
รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อจัดทำแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ 

ในการจัดการหมอกควันไฟป่าและพื้นที่เกษตรจังหวัดลำปาง 
 

         การนำเสนอผลการดำเนินงานในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ  
ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ 

องค์กรรับทุน: สมาคมส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเยาวชนลำปาง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางสาวศิริพร ปัญญาเสน ตำแหน่ง นายกสมาคมฯ 
ผู้จัดการโครงการ นางสาวศิริพร ปัญญาเสน ตำแหน่ง นายกสมาคมฯ 
คณะทำงาน ผู้ร่วมดำเนินงานคนที่ 1                    

นางสาวอุษณีษ์ เย็นสบาย 
ที่อยู่ 237 ถนน ประสานไมตรี ตำบล สบตุย๋  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000     
เบอร์ติดต่อ 0897019811   
บทบาทหน้าที่ ทีมวิชาการในการวิเคราะห์ การจัดกระบวนการทางวิชาการ 

ผู้ร่วมดำเนินงานคนที่ 2                   
นางสาวนงนุช สุวิทย์วงศ์ 
ที่อยู่ 65/1 ถนน ป่าขาม 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 
เบอร์ติดต่อ   088- 2538637   
Email:   s-nongnuch@hotmail.com 
บทบาทหน้าที่ ทีมวิชาการในการวิเคราะห์ การจัดกระบวนการทางวิชาการ การลง

พ้ืนที่ทีมพ่ีเลี้ยงภาคีโครงการย่อย 
ผู้ร่วมดำเนินงานคนที่ 3 

นางสาวชุติอร  ชอบชื่น 
สถานที่ทำงาน 405  ชุมชนบ้านไร่นาน้อยซอย 18  
หมู่ 5  ตำบลปงแสนทอง  อำเภอลำปาง เมืองจังหวัดลำปาง 52220  
เบอร์ติดต่อ089- 836 9773  
บทบาทหน้าที่ ทีมประสานงานพื้นที่ปฏิบัติการ การจัดกระบวนการ การติดตาม

หนุนเสริมพ้ืนที่ภาคีโครงการย่อย การจัดทำรายงาน 
ผู้ร่วมดำเนินงานคนที่ 4 

นางนัทชา เครือมาศกุล  
443 หมู่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 
เบอร์ติดต่อ 090- 2193788             
Email:  natcha.k@hotmail.com 
บทบาทหน้าที่    ทีมวิชาการหนุนเสริมพ้ืนที่ และ การจัดทำรายงานงาน 
ความกว้าหน้า การรายงานกิจกรรมตามโครงการ ON LINE ต่อ สสส. 

mailto:s-nongnuch@hotmail.com


 
 

1. ความเป็นมา     
        สืบเนื่องจาก สมาคมส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเยาวชนลำปางร่วมกับ หน่วยจัดการจังหวัด(โหนด สสส.
Flagship) และ คณะกรรมการเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง (คค.สจ. ลำปาง)   ได้กำหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในจังหวัดลำปางของปี2563-2564 การกำหนดแนวทางและจุดเน้นในการที่จะพัฒนา
เมืองลำปาง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้หลักแนวคิดวิธีปฏิบัติที่รวดเร็ว  เรียบง่าย แก้ปัญหา มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เน้นการบริหารการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมคิด ช่วยทำ และทำทันที ที่
สอดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง. และสอดคล้องกับแผนงานยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ผู้ว่าราชการประกาศ
เป็นวาระจังหวัดในปี2563 ประเด็นสำคัญ 2 ประเด็น คือ 1)ประเด็นการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและพื้นที่
เกษตร ที่กำหนดมาตรการ 3 ลดในการดำเนินการลดปัญหาหมอกควัน โดยชุมชนเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานคือ
ลดจำนวนการเผาป่าลงให้ได้ 50% ลดจำนวนวันที่เกิดความร้อนลง50%  และลดอัตราการป่วยด้วยระบบทางเดิน
หายใจลง  70% 2)ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ซึ่งได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่มุ่ง
สู่การกำหนดมาตรการรองรับสังคมสูงวัยใน 4 มิติ คือ มิติที ่1 ด้านเศรษฐกิจประเด็นการออมที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมี
ชีวิตที่มั่นคง มีศักดิ์ศรี มิติที่ 2 ชุมชนสังคม เพ่ือเกิดการรวมกลุ่มเป็นชมรม สมาคม โดยมีส่วนร่วมของคนในทุกภาค
ส่วนเพื่อนำไปสู่การสร้างเสริมสร้างสุขภาพชีวิตที่พึงประสงค์ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ยกระดับพ้ืนที่ต้นแบบหรือแหล่งเรียนรู้
ผู้สูงอายุได้อย่างแท้จริง มิติที่ 3 มิติสภาพแวดล้อม ประเด็นการปรับสภาพแวดล้อมรองรับสังคมสูงวัยด้วยศูนย์อยู่ดี 
มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจ พัฒนาการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัยกับผู้สูงอายุและทุกกลุ่มวัยใน

 ผู้ร่วมดำเนินงานคนที่  5 
นางสาวเจนจิรา ยศปินตา 
สถานที่ทำงาน 241 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 13 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง 52000   
เบอร์ติดต่อ 0650175291      

 

ผู้ร่วมดำเนินงานคนที่  6   
นางสายรุ้ง ชัยบาง 
สถานที่ทำงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ  
จังหวัดลำปาง 5170 
บ้านพัก 85 หมู่ 5 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 5170  
เบอร์ติดต่อ 0931309437 

 

ผู้ร่วมดำเนินงานคนที่  7  
นางประกายตะวัน  สานเมทา 
 สถานที่ทำงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ  
 จังหวัดลำปาง 5170 
 บ้านพัก  36 หมู่ 6 ตำบล แม่กัวะ  อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 5170 
เบอร์ติดต่อ 0938985615 

ระยะเวลาโครงการ:  ระยะ 2 เดือน (1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 –  31 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดลำปาง 
งบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 



ชุมชน มิติที่ 4 มิติสุขภาพ ประเด็นร่วมสร้างชุมชนรอบรู้สุขภาพและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยให้คำนึงถึง
การออกแบบการดูแลระยะยาวและส่งเสริมการทำงานแบบ บูรณาการตามหลักประชารัฐ ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานใน
การพัฒนาจังหวัดลำปาง เป็นไปอย่างมีเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์จังหวัดลำปาง  “ ลำปางสุขทุก
ด้าน ”และวิสัยทัศน์ประเทศไทย “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนคน
ในพ้ืนที่ได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง  

จากการดำเนินงานการขับเคลื่อนสุขภาวะในจังหวัดลำปางจะเห็นได้ว่ามีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน 
และภาคประชาชนได้มีการขับเคลื่อนกันจำนวนมาก ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีการขับเคลื่อน มีสถานการณ์ มีข้อมูลการ
ทำงานตามหน้าที่ และภารกิจขอหน่วยงาน ต่างมุ่งทำงานเรื่องเดียวกัน แต่ใช้ข้อมูลคนละชุด การวางแผนการแก้ไข
สถานการณปัญหาจึงต่างคนต่างทำ และทำไปคนละทิศละทาง ซึ ่งเป็ นจุดอ่อนของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
โดยเฉพาะปัญหาการจัดการหมอกควัน ไฟป่าและพื้นที่เกษตร จังหวัดลำปาง พื้นที่รอบดอยพระบาท อุทยาน
แห่งชาติเขลางค์บรรพต พบว่า ขาดการจัดการรวบรวมฐานข้อมูลการทำงานอย่างเป็นระบบ ไม่ว ่าจะเป็น
สถานการณ์ ปัญหาสาเหตุ ที่เกิดขึ้นซ้ำทุกปี  ภาคีร่วมดำเนินงาน  หรือผลสำเร็จของการแก้ไขท่ีเป็นรูปธรรม ในพ้ืนที่
รูปธรรม ที่เป็นประโยชน์และสามารถนำมาวางแผนงานการขับเคลื่อนเชิงนโยบายของจังหวัดลำปางได้ 
           ดังนั้นหลังจากที่คณะทำงานสมาคมส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเยาวชนลำปาง หน่วยจัดการFlagship
ลำปาง เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง ได้มีโอกาสเข้าร่วมเรียนรู้ในการประชุมเชิงฎิบัติการเพื่อเสริม
สมรรถนะผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสังคมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือใน”หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
ภาคีเครือข่ายตามสมรรถนะ 5+2 “ รุ่นที่ 1 และ 2 จำนวน 8 คน จึงเห็นถึงความสำคัญในการนำองค์ความรู้ที่ได้รับ 
มาขยายผลและดำเนินงานในจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะ การเตรียมความพร้อม กลไก คณะทำงานให้มีความสามารถ
และทักษะในการเป็นผู้นำสุขภาวะและ การบริหารงานสุขภาวะ โดยใช้ข้อมูลเป็นฐานการจัดการความรู้ ที่มุ่งเน้นการ
ใช้กระบวนการในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาวะในชุมชน ได้อย่างเป็นระบบ การรวบรวมข้อมูล การ
จัดกลุ่มข้อมูล และการจัดระบบข้อมูล จึงเป็นสาระสำคัญ ที่จะทำให้ภาคีเครือข่ายจังหวัดลำปาง มีฐานข้อมูลที่มี
ความน่าเชื่อถือ สามารถที่จะนำไปใช้ในการขับเคลื่อนได้ เช่น สถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาวะคนลำปาง บทเรียน
ความสำเร็จของพ้ืนที่ปฎิบัติการ ทุนทางสังคม  ศักยภาพชุมชน  นวัตกรรม องค์ความรู้  ความรู้ทางวิชาการ รวมถึง 
ฐานข้อมูลภาคีผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ีแต่ละประเด็น และ ความต้องการของพ้ืนที่  ที่จะใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและ
ขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ได้อย่างเป็น
รูปธรรม และเป็นการยกระดับผู้นำชุมชนเป็นนักขับเคลื่อนสุขภาวะที่สามารถจัดการองค์ความรู้ และใช้ข้อมูลเป็น
เครื่องมือดำเนินงาน การสื่อสารกับภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนหลากหลายอย่างมีพลัง สร้างการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับบุคคล ครอบครัว สังคม ชุมชนและระดับนโยบายได้ 
 
2. วัตถุประสงค์  
     2.1.เพ่ือรวบรวมข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการที่สอดคล้อง
กับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่จังหวัดลำปาง 
    2.2.เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การนำไปใช้
แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ระดับ หมู่บ้าน ตำบลในจังหวัดลำปาง 
 
3. เป้าหมายการพัฒนา 

เกิดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือร่วมกัน (Data Center) 
 
 
 



4. ผลผลิต 
4.1 ชุดข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการที่สอดคล้องกับ

ประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่ จังหวัดลำปาง 
4.2 ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และแนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่

การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ระดับ หมู่บ้าน ตำบลในจังหวัดลำปาง 
 
5. แนวทางดำเนินงาน  

กิจกรรมที่ 1 ศึกษา และรวบรวบข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา 
ความต้องการของพ้ืนที ่

 
กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา และจัดทำแนวทางการพัฒนาและ

ขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 
2.1 จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา 
2.2 วิเคราะห์และกำหนดกรอบประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัยและพัฒนาทั้งพ้ืนที่ 
2.3 ทวนสอบข้อมูลเพื่อเพ่ิมความสมบูรณ์กับพ้ืนที่  
2.4 จัดทำยุทธศาสตร์และแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่

นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน 
2.1 ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 
 

กิจกรรม ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม 
ตุลาคม 63 พฤศจิกายน 63 ธันวาคม 63 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษา และรวบรวบข้อมูล
ทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ 
และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการ
ของพ้ืนที ่

- 4  พฤศจิกายน   

กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ 
องค์ความรู ้ สถานการณ์ปัญหา และ
จัดทำแนวทางการพัฒนาและขยายผล
นวัตกรรม องค์ความรู ้ที ่นำไปสู ่การ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

   20 พฤศจิกายน 5 ธันวาคม 

     2.1  จ ัดหมวดหม ู ่  องค ์ความรู้  
สถานการณ์ปัญหา 

      17 ธันวาคม 

     2.2 วิเคราะห์และกำหนดกรอบ
ประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ทั้งพ้ืนที ่

  17 ธันวาคม  

     2.3 ทวนสอบข้อมูลเพื่อเพิ่มความ
สมบูรณ์กับพ้ืนที่  

  20 ธันวาคม  

    2.4 จ ัดทำยุทธศาสตร ์และแผน
บูรณาการเพื ่อพัฒนาและขยายผล
นวัตกรรม องค์ความรู ้ที ่นำไปสู ่การ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

  25 ธันวาคม 

 
2.2 ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
     2.2.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวจังหวัดลำปาง 
          1)   ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด         

            ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นการจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่า มีเป้าหมายเพื่อให้พื้นที่ ชุมชน
ลดการเผา ป่าและพื้นที่เกษตร โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ให้นโยบายและกำหนดเป้าหมายและมาตรการ 3 
มาตรการ       ที่สำคัญ ซึ่งใน    ปี พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ถือได้ว่าเป็นปัญหาวิกฤตของจังหวัดลำปาง ที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชน ต่อเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง  คือ  

              1. มาตรการการลดการจำนวนผู้ป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจ 30 %   
              2. มาตรการ:ลดวันจุดความร้อน(Hotspot) 20 % 
              3. มาตรการ : การลดการเผาพ้ืนที่ป่า และพ้ืนที่เกษตรในชุมชน 20 %  
 
 
 



