คู่มือการสร้างชุมชนเครือข่ายแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
แบบมีส่วนร่วม

คณะทางานการจัดการความรู้
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

ก

คานา
เอกสารคู่มือประกอบการสร้างชุมชนเครือข่ายแก้ไขปัญ หาไฟป่าและหมอกควันแบบมีส่วนร่วม จัดทา
ขึ้นเพื่อเป็นชุดความรู้ขั้นพื้นฐานสาหรับการพัฒนางานของชุมชนเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือรูปแบบของอาสาสมัครชุมชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมกับภาคส่วน
ต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน
และการบู รณาการปฏิ บั ติงานร่ว มกับ ภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะการดาเนิน การจัดการกับปั ญ หาไฟป่าและ
หมอกควันร่วมกับภาคีประชาสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นต่อการสร้างมโนทัศน์ ความรู้พื้นฐาน
ทักษะ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อให้ครอบคลุมบทบาทหน้าที่
ของชุมชนเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแบบมีส่วนร่วม จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแบบมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
ผู้จัดทา

ข

สารบัญ
หน้า
คานา

ก

สารบัญ

ข

แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม
รูปแบบของการมีส่วนร่วม
ลักษณะของการมีส่วนร่วม
ความสาคัญของการมีส่วนร่วม
ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประโยชน์และผลดี
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1
1
2
2
2
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การสร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแบบมีส่วนร่วม
การคัดเลือกชุมชนเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และการจัดทาข้อมูลพื้นฐาน
การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนเครือข่าย
การปลูกจิตสานึกและการสร้างเป้าหมายร่วม
การสร้างหลักเกณฑ์กติกาประชาคมร่วมรัฐ
กิจกรรมดาเนินงานของชุมชนเครือข่าย
การดาเนินโครงการเพื่อการพัฒนาของชุมชน
การเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
การจัดทาบัญชีรายรับ/รายจ่าย
การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของชุมชนแบบมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและชุมชน
การถ่ายทอดเพื่อสืบสานการประกอบอาชีพ และภูมิปัญญาระหว่างชุมชนในพื้นที่/นอกพื้นที่
การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผล
ภาพรวมของงานที่ปฏิบัติ
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5
6
6
7
8
8
9
9
10
12
14

