
รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดพะเยา 

 
การน าเสนอผลการด าเนินงานในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ 

ส่วนที่ 2 รายงานผลการด าเนินงาน  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ 

 
1. ความเป็นมา     

จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดที่มีพัฒนาการการท างานของเครือข่ายภาคประชาสังคมมาประมาณ 40 ปี  
มีองค์กรพัฒนาเอกชนที่เข้ามาท างานกับชาวบ้าน ทั้งที่เป็น คนในชุมชน อาสาสมัคร และองค์กรด้านศาสนา
คริสต์ พระสงฆ์ที่ใช้แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และสุขภาพมาโดย
ตลอด โดยการเริ่มเรียนรู้การจัดการปัญหาของชุมชนตนเอง ชักชวนชาวบ้านออมทรัพย์ ธนาคารหมู่บ้าน 
ธนาคารข้าว ธนาคารวัวควาย ร้านค้า/สหกรณ์ ฯลฯ ต่อมาการท างานได้ขยายในเชิงประเด็นมากขึ้นตาม
สถานการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และมีความหลากหลายของสภาพปัญหามากขึ้น เช่น เอดส์ 
สิ่งแวดล้อม สวัสดิการชุมชน เกษตรกรรมทางเลือก ผู้หญิงกับการพัฒนา สื่อท้องถิ่นสุขภาพ การคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯลฯ เกิดเป็นองค์กรชาวบ้าน เครือข่ายชุมชนและเครือข่ายคนท างาน ซึ่งขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ  

องค์กรรับทุน: สมาคมเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางมุกดา  อินต๊ะสาร 
ผู้จัดการโครงการ นางมุกดา อินต๊ะสาร 
คณะท างาน 1. นางมุกดา  อินต๊ะสาร   

2. นายประดิษฐ์ เลี้ยงอยู่          
3. นายประยูร เผ่าเต็ม   
4. นายสมศักดิ์ เทพตุ่น   
5. นายบุญมี ค าลือ   
6. ว่าที่ร้องตรีคมกฤษย์  เจนใจ    
7. นายปรีชา ปาใจ   
8. นางสาวอรนิตย์ กรมติ  

องค์กรรับทุน: สมาคมเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา 
ระยะเวลาโครงการ:  ระยะ 2 เดือน (1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 –  31 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 
พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดพะเยา 
งบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 



มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีการท างานร่วมกับชุมชนในรูปแบบพหุภาคีร่วมกับภาครัฐ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 
 การท างานที่ผ่านมา ท าให้เครือข่ายคนท างานในพะเยา มีทุนทางสังคมเดิมของ พ้ืนที่จังหวัดพะเยา
ดังต่อไปนี้ 1) คนท างานที่เป็นทั้งภาครัฐ องค์กรชาวบ้าน ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษา  
2)พ้ืนที่รูปธรรมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ 3) ระบบข้อมูล และงานวิจัย ที่น ามาใช้ในการพัฒนา                       
4) การเคลื่อนไหวเชิงนโยบาย เช่น ป่าชุมชน การจัดการน้ า โฉนดชุมชน สวัสดิการชุมชน  5) การสื่อสาร
สาธารณะ ในรูปแบบสื่อท้องถิ่น ซึ่งเป็นสื่อทางเลือกของคนพะเยา 6) มีเวทีพูดคุย แลกเปลี่ยนกันของคนท างาน
อย่างต่อเนื่อง  

จังหวัดพะเยามีการจัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม                      
เพ่ือสนับสนุนกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องโดยประเด็นร่วม
ที่เป็นจุดคานงัดส าคัญ ได้แก่ ประเด็นการจัดการฝุ่นควันและคุณภาพอากาศ เหตุผลความจ าเป็นการขอรับการ
สนับสนุนโครงการเนื่องจากเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองให้ความส าคัญกับหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
สังคม ตามแนวทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม จึงก าหนดให้มีเครื่องมือท างานเกี่ยวกับการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพ่ือสุขภาพและเนื่องด้วยหลายปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันเกิดขึ้นมากในภาคเหนือตอนบน 
ก่อให้เกิด มลภาวะทางอากาศ สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ก่อให้เกิด
สถานการณ์วิกฤตฝุ่นควันทางสภาพอากาศเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในภาคเหนือเป็นอย่าง
มากซึ่งจังหวัดพะเยาเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว เนื่องจากพ้ืนที่ของจังหวัด
พะเยา มีพ้ืนที่ป่าอยู่เป็นบริเวณกว้าง และเป็นป่าหลายประเภท เช่น ป่าอุทยาน ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน ป่าชุมชน 
ซึ่งคนในพ้ืนที่ และพ้ืนที่ใกล้เคียงได้อาศัยใช้ประโยชน์และหาเก็บของป่า บุคคลเหล่านี้มีวิถีความเชื่อที่แตกต่าง
กันเรื่องความเชื่อเรื่องการเผา แม้ภาครัฐจะมีนโยบายประกาศห้ามเผาก็ตาม ที่ส่งผลก่อให้เกิดฝุ่นควันทางอากาศ  
ซึ่งบุคคลส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการที่ถูกต้อง และยังขาดจิตส านึกความตระหนักถึง
ผลกระทบที่จะก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศส่งผลต่อสุขภาพที่จะเกิดข้ึนกับคนส่วนใหญ่ในภาพรวม 

ตั้งแต่ปี 2561 จังหวัดพะเยาได้ประสบกับปัญหาฝุ่นควันและคุณภาพอากาศจากสภาพอากาศ หมอก
ควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน  โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น เด็กเล็ก 
ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอด หอบหืด โรคภูมิแพ้ เป็น
ต้น และผู้ต้องท างานกลางแจ้งท าให้เกิดโรคในหลายระบบตาม กลุ่มโรค ได้แก่ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 
โรคระบบทางเดินหายใจ โรคตาอักเสบ และโรคผิวหนังอักเสบ และในปี 2563 สถานการณ์ได้ทวีความรุนแรง
เพ่ิมมากข้ึน  พบว่า สถานการณ์การเกิดไฟป่าและหมอกควันปี 2563 สภาพอากาศจังหวัดพะเยา  สถานีตรวจวัด
อากาศ ต าบลบ้านต๋อม  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา จ านวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5              
มีค่าเกินมาตรฐานคือ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -  30 เมษายน 2563 จ านวน 58 
วัน ค่าสูงสุด PM 2.5 เท่ากับ 256 คือวันที่ 15 มีนาคม 2563   จ านวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 10 
มีค่าเกินมาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 



ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  ถึง 30 เมษายน 2563 จ านวน 20 วัน ค่าสูงสุด PM10 เท่ากับ 298  วันที่ 15 มีนาคม 
2563จ านวนจุดความร้อน Hotspot ดาวเทียมระบบ VIIRS  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -  30 เมษายน 2563 
จ านวน 3,820 ส่วนใหญ่เกิดในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ และป่าสงวน อ าเภอปงมีจุดความร้อนเกิดขึ้นมากที่สุดจ านวน 
1,023 จุด  จุดความร้อน Hotspot  ดาวเทียมระบบ MODIS ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -  30 เมษายน 2563 
จ านวน 323 จุด ส่วนใหญ่เกิดในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวน อ าเภอปง มีจุดความร้อนเกิดขึ้นมากที่สุดจ านวน 
90 จุด 
          ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้รายงาน จ านวนผู้ป่วยที่อาจได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM 2.5 ปี 2563 จังหวัดพะเยา วันที่ 29 ธันวาคม 2562  -  2 พฤษภาคม 25563  มีผู้ป่วยเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในจังหวัดพะเยา จ านวน 47,138 ราย  เป็นข้อมูลจากทุกโรงพยาบาลทั้ง 7 แห่งในจังหวัดพะเยา 

เครือข่ายสร้างแปงเมืองพะเยาจึงเล็งเห็นความส าคัญของปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของคน
พะเยา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และเชื่อมโยงสู่ประเด็นอ่ืน ๆ เพ่ือการป้องกันส่งเสริมแก้ไขปัญหา
คุณภาพชีวิตของคนพะเยาให้มีสุขภาพที่ดี    โดยการสร้างความตระหนกให้เกิดความตระหนัก สร้างความรู้ความ
เข้าใจ ออกแบบกลไกการขับเคลื่อน แนวทางวิธีการ นวัตกรรมการขับเคลื่อน ตลอดถึงการจัดท าข้อเสนอคน
พะเยาในการจัดการสภาพอากาศแบบมีส่วนร่วม   จึงขอเสนอโครงการมาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ในการด าเนินการ
กิจกรรมเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์  

1.1 เพ่ือรวบรวมข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการที่ 
สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 

1.2 เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่น าไปสู่การ 
น าไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ระดับจังหวัด 

 
3. เป้าหมายการพัฒนา 
      เกิดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือร่วมกัน (Data Center) 
 
4. ผลผลิต 

4.1 ชุดข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการที่สอดคล้อง
กับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 

4.2 ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และแนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่
น าไปสู่การน าไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ระดับจังหวัด 

 
 



5. แนวทางด าเนินงาน  
กิจกรรมที่ 1 ศึกษา และรวบรวบข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา 

ความต้องการของพ้ืนที่ 
กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา และจัดท าแนวทางการพัฒนา

และขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่น าไปสู่การน าไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 
2.1 จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา 
2.2 วิเคราะห์และก าหนดกรอบประเด็นปัญหาเพ่ือการวิจัยและพัฒนาทั้งพ้ืนที่ 
2.3 ทวนสอบข้อมูลเพ่ือเพ่ิมความสมบูรณ์กับพ้ืนที่  
2.4 จัดท ายุทธศาสตร์และแผนบูรณาการเพ่ือการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่น าไปสู่

การน าไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 
 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน 
2.1 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม 
(1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 –  31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)  

พฤศจิกายน   
(วันที่1-15) 

พฤศจิกายน 
(วันที่15-30) 

ธันวาคม 
(วันที่1-15) 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษา และรวบรวบ
ข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์
ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความ
ต้องการของพ้ืนที ่

ศึกษา และรวบรวบข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรมองค์ความรู้ และสถานการณ์
ปัญหา ความต้องการของพ้ืนที่ โดยเลือกพ้ืนที่ เป้าหมายคือต าบลบ้านถ้ า                 
อ.ดอกค าใต้  จ.พะเยา 

กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ 
องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา และ
จัดท าแนวทางการพัฒนาและขยาย
ผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่น าไปสู่
การน าไปใช้แก้ไขปัญหาและการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา และจัดท าแนวทางการ
พัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่น าไปสู่การน าไปใช้แก้ไขปัญหา
และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 
 

     2.1 จัดหมวดหมู่  องค์ความรู้  
สถานการณ์ปัญหา 

มีการจัดหมวดหมู่ ชุดองค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหาโดยแบ่งออกเป็น 2 หมวด
คือ 1)หมวดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2)ด้านเศรษฐกิจชุมชน 



     2.2 วิเคราะห์และก าหนดกรอบ
ประเด็นปัญหาเ พ่ือการวิจัยและ
พัฒนาทั้งพื้นท่ี 

มีวิเคราะห์และก าหนดกรอบประเด็นปัญหาเพ่ือการวิจัยและพัฒนาทั้งพ้ืนที่ 
1)ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
2)กลไกลและบทบาท 
การขับเคลื่อนงาน 
3)การเชื่อมโยงงาน 
4)ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

     2.3 ทวนสอบข้อมูลเ พ่ือเ พ่ิม
ความสมบูรณ์กับพ้ืนที่  

ทวนสอบข้อมูลเพ่ือเพ่ิมความสมบูรณ์กับพ้ืนที่ 

    2.4 จัดท ายุทธศาสตร์และแผน
บูรณาการเพ่ือพัฒนาและขยายผล
นวัตกรรม องค์ความรู้ที่น าไปสู่การ
น า ไ ป ใ ช้ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า แ ล ะ ก า ร
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

จัดท ายุทธศาสตร์และแผนบูรณาการเพ่ือพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม                
องค์ความรู้ที่น าไปสู่การน าไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะในพ้ืนที่ 

 
 
2.2 ผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
2.2.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวจังหวัดพะเยา 

1) ประเด็นยทุธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน  

วิสัยทัศน์คนพะเยา “พะเยาอยู่เย็นเป็นสุข อย่างยั่งยืน” 

เป้าหมายการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด ระยะ 5 ปี(2561 - 2565) 

“เสริมสร้างความเข้มแข็งแกนน าขบวนองค์กรชุมชน” 
พัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา โดยยกระดับให้เกิดพ้ืนที่รูปธรรมการพัฒนาชุมชน 