กรอบแนวคิด 
             ๏   Single Command  
             ๏   บรูณาการทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
             ๏   ป้องกันก่อนเกิดเหตุ/ระดมสรรพกำลังเพ่ือเฝ้าระวัง 

เป้าหมายจังหวัดลำปาง 
1) ประชาชนมีสุขภาพดี ลดอัตราการเจ็บป่วย  ลดลงร้อยละ 30 
2) จำนวนจุดความร้อน(Hotpot) ลดลงร้อยละ 20 
3) จำนวนวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ลดลงร้อยละ 20 

          เป้าหมายหน่วยจัดการ Flagship สสส.ลำปาง    “ การเกิดชุมชนลดการเผาป่า และพ้ืนที่เกษตร” 
วิสัยทัศน์จังหวัดลำปาง      ” คนลำปางสุขภาพดี เมื่อไม่มีหมอกควัน  ” 
 

        2) ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดลำปาง 
สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า 

สภาพภูมิประเทศจังหวัดลำปาง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล  268.80 เมตร พื้นที่มีลักษณะเป็นรูปยาวรี ภูมิ
ประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขาสูงอยู่ทั่วไป ทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือไปทางทิศใต้ของจังหวัด และใน
บริเวณตอนกลางของจังหวัดบางส่วนมีที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ และตามลักษณะทางกายภาพทางด้านธรณีสัณฐาน
วิทยา จังหวัดลำปางมีพ้ืนที่เป็นที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขา มีลักษณะเป็นแอ่งแผ่นดินที่ยาวและกว้างที่สุดในภาคเหนือ 
เรียกว่า “ อ่างลำปาง ” ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ บริเวณตอนบนของจังหวัดเป็นที่ราบสูง 
ภูเขา และเป็นป่าค่อนข้างทึบ อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้มีค่า ได้แก่ พ้ืนที่อำเภอเมืองปาน แจ้ห่ม วังเหนือ และงาว บริเวณ
ตอนกลางของจังหวัดเป็นที่ราบและที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ พื้นที่
อำเภอห้างฉัตร เมืองลำปาง เกาะคา แม่ทะ และสบปราบ บริเวณตอนใต้ของจังหวัดเป็นป่าไม้รัง บางส่วนเป็นทุ่ง
หญ้า ได้แก่ พ้ืนที่อำเภอเถิน แม่พริก บางส่วนของอำเภอเสริมงาม และแม่ทะ จากลักษณะพื้นที่ของจังหวัดที่เป็น
แอ่งคล้ายก้นกระทะ จึงทำให้อากาศร้อนอบอ้าวเกือบตลอดปี ฤดูร้อนร้อนจัด และหนาวจัดในฤดูหนาว ปี 2559 มี
อุณหภูมิสูงสุด 43.6 องศาเซลเซียส ตำสุด 9.0 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 977 มิลลิเมตร  

           จากรายงานการปฏิบัติงานดับไฟป่าของจังหวัดลำปาง (War Room) ได้สรุป ผลการเกิดไฟป่า ตั้งแต่เดือน 
กุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน  พ.ศ.2562  ว่ามีการจุดไฟเผารวมทั้งสิ้น  361 ครั้ง  พื้นที่ถูกไฟไหม้ไปแล้วประมาณ 
6,585  ไร่ (รายงาน 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 – 30 สิงหาคม พ.ศ.2562  สาเหตุหลักคือ การจุดไฟเพ่ือหาของป่า การจุด
ไฟเผาป่าล่าสัตว์ การเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร และการเผาโดยไม่ทราบสาเหตุด้วยจำนวนไฟป่าที่เกิด
จำนวนมาก และเกิดในพ้ืนที่ซ้ำๆ ส่งผลเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน     จากรายงานของ สถานีตรวจวัด
คุณภาพแบบอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า ค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองค่า PM 2.5 พบเกินค่ามาตรฐาน ทั้ง 4 จุด  
ได้แก่ ตำบลพระบาท อำเมืองลำปาง  ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ และตำบลสบ
ป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่เกินมาตรฐานเฉลี่ยสูงขึ้นนั้น ทำให้เกิดหมอกควัน ปก
คลุมในพื้นที่ ใน ปี พ.ศ.2561 หนาแน่นกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาเดียวกัน  โดยสามารถมองเห็นด้วยตา
เปล่าได้อย่างชัดเจน บนถนนหลายสาย ตามบ้านเรือนและตึกทั่วไป  ถือว่าสภาพอากาศอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อ
สุขภาพ ทางสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำปาง  ได้ออกเตือนประชาชน และกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก คนชรา และ
ผู้ป่วยในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ ให้งดทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง จากการเผาป่าดังกล่าว เกิดการลุกลามอย่างรวดเร็ว 
ประกอบกับ พ้ืนที่ภูเขาสูงชัน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้เดินเท้าเข้าไปดับไฟด้วยความยากลำบาก รวมถึง มีจำนวนใบไม้
แห้ง  กิ่งไม้แห้ง ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สำคัญทำให้การเผาไหม้ขยายวงกว้างกินเนื้อที่ป่า 

 



          จากการเผาป่าในจังหวัดลำปาง ได้สร้างความเสียหายพื้นที่ป่าที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติในเขตอุทยาน
แห่งชาติเขลางค์บรรพตซึ่งมีเนื้อที่ 50,309.34 ไร่ และเป็นพื้นที่ป่าที่อยู่ใจกลางเมืองจังหวัดลำปางอย่างมหาศาล 
สถานการณ์ความรุนแรงต่อปัญหาหมอกควันและค่า PM.2.5 เกินมาตรฐานส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยวที่สำคัญ และส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันและสุขภาพของคนลำปางเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะในปี 
พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา จากผลการปฏิบัติงานดับไฟป่า สถานีควบคุมไฟป่าพระบาท-ม่อนพระยาแช่ และผลด้าน
สุขภาพจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางสามารถสรุปความเสียหายต่อพ้ืนที่ป่าดังนี้ 

ตารางที ่1 แสดงพื้นท่ีเกิดไฟป่า การปฏิบัติการดับไฟป่าหมด และพ้ืนที่เสียหายทั้งหมด 

พ้ืนที่เกิดไฟป่า การปฏิบัติการดับไฟป่าทั้งหมด (ครั้ง) พ้ืนที่เสียหายทั้งหมด (ไร่) 
เขตอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต 68 1,480 
ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ ์ 38 1,003 
นอกเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 30 477 

           จาก ความเสียหายตามตารางข้างต้น  ถึงแม้จังหวัดลำปางจะมี การจัดกิจกรรม “วันรณรงค์ให้ปลอด
ควันพิษจากไฟป่า” ขอให้เป็นวันงดเผา ทั้งการเผาป่าเพื่อทำไร่เลื ่อนลอย การกำจัดเศษวัชพืชเพื่อเตรีย มพื้นที่
เพาะปลูก หรือแม้กระทั่งการจุดไฟเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดหมอกควัน
และฝุ่นละออง เป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทำให้
ประชาชนป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ หรือมาตรการการขอความร่วมมือให้ประชาชนจัดทำแนวกันไฟ และควบคุม
ไฟมิให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆ และการใช้มาตรการการห้ามเผา 100 วัน ผ่านการทำงานพื้นที่สายปกครอง โดย 
กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้จัดตั้งจุดสกัดการเข้าป่า การใช้บัตรประชาชนเพื่อขออนุญาตการเข้าพื้นที่หาของป่า หรือ การ
ใช้กฎหมาย ที่มีบทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิดในการเผาป่าหรือการกระทำใดๆ ที่ทำให้เกิดไฟป่าซึ่งสร้างความ
เสียหายแก่ป่าไม้ ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายทางอาญามีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-20 ปี และมีโทษปรับตั้งแต่ 20,000-
2,000,000 บาท หรือมีโทษทั้งจำทั้งปรับ และต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง   อีกด้วย ก็ไม่สามารถทำให้ปัญหาการ
เผาป่าลดลง มาตรการต่างๆกลับทำให้เกิดความขัดแย้ง กลั่นแกล้ง ก่อกวน ก่อให้เกิดการแอบจุดไฟเผาป่าที่ทวี
ความรุนแรงมากขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกัน ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านจิตอาสา ในพื้นที่ต้องทำงานหนัก และ
ต้องสับเปลี่ยนกำลังคนเดินเท้าเฝ้าสังเกตการณ์ และเข้าดับไฟในจุดต่างๆ บนดอยพระบาท และดอยฝรั่ง อำเภอ
เมืองลำปางอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวัน และกลางคืน ตลอดระยะเวลา 3 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน) ที่
ผ่านมา  

สรุปสถานการณ์และการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากปัญหาหมอกควัน 

จากรายงานการเฝ้าระวังโรคจากภาวะหมอกควัน รพ.ลำปาง และ รพช.ทุกแห่งสะท้อนให้เห็นความ 
รุนแรงของปัญหาฝุ่นละออง ดังนี้ 

1. สถานการณ์คุณภาพอากาศจังหวัดลำปาง  ถึงวันที่  30 เมษายน   2562  ซึ่งค่า PM 2.5 เฉลี่ย 24 
ชั่วโมง  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2562  - 30 เมษายน  2562 มีค่าเกินมาตรฐาน 50 มคก./ลบ.ม. จำนวน  73  วัน 
โดยค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุด เมื่อวันที่ 24  มีนาคม  2562 วัดได้ 194 มคก./ลบม. ณ สถานีตำบลบ้านดง 
อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง 

2. การเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพจากภาวะหมอกควัน  เฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพจากภาวะหมอก
ควัน  ผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคที่สัมพันธ์กับภาวะหมอกควันครบทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 – 30 เมษายน 
พ.ศ.2562 พบว่า จำนวนผู้ป่วย ทั้ง 4  กลุ่มโรค ที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล ทั้งหมด 108,656 ราย 
อัตราป่วย 14,645.62 ต่อแสนประชากร ซึ่งมีจำนวนและอัตราป่วย น้อยกว่า ปี พ.ศ.2561 ในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อ



วิเคราะห์การเกิดโรคในช่วงที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก  PM2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐาน อัตราป่วยทั้ง 4 กลุ่มโรค ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน อัตราป่วยยังมีลักษณะการเกิดโรคเช่นเดียวกันตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2562 

แผนผังที่ 7 แสดงค่าร้อยละของอัตราป่วยจาก 4 กลุ่มโรคที่สัมพันธ์กับภาวะหมอกควัน จังหวัดลำปาง จำแนกราย
เดือน ตั้งแต่มกราคม - เมษายน ปี 2561  และ ปี 2562 อัตราป่วยต่อแสนประชากร 

 

 

 

แผนผังที่ 8  แสดงค่าร้อยละของ อัตราป่วยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจทุกชนิด  และค่า PM2.5  เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
จังหวัดลำปาง จำแนกรายวัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม –30  เมษายน  2562 

 
 

 

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
ปี 2561 4180.83 4045.85 3793.21 3104.06
ปี 2562 4038.14 3809.13 3675.15 3123.19
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แผนผังที่ 9  แสดงค่าร้อยละของ อัตราป่วยกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ และค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
จังหวัดลำปาง  จำแนกรายวัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม –30  เมษายน  256 

            จำนวน(ราย)           มคก./ลบม. 
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    ม.ค.                  ก.พ.             มี.ค.            เม.ย. 



3) การวิเคราะห์   SWOT ของจังหวัดลำปาง 
 

 
 



 
 



 



 
 



 



 
 
 
 



 





 
 
 



 

 
 



 



 



 



    

 
          4) ตำแหน่ง/จุดเน้นการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดลำปาง 

“ การเกิดชุมชนลดการเผาป่า และพื้นที่เกษตร “ 
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ในพ้ืนที่ป่าชุมชนและเขต อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 

      โดยใช้มาตรการ 3ลด  นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 
            1. มาตรการการลดการจำนวนผู้ป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจที่กำหนดไว้ 30 %   
            2. มาตรการ:ลดวันจุดความร้อน(Hotspot)ที่กำหนดไว้ 20 %  

                      3. มาตรการ : การลดการเผาพ้ืนที่ป่า และพ้ืนที่เกษตรในชุมชน ที่กำหนดไว้ 20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         2.2.2  ผลการรวบรวมข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการ
ที่สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพื้นที่จังหวัดลำปาง 
 

1) แหล่งข้อมูล/ที่มาของข้อมูล 
 

ลำดับ หน่วยงาน ที่อยู่ ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร 
/e-mail 

1 เครือข่ายอาสาสมัครดับไฟป่าม่อนพญาแช่ หมู่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายเสถียรพงศ์ เครืออิ่นแก้ว 
 

2 เครือข่ายอาสาสมัครดับไฟป่า หมู่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด
ลำปาง 

นายสุทธิพงษ์ ฟูฟุ้ง 
 

3 สำนักงานอุทยานแห่งชาติ เขลางค์บรรพต สำนักงานอุทยานแห่งชาติเขลางคบ์รรพต 
ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

นางสาวดวงพร เกียรติดำรง 

4 สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดลำปาง(ปภ.) 

สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ลำปาง(ปภ.)  ช้ัน 3ศาลากลางจังหวัดลำปาง 

นายชัยธวัช ศิวะบวร 

5 เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวดัลำปาง 16 ชุมชนค่ายทหาร ตำบลพิชัย อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง 

นางสาวชุติอร ชอบช่ืน 

 หน่วยจัดการ Flagship สสส.จังหวัด
ลำปาง 

16 ชุมชนค่ายทหาร ตำบลพิชัย อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง 

นางสาวศิริพร ปญัญาเสน 

6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายชุมพล กาไวย ์
 
 
     

2) สถานภาพแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม เด่นสอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพื้นที่
จังหวัดลำปาง 

 
ลำดับ รายช่ือ

ตำบล 
ชื่อแหล่งเรียนรู้

เด่น 
ชื่อผลงานเด่น/
องค์ความรู้/ภูมิ

ปัญญา/นวัตกรรม 
 

วิทยากรและผู้ประสานงาน
ในพื้นที่  

ข้อมูลที่สามารถ
ติดต่อได้ 

1 ตำบลพิชัย/ 
อำเภอเมือง 

คณะกรรมการ
อาสาสมัครเฝ้าระวัง
หมอกควัน ไฟป่าและ
พื้นที่เกษตร 

ชุมชนลดการเผาป่า
และพื้นทีเ่กษตร 
100% 
 

1.นายเสถียรพงษ์ เครืออ่ินแก้ว 
2.นายมานัส ศรีพุ่ม 
3.รต.มนตรี ไพศาล ี
4.นส.ดวงพร เกียรติดำรง 
5.นายสุรพล ตันสุวรรณ 
6.นายชัยธวัชศิวะบวร 
7.นายวาฑิต ปัญญาคม 

หมู่ 7 ตำบลพิชัย 
อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง 

2 ตำบลพระ
บาท อำเภอ
เมือง 

 ชุมชนลดการเผาป่า
และพื้นที่เกษตร 
100% 
 

1.นายสุทธิพงษ์ ฟูฟุ้ง 
2.นส.ดวงพร  
เกียรตดิำรง 
3.นายสุรพล ตันสุวรรณ 
4.นายชัยธวัช ศิวะบวร 
5.นายวาฑิต ปัญญาคม 

หมู่ 4 ตำบลพระ
บาท  
อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง 

 



       3) ผลการสอบทานข้อมูลเพื่อกำหนดประเด็นร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ จังหวัด 
ลำปาง 

 
ชื่อตำบล ปัญหาและความต้องการ รายละเอียดปัญหา/สาเหตุ กลุ่มเป้าหมาย 

ตำบลพิชัย 8 
หมู่บ้าน 

1.ขาดการเกิดกลไก/คณะทำงานในชุมชน
เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและการเผา
ในพื้นที่เกษตร 
2.เกิดกระบวนการเฝ้าระวังและกำหนด
มาตรการลดการเผาในพื้นที่ปาชุมชนและ
พื้นที่เกษตร โดยคนในชุมชน 
3.ต้องการ การหนุนเสริมจากภาคีภาครัฐ 
ภาควิชาการในการบริหารจัดการป่าทั้งปี 
อย่างต่อเนื่อง 
3.การเกิดเป็นชุมชนลดการเผาป่า และพื้นท่ี
เกษตร 

1.พื้นที่ป่าชุมชนเมือง กึ่งชนบท 
ที่เป็นพื้นที่มีการเผาป่ารุนแรง
ท ุกป ีสร ้างความเส ียหายให้
จ ั ง ห ว ั ด ล ำ ป า ง ใ น ท ุ ก ม ิ ติ
โดยเฉพาะมิต ิด ้านส ุขภาพที่  
ประชาชนมีภาวการณ์ป่วยด้วย
โรคทางเดินหายใจและส่งผลต่อ
การดำรงชีวิตประจำวันในช่วง
ฤดูแล้งที ่มีการเผาจนค่าความ
ร ้ อ ย แ ล ะ ค ่ า PM 2.5 เ กิ น
มาตรฐานส่งผลต่อสุขภาพ 
2.การหนุนเสริมจากภาคร ัฐ/
อปท.เป็นภารกิจปีละ 1 ครั้งใน
การแก้ไขปัญหาการเผาป่าและ
พื้นที่เกษตร 

1.แกนนำระดับหมู่บ้านพ้ืนที่ตำบล
พิชัย 8 หมู่บ้านๆละ15-25 คน 
2.ประชาชนในพื้นที่ 8 หมู่บ้านที่
ต ิ ดดอยพระบาทเขตอ ุทยาน
แห่งชาติเขลางค์บรรพตหมู่บ้านละ
30-50คน (300-400คน) 
3.ภาค ี เคร ือข ่ายความร ่วมมื อ
ภาครัฐ/ภาควิชาการในระดับ 

ตำบลพระ
บาท 
4 ชุมชน 

1.ขาดการเกิดกลไก/คณะทำงานในชุมชน
เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและการเผา
ในพื้นที่เกษตร 
2.เกิดกระบวนการเฝ้าระวังและกำหนด
มาตรการลดการเผาในพื้นที่ปาชุมชนและ
พื้นที่เกษตร โดยคนในชุมชน 
3.ต้องการ การหนุนเสริมจากภาคีภาครัฐ 
ภาควิชาการในการบริหารจัดการป่าทั้งปี 
อย่างต่อเนื่อง 
3.การเกิดเป็นชุมชนลดการเผาป่า และพื้นท่ี
เกษตร 

1.พื้นที่ป่าชุมชนเมืองตั้งอยู ่ใน
เขตเทศบาลนคร นครลำปาง 
และเขตเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร ซึ ่งพื ้นที่มีการเผาป่าทุกปี
โดยคนจากภายนอกชุมชน  
2.ความเสียหายที่เกิดขึ้นจังหวัด
ลำปาง ในทุกมิติโดยเฉพาะมิติ
ด ้ านส ุขภาพท ี ่  ประชาชนมี
ภาวการณ์ป่วยด้วยโรคทางเดิน
หายใจและส่งผลต่อการดำรง
ชีวิตประจำวันในช่วงฤดูแล้งที ่มี
การเผาจนค่าความร้อยและค่า
PM 2.5 เกินมาตรฐานส่งผลต่อ
สุขภาพ 
3.ความเสียหายด้านเศรษฐกิจที่
ทำให้การบินพาณิชย์ไม่สามารถ
ลงจอดได้ ร่วมถึงการท่องเที่ยวที่
ให ้บร ิการไม ่ ได ้สร ้ า งความ
เสียหายต่อรายได้ของจังหวัด
และสถานประกอบการ 

 

 
 
 
 
 
 



    4) ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที ่นำไปสู่การ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่จังหวัดลำปาง ของภาคีภาคประชาสังคมกับ
สถาบันวิชาการในพื้นที ่
      4.1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหา ทุนและศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การนำไปใช้
แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ระดับจังหวัด  ในประเด็นปัญหาหมอกควันไฟป่าและการ
เผาในพื้นที่เกษตร ของภาคีภาคประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 
 

ปัญหา 
รายละเอียด

ปัญหา/
สาเหตุ 

กลุ่มเป้าหมาย/               
ผู้ประสบปัญหา/               
ผู้ร่วมแก้ปัญหา 

แนวทาง
แก้ปัญหา 

คำถามวิจัย/
พัฒนา 

ข้อมูลสนับสนนุ 
ทุนและ
ศักยภาพ 

นวัตกรรม/
แหล่งเรียนรู ้

การเผาพื้นที่
ป่าชุมชนและ
พื้นที่เกษตร 

1.ขาดกลไก/
คณะทำงานใน
ชุมชนเพื่อ
แก้ไขปัญหา 
หมอกควันไฟ
ป่าและการเผา
ในพื้นที่เกษตร 
2.ประชาชน
ขาดความ
ตระหนักด้าน
สุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อม3.
การสนับสนุน
ภาคีภาครัฐไม่
ต่อเนื่อง 
4.ขาดผลงาน
ทางวิชาการ
สนับสนุนการ
เผาที่ส่งผลต่อ
ทุกมิติ 
โดยเฉพาะ
ความอุดม
สมบรณู์ที่ทำ
ให้เกิดความ
ชุมชื่น มีแหล่ง
น้ำในป่าทำให้
เกิดแหล่ง
อาหารชมุชน 
อาหารถิ่นเช่น 
เห็ดเผาะ เห็น
โคน เห็นระ
โงกเป็นต้น 
 
 

1.ประชาชนใน
พื้นที่ทุกกลุ่ม 
วัย 
2.แกนนำชุมชน 
3.ผู้สูงอายุ ทีป่่วย
ด้วยระบบ
ทางเดินหายใจ 
4.ภาคี/อปท./
หน่วยงานในพ้ืนท่ี 
5.ผู้ประกอบ 
การ/ผู้ให ้
บริการในจังหวัด
ลำปาง 

1.การพัฒนา
ศักยภาพกา
กลไก/
คณะทำงานใน
ชุมชนเพื่อ
แก้ไขปัญหา
หมอกควันไฟ
ป่าและการ
เผาในพื้นที่
เกษตร 
2.การจัดทำ
แผนพัฒนา
การบริหาร
จัดการป่าท้ังป ี
3.การจัด
กระบวนการ
สร้างจิตสำนึก
และอาสาเฝา้
ระวังและ
กำหนด
มาตรการลด
การเผาใน
พื้นที่ปาชุมชน
และพื้นที่
เกษตร โดย
คนในชุมชน 
4.ต้องการ 
การหนุนเสริม
จากภาคี
ภาครัฐ ภาค
วิชาการในการ
บริหารจดัการ
ป่าท้ังปี อย่าง
ต่อเนื่อง 
5.การใช้
เครื่องมือเช่น
แผนที่ชุมชน/

1.บทเรียน
อะไรที่จะ
นำไปสู่การ
เรียนรู้
ความสำเร็จ 
2.มีปัจจัย
อะไรบ้างท่ีทำ
ให้สามารถลด
การเผาป่า
ชุมชนและ
พื้นที่เกษตร
ได้ 100% 
3.ภาคีใดบ้าง
ที่หนุนเสรมิ
การทำงาน/
หนุนเสรมิ
อย่างไร 
4.ปัญหาอุป
สรรค์ท่ีผ่ามา
มะอไรบ้างที่
เราสามารถ
แก้ไขเองได/้
หรือให้ใคร
ช่วย 
 
 

1.กลไกทำงาน
ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 
2.ประชาชนม ี
ความตระ 
หนักให้ความ
ร่วมมือ ในระดับ
ที่จัด 
การป่าชุมชนได ้
3.มีกฎ กติกา
การเฝา้ระวังป่า
ของชุมชน 
4.แกนนำ / 
อาสาสมัครใน
ชุมชนมีความรู้ 
/ทักษะการ
บริหารจดัการ
ป่าตลอดปี
โดยเฉพาะการ
เฝ้าระวังและดับ
ไฟป่า 
5.มีกองทุน 
ภัยพิบัติชุมชน 
7.ภาคีเครือข่าย
ภาควิชาการ
จาก 
ม.ราชมงคล/ 
ม.ราชภัฎลำปาง 
 
 ม.เนช่ันและ
ภาครัฐ เช่น 
ทสจ./อช. 
เขลางค์
บรรพต./สสจ./
อบต.พิชัย/
เทศบาลนคร
ลำปาง/เทศบาล

-การบริหาร
จัดการป่าทั้งปี
แบบมีส่วนโดย 
ใช้
กระบวนการ
ป่าเปียก 
ศาสตร์
พระราชาเป็น
องค์ความรู้
หลัก 2พ้ืนที่ 
1.บ้านไร่
พัฒนาหมู่ที่ 7
ตำบลพิชัย 
อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 
 
2.ชุมชนอ่ิว 
เมี่ยนหมู่ 4
ตำบลพระบาท 
อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง 
 



ธรรมนญู
สุขภาพชุมชน
ในการเรียนรู้
การจัดการป่า 
6.การเกิด
ชุมชนต้นแบบ
ลดการเผาป่า 
และพื้นที่
เกษตร 

เมืองเขลางค์ให้
ความร่วมมือ
และหนุนเสรมิ
ทรัพยากร 
8.ได้รับทุน
สนับสนุนจาก
หน่วยจัดการ
สสส.ลำปาง/
สมัชชาสุขภาพ
จังหวัดลำปาง 
 

 
        
      4.2) กรณีตัวอย่าง ชุดความรู้ นวัตกรรม องค์ความรู้ หรือประสบการความสำเร็จที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดีที่
สอดคล้องคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่จังหวัด 2 พื้นที่ 
. 
ผลงานกรณีศึกษาที ่1 ชุมชนลดการเผาป่าและพื้นท่ีเกษตรบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
ประเด็น : การจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าและพ้ืนที่เกษตร 
พื้นที่ : บ้านไร่พัฒนา-ไร่แผ่นดินทอง หมู่ที่ 7        ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง 
ชื่อเจ้าของผลงาน  

นางสาวดวงพร เกียรติดำรง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต และคณะ 
นางสาวศิริพร ปัญญาเสน หน่วยจัดการFlagship /สสส.ลำปาง 

ดำเนินการ  วันที่ 7 เมษายน 2563, วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
 

รายช่ือกลไกกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านไร่พัฒนาหมู่ที่ 7 จำนวน  22 คน 
 

รายช่ือ ตำแหน่งชุมชน/องค์กร บทบาทในโครงการ 
1. นายเสถียรพงศ์ เครืออ่ินแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ประธานกรรมการดำเนินการ  
2. นายสุรพล สายจันทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 รองประธานด้านการดำเนินการ 
3. นายวรชน พรหมเสน ประธานผู้สูงอายุบ้านหมู่ที่ 7 รองประธานด้านอำนวยการ  
4. นางสมจิตร เชื้อหมอ ส.อบต.ตำบลพิชัย บ้านหมู่ที่ 7 คณะกรรมการ  
5. นางณัฐพัชร์ มณีวรรณ ประธาน อ.ส.ม. บ้านหมู่ที่ 7 คณะกรรมการ  
6. ร.ต.มนตรี ไพสาลี ประธานกรรมการน้ำประปาบ้าน