๑
แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ดาเนินงานพัฒ นา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้และความ
ชานาญร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กรและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง
การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสและได้
ใช้โอกาสที่ได้รับแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิด แสดงออกซึ่งสิ่งที่เขามี แสดงออกซึ่งสิ่งที่เขาต้องการ แสดงออก
ซึ่งปัญหาที่กาลังเผชิญ และแสดงออกซึ่งวิธีการแก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติโดยการช่วยเหลื อของหน่วยงาน
ภายนอกน้อยที่สุด
รูปแบบของการมีส่วนร่วม
๑. การมีส่วนร่วมแบบเป็นกันเอง เป็นการเข้าร่วมโดยการเป็นอาสาสมัคร หรือรวมตัวกัน
ขึ้นมาเอง เพื่อแก้ปัญหาของตนเอง โดยไม่มีการช่วยเหลือจากภายนอก ซึ่งเป็นรูปแบบเป้าหมาย
๒. การมีส่ ว นร่ ว มแบบชั กน า เป็ น การเข้าร่ว มโดยความต้ องการความเห็ น ชอบ หรือ การ
สนับสนุนของรัฐบาล เป็นรูปแบบทั่วไปของประเทศที่กาลังพัฒนา
3. การมีส่วนร่วมแบบบังคับ เป็นการเข้าร่วมภายใต้การดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
หรือโดยการบังคับโดยตรง เป็นรูปแบบที่ผู้กระทาได้รับผลทันที แต่จะไม่ได้ผลในระยะยาวและจะมีผลเสียที่จะ
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในที่สุด
ลักษณะของการมีส่วนร่วม
๑. การร่วมศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ตลอดจนความต้องการของ
ชุมชน
๒. การร่วมคิดหา สร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน หรือสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือสนองความต้องการของชุมชน
๓. การร่วมวางนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรม เพื่อขจัด แก้ไขปัญหา และสนองต่อ
ความต้องการของชุมชน
๔. การร่ ว มตั ด สิ น ใจในการใช้ท รัพ ยากรธรรมชาติ ที่ มี อยู่ อ ย่างจากั ด ให้ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ส่วนรวมมากที่สุดและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
๕. การร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหาร การจัดการ งานพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
๖. การร่วมลงทุนในกิจการโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและของชุมชน
๗. การร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
๘. การร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผลและร่วมบารุงรักษาโครงการ
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ความสาคัญของการมีส่วนร่วม
๑. ประชาชนยอมรับโครงการมากขึ้น
๒. ประชาชนรู้สึกผูกพันเป็นเจ้าของโครงการมากขึ้น
๓. การบริหารและการดาเนินโครงการจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๔. ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการมากขึ้น
๕. ขีดความสามารถของประชาชนจะเพิ่มขึ้น
ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชน
๑.การปฏิบัติตนให้คล้อยตามความเชื่อพื้นฐาน กล่าวคือบุคคลและกลุ่มบุคคลจะเลือกแบบ
วิธีการปฏิบัติซึ่งสอดคล้องและคล้ายคลึงกับความเชื่อพื้นฐานของตนเอง
๒. มาตรฐานคุณค่า บุคคลและกลุ่มบุคคลจะปฏิบัติในลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณค่า
ของตนเอง
๓. เป้าหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคลจะส่งเสริมปกป้อง ป้องกันและรักษาเป้าหมายของตนเอง
๔. ประสบการณ์ที่ผิดปกติธรรมดา พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มบุคคลบางครั้งมีรากฐานมา
จากประสบการณ์ที่ผิดปกติธรรมดา
๕. ความคาดหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคลจะประพฤติตามแบบที่คาดหมายว่าจะต้องประพฤติ
ในสถานการณ์เช่นนี้ ทั้งยังชอบที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่นในลักษณะที่ตนคาดหวังจากผู้อื่นนั้นด้วย
๖. การมองตัวเอง บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะทาสิ่งต่างๆ ซึ่งคิดว่าตนเองควรกระทาเช่นนั้น
๗. การบีบบังคับ บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะทาสิ่งต่างๆ ด้วยความรู้สึกว่าตนถูกบีบบังคับให้ทา
๘. นิสัยและประเพณี บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะทาสิ่งต่างๆ ซึ่งมีนิสัยชอบกระทาเมื่ออยู่ใน
สถานการณ์นั้นๆ
๙. โอกาส บุ ค คลและกลุ่ ม บุ ค คลมั ก จะเข้ ามามี ส่ ว นร่ว มในรู ป แบบการปฏิ บั ติ ข องสั งคม
โดยเฉพาะในทางที่เกี่ยวข้องกับจานวน และชนิดของโอกาสซึ่งโครงสร้างของสังคมจะเอื้ออานวยให้เข้ามามีส่ว น
ร่วมในการกระทาเช่นนั้น เท่าที่พวกเขาได้รับรู้มา
