัดก้อน ดังนั้นการก าหนดนโยบายในแต่ละครั้งควรมี
เป้าหมายที่ชัดเจนและแก้ปัญหาตรงจุด ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดนโยบายสาธารณะของ Friedrich [1] กล่าวว่า 
การออกนโยบายสาธารณะ คือ ข้อเสนอของรัฐบาล เพื่อ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือบรรเทาปัญหาแก่ประชาชน 
ซึ่งประกอบด้วยปัญหา อุปสรรคและโอกาส โดยแต่ละ
ข้อเสนอจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อที่จะน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนต่อไป นอกจากนี้การออกนโยบาย
แต่ละครั้งยังต้องค านึงถึงความต้องการของประชาชนและ
งบประมาณที่ภาครัฐมีอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Considine [2] กล่าวว่า การก าหนดนโยบายสาธารณะมี
สิ่งที่ต้องค านึงถึง 3 ประการ คือ 1.แก้ปัญหาที่สอดคล้อง
กับค่านิยมของประชาชน 2.การแก้ปัญหานั้นต้องผูกพัน
กับงบประมาณ และบริการแก่ประชาชน 3.การให้สิทธิ
และเอกสิทธิแก่ประชาชนในการเข้าถึงนโยบายของรัฐทั้ง
การมีส่วนร่วมและติดตามผลการด าเนินงาน 
2. การน านโยบายไปปฏิบัติใช้ในปัจจุบันพบว่าประชาชน
ทั่วไปยังไม่ให้ความร่วมมือมากนัก อาจเกิดจากการที่
ชาวบ้านไม่ได้เห็นว่าปัญหาดังกล่าวมีปัญหาส าคัญกับ
ตนเอง เช่น ประชาชนที่อยู่ ในตัวเมืองจะไม่ เห็นถึง
ความส าคัญของการเผาในพื้นที่ป่ามากนัก แต่เมื่อเกิด
หมอกควันขึ้ นประชาชนที่อยู่ ในตั ว เมืองจะได้ รั บ
ผลกระทบจากหมอกควันมากกว่าเพราะพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่เป็นแอ่งกระทะอากาศจะนิ่งไม่ถ่ายเทในช่วงฤดู
ร้อนหรือในช่วงการเกิดหมอกควันเป็นต้นโดยปัจจัยที่มี
ผลต่อความส าเร็จและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐและประชาชนในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน คือ 
การส่งเสริมและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อปลูกจิตส านึก
ของประชาชนให้ตระหนักรับรู้ถึงปัญหาที่แท้จริงของ
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ศุภชัย ยาวะประภาษ [3] เห็นว่าแนวทางการน านโยบาย

ไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ สามารถแยกออกเป็น 2 มิติ 
คือ 
 1. การน านโยบายไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ใช่
กิจกรรมที่เกิดขึ้นช่ัวครั้งช่ัวคราว คือ เป็นกิจกรรมที่
ภาครัฐด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไม่ใช่กิจกรรมที่
เกิดขึ้นเพียงช่ัวครั้งช่ัวคราวแล้วหายไป 
 2. การน านโยบายไปปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายของนโยบายคือ การท าตามเป้าหมายที่ได้วาง
เอาไว้แต่แรกโดยเป็นเป้าหมายที่ส่งผลให้เกิดนโยบายนั้น
ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 โดยหากเชื่อมประเด็น 2 มิติ นี้เข้าไว้ด้วยกัน จะท าให้
การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันประสบความส าเร็จ
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการที่ภาครัฐเข้ามาจัดกิจกรรมหรือ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาทั้งปีโดย
ช้ีให้เห็นถึงเป้าหมายที่ชัดเจนจนถึงระเบียบวิธีปฏิบัติ
ต่างๆที่ทางภาครัฐก าหนดขึ้น เพื่อให้ประชาชนชนรับรู้
และเข้าใจถึงปัญหา วิธีการรับมือ พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความอันตรายของปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จนท าให้
เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับประชาชนในท่ีสุด 
3. การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น การที่ภาครัฐเปิดรับ
ฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยในปัจจุบันภาครัฐได้เปิด
โอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นมากขึ้นทั้งจาก
กล่องรับฟังความคิดเห็นที่อยู่ตามหน่วยงานภาครัฐ หรือ
ระหว่างการประชุมหารือกันเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหา 
หลังจากรับฟังความคิดเห็นเหล่านั้นภาครัฐจะน าความ
คิดเห็นที่ได้มาพิจาณาถึงวิธีปฏิบัติหรือนโยบายต่างๆที่