หมู่ที่ 7 
คณะกรรมการ  

7.  นางอรพิน พรหมเสน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 คณะกรรมการ  
8. นางลำดวน คำจันทร์ ประธานกลุ่มสตรีบ้านหมู่ที่ 7 คณะกรรมการ  
9. นางวันทนีย์ อินทร์โฉมงาม  คณะกรรมการเจ้าหน้าที่การเงิน

โครงการ 
10. นายมานัส ศรีพุ่ม  คณะกรรมการ และเลขานุการ 
11. ร.ต.สมศักดิ์ คำจันทร์  คณะกรรมการ 
12. ร.ต.วศิน สุวรรณเสน  คณะกรรมการ 
13. นายชาตรี สายจันทร์  คณะกรรมการ 
14. นายจารุวัฒน์ สายจันทร์  คณะกรรมการ 



15. นางสมศรี พรมมูล  คณะกรรมการ 
16. นางวสุ อภิโชคกนกกุล  คณะกรรมการ 
17. นางทองสุข แซ่เล้า  คณะกรรมการ 
18. นายสานิตย์ ตันเถา  คณะกรรมการ 
19. นายจันทร์ เครือแก้ว ส.อบต.ตำบลพิชัย บ้านหมู่ที่ 7 คณะกรรมการ  
20. นายประเสริฐ บุญประพันธ์  คณะกรรมการ 
21. นางทอง สายจันทร์  คณะกรรมการ 
22. นางเครือวรรณ สายจันทร์  คณะกรรมการ 

 
 
ภาคียุทธศาสตร์ระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด 
 

รายช่ือหน่วยงานองค์กร ตำแหน่ง บทบาทในโครงการ 
1. อุทยานแห่งชาติเขลางค์
บรรพต 

กรรมการ/ภาคี
สนับสนุน 

ด้านวิชาการ/การใช้บังคับข้อกฎหมายเขตอุทยานฯ/ 
บุคลากร/การออกลาดตระเวนพื้นที่จุดสกัด/พ้ืนที่
ดำเนินงาน/ข้อมูลพิกัดเหตุการณ์พ้ืนที่จากดาวเทียม/สรุป
สถานการณ์พ้ืนที่ 

2. กรมป่าไม้ ภาคีสนับสนุน บุคลากร/อาสาด้านการออกลาดตระเวนพื้นที่จุดสกัด/
งบประมาณ 

3. ปกครองอำเภอเมืองลำปาง ภาคีสนับสนุน การรายงานระงับเหตุ/การตรวจจุดสกัด/การบังคับใช้
กฎหมายฯ/ประกาศมาตรการจังหวัด/อำนาจสายบังคับ
บัญชาทางปกครองท้องที่ฯ 

4. War Room อำเภอ/จังหวัด ภาคีสนับสนุน การรายงานสถานการณ์/สนับสนุนวิชาการ/ข้อมูลพ้ืนที่ 
พิกัดการเผาป่า/การระดมความช่วยเหลือการเข้าพ้ืนที่ดับ
ไฟป่าฯจาก อปท/และภาคประชาชน/อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

5. สำนักงานกองทุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ(สสส.) 

ภาคีสนับสนุน สนับสนุนงบประมาณ/พ่ีเลี้ยงติดตามงาน/วิทยากรในการ
จัดกิจกรรมการเฝ้าระวังป่าและพ้ืนที่เกษตร/ข้อมูลเชิง
วิชาการ/เครื่องมือการเก็บข้อมูลสถานการณ์ในชุมชน 

6.เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดลำปาง 

ภาคีสนับสนุน งบประมาณการหนุนเสริมการสรุปบทเรียน/การติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงาน/ทีมวิชาการ/ 

7.ศูนย์อบรมประชาชนตำบล
พิชัย 

ภาคีสนับสนุน/ที่
ปรึกษา 

การสนับสนุนและให้คำปรึกษษในการดำเนินกิจกรรม 

8.เครือข่าป่าเปียกจังหวัด
ลำปาง 

ภาคีสนับสนุน วิทยากรในการจัดกิจกรรมการเฝ้าระวังป่าและพ้ืนที่
เกษตรโดยกระบวนการป่าปียก/ข้อมูลเชิงวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ทีมติดตามประเมินผลการขับเคลื่อน 
 

รายช่ือ ตำแหน่ง บทบาทในโครงการ 
1.นางสาวดวงพร เกียรติดำรง หัวหน้าอช.เขลางค์บรรพต หัวหน้าที่ประเมินพ้ืนที่ 
2. นายเริงฤทธิ์ พรหมศรี อช.เขลางค์บรรพต ทีมประเมินพ้ืนที่ 
3. นางสาวสาริกา แก่นคำเป๊ก อช.เขลางค์บรรพต ทีมประเมินพ้ืนที่ 
4. นางสาวนิสากร ก๋องอินตา อช.เขลางค์บรรพต ทีมประเมินพ้ืนที่ 
5. นายนิสิต นนท์คลัง อช.เขลางค์บรรพต ทีมประเมินพ้ืนที่ 
6. นางสาววิชุดา วงศ์ระกา อช.เขลางค์บรรพต ทีมประเมินพ้ืนที่ 
7. นายกัณฑ์อเนก  คำธัญวงษ์ อช.เขลางค์บรรพต ทีมประเมินพ้ืนที่ 
8. นายนเรศ  กันทะวัง อช.เขลางค์บรรพต ทีมประเมินพ้ืนที่ 
9. นายสันติสุข  จิตคม  อช.เขลางค์บรรพต ทีมประเมินพ้ืนที่ 
10. นายศราวุธ  ศรียอด อช.เขลางค์บรรพต ทีมประเมินพ้ืนที่ 
11. นายอภิวัฒน์ ชมภูใบ อช.เขลางค์บรรพต ทีมประเมินพ้ืนที่ 
12. นายจักรพันธุ์  เรือนแก้ว   อช.เขลางค์บรรพต ทีมประเมินพ้ืนที่ 
13. นางสาวนงนุช สุวิทย์วงศ์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อน  

คค.สจ.ลำปาง 
ทีมอนุกรรมการพัฒนาติดตามมติ 
สมัชชาฯ 

14. นางสาวศิริพร ปัญญาเสน หัวหน้าเลขานุการกิจ คค.สจ.ลำปาง พ่ีเลี้ยงรองประธาคณะอนุกรรมการ 
ติดตามประเมินผลฯ 

15. นางจีรบุณย์  โชติวิริทธิ์ผล ประธานประเด็น พ่ีเลี้ยงประเด็นการจัดการปัญหาหมอก
ควันไฟป่าและพ้ืนที่เกษตร 

16. ดวงใจ  พุทธวงศ์ ผอ.สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ลำปาง 

ทีมพ่ีเลี้ยงวิชาการประเด็นการจัดการ 
ปัญหาหมอกควันไฟป่าและพ้ืนที่เกษตร 

 
 
สรุปการขับเคลื่อนประเด็น:การจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าและพื้นที่เกษตรพื้นที่รอบดอยพระบาท อุทยาน
แห่งชาติเขลางค์บรรพต ป่าในเมืองจังหวัดลำปาง 
 
กิจกรรมที่ดำเนินการ ผลลัพธ์ที่ต้องการ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง การประเมิน 
1.กลไกการขับเคลื่อนบ้าน
ไร่พัฒนาหมู่ที่ 7 

 

เกิดกลไกการบริหารจัดการ
ป่าชุมชน7-25คน(อปท./
รพสต./อช./ป่าไม้/ผญบ./
อาสาชาวบ้าน) 

เกิดกลไกการบริหารจัดการป่า
ชุมชน7-25คน(อปท./รพสต./
อช./ป่าไม้/ผญบ./อาสาชาวบ้าน) 
ครบ3ภาคส่วน  25 คน 

1.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/
คณะกรรมการ 3 ภาคส่วน 
ภาครัฐ 5 คน ภาควิชาการ 6 
คนภาคประชาชน 14 คนรวม
ทั้งสิ้น 25 คน 
2. มีการแบ่งบทบาทหน้าท่ี
การดำเนินงาน 
3.มีการจัดประชุม
คณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
ต่อเนื่อง10 ครั้งกรรมการเข้า
ร่วมประชุมแต่ละครั้งเกิน 
80% 

2.กระบวนการขับเคลื่อน
กิจกรรมการบรหิาร

1. ชุมชนเผาป่าและพื้นที่
เกษตรลดลง 50% 

1)คณะทำงานอาสาเฝ้าระวังป่า
ชุมชนบ้านไร่พัฒนาฯ25 คน 

 



จัดการป่าชุมชนบ้านไร่
พัฒนาหมู่ที่ 7 
1)คณะทำงานอาสาเฝ้าอยู่
จัดสกัด 600วัน ในการ
เฝ้าระวังการเผาพื้นที่ป่า
ชุมชนบ้านไร่พัฒนาฯ 
 2)การอบรมให้ความรูแ้ก่
แกนนำอาสาสมัครดับไฟ
ป่า/ประชาชนในชุมชน
บ้านไร่พัฒนาหมู่ที่ 7 
 
 
 
 
 
3) การสร้างฝายชะลอน้ำ 
 
4) การสร้างฝายบก 
5) การทำหลุมขนมครก 
 
6)การปลูกป่า 

 2)การอบรมให้ความรูแ้ก่แกนนำ
อาสาสมัครดบัไฟป่า/ประชาชนใน
ชุมชนบ้านหัวฝาย 50คน 
ผลงานการดำเนินกิจกรรม เชิง
ปริมาณ ในปี พ.ศ.2562   มีการเข้า
ดับไฟในพื้นที่ป่าชุมชน จำนวน 3 
ครั้ง และในปี พ.ศ.2563 พบว่า ไม่
ม ีสถานการณ์ไฟไหม้ในพื ้นที ่ป่า
ชุมชน 
- เชิงคุณภาพ การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น การจัดตั้ง
จุดสกัดในพื้นที่ มีการลาดตระเวน
เฝ้าระวังไฟ และการจัดทำแนวกัน
ไฟ ทำให้เก ิดไฟไหม้ป ่าในพื ้นที่
ลดลง 
3.มีการดำเนินการจัดกิจกรรมการ
สร้างฝายชะลอน้ำ  25 ฝาย  
4)สร้างฝายบก การทำหลุมขนม
ครก 50 หลุมขนาด80X100ตาราง
เมตร 
6.การปลูกป่า จำนวน 250 ต้น มี
การบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
อื่นๆ เช่น กรมอุทยาน กรมป่าไม้ 

3)ภาคีหนุนเสริม ภาคีหนุนเสริม 8 หน่วยงาน
แบ่งเป็น 3 ระดับ 
1)ระดับจังหวัด 
2)ระดับอำเภ 
3)ระดับตำบล/ชุมชน 
    

 ภาค ีหน ุนเสร ิม  8 หน ่วยงาน
แบ่งเป็น 3 ระดับ 
1)ระดับจังหวัด 
-อช.เขลางค์บรรพต 
-ป่าไม้อนุรักษ์ท่ี13 
-สสจ.ลำปาง    -ทสจ.ลำปาง 
-เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด
ลำปาง 
-เครือข่ายป่าเปยีกจังหวัดลำปาง 
2)ระดับอำเภอ 
-ปกครองอำเภอเมืองลำปาง 
-สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง 
3)ระดับตำบล/ชุมชน 
 -อบต.พิชัย /รพ.สต.ต้นมื่น/เกษตร
ตำบล 

-การหนุนเสริม  บุคคลด้าน
วิชาการ ด้านอุปกรณ์ เครื่อง
เป่าลม รถบรรทุกน้ำ  มือเสือ 
ไม้ตไีฟ ชุดป้องกันความร้อน 
อาหาร เครื่องดืม่ในจุดสกัด60
วัน  

4.เครื่องมือท่ีใช้ - กฎ กติกาข้อตกลง สู่ การ
ปฏิบัติในชุมชน 
-คำสั่งประกาศปดิป่า
จังหวัดลำปาง 
-การประชาสัมพันธ์ -ป้าย /
เสียงตามสาย 
-แผนที่ทำมือชุมชน 

- ม ีการนำคำสั ่งประกาศปิดป่า
จังหวัดลำปาง และกฎ กติกาใน
ชุมชน เช่น การห้ามเผาในพื ้นที่
เกษตร มาใช้ในพื้นที่ชุมชน  
 

-การใช้พลังอำนาจร่วมระหว่าง
กติกาชุมชน และประกาศ
มาตรการควบคุมการเผาป่า
จังหวัดลำปาง –มาตรการ 3
ลดผู้วา่ราชการจังหวดัสั่งการ 

 
 
 