ท้องถิ่นจัดการตนเอง ในประเด็นงานต่าง เช่น เกษตรปลอดภัย ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นต้น  

เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนสถานการณ์ และความคืบหน้าของการด าเนินงานระดับพ้ืนที่   
และเครือข่ายประเด็น โดยรวบรวมสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานในระดับจังหวัด สามารถพัฒนาการ
จัดท าแผนชุมชนท้องถิ่นระดับจังหวัด โดยเชื่อมกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและน าไปสู่การ ปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา มีการสรุปบทเรียน การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม โดยมีชุดประสบการณ์
ที่เป็นรูปธรรมที่ เป็นองค์ความรู้ ทั้งพ้ืนที่ปฏิบัติการ และประเด็นงาน 5 วาระคนพะเยาได้แก่  



ยุทธศาสตร์ 1.พัฒนาศักยภาพของสวัสดิการชุมชนสู่ความมั่นคงของชีวิตคนพะเยา โดยให้สภาองค์กร
ชุมชนเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนงาน รวมทั้งเชื่อมโยงกองทุนสวัสดิการชุนชนสู่บ านาญประชาชน ในระดับ
จังหวัด ต้องการให้ อบจ. และจังหวัดผลักดันให้ “สวัสดิการ” เป็นวาระจังหวัด รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรม และ
เครื่องมือในการท างานในระดับประเทศ ทั้งรัฐ และสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารของรัฐ มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุน “สวัสดิการ” 

ยุทธศาสตร์ 2.พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งระบบโดยยึดลุ่มน้ าอิง และลุ่มน้ ายมเป็น
หัวใจส าคัญ อันประกอบด้วย การจัดการกว้านพะเยา การจัดการป่า การจัดการที่ดิน และการจัดการลุ่มน้ า
ขนาดเล็ก ในลุ่มน้ า โดยยึดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และชุมชน เป็นส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ 3.พัฒนาภาคการเกษตรปลอดภัย และเกษตรที่เป็นธรรม โดยยึดเอาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทาง และเสนอให้พัฒนา และคุ้มครองระบบเกษตรกรรายย่อย ให้อยู่บนฐานการผลิตของตนเอง 
ท าเกษตรอินทรีย์ เน้นเพ่ือบริโภคของตนเอง และแลกเปลี่ยนในครัวเรือน เป็นส าคัญ อีกทั้ง ควรสนับสนุนให้
สร้างวงจรเศรษฐกิจภายในชุมชน และส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือแปรรูปผลผลิตในชุมชน รวมทั้ง การส่งเสริมให้
ออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรม และกฎหมายเพื่อจ ากัดการถือครองที่ดิน 

ยุทธศาสตร์ 4.พัฒนาคุณภาพชีวิต อันประกอบด้วย การพัฒนาสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง การพัฒนา
ระบบสุขภาพให้มีคุณภาพการรักษาที่ดี และเน้นการส่งเสริมการป้องกันโรคเพ่ิมมากขึ้น การเข้าถึงบริการอาชีวอ
นามัยในกลุ่มแรงงานนอกระบบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบการพัฒนาระบบการศึกษา การ
จัดการระบบการบริโภคให้มีอาหารบริโภคที่ปลอดภัย โดยทุกกระบวนการต้องเน้นการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ชุมชน และการสนับสนุนจากท้ังภาคจังหวัด และนโยบายของรัฐ  

ยุทธศาสตร์ 5.การจัดการสถานะทางสิทธิของบุคคลไร้รัฐ และไร้สัญชาติ โดยเสนอให้เริ่มจากการจัดท า
ข้อมูลสถานะบุคคลในจังหวัดพะเยา และการสนับสนุนเครื่องมือ และความรู้จากภาคส่วนวิชาการ                
การประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิ รวมทั้ง รัฐควรให้ความส าคัญกับกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสัญชาติ และควรให้
สิทธิตามฐานของความเท่าเทียมกันในฐานะมนุษย์ หรือสิทธิมนุษยชนเป็นส าคัญ  

โดยใช้สภาองค์กรชุมชนชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแต่และวาระ และได้มีการวางแผนการด าเนินงาน ใน 2 ปี

ข้างหน้า ในแต่ละวาระ ดังนี้   

กลยุทธ์/มาตรการรองรับยุทธศาสตร์  

เชื่อมประสานความคิด ท างานหนุนเสริมความเข้มแข็งของชุมชนผนึกก าลังความร่วมมือระหว่าง
เครือข่าย+ภาคี ให้เห็นภาพรวมของปัญหา+สาเหตุ+ผลกระทบ ตระหนักต่อสถานการณ์ปัญหาและการจัดการใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา เชื่อมโยงองค์ความรู้กับกลไกท่ีมีครอบคลุมทั้งจังหวัด สร้างกระบวน การเรียนรู้/การ
วิเคราะห์ปัญหา กระบวนการแก้ไข+หนุนช่วยกันระหว่างเครือข่าย+ภาคี เร่งรณรงค์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณี
ความเชื่อ + วิธีคิด +คุณค่าดั้งเดิมและส านึกคนพะเยา ด้านกระแสวัตถุนิยม มีมาตรการในการสร้างความมั่นคง



ในชีวิตแก่ผู้น า/คนท างานเพ่ือส่วนรวม/เสริมสร้างศักยภาพการท างาน ขยายพ้ืนที่การยอมรับทางสังคมปกป้อง
รักษาสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างเสมอภาคและเท่าทัน ต่อตัว / สะสมพลัง / สร้างช่องทางใน
การเชื่อมต่อกลไกอ านาจระดับบนเพื่อมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง / นโยบายการพัฒนา / แก้ไขปัญหา 

2) ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดพะเยา 
พะเยา จังหวัดเล็กๆ ในภาคเหนือตอนบน (ล้นนาตะวันออก) เดิมเป็นอาณาจักรโบราณอายุกว่า 900 ปี 

มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีใกล้เคียงกับอาณาจักรเชียงแสน หากย้อนกลับไปในอดีต จะพบว่า

พะเยาเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความส าคัญมาก่อนสมัยสร้างเมืองเชียงใหม่ คือก่อน พ.ศ.1839 มีชื่อเดิมว่า “ภูกาม