๑๐. ความสามารถ บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างที่ตนเห็น
ว่าสามารถทาในสิ่งที่ต้องการให้เข้าทาในสถานการณ์เช่นนั้น
๑๑. การสนั บ สนุ น บุ ค คลและกลุ่ ม บุ ค คลมั ก จะริ เริ่ม ปฏิ บั ติ เมื่ อ เขารู้สึ ก ว่ าเขาได้ รับ การ
สนับสนุนที่ดี เพื่อให้กระทาการเช่นนั้น
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการดาเนินงานที่มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้น จาเป็นต้องมีการดาเนินงานที่มีแบบแผน
และรูปแบบที่ชัดเจน มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ทาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ตลอดกิจกรรม และสร้างความ
สนใจ สร้างแรงจูงใจที่อยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรม เพราะฉะนั้น การพัฒ นาที่เกิดขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จะทาให้การพัฒนานั้นไม่หยุดนิ่ง เพราะเขาจะรู้สึกเป็นเจ้าของ จะรัก หวงแหน รักษาให้คงรูป หรือ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นและเผยแพร่ไปยังชุมชนอื่นๆ ในทางตรงกันข้าม การพัฒนาที่มีบุคคลภายนอกเข้าไปทาให้นั้ น
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ความรู้ความเข้าใจในปัญหาในการดาเนินงานก็จะอยู่ที่คนทา เมื่อคนทากลับออกไปแล้ว การพัฒนาก็จะหยุดลง
แค่นั้น และการพัฒนานั้นๆก็จะเสื่อมสลายไปในที่สุด
ดังนั้น การดาเนินการกิจกรรมการพัฒนาใดๆ ก็ตาม จึงควรมุ่งเสริมสร้างให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซึ่งน่าจะประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
๑.การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกและ
สาคัญที่สุด เพราะถ้าชุมชนยังไม่สามารถเข้าใจปัญหาและสาเหตุของปัญหาด้วยตัวของเขาเองแล้ว กิจกรรม
ต่างๆ ที่ตามมาก็จะไร้ประโยชน์ เพราะชุมชนจะขาดความเข้าใจและมองไม่เห็นความสาคัญของกิจกรรมนั้น สิ่ ง
หนึ่งที่แน่นอนที่สุดคือ ชุมชนเป็นผู้อยู่กับปัญหา และรู้จักกับปัญหาของตนเองดีที่สุด แต่มนุษย์มักจะมองปัญหา
ของตนเองได้ไม่ชัดเจน จนกว่าจะมีคนมาช่วยให้ตนวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาของตนได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่หรือนักพัฒนาจึงน่าจะมีหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นกระจกเงาผู้คอยสะท้อนภาพ หรือเป็นจิตแพทย์
ผู้คอยซักถามให้ชุมชนเห็นภาพของปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเอง
๒. การมีส่วนร่วมในการวางแผนการดาเนินกิจกรรม เป็นขั้นตอนที่ขาดไม่ได้ เพราะถ้าหาก
เจ้าหน้าที่หรือนักพัฒนาต้องการแต่ผลงานการพัฒนาวัตถุให้เสร็จสิ้นโดยฉั บไว และเป็นผู้ดาเนินการวางแผน
งานเสียด้วยตนเอง ผลที่ตามมาก็คือ ชาวบ้านจะไม่สามารถดาเนินการวางแผนงานได้ด้วยตนเอง จึงมีความ
จ าเป็ น อย่างยิ่ งที่ต้ องให้ ช าวบ้ านเข้ ามาช่ว ยกัน วางแผนงานในขั้น ตอนนี้ซึ่ งจะเป็ นโอกาสให้ ช าวบ้ านได้รับ
การศึกษาและพัฒนาตนเองในการวางแผนดาเนิน งานไปด้วย การศึกษาใดก็ตามต้องเริ่มความยากง่าย เร็วช้า
จากระดับของผู้ที่จะรับการศึกษา มิใช่จากระดับความรู้ความสามารถของตน
๓. การมี ส่ ว นร่ ว มในการลงทุ น และปฏิ บั ติ ง าน ถึ งแม้ ช าวบ้ านจะยากจนและขาดแคลน
ทรัพยากร แต่ชุมชนก็มีทรัพยากรที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุ นและปฏิบัติงานได้ เพราะอย่างน้อย
ชาวบ้านก็มีแรงงานของตนเป็นขั้นต่าที่สุดที่สามารถจะเข้าร่วมได้ และในหลายๆแห่งชาวบ้านสามารถจะร่วม
ลงทุนในกิจกรรมหลายๆประเภทได้ การร่วมลงทุนและปฏิบัติงานที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หากมีความชารุด
เสียหายเกิดขึ้นชาวบ้านก็ไม่ได้รู้สึกถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น การบารุงรักษาสิ่งนั้นๆ ก็จะไม่มี เพราะเมื่อไม่ใช่
ของเขาก็ไม่ช่วยกันบารุงรักษา ไม่รักและหวงแหน นอกจากนั้นการร่วมปฏิบัติงานด้วยตนเอง ทาให้ได้เรียนรู้
การดาเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด และเมื่อเห็นประโยชน์ก็จะสามารถดาเนินกิจกรรมนั้นด้วยตนเองต่อไปได้
๔. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายและสาคัญ
อย่างยิ่งอีกเหมือนกัน เพราะถ้าหากการติดตามผลงานและการประเมินผลงานขาดการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน
แต่การดาเนินการนั้นดาเนินการโดยบุคลภายนอก ชาวบ้านย่อมจะไม่ได้ประเมิน ตนเองว่างานที่ทาไปนั้นได้รับ
ผลดี ได้ รั บ ประโยชน์ ห รื อ ไม่ อย่ า งไร การด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆในโอกาสต่ อ ไป จึ งอาจจะประสบความ
ยากลาบาก เพราะชาวบ้านไม่ได้ประเมินด้วยตนเอง ให้รู้แจ้งว่าดีหรือไม่อย่างไร