วิเคราะห์บทเรียนความสำเร็จ 
 กระบวนการจัดการป่าชุมชนบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีการจัดการ
ปัญหาหมอกควันไฟป่าและพื้นที่เกษตร โดยผ่านกิจกรรม เช่น 1) การจัดตั้งแกนนำอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าหมอก
ควันบ้านไร่พัฒนา 1 ชุดจำนวน 22 คนซึ่งมีองค์ประกอบครบ 3 ภาคส่วน เช่น ภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5 คน ภาควิชาการ 6 คน ภาคประชาชน 14 คน  2) ได้วางแผนการดำเนิน  กิจกรรมการบริหารจัดการป่าชุมชน
บ้านไร่พัฒนาตลอดปี 3) การอบรมสร้างความตระหนักแก่ประชาชนและ   ผู้มีส่วนได้เสียจากการหาของป่าจำนวน 
50 คน 4)การจัดตั้งจุดสกัดในพื้นที่ จำนวน 1 จุดชื่อจุดสกัด บ้านไร่พัฒนา โดยมีแกนนำ/ผู้นำชุมชน ร่วมกับ
ประชาชนร่วมเป็นอาสาเฝ้าระวังป่า 5) การจัดเวรยามออกลาดตระเวนเฝ้าระวังและดับไฟป่าจำนวน 45 วัน วันละ 3 
คน รวม 135 คน 6) การสร้างฝายชะลอน้ำแบบหินทิ้งและกึ่งถาวร จำนวน 10 ตัว 7) การสร้างฝายบก หรือการทำ
หลุมขนมครกเพ่ือเป็นธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 20 หลุม 8) การปลูกป่า เช่น การปลูกต้นกล้วย ปลูกไผ่ 9) การจัดทำ
แผนที่ทำมือป่าชุมชนภายในหมู่บ้านซึ่งใช้เป็นเครื่องมือบอกเล่าการบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านไร่พัฒนา ที่ได้นำ
ศาสตร์พระราชา คือ กระบวนการป่าเปียก มาเป็นแนวทางการดำเนินงาน อีกทั้งยังมีการจัดการให้ความรู้แนว
ทางการป้องกันตนเองและดูแลสุขภาพของประชาชนจากการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจจากปัญหาหมอก
ควันที่เกิดจากการเผาป่าและวัสดุจากการเกษตรในชุมชน ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการในการป้องกันเฝ้าระวังไฟป่า
หมอกควันและพ้ืนที่เกษตร เป็นกิจกรรมที่สอดรับกับนโยบายของจังหวัดลำปางได้กำหนดเป็นมาตรการ 3 ลดคือ ลด
จำนวนวันเกิดจุดฮอตสปอร์ต (Hotspot) 50% ลดจำนวนการเผาป่า/พื้นที่เกษตร50% และ3 ลดจำนวนการป่วย
ของประชาชนจากระบบทางเดินหายใจลง 70 %  
         ซึ่งการการดำเนินงานของกลไกอาสาสมัครเฝ้าระวังในชุมชนภายใต้การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร
จากภาคียุทธศาสตร์ระดับจังหวัด อำเภอและตำบล ได้สนับสนุนทรัพยากรในพื้นที่ประกอบด้วย 1) กรมป่าไม้ 
สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ดับไฟป่า 2) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
สนับสนุนข้อมูลการรายงานสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดลำปาง 3) อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต
สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวนและลงพ้ืนที่ดับไฟป่า 4) ปกครองอำเภอลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมจุดสกัด และ
สนับสนุนน้ำดื่มและอาหารแห้ง 5) สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สนับสนุนงบประมาณการจัด
กิจกรรมการเฝ้าระวังป่าและพื้นที่เกษตรรวมถึงการพัฒนาศักยภาพและการยกระดับการทำงานกลไกพื้นที่ผ่านแกน
นำชุมชนในการบริหารจัดการโครงการที่มีหน่วยจัดการ สสส. เป็นพี่เลี้ยงและจัดสรรงบประมาณจำนวน 94 ,500 
บาทระยะเวลา 10 เดือนตามแผนงานโครงการ 7) เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปางหนุนเสริมกระบวนการ
สมัชชาเป็นเวทีกลางในการจัดเวทีและพัฒนาศักยภาพทั้งแกนนำโครงการและการพัฒนายกระดับการใช้เครื่องมือ
แผนที่ชุมชน ฯลฯ ทำให้เกิดการยกระดับและสานพลังภาคีในทุกระดับในการหนุนเสริมกระบวนการทำงานในการ
บริหารจัดการตลอดปี ด้วยกลไกแกนนำที่เกิดข้ึนในชุมชนที่มีความยังยื่น 
        จึงถือได้ว่าเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ประชากรในชุมชนให้ความร่วมมือและมีความตระหนักถึงปัญหาไฟป่า
และหมอกควันในพื้นที่มีสถานการณ์ที่ดีขึ้น สามารถเป็นชุมชนลดการเผาป่าและพื้นที่เกษตรได้มากกว่า96 % ตาม
เป้าหมายที่กำหนด ซึ่งสามารถดูจากตารางเปรียบเทียบได้จากการเกิดจุดความร้อน Hotspot   ด้วยระบบ VIIRS 
บริเวณท้องที่รอบดอยพระบาท ปี 2561 – 2563 ของ WARROOM จังหวัดลำปาง ซึ่งพื้นที่บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 7 
ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พบว่าในปี 2561 ไม่พบจุดความร้อน ในปี 2562 เกิดจุดความร้อน จำนวน 
24 จุด และในปี 2563 เกิดจุดความร้อน จำนวน 1 จุด เมื่อเปรียบเทียบในปี พ.ศ. 2562-2563 จะเห็นได้ว่า เกิดจุด
ความร้อนลดลง จำนวน 23 จุด และจำนวนการเผาป่าที่เกิดขึ้นในชุมชนจำนวน 23 ครั้งที่ลดลง เนื่องจากมีแกนนำที่
เป็นกลไกสำคัญในการจัดเวรยามออกลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่เข้มข้นขึ้น การใช้กฎ กติกาที่ชุมชนกำหนดขึ้นเอง 
ร่วมกับมาตกการประกาศห้ามเผาของจังหวัดติดในที่สาธารณะทำให้มีความเคลื่อนไหวการบริหารจัดการป่าที่
ต่อเนื่องทั้งปี และที่สำคัญคนในชุมชนได้ให้ความร่วมมือในการป้องกัน ดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและป่า
ไม้จนทำให้ระบบนิเวศน์กลับมามีความอุดมสมบรูณ์ เป็นแหล่งอาหารพื้นบ้านที่มีจำนวนมากข้ึน สามารถสร้างรายได้
และลดรายจ่ายในครัวเรือน จึงถือเป็นการได้รับประโยชน์ร่วมกันที่ยั่งยืนของชุมชน 
 



 
ประมวลภาพประกอบการลงติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 

ประเด็นการบริหารจัดการหมอกควันไฟป่าและพ้ืนที่เกษตร 
พ้ืนที่บ้านไร่พัฒนาหมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยทีมโหนด สสส.ลำปาง ได้ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการอาสาป้องกันไฟป่า 

บ้านไร่พัฒนา-ไร่แผ่นดินทอง ณ บ้านไร่พัฒนา-ไร่แผ่นดินทอง หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประมวลภาพประกอบการลงติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 

ประเด็นการบริหารจัดการหมอกควันไฟป่าและพ้ืนที่เกษตร 
พ้ืนที่บ้านไร่พัฒนาหมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

       
   
  
       เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ร่วมกับภาคประชาชน                             จุดสกัดชุมชนบ้านไร่พัฒนา-ไร่แผ่นดนิทอง                                                                                                           
    
      

 
 
 
 
 

     
 
 
     
      แผนที่ทำมือป่าชุมชนบ้านไร่พัฒนา หมู่ 7                             กติกาป่าชุมชนบ้านไร่พัฒนา หมู่ 7 

        ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง                                     ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
 

แผนที่ทำมือป่าชุมชน บ้านไร่พัฒนา หมู่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ภาพเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประสานงานร่วมกับชุมชนบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 7 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เปิดจุดสกัดการใช้ป่าบ้านไร่พัฒนาหมู่ที่  7  
                             โดย นายสุรพล บุรินทราพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 

              นายแพทย์ ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ รองผู้จัดการกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประมวลภาพกิจ 

กรรม ศึกษาพื้นที่ต้นแบบการจัดการหมอกควันด้วยวิธีการป่าเปียก 

 
 

 
นายสุพล บุรินทราพันธ์ 

รองผู้ว่าราชการประธานเปิดด่านจุดสกัดป่าชุมชน 
บ้านไร่พัฒนา หมู่ 7ต.พิชัย 

 
 

 
 

แกนนำ/อาสาสมัครร่วมสร้างฝายชะลอนน้ำ 
แบบหินทิ้ง 

  
 

 
การเสวนาภาคีเครือข่าย 

การจัดการหมอกควัน ไฟป่าฯ 

 

 
การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการหนุนเสริมม

การลดหมอกควันไฟป่าพ้ืนที่ดอยพระบาท 

 
 

 

 

 



กรณีศึกษาที ่2 ชุมชนลดการเผาป่าและพื้นที่เกษตรชุมชนอิ่วเมี่ยน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

ประเด็น : การจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าและพ้ืนที่เกษตรจังหวัดลำปาง 
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านอิ่วเมี่ยน หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
ทีมติดตามการขับเคลื่อน 

นางสาวดวงพร เกียรติดำรง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต และคณะ 
นางสาวศิริพร ปัญญาเสน หน่วยจัดการFlagship.สสส.ลำปาง 

 
รายช่ือกลไกกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านอ่ิวเมี่ยน จำนวน  18  คน 

 
รายช่ือ ตำแหน่งชุมชน/องค์กร บทบาทในโครงการ 

1. นายฟูออน  แซ่พ่าน  รองประธานป่าชุมชน ที่ปรึกษา 
2. นายสิทธิพงษ์  ฟุ้งสันติภาพ ประธานป่าชุมชน ประธานโครงการ 
3. นายสมศักดิ์  แซล่ ี รองประธานป่าชุมชน รองประธานโครงการ 
4. นายวิบูล  แซ่ล ี กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
5. นางทิพาวดี  ฟุ้งสันติภาพ กรรมการ เหรัญญิกกลุม่สตร ี
6. นายเจษฎา  แซ่ฟุ้ง กรรมการฝ่ายปกครอง กรรมการ 
7. นางสาวเซเรซาย  ฟุ้งสันติภาพ อสม./กรรมการ กรรมการ 
8. นายสาคเรศ แซ่ฟุ้ง เหรัญญิก กรรมการ 
9. นายสุชิน  แซ่เตอน กรรมการ ฝ่ายปฏิบตัิการ 
10. นายเทียนชัย แซ่ฟุ้ง กรรมการ ฝ่ายปฏิบตัิการ 
11. นายสราวุธ  แซ่ฟุ้ง กรรมการ ฝ่ายปฏิบตัิการ 
12. นายสุวิทย์  แซ่ฟรุ้ง กรรมการ ฝ่ายปฏิบตัิการ 
13. นางสาวสุพรรษา แซ่เตอน กรรมการ ฝ่ายปฏิบตัิการ 
14. นายศักดิ์ชัย  แซ่ล ี กรรมการ ฝ่ายปฏิบตัิการ 
15. นายกัณฑ์อเนก คำธัญวงษ ์ กรรมการ ฝ่ายสนบัสนุน 
16. นางสาววิชุดา วงศ์ระกา เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติฯ ภาคีพี่เลีย้งสนับสนุนพ้ืนท่ี 

 
17. นางสาวนิสากร ก๋องอินตา เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาต ิ

 
ภาคีพี่เลีย้งสนับสนุนพ้ืนท่ี/การ
จัดการรายงานฯ 
 

18. นางสาวสาลิกา แก่นคำเป็ก เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาต ิ
เขลางค์บรรพต 

ภาคีพี่เลีย่งสนับสนุนพ้ืนท่ีการจัดการ
รายงานฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคียุทธศาสตร์ระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด 
 

รายช่ือ ตำแหน่ง บทบาทในโครงการ 
1. อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต กรรมการ/ภาคีสนับสนุน ด้านวิชาการ/การใช้บังคับข้อกฎหมายเขตอุทยานฯ/ บุคลากร/การ

ออกลาดตระเวนพ้ืนท่ีจุดสกัด/พื้นที่ดำเนินงาน/ข้อมลูพิกัดเหตุการณ์
พื้นที่จากดาวเทียม/สรุปสถานการณ์พื้นที่ 

2. กรมป่าไม ้ ภาคีสนับสนุน บุคลากร/อาสาด้านการออกลาดตระเวนพ้ืนท่ีจุดสกัด/งบประมาณ 
3. ปกครองอำเภอเมืองลำปาง ภาคีสนับสนุน การรายงานระงับเหตุ/การตรวจจดุสกัด/การบังคับใช้กฎหมายฯ/

ประกาศมาตรการจังหวัด/อำนาจสายบังคับบัญชาทางปกครอง
ท้องที่ฯ 

4. War Room อำเภอ/จังหวัด ภาคีสนับสนุน การรายงานสถานการณ์/สนับสนนุวิชาการ/ข้อมูลพื้นที่ พิกัดการเผา
ป่า/การระดมความช่วยเหลือการเข้าพ้ืนท่ีดับไฟป่าฯจาก อปท/และ
ภาคประชาชน/อุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้อง 

5. สำนักงานกองทุนการสร้าง
เสรมิสุขภาพ(สสส.) 