ยาว” ตามต านานเมืองพะเยาบันทึกไว้ว่าสร้างข้ึนโดยขุนศรีจอมธรรม ราชบุตรขุนลาวเงิน หรือ ขุนเงินเจ้าผู้ครอง

นครเงินยางเชียงแสน สร้างเมืองเสร็จเมื่อปี พ.ศ.1638 โปรดให้เรียกชื่อเมืองแห่งนี้ว่า “ภูกามยาว” อันมีความ

หมายถึงเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขาที่มีสันยาว 

ในปี พ.ศ.2520 มีการออกพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดพะเยา ท าให้พะเยามีฐานะเป็นจังหวัดพะเยา โดย

แยกตัวจากจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2520  (เดิมเป็นเพียงอ ำเภอรอบนอกหลำย ๆ อ ำเภอของ

เชียงรำยก่อนที่จะรวมตัวกันตั้งข้ึนเป็นจังหวัดพะเยำ)**   

 

 

 ข้อมูลการปกครองปัจจุบัน จังหวัดพะเยามีพ้ืนที่ประมาณ 6,335 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือมีพ้ืนที่ติดกับ

จังหวัดเชียงราย ทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและจังหวัดน่าน ทิศตะวันตกติดกับ

จังหวัดล าปาง ทิศใต้ติดกับจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย  อ าเภอ 9 อ าเภอ คือ เมืองพะเยา แม่ใจ เชียงค า ดอกดอก 

ดอกค าใต้ ปง จุน   เชียงม่วน ภูซาง และภูกามยาว แบ่งเป็น 68 ต าบล 779 หมู่บ้าน /39 ชุมชนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง 

เทศบาลต าบล 33 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 36 แห่ง ข้อมูลประชากร จ านวน 488,864 คน  มีจ านวน

บ้านทั้งสิ้น 175,685 หลัง ความหนาแน่นโดยเฉลี่ยประมาณ  77.16  คน/ตร.กม. จังหวัดพะเยามีประชากร

อาศัยอยู่ตามบริเวณเทือกเขา จ านวน 5 เผ่า ได้แก่ เผ่าเมี่ยน ม้ง  ถิ่น ลีซู อาข่า โดยกระจายอยู่ตามอ าเภอต่าง ๆ 

เช่น เชียงค า แม่ใจ เมืองพะเยา ดอกค าใต้ เชียงม่วน และ ภูซาง  มีจ านวนประชากร 20,080 คน 4,898  

ครัวเรือน (ที่มำ : ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดพะเยำ) 

 

** ข้อมูลจำก เชียงใหม่นวิส์ บทควำม “อำณำจักภูกำมยำว..ต ำนำนกำรสร้ำงเมืองพะเยำ” 22 เมษำยน 2560  
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/594054 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/594054


 ในอดีตพะเยาเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรและเป็นศูนย์กลางของพ้ืนที่เขต

ล้นนาตะวันออกก็ตาม แต่กลับพบว่าจังหวัดพะเยายังครองสถิติด้านความยากจน ข้อมูลจากแผนที่ความยากจน

ของประเทศไทยทั่วราชอาณาจักร ปี 2558 โดยส านักงานสถิติ กระทรวงการดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจรายงานว่า

พะเยามีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนจ านวน 4,925 บาท/เดือน ข้อมูลคนยากจนร้อยละ 6.9 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่

เท่าเทียมทางเศรษฐกิจร้อยละ 26.7 สอดคล้องกับสถานการณ์ภาวะหนี้ สินครัวเรือน ขาดโอกาสทางการศึกษา 

การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและการบริการสาธารณะ การมีส่วนร่วมในการทรัพยากรโดยชุมชนท้องถิ่น ขาดการ

จัดการความรู้และทักษะเพ่ือการพัฒนาศักยภาพชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนการพัฒนา

ระดับพ้ืนที่/จังหวัดและนโยบายระดับชาติ  รวมถึงสถานการณ์ด้านสังคมในพ้ืนที่เช่นปัญหาครอบครัว ปัญหา

สุขภาพ นอกจากนี้ยังมีเหตุปัจจัยภายนอก เช่นสภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้ง อุทกภัยและวาตภัย การขยายตัว

ของระบบทุนประกอบการขนาดใหญ่ รวมถึงแนวนโยบายการพัฒนาของภาครัฐและเอกชน ฯ ซึ่งส่งผลกระทบ

ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นส่วนเสริมให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนต่อการแก้ไขปัญหาเพ่ิมขึ้น โดยแต่เดิมภารกิจใน

การจัดการกับสถานการณ์เหล่านี้ได้ถูกด าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐตามบทบาทภารกิจที่ไดก าหนดไว้ ซึ่ง

สามารถท าได้เพียงการคลี่คลายสถานการณ์ได้เป็นรายกรณีหรือแก้ไขได้เฉพาะบางประเด็น บางพ้ืนที่ แต่ไม่

สามารถก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ 

 จากปัญหาในยุคดังกล่าว ความยากจน ด้อยโอกาส ความไม่เท่าเทียมทางสังคม บีบคั้นให้แทบไม่มี

ทางเลือก ประกอบกับค่านิยมในบางพ้ืนที่ส่งผลโดยตรงกับการด ารงชีพของประชาชนพะเยา เกษตรกรต้ อง

สูญเสียที่ดินเพ่ือไถ่ถอนภาระหนี้สิน พ้ืนที่ป่าถูกบุกรุกจับจองเพ่ือเป็นที่ท ากิน การกระจุกตัวของพ้ืนที่ในชุมชน

เมือง รวมถึงสถานการณ์ “ตกเขียว” (ค่ำนิยมดังกล่ำว ส่งผลให้วิถีควำมคิดของคนในหมู่บ้ำนเปลี่ยนไป โดยเห็น

ว่ำกำรขำยลูกสำวให้ไปขำยบริกำรนั้นเป็นเรื่องธรรมดำ แต่สิ่งส ำคัญคือจะต้องขำยให้ได้เงินคุ้มกับกำรเลี้ยงดูมำ 

10 กว่ำปี)*** ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในเชิงลบต่อจังหวัดพะเยา 

3) การวิเคราะห์ SWOT ของจังหวัด 
จุดแข็ง  

 มีผู้น าองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งมีความสามารถ กล้าหาญ เสียสละ มีความเป็นจิตอาสา 