ประโยชน์และผลดี
๑. ประชาชนรู้จักการช่วยเหลือตนเองมากขึ้น การได้รับรู้และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการ
พั ฒ นาอย่ างแท้ จ ริ ง จะท าให้ ป ระชาชนเห็ น ประโยชน์ ที่ ต นเองจะได้ รั บ และเกิ ด ความศรั ท ธาเชื่ อ มั่ น ใน
ความสามารถของตนเองมากขึ้น
๒. ทาให้ประชาชนสามารถรู้และเข้าใจปัญหาของตนเองด้วยตนเอง การได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการกาหนดโครงการเพื่อการพัฒ นาของประชาชนในทุกๆขั้นตอน จะทาให้ ประชาชนได้รับโอกาสคิดค้น
ปั ญ หาและความต้องการของตนเอง แล้ ว นามาวิเคราะห์ จัดล าดับ ความส าคัญ เพื่ อดาเนินการแก้ไข ดังนั้ น
ประชาชนสามารถรู้ เข้าใจและบอกถึงปัญหาที่ท้องถิ่นของตนเองกาลังประสบอยู่ได้อย่างถูกต้อง
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๓. ทาให้ประชาชนสามารถกาหนดความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริง การได้คิดค้นและวิเคราะห์ถึงปัญหาของท้องถิ่นอย่างถ่องแท้ จะทาให้สามารถกาหนด
กิจกรรมหรือโครงการพัฒนาได้อย่างถูกต้องและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
การสร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแบบมีส่วนร่วม
การคัดเลือกชุมชนเพื่อเข้ามาเป็นเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเล่มนี้ ได้รวบรวม
ขั้นตอนในการดาเนินงาน ใน ๑๑ ขั้นตอน ประกอบด้วย
๑. การคั ด เลื อ กชุ ม ชนเครือ ข่ ายแก้ ไขปั ญ หาไฟป่ าและหมอกควั น และการจั ด ท าข้ อ มู ล
พื้นฐาน
๒. การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนเครือข่าย
๓. การปลูกจิตสานึกและการสร้างเป้าหมายร่วม
๔. การสร้างหลักเกณฑ์กติกาประชาคมร่วมรัฐ
๕. กิจกรรมการดาเนินงานของชุมชนเครือข่าย
๕.๑ การรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน
๕.๒ การจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือดับไฟป่า
๕.๓ การลาดตระเวนตรวจหาไฟป่า
๕.๔ การปฏิบัติงานดับไฟป่า
๕.๕ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕.๖ การประเมินความเสียหายจากไฟป่า
๖. การดาเนินโครงการเพื่อการพัฒนาของชุมชน
๗. การเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ
๘. การจัดทาบัญชีรายรับ/รายจ่าย
๙. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของชุมชนแบบมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและชุมชน
๑๐. การถ่ายทอดเพื่อสืบสานการประกอบอาชี พ และภูมิปัญญาระหว่างชุมชนในพื้นที่/นอก
พื้นที่
๑๑. การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผล
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ลาดับ
กิจกรรม
การปฏิบัติ
หมายเหตุ
๑ การคัดเลือกชุมชนเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และการจัดทาข้อมูลพื้นฐาน
สถานีควบคุมไฟป่า คัดเลือกชุมชนให้เข้าร่วม
เป็นเครือข่าย โดยมีลักษณะของชุมชน ดังนี้
๑. เป็นชุมชน/หมู่บ้าน ที่มีความร่วมมือกัน
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
๒. มีที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน
๒.๑ ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า หรือ
๒.๒ ตั้งอยู่โดยรอบพื้นที่ป่า และมี
ขอบเขตการปกครองของหมู่บ้าน/ชุมชน
ครอบคลุมพื้นที่ป่า หรืออยู่ติดกับพื้นที่ป่า หรือ
๒.๓ ตั้งอยู่ตามแนวชายแดน และมีพื้นที่
ป่าอยู่ในเขตทางปกครองของหมู่บ้านหรือชุมชน
๓. เป็นชุมชน/หมู่บ้าน ที่มีความเสี่ยงต่อการ
เกิดไฟป่าสูง โดยพิจารณาจาก
๓.๑ สภาพพื้นที่/สภาพป่า เมื่อเกิดไฟป่า
แล้วไฟที่ลุกไหม้จะมีความรุนแรงมาก
๓.๒ การประกอบอาชีพของราษฎรใน
หมู่บ้านหรือชุมชน มีการพึ่งพิงป่าในการเก็บหา
ของป่า ล่าสัตว์ และมีการใช้ไฟในการเตรียม
พื้นที่การเกษตร
๓.๓ สถิติการเกิดไฟป่า บริเวณที่ชุมชน/
หมู่บ้าน มีการเกิดไฟป่าซ้าซาก
๔. ชุมชนมีความพร้อมและความต้องการ
เข้าร่วมเครือข่าย
๕. สถานีควบคุมไฟป่า ร่วมกับ
คณะกรรมการชุมชนฯ จัดทาข้อมูลพื้นฐาน
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการ
เครือข่าย
๒ การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนเครือข่าย
๒.๑ การจัดตั้งคณะกรรมการใน
สถานีควบคุมไฟป่า ร่วมกับชุมชนเครือข่ายฯ
ชุมชน
ร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการในชุมชน
๑. ชุมชนร่วมกันจัดตั้งองค์กรและคัดเลือก
ตัวแทนของชุมชน เป็นคณะกรรมการในชุมชน
๒. ผู้นาชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
บริหารชุมชน เป็นคณะกรรมการ
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิ อื่นๆ
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ลาดับ