ภาคีสนับสนุน สนับสนุนงบประมาณ/พีเ่ลี้ยงตดิตามงาน/วิทยากรในการจัด
กิจกรรมการเฝ้าระวังป่าและพื้นทีเ่กษตร/ข้อมูลเชิงวิชาการ/
เครื่องมือการเก็บข้อมูลสถานการณ์ในชุมชน 

6.เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ 
จังหวัดลำปาง 

ภาคีสนับสนุน งบประมาณการหนุนเสริมการสรปุบทเรียน/การตดิตามประเมินผล
การดำเนินงาน/ทีมวิชาการ/ 

7.ศูนย์อบรมประชาชนตำบลพิชัย ภาคีสนับสนุน/ที่ปรึกษา การสนับสนุนและให้คำปรึกษษในการดำเนินกิจกรรม 
8.เครือข่าป่าเปียกจังหวัดลำปาง ภาคีสนับสนุน วิทยากรในการจัดกจิกรรมการเฝ้าระวังป่าและพื้นที่เกษตรโดย

กระบวนการป่าปียก/ข้อมลูเชิงวิชาการ 
 

รายช่ือทีมติดตามหนุนเสริม ประเมินผลการขับเคลื่อน 
รายช่ือ ตำแหน่ง บทบาทในโครงการ 

1.นางสาวดวงพร เกียรติดำรง หัวหน้าอช.เขลางค์บรรพต หัวหน้าท่ีประเมินพื้นที ่
2. นายเริงฤทธิ์ พรหมศร ี อช.เขลางค์บรรพต ทีมประเมินพื้นที ่
3. นางสาวสาริกา แก่นคำเป๊ก อช.เขลางค์บรรพต ทีมประเมินพื้นที ่
4. นางสาวนิสากร ก๋องอินตา อช.เขลางค์บรรพต ทีมประเมินพื้นที ่
5. นายนิสิต นนท์คลัง อช.เขลางค์บรรพต ทีมประเมินพื้นที ่
6. นางสาววิชุดา วงศ์ระกา อช.เขลางค์บรรพต ทีมประเมินพื้นที ่
7. นายกัณฑ์อเนก  คำธัญวงษ์ อช.เขลางค์บรรพต ทีมประเมินพื้นที ่
8. นายนเรศ  กันทะวัง อช.เขลางค์บรรพต ทีมประเมินพื้นที ่
9. นายสันตสิุข  จิตคม  อช.เขลางค์บรรพต ทีมประเมินพื้นที ่
10. นายศราวุธ  ศรียอด อช.เขลางค์บรรพต ทีมประเมินพื้นที ่
11. นายอภิวัฒน์ ชมภูใบ อช.เขลางค์บรรพต ทีมประเมินพื้นที ่
12. นายจักรพันธุ์  เรือนแก้ว   อช.เขลางค์บรรพต ทีมประเมินพื้นที ่
13. นางสาวนงนุช สุวิทย์วงศ์ ประธานอนกุรรมการขับเคลื่อน คค.สจ.ลำปาง ทีมอนุกรรมการพัฒนาติดตามมตสิมัชชาฯ 
14. นางสาวศิริพร ปัญญาเสน หัวหน้าเลขานุการกิจ คค.สจ.ลำปาง พี่เลี้ยงรองประธาคณะอนุกรรมการติดตาม

ประเมินผลฯ 
15. นางจีรบุณย์  โชติวิริทธิ์ผล ประธานประเด็นเด็น พี่เลี้ยงประเด็นการจัดการปัญหาหมอกควันไฟ

ป่าและพื้นที่เกษตร 
16. ดวงใจ  พุทธวงศ์ ผอ.สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภฎัลำปาง ทีมพ่ีเลี้ยงวิชาการประเด็นการจดัการปัญหา

หมอกควันไฟป่าและพื้นท่ีเกษตร 



สรุปรายงานผลการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
    ประเด็น : การจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าและพื้นที่เกษตรจังหวัดลำปาง 

ชุมชนบ้านอิ่วเมี่ยน พื้นที่รอบดอยพระบาท อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
 

กิจกรรมที่
ดำเนินการ 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง การประเมิน 

1.กลไกการดำเนินงาน
ฯ 

1.เกิดกลไกการบริหาร
จัดการป่าชุมชน7-25 
คนครบ  3  ภาคส ่ วน 
ภ า ค ร ั ฐ / อ ป ท . ที ม
วิชาการ/ประชาชน 
2.แกนนำชุมชนร่วมเป็น
อ า ส า ส ม ั ค ร ใ น ก า ร
ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น ต ั ว แ ทน
ครัวเรือน 65 ครั้งเรือน/
คน 
 

- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 
/คณะกรรมการ 3 ภาคส่วน 
ภาครัฐ 3 คน ภาควิชาการ 3 คน/
ภาคประชาชน 12 คน 
รวมทั้งสิ้น 18 คน 
-การจัดประชุมคณะ 
กรรมการอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง
ทุกเดือน 
-ม ีการแบ ่งบทบาทหน้าท ี ่การ
ทำงานในโครงสร้างการดูแลป่า
ชัดเจนและทุกคนสามารถปฎิบัติ
ไ ด ้ จ ร ิ ง เช ่น  การทำงานด ้ าน
วิชาการ/การรายงานกิจกรรมและ
การรายงานการใช้เงินงบประมาณ 
 

-คณะทำงาน/คณะกรรมการ 3 
ภาคส่วน ภาครัฐ 3 คน 
ภาควิชาการ 3 คน 
ภาคประชาชน 12 คน 
รวมทั้งสิ้น 18 คนมี 
- มีการจัดประชุมคณะกรรมก10 
ครั้งและคืนข้อมูลแก่ชุมชน 
-กลไกการทำงานมีการจัดทีมเจ้า
หน้าอุทยานแห่งชาติ 
เขลางค์บรรพตร่วมเป็นทีมในการ
รายงานความก้าวหน้ากิจกรรม/
รายงานการเง ิน ซ ึ ่งเป ็นการปิด
จ ุ ดอ ่ อนออนของท ีม ในช ุมชน
เนื่องจากเป็นกลุ่มพี่น้องชาติพันธ์ 
( ป า เ ฌ อ ญ อ ) ท ำ ใ ห ้ ส า ม า ร ถ
ดำ เน ินการข ับเคล ื ่ อนและจัด
กิจกรรมได้ตรงตามแผนงานกำหนด 
-การใช้พลังร่วม อำนาจร่วม ในการ
เฝ้าระวังป่าของในการกำกับการใช้
มาตรการควบค ุ ม ไฟป ่ า  หรื อ
นโยบายการด ูแลป ่ าไม ้ท ี ่ ผ ู ้ ว่ า
ราชการประกาศข้อห้ามต่างให้
สามารถปฎ ิบ ั ต ิ ได ้ จร ิ ง  โดยมี
นายอำเภอเมืองลำปาง ร่วมตรวจ
จุดสกัด 
-การหนุนเสริมทีมเจ้าหน้าที ่จาด
อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพตร่วม
เ ป ็ น ท ี ม ใ น ก า ร ร า ย ง า น
ความก้าวหน้ากิจกรรม/รายงาน
การเงิน ซึ ่งเป็นการปิดจุดอ่อนออ
นของทีมในชุมชนเนื่องจากเป็นกลุ่ม
พี่น้องชาติพันธ์ (ปาเฌอญอ) 
-เกิดการใช้อำนาจร่วม สร้างกฎ 
กติกาใช้เองในชุมชนทีมีฐานมาจาก 
มาตรการรัฐ/มาตรการทางปกครอง 
 
 
 



2.กระบวนการ
ดำเนินงาน 
2.1.การบริหารจัดการ
ป่าท้ังปีด้วย
กระบวนการป่าเปียก 
1)การประชุมกลไก
คณะกรรมการบรหิาร
จัดการป่าห้วยผาดั้น
บ้านไร่ศลิาทอง 10 ครั้ง 
180 คน 
 
 
 
 
2)การอบรมให้ความรู้
แก่แกนนำอาสาสมัคร
ดับไฟป่า/ประชาชนใน
ชุมชน 1 ครั้ง 65 คน 
 
 
 
3)การกำหนด กฎ 
กติกาข้อตกลงในชุมชน
ใช้ควบคู่กับ มาตรการ
จังหวัดประกาศห้ามเผา 
การจัดการเช้ือเพลิง 
และ พรบ./ข้อกฎหมาย 
ควบคู่ในการนำสู่ปฏิบัติ
ในชุมชน 
 
4)การจัดตั้งจุดสกัดใน
พื้นที่ในการเฝ้าระวัง
การลอบเผาป่าชุมชน
จำนวน 2 จุดสกัด/แนว
กันไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.เกิดกลไกการบริหาร
จัดการป่าชุมชน18 คน 
 
 
 
 
 
 
 
2.เกิดชุมชนเผาป่าและ
พื้นที่เกษตรลดลง 50% 
 

 
 
 
 
1)คณะทำงาน/คณะกรรมการ 3 
ภาคส่วน ภาครัฐ 3 คน 
ภาควิชาการ 3 คน 
ภาคประชาชน 12 คน 
รวมทั้งสิ้น 18 คนมี 
-ท ีมสน ับสน ุนจากเจ ้ าหน ้าที่
อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพติ
ร่วมจำนวน 3คน 
2) คนในชุมชนเกิดความตระหนัก
และเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงาน
ก ั บ แ ก น น ำ ช ุ ม ช น ร ่ ว ม เ ป็ น
อาสาสมัครในการขับเคลื ่อนทุก
ครัวเรือน 65 ครั้งเรือน/คน 
 
3 )การนำคำส ั ่ งประกาศปิดป่า
จังหวัดลำปาง และกฎ กติกาใน
ชุมชน เช่น การห้ามเผาในพื ้นที่
เกษตร มาใช้ในพื้นที่ชุมชนข้อมูล
การห้ามเผาป่าจำนวน 3หมวด
ร่วมกับมาตรการภาครัฐเป็นการใช้ 
“อำนาจร่วม เป็นพลังบวก 
-4.มีการจัดตั้งจุสกัดจำนวน 2จุด
แ ล ะ ม ี ก า ร ล า ด ต ร ะ เ วน เ ป็ น
ระยะเวลา60 ว ันม ีอสาสม ัคร
รวมอยู ่เวนยามจำนวนรวม 300 
คนคือที่ชุมชนอิ่วเมียนและชุมชน
บ้านผาลาด 
จึงทำให้พื้นที่เกิดไฟไหม้ป่าลดลง
ดังนี้ในปี พ.ศ.2562 มีการเข้าดับ
ไฟในพื ้นที ่ป่าชุมชน จำนวน 45 
ครั้ง แบ่งเป็น ดังนี้ 
1. พื้นที่ป่าชุมชน 13 ครั ้ง ความ
เสียหาย 1,500 ไร่ 
2. พื้นที่นอกเขตลุกลาม 30 ครั้ง 
ความเสียหาย 60 ไร่ 
3. พ ื ้นท ี ่ เกษตร 2 คร ั ้ ง  ความ
เสียหาย 20 ไร่ 
และในปี พ.ศ.2563 ยังไม่พบ 
ไฟไหม้ในพื้นที่ป่าชุมชน 
- เชิงคุณภาพ ชุมชนมีการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น 

 
 
 
 
-การบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านอ่ิ
วเมี่ยนโดยมีกระบวนการทำงาน ที่
มีแผนงานต่อเนื่อง 
- มีกลไกการทำงานท่ีเกดิขึ้นใน
ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถสาน
พลังภาคีภายนอกในการใช้
ทรัพยากรเข้ามาบริหารจัดการป่า
ได้ตลอดป ี
-การใช้อำนาจเป็นพลังร่วมในการ
กำกับการปฎิบตัิที่ช่วยให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคน ในการ
ไม่เผาและหันมาช่วยกันเฝ้าระวังปา่
ชุมชน ส่วนพฤติกรรมชุมชน ทำให้
มีประชาชนร่วมขับเคลื่อนเพิม่จาก
ที่กำหนด 165 คน 
-มีกฎ กติกาที่มาจากคนในชุมชน
ร่วมกันกำหนดและถือปฎิบตัิ
ร่วมกัน ซึ่งปัญหาที่พบกติกาใช้ได้
กับคนในชุมชนส่วนคนนอกชุมชน
ยังไม่สามารถบังคับใช้ได้เท่าท่ีควร 
-การใช้เศษวัสดุทางการเกษตรเปน็ 
ปุ๋ยหมักในพ้ืนท่ีลดการเผาลงได ้
-การบริหารจัดการมีระบบ มี
แผนงานตลอดป ี



 
 
 
 
5)การสร้างฝายชะลอ
น้ำกึ่งถาวร/ฝาย
ผสมผสาน 
6)การสร้างฝายบกใช้ดัก
ตะกอนดินตามที่ลาดชัน
ในป่า 
7)การทำหลุมขนมครก
เพื่อสำรองน้ำใต้ดินให้
ความชุ่มชื่นผื่นป่าให้มี
ความอุดมสมบรณู ์
 
8)การปลูกต้นไม้นาน
ชนิด ในป่า 

การจ ัดต ั ้ งจ ุดสก ัดในพ ื ้นท ี ่  มี
อาสาสมัครลาดตระเวนเฝ้าระวัง
ไฟ และการจัดทำแนวกันไฟ ทำให้
เกิดไฟไหม้ป่าในพ้ืนท่ีลดลง 
5)การสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร...
ฝาย/ฝายผสมผสานจำนวน...ฝาย
รวม....ฝาย 
6)การสร้างฝายบกใช้ดักตะกอน
ดินตามทีล่าดชั้น จำนวน...ฝาย 
7)การทำหลุมขนมครกเพื่อสำรอง
น้ำใต้ดินให้ความชุ่มชื่นผื่นปา่
จำนวน.......หลุม 
8 )การปลูกต้นผักหวาน 3,000 
ต้น ไม้นานชนิด 1500 ต้น/ปลูก
ต้นกล้วย 5,000 ต้น 