 มีกลไกลเชื่อมประสานครอบคลุมทั้งจังหวัด 

 มีทุนวิถีวัฒนาธรรมที่หลากหลาย และเป้นจุดยึดเหนี่ยวทางวัฒนธรรม 

 มีสถาบันวิชาการทางปัญญาของชุมชน (มหาวิทยาลัยพะเยา) และเชื่อมโยงกับสถาบันวิชาการภายนอก
สนับสนุนงานวิชาการ (ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์) 



 มีงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุม (องค์การมหาชน) , 
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ,ส านักงานโครงการจิตอาสาประชารัฐเพ่ือสังคมสุขภาวะ (สอปร.) 
, ส านักงานส่งเสริมภาคประชาสังคม (สสป.) และหน่วยงานภาคีราชการในระดับจังหวัด 

 มีพ้ืนที่ประเด็นงานที่เป็นรูปธรรม 
 

จุดอ่อน  

 องค์กรชุมชนในระดับพ้ืนที่ต าบลบางต าบลยังไม่สามารถน าผลส าเร็จการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดไป
ปรับใช้สู่การปฏิบัติพื้นท่ีได้ 

 ชุมชนในระดับต าบลหลายแห่งขังขาดทักษะความรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังติดกรอบเรื่องงบประมาณในการขับเคลื่อนพื้นที่ต าบลไม่เพียงพอต่อเป้าหมาย
การท างานในพ้ืนที่ซึ่งขยายมากข้ึนทุกปี ท าให้ไม่สามารถแปลงยุทธศาสตร์แนวทางในระดับต าบลสู่การปฏิบัติ 
และเกิดการแก้ไขปัญหาชุมชนได้อย่างจริงจัง 

  ขาดการเชื่อมพลังการท างานร่วมกับภาคสังคมเมือง 

 กรอบระเบียบของราชการไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติของภาคประชาชน 

 ความขัดแย้งทางการเมืองท้องถิ่นส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในพื้นที่ต าบลหน่วยงานภาครัฐยังขาด
การบูรณาการร่วม ขาดการแชร์ระบบข้อมูลร่วมกัน 

 คนรุ่นใหม่ในการพัฒนามีน้อย 
 
โอกาส    

 เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา องค์กรเครือข่าย ที่การกระจายตัวของสมาชิกอยู่ในพ้ืนที่ทุกอ าเภอ 
และมีความหลากหลายของอาชีพ 

 มีทรัพยากรที่เอ้ือต่อการด าเนินงานในพื้นที่ 

 มีกระแสสังคมที่สอดรับกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 มีภาคีภายนอกให้การสนับสนุนขับเคลื่อนประเด็นงานของเครือข่าย 

 มีช่องทางต่อยอดการพัฒนาจากชุมชน 

 นโยบายและแผนพัฒนาในระดับชาติมุ่งเน้นการพัฒนาฐานราก ภายใต้โครงการภาคประชารัฐ 
 
 
อุปสรรค   

 การเปลี่ยนนโยบายตามผู้ว่าราชการจังหวัด 



 นโยบายภาครัฐไม่เอ้ือต่อการพัฒนาภาคประชาสังคม เช่น นโยบายการเกษตร ผังเมือง การศึกษา การ
จัดสวัสดิการ และการเข้าถึงสิทธิการบริการสาธารณสุข 

 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม ระดับมหภาค ที่ส่งผลต่อการพัฒนาจังหวัด 

 ขาดแผนรองรอบรับในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ขาดแผนรองรับในการพัฒนา 
 
4) ต าแหน่ง/จุดเน้นการพัฒนาที่ส าคัญของจังหวัด 
 1. การจัดเวทีกลางของต าบลและจังหวัดเพ่ือทบทวนวิเคราะห์สถานการณ์ รวมรวมประเด็นปัญหาความ
ต้องการของพ้ืนที่ มาสังเคราะห์ร่วมกันในระดับจังหวัด น าข้อเสนอมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน แล้วยื่นข้อเสนอ
ต่อหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งในระดับต าบลและระดับจังหวัด 
 2. การสร้างพ้ืนที่รูปธรรม ในต าบล ตามประเด็นงานของจังหวัด เช่นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เป็นต้น 

3. การจัดการความรู้และการสื่อสารทางสังคม การท างานของชุมชนที่ผ่านมาบางพ้ืนที่มีประเด็นงานที่
ด าเนินการ มีมากมาย แต่ยังขาดการบันทึกเรื่องราว ที่เป็นชุดองค์ความรู้จึงท าให้การสื่อสาร การถ่ายทอดสู่คน
รุ่นใหม่ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลชุมชน เช่นกองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นต้น 

4. การพัฒนาศักยภาพคนท างานและการสร้างคนรุ่นใหม่  
5. ทางการเชื่อมโยงประสานความร่วมมือกับภาคีทั้งภายใน/ภายนอก 
6. เปิดเวที เรียนรู้ทุกระดับ  เปิดเวที ของสภาประชาชนหรือ สภาองค์กรชุมชนระดับต าบล                       

เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล คน กลุ่มองค์กร การจัดการข้อมูล สร้างความเข้าใจ และเห็นคุณค่าร่วมกัน  ใช้ประชาธิปไตย
ชุมชนผ่านกระบวนการสมัชชา สู่ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

7. การสรุปบทเรียน เพ่ือสังเคราะห์ประยุกต์องค์ความรู้เพ่ือการจัดการในประเด็นต่างๆ เช่น กลไกการ
จัดการ การท างานร่วมกับภาคีในจังหวัด กระบวนการพัฒนาประเด็น และเสนอมติ การมีส่วนร่วมของกลไกใน
การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยา เป็นต้น 

8. การสื่อสารสาธารณะในทุกช่องทาง และครอบคลุมทั้งพ้ืนที่จังหวัด เพ่ือให้สังคมพะเยาได้เกิดการ

เรียนรู้ความเคลื่อนไหวในการด าเนินงานสมัชชาสุขภาพจังหวัด และเรียนรู้กระบวนการผลักดันนโยบาย

สาธารณะที่เกิดมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารข้อมูล ความคิดเห็น

ร่วมกับกลไก  

 
 

 

 



2.2.2  ผลการรวบรวมข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความ
ต้องการที่สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพื้นที่จังหวัดพะเยา 

    1) แหล่งข้อมูล/ที่มาของข้อมูล 
ล าดับ หน่วยงาน ที่อยู่ ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร 