สอดคล้องกับเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาตามความ
ต้องการของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการมีส่วน
ร่วมของ ถวิลวดี บุรีกุล [4] กล่าวถึงกระบวนการมีส่วน
ร่วม 4 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขัน้ท่ี 1 มีส่วนร่วมในการวางแผน  
 ขั้นที่ 2 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ/ด าเนินการ 
 ขั้นที่ 3 มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ 
 ขั้นที่ 4 มีส่วนร่วมในการติดตามผลประเมินผล 
จากผลการศึกษา พบว่า ภาครัฐได้ส่งเสริมเรื่องการมีส่วน
ร่วมมากข้ึนโดยจะเห็นได้จากการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้เสนอความคิดเห็นตามวาระโอกาสต่างๆเพื่อประโยชน์
ของส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน แต่ทั้งนี้ข้อเรียกร้องบางประการที่
ประชาชนเสนอทางภาครัฐก็ยังไม่สามารถที่จะท าตามข้อ
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เรียกร้องได้ อาจด้วยการมีข้อจ ากัดทั้งในด้านก าลังคน 
และงบประมาณ 
4. การสร้างผู้น า ผู้น าที่ดีมีส่วนช่วยให้เกิดความร่วมมือ
กันในการไขปัญหาต่างๆได้ดี เพราะผู้น าจะเป็นคนท่ีได้รับ
ความไว้วางใจจากประชาชนและได้รับเลือกขึ้นมาเป็น
ผู้น า นอกจากน้ีผู้น าชุมชนยังเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐ
กับประชาชน โดยผู้น าชุมชนจะคอยเป็นสื่อกลางน า
นโยบายที่ภาครัฐก าหนดขึ้นมาใช้บริหารในพื้นที่ของ
ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ ยุพาพร รูปงาม [5] ได้กล่าวว่า 
ผู้น าจะช่วยจูงใจให้ประชาชนท างานด้วยความเต็มใจเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆร่วมกันท้ังนี้เพราะผู้น าเป็นปัจจัย
ส าคัญของการรวมกลุ่มคนสามารถแยกผู้น าออกได้หลาย
ประเภท คือ1. ผู้น าปฏิฐาน (Positive Leader) คือ เป็น
ผู้น าที่ มี ลักษณะเป็นประชาธิปไตยให้ เสรีภาพแก่
ประชาชนในการแสดงความคิดเห็น 2. ผู้น าพลวัต 
(Dynamic Leader) คือ ผู้น าที่ท างานอยู่เสมอ 3. ผู้น านิเสธ 
(Negative Leader) คือ ผู้น าท่ีไม่มีผลงานสร้างสรรค์ 
8.2 สาเหตุและผลกระทบของไฟป่าและปัญหาหมอกควัน
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย ผลการศึกษาพบว่า
สาเหตุหลักของการเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันเกิด
จาก 3 สาเหตุหลัก ได้แก่ การเผาในพื้นที่ป่า การเผาใน
พื้นที่ทางการเกษตร และการเผาในพื้นที่ ชุมชน ซึ่ ง
สอดคล้องกับ ณัฐชยา อุ่นทองดี [6] โดยการเผาในพื้นที่
ป่า เช่น การหาเห็ดถอบ ผักหวาน เป็นต้น โดยมีความ
เช่ือของชาวบ้านที่ว่าการเผาจะท าให้เห็ดถอบแตกหน่อ
มากขึ้นกว่าเดิม การเผาในพื้นที่ทางการเกษตร เกิดจาก
การที่เกษตรส่วนใหญ่ได้ท าการปลูกข้าวโพดเป็นจ านวน
มาก เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยเกษตรจึงใช้วิธีการเผา
พื้นที่เนื่องจากเป็นวิธีที่ใช้ต้นทุนน้อยที่สุด และการเผาใน
พื้นที่ชุมชน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายการจัดเก็บขยะที่
ใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ไม่รวมถึงเศษใบไม้ใบหญ้า จึงท าให้
ชาวบ้านต้องหาวิธีก าจัดเศษใบไม้ใบหญ้าเหล่านั้นเอง 
โดยใช้วิธีการกวาดเศษใบไม้ใบหญ้ามากองรวมกันและท า
การจุดไฟเผา เพื่อก าจัดเศษใบไม้ เมื่อปัญหาเหล่านี้
รวมกันจึงท าให้เกิดปัญหาหมอกควันดั่งเช่นในปัจจุบัน 
 
9. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะ
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย และ
ข้อเสนอแนะในการน าไปปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

9.1 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 1. ภาครัฐควรมีการปรับปรุง กฎหมายหรือระเบียบ
ปฏิบัติให้มีความชัดเจน เข้มงวดมากข้ึน และประสานงาน
กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดตั้งการประชุม
ช้ีแจงถึงระเบียบข้อบังคับต่างให้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