 
วิเคราะห์บทเรียนความสำเร็จ 
         1.กลไกการขับเคลื่อนในชุมชนอิ่วเมี่ยน 
              1)การจัดตั้งแกนนำอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าหมอกควันบ้านอิ่วเมี่ยน 1 ชุดจำนวน 18 คน 
              2)แกนนำอาสาสมัครในชุมชนอ่ิวเมี่ยน50 คน 
              3)กลไกภาคีหน่วยงานยุทธศาสตร์เช่น อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพตให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ 
                 ร่วมเป็นพ่ีเลี้ยงและช่วงงานทางวิชาการ 
            การจัดการในชุมชนอิ่วเมี่ยนเป็นการดำเนินงานแบบค่อยเป็นค่อยไป การเป็นพื้นที่ป่ากลางเมือง และ
เป็นกลุ่มชาติพันธ์ เป็นพื้นที่วิกฤตที่ในทุกปีฤดูกาลไฟป่าจะเป็นที่กล่าวขานถึงพ้ืนที่เป็นต้นเหตุของปัญหาการเผา
เศษพืชผลการเกษตร การที่คนในชุมชนลุกขึ้นมาจัดโครงสร้างคณะทำงานจนเกิดการเรียนรู้ และมีภาคีจำนวน
มากเข้ามาหนุนเสริม และเป็นพี่เลี้ยงทั้งหน่วยจัดการ สสส. เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง เครือข่ายป่า
เปียกจังหวัดลำปาง และทีมงานด้านปกครองระดับอำเภอที่นายอำเภอเมืองลำปางลงพื้นที่เป็นกำลังใจและให้
ความสำคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหา ทำให้คณะทำงานชุมชนอิ่วเมี่ยน มีกำลังใจและร่วมกันขับเคลื่อนโดยมี 
อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพตเป็นแรงหนุนเสริม และเป็นทัพหลังโดยใช้เงื่อนไข ข้อกฎหมายเป็นพลังร่วม และ
มีความเชื่อมั่นในการจัดการชุมชนด้วยตนเอง สะท้อนให้เห็นความเข้มแข็งของคนทำงาน การสานพลังภาคี
ยุทธศาสตร์ในหลายระดับหนุนเสริมและปิดช่องว่างการทำงานได้เป็นอย่างดี มีประชาชนในพื้นที่ร่วมับเคลื่อน
รวม165 ครัวเรือนเป็นต้น 
          
            2.กระบวนการจัดการป่าชุมชนบ้านอ่ิวเม่ียน หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มี
การจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าและพื้นที่เกษตร โดยผ่านกิจกรรม เช่น 1) การจัดตั้งแกนนำอาสาสมัครเฝ้า
ระวังไฟป่าหมอกควันบ้านอิ่วเมี่ยน 1 ชุดจำนวน 18 คนซึ่งมีองค์ประกอบครบ 3 ภาคส่วน เช่น ภาครัฐ/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น 3 คน ภาควิชาการ 3 คน ภาคประชาชน 12 คน  2) ได้วางแผนการดำเนิน  กิจ
กรรมการบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านอิ่วเมี่ยนตลอดปี 3) การอบรมสร้างความตระหนักแก่ประชาชนและ  ผู้มี
ส่วนได้เสียจากการหาของป่าจำนวน 50 คน 4)การจัดตั้งจุดสกัดในพ้ืนที่ จำนวน 1 จุดชื่อจุดสกัด บ้านอิ่วเมี่ยน 



โดยมีแกนนำ/ผู้นำชุมชน ร่วมกับประชาชนร่วมเป็นอาสาเฝ้าระวังป่า 5) การจัดเวรยามออกลาดตระเวนเฝ้าระวัง
และดับไฟป่าจำนวน 60 วัน วันละ 5 คน รวม 300 คน 6) การสร้างฝายชะลอน้ำแบบหินทิ้งและกึ่งถาวร 7) การ
สร้างฝายบก หรือการทำหลุมขนมครกเพื่อเป็นธนาคารน้ำใต้ดิน 8) การปลูกป่า เช่น การปลูกต้นกล้วย ปลูกไผ่ 
9) การจัดทำแผนที่ทำมือป่าชุมชนภายในหมู่บ้านซึ่งใช้เป็นเครื่องมือบอกเล่าการบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านอ่ิ
วเมี่ยน ที่ได้นำศาสตร์พระราชา คือ กระบวนการป่าเปียก มาเป็นแนวทางการดำเนินงาน อีกทั้งยังมีการจัดการ
ให้ความรู้แนวทางการป้องกันตนเองและดูแลสุขภาพของประชาชนจากการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ
จากปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาป่าและวัสดุจากการเกษตรในชุมชน ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการในการ
ป้องกันเฝ้าระวังไฟป่าหมอกควันและพ้ืนที่เกษตร เป็นกิจกรรมที่สอดรับกับนโยบายของจังหวัดลำปางได้กำหนด
เป็นมาตรการ 3 ลดคือ ลดจำนวนวันเกิดจุด       ฮอตสปอร์ต (Hotspot) 50% ลดจำนวนการเผาป่า/พื้นที่
เกษตร50% และ3 ลดจำนวนการป่วยของประชาชนจากระบบทางเดินหายใจลง 70%  
 
        3.ภาคีสนับสนุนการขับเคลื่อน ซึ่งการการดำเนินงานของกลไกอาสาสมัครเฝ้าระวังในชุมชนภายใต้การ
สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากภาคียุทธศาสตร์ระดับจังหวัด อำเภอและตำบล ได้สนับสนุนทรัพยากร
ในพื ้นที ่ประกอบด้วย 1) กรมป่าไม้ สนับสนุนกำลังเจ ้าหน้าที ่ในการลงพื ้นที ่ด ับไฟป่า 2) สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางสนับสนุนข้อมูลการรายงานสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน
ของจังหวัดลำปาง 3) อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพตสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวนและลงพ้ืนที่ดับ
ไฟป่า  4) ปกครองอำเภอลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดสกัด และสนับสนุนน้ำดื่มและอาหารแห้ง 5) สำนักงานกองทุน
การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมการเฝ้าระวังป่าและพื้นที่เกษตรรวมถึงการ
พัฒนาศักยภาพและการยกระดับการทำงานกลไกพ้ืนที่ผ่านแกนนำชุมชนในการบริหารจัดการโครงการที่มีหน่วย
จัดการ สสส. เป็นพ่ีเลี้ยงและจัดสรรงบประมาณจำนวน 94,500 บาทระยะเวลา 10 เดือนตามแผนงานโครงการ 
7) เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปางหนุนเสริมกระบวนการสมัชชาเป็นเวทีกลางในการจัดเวทีและพัฒนา
ศักยภาพทั้งแกนนำโครงการและการพัฒนายกระดับการใช้เครื่องมือแผนที่ชุมชน ฯลฯ      ทำให้เกิดการ
ยกระดับและสานพลังภาคีในทุกระดับในการหนุนเสริมกระบวนการทำงานในการบริหารจัดการ ด้วยกลไกแกน
นำที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีความยังยื่น 
 
       4.เครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนระดับชุมชน 
            1. การจัดตั้งแกนนำอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าหมอกควันบ้านอิ่วเมี่ยน 1 ชุดจำนวน 18 คน 
            2. แกนนำอาสาสมัครในชุมชนอ่ิวเมี่ยน50 คน 
            3. ประกาศมาตรการ/นโยบาย 3 ลดของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลดการเผาลง50 % ลดจำนวน 
               วันเกิดจุดความร้อนลง50 % และลดการเจ็บป่วยของประชาชนลง70 % 
            4. มีกฎ กติกาที่มาจากคนในชุมชนร่วมกันกำหนดและถือปฎิบัติร่วมกัน ซึ่งปัญหาที่พบกติกา 
               ใช้ได้กับคนในชุมชนส่วนคนนอกชุมชนยังไม่สามารถบังคับใช้ได้เท่าที่ควร 
           5. แผนที่ทำมือชุมชนสามารถเล่าเรื่องราวในป่า การบริหารจัดการป่า ทรัพยากรที่มีในป่าเป็น 
               แหล่งอาหารที่มีความมั่นคง อุดมสมบรูณ์ 
           6. แผนการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านอิ่วเมี่ยนตลอดปี 
            สรุป  จึงถือได้ว่าเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ประชากรในชุมชนให้ความร่วมมือและมีความตระหนักถึง
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่มีสถานการณ์ที่ดีขึ้น สามารถเป็นชุมชนลดการเผาป่าและพื้นที่เกษตรได้
มากกว่า 61 % ตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ ่งสามารถดูจากตารางเปรียบเทียบได้จากการเกิดจุดความร้อน 
Hotspot   ด้วยระบบ VIIRS บริเวณท้องที่รอบดอยพระบาท ปี 2561 – 2563 ของ WARROOM จังหวัดลำปาง       



ซึ่งพื้นที่บ้านอิ่วเมี่ยน หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พบว่าในปี 2561 เกิดจุดความร้อน 
จำนวน 1 จุด ในปี 2562 เกิดจุดความร้อน จำนวน 6 จุด และในปี 2563 เกิดจุดความร้อน จำนวน 5 จุด เมื่อ
เปรียบเทียบในปี พ.ศ. 2562-2563 จะเห็นได้ว่า เกิดจุดความร้อนลดลง 1 จุด และจำนวนการเผาป่า   ที่เกิดขึ้น
ในชุมชนจำนวน 45 ครั้งที่ลดลง เนื่องจากมีแกนนำที่เป็นกลไกสำคัญในการจัดเวรยามออกลาดตระเวนของ
เจ้าหน้าที่เข้มข้นขึ้น การใช้กฎ กติกาที่ชุมชนกำหนดขึ้นเอง ร่วมกับมาตกการประกาศห้ามเผาของจังหวัดติดในที่
สาธารณะทำให้มีความเคลื่อนไหวการบริหารจัดการป่าที่ต่อเนื่องทั้งปี และท่ีสำคัญคนในชุมชนได้ให้ความร่วมมือ
ในการป้องกัน ดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและป่าไม้จนทำให้ระบบนิเวศน์กลับมามีความอุดมสมบรูณ์ 
เป็นแหล่งอาหารพื้นบ้านที่มีจำนวนมากขึ้น สามารถสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน จึงถือเป็นการไดร้ับ
ประโยชน์ร่วมกันที่ยั่งยืนของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนที่ป่าชุมชนอ่ิวเมี่ยน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพประกอบการลงติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
ประเด็นการบริหารจัดการหมอกควันไฟป่าและพ้ืนที่เกษตร 

พ้ืนที่ชุมชนบ้านอิ่วเมี่ยน หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            
 
 
 

              นางสาวดวงพร เกียรติดำรง                             ทีมวิทยากรจาก อช.เขลางค์บรรพต 

             หัวหน้าอช.เขลางค์บรรพต                                เครือข่ายป่าเปียกจังหวัดลำปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการอาสาป้องกันไฟป่าสิ่งแวดล้อมสดใสไร้หมอกควันชุมชนบ้านอ่ิวเมี่ยน  
ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนอ่ิวเมี่ยน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ทีมโ 
 
 
 

            หนด สสส.ลำปาง                                                                ทีมโหนด สสส. 
        ลำปางได้ลงพื้นที่ติดตามงาน                                             มอบหน้ากากผ้าให้ประธานชุมชนฯ 



แผนที่ชุมชนอ่ิวเมี่ยน หมู่ที่ 4 ตำบลพระบา 
ภาพกิจกรรมจุดสกัด บ้านอ่ิวเมี่ยน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการทำแนวป้องกันไฟป่าและการดับไฟป่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมสู่พื้นที่ปฏิบัติการ 
 

รูปธรรม จ.ลำปาง ประเด็น : การจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่า พื้นที่รอบดอยพระบาท  
ณ จุดสกัดบ้านอ่ิวเมี่ยน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมความชุ่มชื้น ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านอิ่วเมี่ยน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 

นายวาฑิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปางเปิดด่านจุดสกัดการเฝ้าระวังป่าชุมชนอ่ิวเมี่ยน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4.3) แผนบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่จังหวัดลำปาง 
ประเด็นการจัดการหมอกควันไฟป่าและพื้นที่เกษตร จังหวัดลำปาง ภาคีภาคประชาสังคมกับ

สถาบันวิชาการในพื้นที่ 
 

กิจกรรม ช่วงเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
 

1.กิจกรรมจดัเวทีคืนข้อมลูร่วมกับภาคี
ยุทธศาสตร์ สช./สสส.Warroomจังหวัด 
อำเภอ/สสส.1 ครั้ง/มรภ.ลป./เครอืข่าย
ป่าชุมชน15พื้นที่ 

20 ธ.ค.63 1.กิจกรรมจดัเวทีคืน
ข้อมูลร่วมกับภาคี
ยุทธศาสตร์ 1 ครั้ง 

-นางสาวชุติอร ชอบช่ืน 
-นายชุมพล กาไวย ์
-นางประกายตะวัน สานเมทา 

2.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ บูรณาการ
ขับเคลื่อนขยายผลพื้นทีร่อบดอยพระ
บาทพื้นทีร่่วมกับ สช./สสส.Warroom
จังหวัด อำเภอ/สสส. 8 พ้ืนท่ีปี2564 

25 ธ.ค.63 -แผนการบูรณาการพื้นท่ี 
8 แห่งรอบดอยพระบาท 
-สนับสนุนงบประมาณ
ดำเนินงานปี2564รวม8 
พื้นที่ๆละ  10,000 [km 

-นางสาวศิริพร ปัญญาเสน 
-ผศ.อุษณีษ์ เย็นสบาย 
-นางนัทชา เครือมาศกุล 
-นางสายรุ้ง ชัยบาง 

3)การถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบการ
จัดการหมอกควันไฟป่าและพื้นท่ีเกษตร
100% 

มกราคม 
2564 

-จัดเวทีถอดบทเรียนพื้นที่
ต้นแบบ 2แห่ง  
-ชุดบทเรียน 2ชุด 

-ผศ.อุษณีษ์ เย็นสบาย 
-นางสาวนงนุช สุวิทย์วงศ์ 
ดร.พัฒนา นาคทอง 
 

 
4.4) รายช่ือคณะทำงานขับเคลื่อนงานพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์ของภาคีภาค

ประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่จังหวัดลำปาง 
ประเด็น การจัดการหมอกควันไฟป่าและพื้นที่เกษตร จังหวัดลำปาง      

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน บทบาทหน่วยงาน
หลัก 

บทบาทหน้าที่ในโครงการ 

1. นายวาฑิต ปัญญาคม สำนักงานปกครอง
อำเภอเมืองลำปาง 

นายอำเภอเมืองลำปาง 1.ภาคียุทธศาสตรร์ะดับอำเภอ/
จังหวัด(Warroom อำเภอเมือง
ลำปาง)ประธานพิธีการ/วิทยากร
บรรยายพิเศษประเด็นการบรหิาร
จัดการป่าและการกำหนดกฎ 
กติกาชุมชน 
2.สนับสนุนการกำหนดกฎ กติการ
การประกาศใช้การบริหารจัดการ
ป่าชุมชนโดย สายปกครองท้องที่
(กำนันผู้ใหญ่บ้าน) 
3.สนับสนุนบุคลากร(ปลัดประจำ
ตำบล)ร่วมเป็นภาคีหนุนเสรมิ 
ติดตามประเมินผลพื้นที่เป้าหมาย 
9 พ้ืนท่ีอำเภอเมืองลำปาง 
4.สรุปรายงานสถานการณ์พื้นที่
ต่อWarroomจังหวัดลำปาง 
 



2 นายปิยะ หนูนลิ ผอ.สำนักบริหาร 
พื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13 
ลำปาง 
(สบอ.13 ลป.) 