/e-mail 
1 สภาองค์กรชุมชนต าบลบ้านถ้ า ต าบลบ้านถ้ า อ าเภอ

ดอกค าใต้ จังหวัด
พะเยา 

นายสมศักดิ์  อินสะอาด 

 
2) สถานภาพแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม เด่นสอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

ของพื้นที่จังหวัดพะเยา 
 

ล าดับ รายช่ือ
ต าบล 

ชื่อแหล่งเรียนรู้เด่น ชื่อผลงานเด่น/องค์
ความรู้/ภูมิปัญญา/

นวัตกรรม 

วิทยากรและผู้
ประสานงานใน

พื้นที่  

ข้อมูลที่สามารถ
ติดต่อได้ 

1 เทศบาล
ต าบลบ้าน
ถ้ า 

การจัดการฝุ่นควัน
และไฟป่า  

การบริหารจัดการ
ปัญหาฝุ่นควันไฟป่า 

1. นายเข็มชาติ  
เกษามา 
2.นายสมศักดิ์ อิน
สอาด 

 เบอรติ์ดต่อ
0861969482. 

 
3) ผลการสอบทานข้อมูลเพื่อก าหนดประเด็นร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ 

จังหวัด พะเยา 
 

ชื่อต าบล ปัญหาและความต้องการ รายละเอียดปัญหา/สาเหตุ กลุ่มเป้าหมาย 

ต าบลบ้านถ้ า ปัญหาฝุ่นควันไฟป่า 
การเผาป่า การเผา ตอชัง 
การเผาขยะ ท่อไอเสีย

รถยนต์ 
สภาองค์กรชุมชนต าบลบ้านถ้ า 

ต าบลบ้านถ้ า 
ปัญหาขยะมูลฝอย 

ชุมชนไม่มีการคัดแยก ขาด
จิตส านึก 

สภาองค์กรชุมชนต าบลบ้านถ้ า 

ต าบลบ้านถ้ า 
ปัญหาภัยแล้ง 

การบุกรุกป่า  ฝนไม่ตกตาม
ฤดูกาล   

สภาองค์กรชุมชนต าบลบ้านถ้ า 

 



4) ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่
น าไปสู่การน าไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่จังหวัดพะเยา ของภาคีภาค
ประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 

4.1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหา ทุนและศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ที่
น าไปสู่การน าไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ระดับจังหวัด ในประเด็นการแก้ไข
ปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า ของภาคีภาคประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 

 

ปัญหา 
รายละเอียด

ปัญหา/
สาเหตุ 

กลุ่มเป้าหมาย/               
ผู้ประสบ
ปัญหา/               
ผู้ร่วม

แก้ปัญหา 

แนวทาง
แก้ปัญหา 

ค าถาม
วิจัย/
พัฒนา 

ข้อมูลสนับสนุน 

ทุนและ
ศักยภาพ 

นวัตกรรม/
แหล่งเรียนรู้ 

ฝุ่นควันและ
ไฟป่า 

สาเหตุมา
จากการเผา

ป่า 
เผาขยะ  

เผาเศษวัสดุ
ทาง

การเกษตร
เช่นฟางข้าว 

ข้าวโพด 

ชมรมก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกสภา
องค์กรชุมชน 

 
 

ลดการเผา 
ไถกลบตอวัง 
ท าแนวกันไฟ 
การอยู่เวร

ยามเฝ้าระวัง
ป่าชุมชน 

สร้าง
จิตส านึก

ให้กับชุมชน 

-สาเหตุ
ของฝุ่น
ควันและ
ไฟป่า 
-กลไกการ
ขับเคลื่อน
ท างาน 
-การหนุน
เสริมของ
หน่วยงาน
c]t4k8u 
-ผลที่เกิด
ขึ้นกับ
ชุมชน 
 

-สภาองค์กร
ชุมชนต าบล
บ้านถ้ า 
-ป่าชุมชนน้ าบ่อ
ทาย 6,000  ไร่ 
 

-ความเชื่อ
เรื่องการ
บวชป่า 
-การชิงเผา
ในพ้ืนที่
เกษตรและ
พ้ืนที่ป่า 
 
 

 
 

 
 
 



4.2) กรณีตัวอย่าง ชุดความรู้ นวัตกรรม องค์ความรู้ หรือประสบการความส าเร็จที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดีที่
สอดคล้องคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 

 
1)  ชื่อผลงาน 

1.1) เรื่อง การจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่า  
1.2) ที่อยู่ 182 หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านปิน   อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

2) ชื่อเจ้าของผลงาน คณะท างานเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา 
3) ที่มา แนวคิด 

เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของต าบลบ้านถ้ า อ าเภอดอกค าใต้ ใหญ่เป็นภูเขา การประกอบอาชีพของ
ชุมชนส่วนใหญ่มีการท าไร่ข้าวโพด ท าสวน และท านา พ้ืนที่ราบมีน้อยท าให้เกษตรกรต้องหาอาชีพอ่ืน ๆ                 
เป็นอาชีพเสริม เช่น การหาของป่า ท าไร่เลื่อนลอย ซึ่งพ้ืนที่ที่มีลักษณะพิเศษ เป็นป่าเบญจพรรณ ในช่วงฤดูแล้ง
ป่าไม้ส่วนใหญ่จะมีการผลัดใบ เป็นแหล่งสะสมของเชื้อเพลิงเป็นอย่างดี เป็นพ้ืนที่ ที่มีเห็ดดินต่างๆ เช่นเห็ด 
ถอบ เห็ดแพะ เห็ดหล่ม  และมีสัตว์ป่า มากมายเพราะเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตอุทยาน ป่าสงวนแห่งชาติ  และป่า
อนุรักษ์  ที่กว้างใหญ่ไพสาน  ชาวบ้านในพ้ืนที่  และต่างพ้ืนที่ในเขตอ าเภออ่ืนๆต่างพากันเข้ามา หาของป่า  หา
เห็ด ล่าสัตว์ป่า ดังนั้น สาเหตุหลักของการเกิด ไฟป่าก็คือ เป็นฝีมือของ คนหาของป่า เป็นส่วนใหญ่ ชาวบ้าน
บางคนจึงมีความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ในการจุดไฟเพ่ือหาของป่า หรือมีความเชื่อดั่งเดิม เช่น “ไฟมาป่าเปล่ง มด
ส้มเต้ง ผักหวานโปร่ง”   ท าให้ความคิดเช่นนี้จ าเป็นต้องมีการท าความเข้าใจให้กับชุมชน ที่อาศัยอยู่รอบๆป่า  
และคนในพื้นท่ีอ่ืนๆ ที่เข้ามาหาของป่าในเขตอ าเภอดอกค าใต้ 