๓

๔

กิจกรรม
๒.๒ การกาหนดบาทหน้าที่

การปฏิบัติ
หมายเหตุ
1. ชุมชนระดมความคิด กาหนด กรอบ
บทบาทหน้าที่ร่วมกัน
2. พิจารณาจัดทาแผน/โครงการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันเสนอส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับเงินอุดหนุน
3. ติดตามความก้าวหน้า และเร่งรัดการ
ดาเนินกิจกรรมของชุมชนเครือข่ายแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน
การปลูกจิตสานึกและการสร้างเป้าหมายร่วม
1. สถานีควบคุมไฟป่า เข้าไปปฏิบัติงาน/
ร่วมกิจกรรมกับชุมชน ทั้งกิจกรรมภาครัฐและ
กิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น
- การรณรงค์เรื่องการป้องกันไฟป่า
- การปลูกต้นไม้เนื่องในวันสาคัญต่างๆ
- การจัดทาแนวกันไฟ
- การจัดการเชื้อเพลิง (ชิงเผา)
- งานเทศกาลตามประเพณีท้องถิ่น
- แก้ไขปัญหา/ช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติของ
ชุมชน/หน่วยงาน และชุมชนอื่นๆ
2. การจัดประชุมหารือกับชาวบ้านใน
ชุมชน
- จัดให้มีประชาคมหมู่บ้าน
- จัดประชุมกลุ่มย่อย
- จัดวิทยากรให้ความรู้และตอบข้อซักถาม
ให้กับชาวบ้าน
3. จัดให้มีการดูงานในพื้นที่ตัวอย่างที่
ประสบความสาเร็จ
- จัดกลุ่มคณะกรรมการชุมชนฯ และกลุ่ม
ผู้นาชุมชนในพื้นที่ ไปดูงาน
การสร้างหลักเกณฑ์กติกาประชาคมร่วมรัฐ
๔.๑ สารวจระดมความคิดเห็นเพื่อ
สถานีควบคุมไฟป่า ร่วมกับคณะกรรมการ
ร่างข้อเสนอ และหลักเกณฑ์กติกา
ชุมชนฯ และสมาชิกในชุมชนทั้งหมด หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมกันจัดทาร่างหลักเกณฑ์ กฎข้อห้าม และการ
กาหนดโทษ
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ลาดับ

๕

กิจกรรม
๔.๒ การจัดทาประชาคม

การปฏิบัติ
หมายเหตุ
๑. คณะกรรมการชุมชนฯ ร่วมกับราษฎรใน
ชุมชน จัดประชุมร่วมกัน ระหว่าง
สถาบันการศึกษา NGO ในพื้นที่ หน่วยงานรัฐ
และเอกชน
๒. จัดทาแบบสอบถามและสัมภาษณ์ราษฎร
ในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง
๔.๓ จัดทาร่างหลักเกณฑ์กติกาและ คณะกรรมการชุมชนฯ จัดทาหลักเกณฑ์กติกา
บทลงโทษ
และบทลงโทษ เพื่อควบคุมผู้ที่ฝ่าฝืน หรือไม่
ปฏิบัติตามกฎข้อห้ามของชุมชน และ
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทั้งเมืองได้ทราบเป็นการ
ประสานงานและขอความร่วมมือ
กิจกรรมดาเนินงานของชุมชนเครือข่าย
๕.๑ การรณรงค์ป้องกันไฟป่าและ
คณะกรรมการชุมชนฯ ร่วมกันกาหนดรูปแบบ
หมอกควัน
การรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควันให้
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ โดยมีสถานี
ควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานสนับสนุน เช่น การ
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ การประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อมวลชน ป้ายประชาสัมพันธ์ สิ่งตีพิมพ์
เอกสารเผยแพร่ นิทรรศการ เป็นต้น
๕.๒ การจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ ชุมชนเครือข่ายฯ ดาเนินการจัดหาอุปกรณ์
ดับไฟป่า
เครื่องมือดับไฟป่าให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งมีการบารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือ
อย่างสม่าเสมอ
๕.๓ การลาดตระเวนตรวจหาไฟป่า ในช่วงฤดูไฟป่า ชุมชนเครือข่ายฯ ควรจัดให้มี
การลาดตระเวนเพื่อตรวจหาไฟป่า หรือจัดให้มี
จุดรับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่า เป็นต้น
๕.๔ การปฏิบัติงานดับไฟป่า
การดับไฟป่า เป็นงานที่หนักและเหนื่อย ผู้ที่
ปฏิบัติงานนี้ ควรเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ และได้ผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครดับ
ไฟป่ามาแล้ว เพราะหากผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวไม่
มีทักษะ อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
๕.๕ การประสานงานกับหน่วยงานที่ หากไฟป่ารุนแรง ยากต่อการควบคุม ชุมชน
เกี่ยวข้อง
เครือข่ายฯ ควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ ให้เข้ามาร่วมดาเนินการดับไฟป่าโดยเร็ว
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๕.๖ การประเมินความเสียหายจาก
ไฟป่า