เนื่องจากปัจจุบันยังมีประชาชนบางส่วนยังไม่ทราบถึง
กฎระเบียบที่ภาครัฐได้ก าหนดไว้ หรือการประชาสัมพันธ์
ที่ยังไม่ทั่วถึง 
 2. ภาครัฐควรศึกษาภาพรวมของระเบียบวิธีปฏิบัติใน
การแก้ ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างถี่ถ้ วน 
เนื่องจากในปัจจุบันการแก้ปัญหานั้นเน้นไปที่การ
แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เช่น การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร เป็นต้น ทั้งที่ต้นเหตุอยู่ที่ชาวบ้านบนพ้ืนท่ีราบ
สูงที่มีอาชีพการเกษตรกรรม หาของป่า และล่าสัตว์ เป็น
ต้น 
 3. ภาครัฐควรปรึกษาหารือกับเอกชนรายต่างๆที่เข้า
มาสนับสนุนให้ประชาชนปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่าเช่น 
ข้าวโพดมากยิ่งขึ้นเนื่องจากปัญหาการเกิดหมอกควันส่วน
ใหญ่เกิดจากการเผาตอซังข้าวโพดที่ชาวบ้านเผาเพื่อ
เตรียมหน้าดินส าหรับการเพาะปลูกข้าวโพดในครั้งถัดไป 
9.2 ข้อเสนอแนะในการน าไปปฏิบัติ 
 1. ภาครัฐควรเน้นไปที่การแก้ปัญหาที่ตรงจุด
เนื่องจากปัจจุบันยังเน้นที่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เช่น 
การแปรรูปเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นถ่านอัด
แท่ง ฟางอัดก้อน แล้วน าไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ชาวบ้าน ท้ังที่ปัญหาที่ส าคัญอยู่ที่การเผาในพื้นที่ป่า และ
การเผาในพื้นที่ทางการเกษตร 
 2. ภาครัฐควรเพิ่มการจัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้แก่
ประชาชนเพื่อที่ประชาชนได้ตระหนักรับรู้ถึงปัญหาที่
เกิดขึ้น และวิธีปฏิบัติในการป้องกันตนเองจากไฟป่าหรือ
หมอกควัน โดยในปัจจุบันภาครัฐได้จัดการอบรบให้
ความรู้ประชาชนเพียงช่วงก่อนเกิดการระวังไฟป่าเท่านั้น 
ท าให้ขาดความต่อเนื่องที่จะปลูกจิตส านึกของประชาชน 
 3. ภาครัฐควรสนับสนุนให้ผู้ใหญ่บ้านหรือก านัน
บริหารจัดการปัญหาและแก้ไขปัญหาโดยทางภาครัฐจะ
ท าหน้าที่เพียงสนับสนุนเท่านั้น เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านหรือ
ก านันนั้นถูกเลือกโดยประชาชน ท าให้เกิดความไว้เนื้อ
เชื่อใจมากกว่าที่จะให้เจ้าหน้าภาครัฐเช้าไปควบคุมดูแล 
 4. ผู้ใหญ่บ้านหรือก านัน ควรเข้มงวดเรื่องการจับคน
ที่กระท าผิด เช่น ลักลอบเผาหาของป่า และล่าสัตว์ โดย
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จากการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง พบว่า
บ่อยครั้งที่ทางผู้ใหญ่บ้านจับคนที่กระท าผิดได้แต่กลับ
ปล่อยไปท าแค่เพียงว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้น จึงท าให้
ชาวบ้านไม่เกิดความย าเกรงและกระท าผิดอย่างต่อเนื่อง 
 5. ภาครัฐควรเพิ่มงบประมาณ และก าลังคนมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันงบประมาณที่ภาครัฐให้นั้นถือ
ว่ายังน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนพื้นที่ๆที่เกิดปัญหา รวมถึง
ก าลังคนที่ดูแลยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ป่ามากนัก แต่ทาง
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ขอก าลังสนับสนุนจากทาง
อาสาสมัครของหมู่บ้านเข้ามาช่วยท าให้ดูแลครอบคลุม
พื้นเสี่ยงได้มากยิ่งข้ึน 
 6. ภาครัฐควรเน้นการส่งเสริมปลูกพืชแบบผสมผสาน
ทั้งไม้ยืนต้นและพืชเชิงเดี่ยวเพื่อเกษตรกรจะได้มีรายได้
ตลอดทั้งปี อีกทั้งยังสามารถลดปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรได้เป็นจ านวนมากและท าให้สภาพดินที่ เสื่อม
โทรมกลับมาเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
 7. ภาครัฐควรปรึกษาหารือกับบริษัทเอกชน 
เนื่องจากเกษตรกรหลายรายที่ปลูกข้าวโพดในจังหวัด
เชียงใหม่นั้น เกิดจากการที่บริษัทเอกชนเข้าไปสนับสนุน
ให้ชาวบ้านปลูกข้าวโพด พร้อมทั้งรับประกันราคาซื้อ จึง
ท าให้ชาวบ้านหันไปปลูกข้าวโพดมากยิ่งขึ้นและยังขยาย
พื้นที่เพาะปลูกใหก้ว้างขึ้นโดยการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าในเขตป่า
อนุรักษ์ 
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