สาเหตุของไฟป่าในเขตต าบลบ้านถ้ า อ าเภอดอกค าใต้ 
 สาเหตุจากมนุษย์ 
ไฟป่าที่เกิดส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ ส่วนการเกิดจากสาเหตุตามธรรมชาติก็
คือฟ้าผ่า ซึ่งมีเพียงน้อยนิดไม่กี่ครั้งและไม่ค่อยลุกลามไป ดังนั้นจึงถือได้ว่าไฟป่าในประเทศไทยทั้งหมดเกิดจาก
การกระท าของคน โดยมีสาเหตุต่างๆ กันไป ได้แก่ 
  1) การเก็บหาของป่า เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดไฟป่ามากท่ีสุด การเก็บหาของป่าส่วนใหญ่ได้แก่ ไข่มดแดง 
เห็ด ใบตองตึง ไม้ไผ่ น้ าผึ้ง ผักหวาน และไม้ฟืน การจุดไฟส่วนใหญ่เพ่ือให้พ้ืนป่าโล่ง เดินสะดวก หรือให้แสง
สว่างในระหว่างการเดินทางผ่านป่าในเวลากลางคืน หรือจุดเพ่ือกระตุ้นการงอกของเห็ด หรือกระตุ้นการแตกใบ
ใหม่ของผักหวานและใบตองตึง หรือจุดเพ่ือไล่ตัวมดแดงออกจากรัง รมควันไล่ผึ้ง หรือไล่แมลงต่างๆ ในขณะที่
อยู่ในป่า 

2) การเผาไร่ เป็นสาเหตุที่ส าคัญรองลงมา การเผาไร่ก็เพ่ือก าจัดวัชพืชหรือเศษซากพืชที่เหลืออยู่
ภายหลังการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้เพ่ือเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกในรอบต่อไป ทั้งนี้โดยปราศจากการท าแนวกันไฟและ
ปราศจากการควบคุม ไฟจึงลามเข้าป่าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 



3) การแกล้งจุด ในกรณีที่ประชาชนในพ้ืนที่มีปัญหาความขัดแย้งกับหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องที่ท ากินหรือถูกจับกุมจากการกระท าผิดในเรื่องป่าไม้  ก็มักจะหาทางแก้แค้น
เจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่า 

4) ความประมาท เกิดจากการเข้าไปพักแรมในป่า ก่อกองไฟแล้วลืมดับ หรือทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพ้ืนป่า 
เป็นต้น 

5) ล่าสัตว์ โดยใช้วิธีไล่เหล่า คือจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากท่ีซ่อน หรือจุดไฟเพ่ือให้แมลงบินหนีไฟ  
นกชนิดต่างๆ จะบินมากินแมลง แล้วดักยิงนกอีกทอดหนึ่ง หรือจุดไฟเผาทุ่งหญ้า เพ่ือให้หญ้าใหม่แตกระบัด ล่อ
ให้สัตว์ชนิดต่างๆ เช่น กระทิง กวาง กระต่าย มากินหญ้า แล้วดักรอยิงสัตว์นั้นๆ 

6) เลี้ยงปศุสัตว์ ประชาชนที่เลี้ยงปศุสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ มักลักลอบจุดไฟเผาป่า
ให้โล่งมีสภาพเป็นทุ่งหญ้าเพ่ือเป็นแหล่งอาหารสัตว์ 

7) ความคึกคะนอง บางครั้งการจุดไฟเผาป่าเกิดจากความคึกคะนองของผู้จุด โดยไม่มีวัตถุประสงค์ 
จากสถานการณ์การณ์ดังกล่าวท าให้พื้นที่ต าบลบ้านได้รับผลกระทบ 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

แหล่งเรียนรู้การจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าต าบลบ้านถ้ า มีวิทยากร ประกอบด้วย  
1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นายเข็มชาติ เกษามา  อดีตก านันต าบลบ้านถ้ า และ

แกนน าทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าต าบลบ้านถ้ า สถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ป่าชุมชนน้ าบ่อทรายต าบลบ้านถ้ า 

2. วิทยากรนักปฏิบัติการ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ต าบลบ้านถ้ า   แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติจริง สถานทีแ่ลกเปลี่ยนที่ป่าชุมชนน้ าบ่อทรายต าบลบ้านถ้ า 

3. วิทยากรสนับสนุนการปฏิบัติ ได้แก่  
1) นายสมศักดิ์  อินสะอาด คณะท างานสภาองค์กรชุมชน  แลกเปลี่ยนแนวคิดในการจัดการภูมิปัญญา

ชาวบ้านที่ควรรักษาไว้  2) นายเชิดพงค์ อัมพุธ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านถ้ า แลกเปลี่ยนแนวคิดการ
ท างานภาควิชาการกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 3) นางสาวณัฐธิดา  คงมี แลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้เพ่ือหา
ค าตอบที่เหมาะสมให้กับชุมชน สถานที่แลกเปลี่ยนที่เทศบาลต าบลบ้านถ้ า 
5) รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้น าหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนน ากลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการ

เพ่ือหาค าตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่ างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ รพสต.ต าบลบ้านถ้ า มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วยองค์
ความรู้ที่มี แสวงหาค าตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับ
ชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการท างานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 