การปฏิบัติ
หมายเหตุ
เมื่อไฟป่าดับลงแล้ว ชุมชนเครือข่ายฯ ควร
บันทึกข้อมูลความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ว่ามี
อะไรบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลสถิติในการทางานต่อไป
ในอนาคต
การดาเนินโครงการเพื่อการพัฒนาของชุมชน
๖.๑ จัดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม
1. คณะกรรมการชุมชน/ผู้นาชุมชน และ
กับชุมชน
สมาชิกในชุมชน คัดเลือก/กาหนดกิจกรรมที่
ชุมชนมีส่วนร่วม โดยใช้เอกลักษณ์ของชุมชน
วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต เช่น
- การกาหนดป่าชุมชน
- การเลี้ยงผีขุนน้า
- การปลูกต้นกล้วยและไม้โตเร็วเป็นแนวกันไฟ
เขียว
- การปลูกพืชยืนต้น เพื่อลดเชื้อเพลิง
- การเป็นชุมชนปลอดการเผา เป็นต้น
2. ประสานขอคาแนะนาจากหน่วยงานอื่น
ของรัฐ และเอกชน
๖.๒ จัดอบรมราษฎรในชุมชนให้
1. พาไปดูงานในชุมชนอื่นที่ประสบ
เข้าใจวิธีการดาเนินกิจกรรม
ความสาเร็จ
2. จัดหลักสูตรฝึกอบรม
การเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
1. สมาชิกชุมชนเครือข่ายฯ ร่วมกันจัดทา
แผนงาน/โครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน โดยมี
สถานีควบคุมไฟป่าเป็นผู้ให้คาปรึกษาด้าน
วิชาการ และให้เสนอแผนงาน/โครงการ ผ่าน
ทางสถานีควบคุมไฟป่า
2. สถานีควบคุมไฟป่า เสนอแผนงาน/
โครงการ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการ
เครือข่าย
3. คณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่าย
พิจารณาตรวจสอบ และอนุมัติแผนงาน/
โครงการ และเสนอสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
เพื่ออนุมัติให้เบิกจ่ายเงินอุดหนุน ดาเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการ
4. สถานีควบคุมไฟป่า รับเช็คไปให้
คณะกรรมการชุมชนฯ พร้อมจัดทาบันทึกการ
รับมอบไว้เป็นหลักฐาน

ลาดับ
กิจกรรม
8 การจัดทาบัญชีรายรับ/รายจ่าย

๙

การปฏิบัติ

เมื่อคณะกรรมการชุมชนฯ ได้รับมอบเช็คจาก
สถานีควบคุมไฟป่าแล้ว คณะกรรมการชุมชนฯ
ต้องเปิดบัญชีธนาคารในนาม “เครือข่ายแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน บ้าน......” และ
ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยมีสถานีควบคุมไฟ
ป่าที่รับผิดชอบ เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อมูลทาง
วิชาการ
การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของชุมชนแบบมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและชุมชน
1. สถานีควบคุมไฟป่า ประเมิน
ความสามารถ/ศักยภาพของชุมชนที่ได้ดาเนิน
โครงการ
2. สถานีควบคุมไฟป่า ร่วมกับกรรมการ
ชุมชนฯ ประชุมวางแผนดาเนินกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน
3. จัดทาแผนพัฒนาผู้นาชุมชน กรรมการ
ชุมชนฯ โดยการอบรมให้ความรู้ สร้างความ
เข้าใจและการมีส่วนร่วมในการสร้างความ
แข็งแกร่งของชุมชน
4. การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
ปฏิบัติงานแก่ชุมชนเพื่อใช้ในการวางแผน การ
ปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
5. จัดทาแผนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
แพร่หลาย โดยการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น เกี่ยวกับการจัดการ
เชื้อเพลิง และการใช้ไฟโดยไม่เกิดมลพิษกับ
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่รู้จัก
6. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการวางแผน
และจัดทาโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชน
7. การจัดการและ/การใช้ประโยชน์พื้นที่

หมายเหตุ
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การปฏิบัติ
หมายเหตุ
๑๐ การถ่ายทอดเพื่อสืบสานการประกอบอาชีพ และภูมิปัญญาระหว่างชุมชนในพื้นที่/นอกพื้นที่
๑๐.๑ การทบทวนและประเมินผล
1. คณะกรรมการชุมชนฯ ประสานงานกับ
ความเหมาะสมในการใช้ภูมิปัญญา สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ท้องถิ่นกับสภาพชุมชน
พื้นที/่ นอกพื้นที่ ทั้งภาครัฐ เอกชน เพื่อร่วม
ดาเนินการตามแผนฯ
2. ทบทวนรายงานการสารวจข้อมูล
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพฤติกรรม
การใช้ไฟ และการเกษตรปลอดการเผาเช่น
- การทาปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืช
- การปลูกพืชเกษตรแบบปลอด
สารพิษ
- การส่งเสริมอาชีพเกษตรที่ยั่งยืน
3. สารวจและรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น(ครั้งใหม่)
4. วิเคราะห์และประมวลผลโดย
เปรียบเทียบข้อมูลเดิม กับการสารวจครั้งใหม่
รวมทั้งวิเคราะห์ความเหมาะสมในการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับสภาพชุมชน
5. สรุปผลและจัดทารายงานเพื่อเป็น
ฐานข้อมูล
๑๐.๒ การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
1. เตรียมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาระหว่างชุมชนในและนอก พฤติกรรมการใช้ไฟ และการทาการเกษตร
พื้นที่
ปลอดการเผาที่รวบรวมไว้ เพื่อจัดทาสื่อเผยแพร่
ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ แผ่นพับ โปสเตอร์
เอกสารรายงาน การจัดทาบอร์ดนิทรรศการใน
ชุมชน จัดทาสื่อวีดิทัศน์ การจัดทา website
เป็นต้น
2. การฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นวิทยากร
พื้นบ้านให้แก่ชุมชน โดยองค์กรของรัฐ
3. การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ระหว่างชุมชนในและนอกพื้นที่
(ก) ในพื้นที่/ภายในชุมชน
-จัดประชุมชาวบ้านเพื่อเสนอรายงานการ
สารวจและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน
- ผลักดันให้เกิดโครงการสืบสานภูมิปัญญาของ
บ้านเกิด
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การปฏิบัติ
หมายเหตุ
(ข) นอกพื้นที่
๑) การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้
- เชิญผู้นาของชุมชนใกล้เคียง
หรือหมู่บ้านเครือข่ายฯ ร่วมเสวนาภายในชุมชน
เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้
- จัดให้ผู้นาชุมชนในแต่ละพื้นที่
พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติ และเสนอภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่นตน
๒) การไปเยี่ยมเยือน ดูงาน
- จัดคณะกรรมการของชุมชนฯ
ไปดูงานในพื้นที่ใกล้เคียง หรือชุมชนตัวอย่างใน
โครงการฯ
๓) การแลกเปลี่ยนทูตทางภูมิปัญญา
-ให้มีการแลกเปลี่ยนวิทยากร
พื้นบ้านในแต่ละสาขาที่สอดคล้องกัน
- รับบุคคลที่สนใจเข้าไปเรียนรู้ใน
ชุมชนโดยตรง
๔) การจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
สู่เมืองใหญ่
๔.๑) ระดับภูมิภาค
๔.๑.๑ คณะอนุกรรมการ
ดาเนินงาน เป็นผู้ดาเนินการสรรหาคัดเลือก
ชุมชนตัวอย่าง ของแต่ละตาบล อาเภอ
๔.๑.๒ เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเผยแพร่
ภูมิปัญญาในระดับจังหวัด/ภาค
๔.๑.๓ ดาเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง จัดงานสืบสาน
ภูมิปัญญาบ้านเกิดในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันในระดับท้องถิ่น
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การปฏิบัติ
หมายเหตุ
๔.๒) ระดับประเทศ
๔.๒.๑ รวบรวมข้อมูลชุมชน
ตัวอย่างในโครงการฯ และศึกษาติดตาม
ประเมินผล
๔.๒.๒ จัดงานสืบสานภูมิ
ปัญญาไทยโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ร่วมกับ กรมการปกครอง กรม
ควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๔.๒.๓ นาชุมชนตัวอย่างเข้า
ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
๔.๒.๔ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ตามสื่อ เช่น รายการโทรทัศน์
วิทยุ ฯลฯ
การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผล
๑๑.๑ การรายงานสรุปผลการ
1. เมื่อชุมชนเครือข่ายฯ ได้ดาเนินกิจกรรม
ปฏิบัติงาน
เสร็จสิ้นตามแผนงาน/โครงการแล้ว ให้
คณะกรรมการชุมชนฯ จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงาน จานวน ๒ ชุด พร้อมแผ่นบันทึก
ข้อมูล CD จานวน ๒ แผ่น จัดส่งให้สถานีควบคุม
ไฟป่า ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ของทุกปี
2. ให้สถานีควบคุมไฟป่า จัดทารายงาน
ผลการดาเนินงาน และการประเมินผลการ
ดาเนินงานของชุมชนเครือข่ายฯ นาเสนอปัญหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ และ
แนบรายงานผลการดาเนินงานของเครือข่ายฯ
ในความรับผิดชอบ จานวน ๒ ชุด พร้อมแผ่น
บันทึกข้อมูล CD จานวน ๒ แผ่น จัดส่งให้ส่วน
ควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ภายในวันที่ ๓๐
กันยายน ของทุกปี
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๑๑.๒ การติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติ
หมายเหตุ
3. ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมของสานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ นาเสนอปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ ในกระบวนการทางานที่
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารจัดการ
เครือข่าย จานวน ๑ ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล
จานวน ๑ แผ่น จัดส่งให้กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม
ของทุกปี
คณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่าย
ดาเนินการ หรือแต่งตั้งคณะทางานติดตาม
ความก้าวหน้า เร่งรัดการทางานของสถานี
ควบคุมไฟป่า และการดาเนินกิจกรรมของ
ชุมชนเครือข่ายฯ เป็นระยะๆ โดยสัมพันธ์กับ
แผนงานกิจกรรมของชุมชนฯ ตลอดจนให้
คาปรึกษา แก้ไขปัญหาให้ลุล่วงทันท่วงที รวมทั้ง
เร่งรัดและตรวจสอบการรายงานผลให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ทันตามกาหนดเวลา
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ภาพรวมของงานที่ปฏิบัติ