3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านถ้ า  มีบทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือโอกาสของ
การพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุกด้านทั้ง
ก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและ
ทรัพยากรจากแหล่งอ่ืน 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันท าให้ส่วน
สุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการท างานร่วมกันภายในชุมชน การท างานร่ว มกับ
ท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้    
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมของเทศบาลต าบลบ้านถ้ า โดยสนับสนุนก าลังบุคลากรจากเทศบาลต าบลบ้านถ้ า                 
เข้าร่วมในกระบวนการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงานให้เข้าสู่พันธกิจปกติ เพื่ออ านวยการ และ
ประสานงาน เพ่ือพัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และด ารงอยู่คู่สังคมสืบ
ต่อไป และยังน าแผนงานขอภาคประชนเข้าสู่แผนงานของเทศบาลในการปฏิบัติร่วมกัน  
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 
จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาหลังฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร
พบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่
มีอาชีพเกษตรกรรม หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรได้มีการเผาตอซังท าให้เกิดปัญหาฝุ่นควัน  จึง
ร่วมกันคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม โดยมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอด
ความรู้วิทยุ,  , สื่อประชาสัมพันธ์, รถประชาสัมพันธ์, ป้ายรณรงค์,   หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน, ให้ความรู้ใน
สถานศึกษา ฯลฯ และผ่านเครือข่ายด้านต่างๆ เช่น ทส.ม. , อส.ม., เครือข่ายเกษตร, อปพร.,  คนในชุมชน
ร่วมกัน การจัดท าแนวกันไฟ และลดปริมาณเชื้อเพลิง จัดท ากองปุ๋ยหมักรวม ในชุมชน จัดท าเสวียน ใส่ใบไม้
ตามบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ ไถกลบตอซังข้าว/ข้าวโพด/ซากวัชพืช ส่งเสริมการใช้ตอซัง กิ่งไม้ ใบไม้ แกลบ 
ใช้เป็นพลังงานทดแทนจัดท าระเบียบการเผาในพื้นที่ที่มีความจ าเป็น โดยเป้าหมายเพ่ือลดภาวะฝุ่นควันในสภาพ
อากาศแก้ไขปัญหาระบบสุขภาวะที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ต าบล จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ และมีการน าความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการท างานร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพ่ือหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ภูมิปัญญาที่มี
อยู่ดั้งเดิมประกอบกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมท า และปรับปรุงให้ดีขึ้น สามารถจัดการปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ปัจจุบัน
ชาวบ้านได้เกิดจิตส านึกในการดูและระบบนิเวศน์ ลดการเผา สร้างภูมิอากาศที่ดีในชุมชนโดยสามารถ



ด าเนินการได้โดยไม่ต้องมีการสนับสนุนงบประมาณ และมีต าบลข้างเคียงเข้ามาเรียนรู้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับพ้ืนที่อ่ืน หลังจากท่ีได้เห็นผลจากการพัฒนา เรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมของพ้ืนที่ต าบลบ้านถ้ า  
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

สอดคล้องกับข้อเสนอนโยบายเกี่ยวกับ 1) การจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่า  2) สร้างเครือข่ายการ
รักษาคุณภาพอากาศ  3) สนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้การจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าของพ้ืนที่ต าบลบ้านถ้ า  
4) สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการท างานกับเทศบาลต าบลบ้านถ้ า โดยกระบวนการ
การมีส่วนร่วม  
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

  กระบวนการถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่า  ด้านเนื้อหาการถ่ายทอดยังไม่มี
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร  ใช้การถ่ายทอดโดยการบอกเล่า และเน้นการปฏิบัติตาม  ดังนั้นในครั้งนี้จะมี
การเก็บการถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการปัญหาฝุ่นควันไฟป่าด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่
ต าบลบ้านถ้ า ไว้ในรูปความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) โดยให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักในการเก็บ
บันทึก   หรือให้ส่วนภาคราชการ  หรือองค์กรทางการศึกษาช่วยในการจัดเก็บบันทึก  ซึ่งจะท าให้เกิดการด ารง
ไว้การจัดการปัญหาด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมและสามารถเห็นอย่างเป็นรูปธรรมอยู่อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

สื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดเป็นบุคคลที่ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในถ่ายทอดเพราะว่าได้ลงมือ
ปฏิบัติการจริง และควรใช้สื่อที่เป็นเทคโนโลยีช่วยเช่น การท าวีดีโอ  การท าคู่มือ  การจัดบอร์ด เนื้อเกี่ยวกับ
กระบวนการการจัดการปัญหาฝุ่นควันไฟป่าด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม  ซึ่งจะลดปริมาณเวลาไปนั่งเรียน  
และลดเวลาของผู้ถ่ายทอด สามารถน าไปปฏิบัติและขยายผลไปยังพื้นท่ีค้างเคียงได้ 

 
4.3) แผนบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประเด็นการ

แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า  ของภาคีภาคประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 
 

กิจกรรม ช่วงเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
1.การลดปริมาณเชื้อเพลิงในป่า 1 พ.ย.63.- 

31 ม.ค.64 
ลดไฟป่า ที่มีความรุนแรง 
ท าให้ฝุ่นควันลดลง 

สภาองค์กรชุมชนต าบลบ้านถ้ า 

2.น าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมา
ใช้ประโยชน์ ฟางข้าว ซังข้าวโพด 
เช่นปุ๋ยหมัก  อาหารสัตว์ 

1 พ.ย.63.- 
31 ม.ค.64 

เป็นการลดประมาณเศษ
วัสดุ  และน ามาสร้าง
รายได้ ลดรายจ่าย 

สภาองค์กรชุมชนต าบลบ้านถ้ า 

3.ส่งเสริมการปลูกพืชหลังท านา 1 พ.ย.63.- 
31 ม.ค.64 

สร้างรายได้เสริม   สภาองค์กรชุมชนต าบลบ้านถ้ า 



4.ส่งเสริมการไถกลบตอซัง 1 พ.ย.63.- 
30 ม.ค.64 

ลดปริมาณการเผาในที่นา สภาองค์กรชุมชนต าบลบ้านถ้ า 

5.การท าแนวกันไฟ ในเขตป่าชุมชน 1 พ.ย.63.- 
31 ม.ค.64 

ป้องกันไฟป่าลุกลาม สภาองค์กรชุมชนต าบลบ้านถ้ า 

 
4.4) รายช่ือคณะท างานขับเคลื่อนงานพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและพันธะกิจสัมพันธ์ของภาคี

ภาคประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่จังหวัด.พะเยา 
 1. นางมุกดา  อินต๊ะสาร   

2. นายประดิษฐ์ เลี้ยงอยู่          
3. นายประยูร เผ่าเต็ม   
4. นายสมศักดิ์ เทพตุ่น   
5. นายบุญมี ค าลือ   
6. ว่าที่ร้องตรีคมกฤษย์  เจนใจ    
7. นายปรีชา ปาใจ   
8. นางสาวอรนิตย์ กรมติ  

 
 
4.5) ข้อมูลอ่ืน ๆ เพื่อการวางแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
      - ข้อมูลหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาจังหวัดพะเยา 