แผนปฏิบัติการระดับชุมชน/ท้องถิ่น

แผนงานเสริมสร้างความ
แข็งแกร่ง และจัดตั้ง
องค์กรชุมชน
1. งานประชาสัมพันธ์ (ประกอบด้วย
5 กิจกรรม)
1.1 กิจกรรมการเตรียมข้อมูลเพื่อ
ประชาสัมพันธ์
1.2 กิจกรรมการสร้างความเข้าใจ
1.3 กิจกรรมการเผยแพร่
1.4 กิจกรรมปลูกจิตสานึกและ
สร้างเป้าหมายร่วม
1.5 กิจกรรมการจัดทาประชาพิจารณ์
2. งานพัฒนาศักยภาพและเตรียมผู้นา
ชุมชน
3. งานจัดตั้งองค์กรและคณะกรรมการ
ในหมู่บ้านและอานาจหน้าที่
4. งานสร้างหลักเกณฑ์ กติกา
ประชาคมร่วมรัฐ

แผนงานรวบรวม
ฐานข้อมูล
1. งานสารวจ รวบรวม และจัดทา
ฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ
2. งานสารวจ รวบรวม และจัดทา
ฐานข้อมูลฐานเศรษฐกิจและสังคม
3. งานสารวจ รวบรวม และจัดทา
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาชุมชน

แผนงานพัฒนาโครงการเพื่อเสริมสร้าง
เศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร
ในพื้นที่
1. งานอบรมให้ความรู้ด้านการวางแผนการจัดทาโครงการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
⚫ กิจกรรมจัดอบรมให้ชุมชนมีความรู้การวางแผนแบบมี
ส่วนร่วมการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน
⚫ กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ
2. งานนาร่องดาเนินโครงการพัฒนาของชุมชน เช่น
⚫โครงการฟื้นฟู พัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมและประเพณีชุมชน
⚫โครงการส่งเสริมวนเกษตร
⚫ โครงการตามแนวพระราชดาริ
3. งานการใช้และถ่ายทอดเพื่อสืบสานการประกอบอาชีพ
และแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาระหว่างชุมชนในพื้นที่/นอกพื้นที่

แผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานของรัฐและอื่นๆ

แผนงานกาหนดเขตการบริหาร
จัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่
กาหนดเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่
แบบมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและชุมชน

แผนงานคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและบรรเทา
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
1. งานสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ของชุมชนแบบมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและชุมชน
2. งานอบรมและสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้
ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
3. งานคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างรัฐและชุมชน
4. งานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแบบมี
ส่วนร่วมระหว่างรัฐและชุมชน
5. งานแก้ไขปัญหาของชุมชน

4. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงานของเครือข่าย
6. ประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานภาครัฐ
ในการดาเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน
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คณะทางานการจัดการความรู้
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