ผู้อำนวยการสำนัก
บริหาร พ้ืนท่ี 

อนุรักษ์ท่ี 13 ลำปาง 
(สบอ.13 ลป.) 

1.ภาคียุทธศาสตรร์ะดับจังหวัด 
2.วิทยากรหนุนเสริมความรู้
หลักการศาสตร์พระราชา 
กระบวนการป่าเปียก และการ
บริหารจดัการปา่และพื้นที่เกษตร
แก่อาสาสมัครแกนนำ/กลุม่
อาสาสมัครในระดับชุมชน 

3 นางสาวดวงพร  เกียรติ
ดำรง 

สำนักงาน อุทยาน
แห่งชาติเขลางค์
บรรพต(อช.) 
 

หน.อช.เขลางค์บรรพต 
โทร0898508737 

1.ภาคียุทธศาสตรร์ะดับจังหวัด 
2.กำหนดพื้นที่เป้าหมายวิกฤตการ
ไหม้ป่ารุนแรง เขตเมือง พ้ืนท่ี
ยุทธศาสตร์จังหวัดพื้นท่ีรับผิดชอบ
ดอยพระบาท  เขตอุทยาน
แห่งชาติเขลางค์บรรพต 
3.รวบรวมสรุปสถานการณ์การ
ไหม้ป่าและพื้นท่ีเกษตรจากการ
รายงานการเกดิจุดความร้อนใน
Warroomจังหวัดปี 2561-2563 
พื้นที่ 15 โครงการ 
4.ทีมภาคียุทธศาสตรจ์ังหวัดร่วม
ทีมหน่วยจัดการ ทีมพ่ีเลีย้ง
ประเด็นติดตามลงพื้นที่หนุนเสริม
คืนข้อมูลแก่ภาคโีครงการย่อย 15
โครงการ 
5.วิทยากรหนุนเสริมความรู้
หลักการและการบริหารจัดการป่า
และพื้นที่เกษตรแก่อาสาสมัคร
แกนนำ/กลุ่มอาสาสมัครในระดบั
ชุมชน 
2.สนับสนุนอุปกรณ์/บุคลากรร่วม
อยู่จุดสกดั การเฝ้าระวังไฟในพ้ืนท่ี
โครงการย่อย 15 โครงการ 

4 นายชัยธวัช   ศิวบวร สำนักงานป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั
จังหวัดลำปาง(ปภ.
จังหวัดลำปาง)  

หัวหน้าป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
ลำปาง(ปภ.จังหวัด
ลำปาง) โทร 
0899696769 

1.วิทยากรหนุนเสริมความรู้
หลักการและทักษะการดับไฟป่า
และพื้นที่เกษตรแก่อาสาสมัคร
แกนนำ 
2.สนับสนุนอุปกรณ์/เครื่องมือใน
การดับไฟในพ้ืนท่ีโครงการย่อย 
15 โครงการ(รถน้ำดับเพลิง รถ
กระเช้า 
เครื่องเป่าลม ไมต้ีไฟ เสื้อกันความ
ร้อนฯลฯ) 
3.จัดเครื่องอุปโภคบรโิภคหนุน
เสรมิจุดสกัดและอาสาสมัครเฝ้า
ระวังป่า 



5 นายธีรยุทธ  สั่งสอน สำนักงานหน่วย
ควบคุมไฟป่าม่อน
พญาแช่ 

หัวหน้าหน่วยควบคุมไฟ
ป่าม่อนพญาแช ่
โทร0844813441 

1.การสนับสนุนบุคลากรอยู่จุด
สกัดและลาดตระเวนเฝ้าระวัง 
2.สนับสนุนบุคลากรร่วมกับแกน
นำโครงการพื้นท่ี ออกปฎิบัติการ
ลาดตระเวน และดับไฟป่าแนว
ดอยเขตพระบาท อช.เขลางค์
บรรพต 
3. สนับสนุนอุปกรณ์/เครื่องมือใน
การดับไฟในพ้ืนท่ีโครงการย่อย 
15 โครงการ(เครื่องเป่าลม ไม้ตไีฟ 
ฯลฯ) 

6 นายสุรพล. ตันสุวรรณ  
 

เครือข่ายป่าเปียก
จังหวัดลำปาง(ภาค
ประชาชน) 

ประธานเครือข่ายป่า
เปียกจังหวัดลำปาง 
โทร 0818815950 

1. วิทยากรหนุนเสริมความรู้
หลักการและทักษะการดับไฟป่า
และพื้นที่เกษตรแก่อาสาสมัคร
แกนนำ 
2. ระดมทุนจดัซื้ออุปกรณ์
สนับสนุนอุปกรณ/์เครื่องมือใน
การดับไฟในพ้ืนท่ีโครงการย่อย 
15 โครงการ(เครื่องเป่าลม ไม้ตไีฟ 
ฯลฯ) 
3. ปฎิบัติการดบัไฟป่า ร่วมกับ
แกนนำโครงการแนวดอยเขตพระ
บาท อช.เขลางค์บรรพค 

7 ดร.ดวงใจ  พุทธวงศ ์ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฎลำปาง 
 

ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัราชภฎั
ลำปาง 
โทร 0861168855 

1.ทีมวิชาการหน่วยจัดการฝ่าย
ยุทธศาสตร์เช่ือมโยงยุทธศาสตร์
งานวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฎั
ลำปาง 
2.ทีมวิชาการวิเคราะห์พื้นท่ี
โครงการเพื่อพิจารณาสนับสนุน
และเชื่องโยงประเด็นวิจยัในพ้ืนท่ี
15 โครงการ 
3.ทีมวิชาการหน่วยจัดการ
พิจารณาประเด็นร่วมการหนุน
เสรมิ 15โครงการ 
4.ทีมวิชาการวิเคราะห์และวาง
แผนการขับเคลื่อนปี2564 

8. กำลังหารายช่ือเนื่องจาก
เปลี่ยนคนรับผดิชอบ 

มหาวิทยาลยัราช
มงคลล้านนาลำปาง 

มหาวิทยาลยัราชมงคล
ล้านนาลำปาง 

.ทีมวิชาการหน่วยจัดการฝา่ย
ยุทธศาสตร์เช่ือมโยงยุทธศาสตร์
งานวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฎั
ลำปาง 
2.ทีมวิชาการวิเคราะห์พื้นท่ี
โครงการเพื่อพิจารณาสนับสนุน
และเชื่องโยงประเด็นวิจยัในพ้ืนท่ี 



3.ทีมวิชาการวิเคราะห์และวาง
แผนการขับเคลื่อนปี2564  

9 ดร.เสถียรภัคน์ มุขด ี สถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฎอุตรดิตถ ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิ
จับยและพัฒนา  
มหาวิทยาลยัราชภฎั
อุตรดิตถ ์

1.ทีมวิชาการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์
งานวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฎั
อุตรดิตถ ์
2.ทีมวิชาการวิเคราะห์พื้นท่ี
โครงการเพื่อพิจารณาสนับสนุน
และเชื่องโยงประเด็นวิจยัในพ้ืนท่ี
ต้นแบบประเด็นหมอกควันไฟป่า
และพื้นที่เกษตร 
3.ทีมวิชาการหน่วยจัดการ
พิจารณาประเด็นร่วมการหนุน
เสรมิ งานวิชาการ 

10 นางสาวชุติอร   ชอบช่ืน สมาคม คนรักษ์
สิ่งแวดล้อมจังหวดั
ลำปาง 

คณะกรรมการสมาคม 
คนรักษ์สิ่งแวดล้อม
จังหวัดลำปาง 

1.ทีมหน่วยจัดการจังหวัดลำปาง 
2.ทีมวิชาการรับผดิชอบประเด็น 
3.ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริม
ร่วมกับภาคยีุทธศาสตร์ภาคี
โครงการย่อย  15 โครงการ 
4.ทีมประสานงานพ้ืนท่ีปฎิบัติการ
จัดกระบวนการและการติดตาม
หนุนเสรมิพื้นท่ีภาคโีครงการย่อย 
การจัดทำรายงาน 
5.สรุปสถานการณ์พื้นที่โครงการ
ย่อย 15 โครงการให้หน่วยจัดการ
จังหวัดลำปาง 
6.ทีมภาคียุทธศาสตรจ์ังหวัดร่วม
ทีมหน่วยจัดการ ทีมพ่ีเลีย้ง
ประเด็นติดตามลงพื้นที่หนุนเสริม
คืนข้อมูลแก่ภาคโีครงการย่อย  

11 นายชุมพล กาไวย์ 
  

สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวดั
ลำปาง 

-หัวหน้ากลุ่มงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม และ
อาชีวอนามัย 
 -นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ
พิเศษ สสจ.ลำปาง 
โทร 086911364 
 

1.บทบาทหน้าที่เช่ือมโยง
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
หน่วยจัดการกับยุทธศาสตร์ดา้น
สุขภาพผูสู้งอายุจังหวัดลำปาง 
2.หน่วยจัดการจังหวัด ทีมวิชาการ
กำหนดแนวทางการดำเนิน
โครงการย่อยในการวิเคราะห์
ข้อมูลบริบทจังหวัดและ
สถานการณ์สุขภาพในพื้นที่เพ่ือ
กำหนดยุทธศาสตรเ์ป้าหมายร่วม 
3.ทีมวิทยากรกระบวนการ
เครือข่ายกับภาคียุทธศาสตร์
จังหวัด/ภาคีเครือข่ายโครงการ
ย่อย 



4.สนับสนุนเอกสาร/งานวิชาการที่
เชื่อมโยงกับ แผนงานพัฒนาสังคม
ประเด็นจังหวัดลำปาง 
6.ทีมภาคียุทธศาสตรจ์ังหวัดร่วม
ทีมหน่วยจัดการ ทีมพ่ีเลีย้ง
ประเด็นติดตามลงพื้นที่หนุนเสริม
คืนข้อมูลแก่ภาคโีครงการย่อย 15
โครงการ 

12 นายปุณณสินท์ มณีนันท์  หอการค้าจังหวัด
ลำปาง 

รองประธานหอการค้า
จังหวัดลำปาง 

-การระดมทุนการขับเคลื่อนภาค
ธุรกิจ 
-ทีมยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
ประเด็นหมอกควันฯ 

13 นายกิติภูมิ นามวงศ์  เทศบาลนคร นคร
ลำปาง 

นายกเทศบาลนคร นคร
ลำปาง 

-สนุบสนุนข้อมลูพื้นที่ปฎิบัติการ
รอบดอยพระบาท 
-สนับสนุนอุปกรณ์การเฝ้าระวังป่า
แก่อาสาสมัครเช่น รถดับเพลิง ไม้
ตีไฟ มือเสือ 
-คำสั่งประกาศการห้ามเผาป่า 
-สนับสนุนบุคลากร จนท.ปภ.
เทศบาลฯ 

14 นายไพฑลูย์ โพธ์ิทอง เทศบาลเมืองเข
ลางค์นคร 

นายเทศบาลเมืองเข
ลางค์นคร 

สนุบสนุนข้อมลูพื้นที่ปฎิบัติการ
รอบดอยพระบาท 
-สนับสนุนอุปกรณ์การเฝ้าระวังป่า
แก่อาสาสมัครเช่น รถดับเพลิง ไม้
ตีไฟ มือเสือ 
-คำสั่งประกาศการห้ามเผาป่า 
-สนับสนุนบุคลากร จนท.ปภ.
เทศบาลฯ 

15 นายสมพร สติแน ่ องค์การบริหารส่วน
ตำบลพิชัย 

ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพิชัย 

-สนุบสนุนข้อมลูพื้นที่ปฎิบัติการ
รอบดอยพระบาท 
-สนับสนุนอุปกรณ์การเฝ้าระวังป่า
แก่อาสาสมัครเช่น รถดับเพลิง ไม้
ตีไฟ มือเสือ 
-คำสั่งประกาศการห้ามเผาป่า 
-สนับสนุนบุคลากร จนท.ปภ.
เทศบาลฯ 

16 พระครสูถิตธรรมวิภัช ศูนย์อบรม
ประชาชน เขต  3 
ตำบลพิชัย 

เจ้าคณะตำบลเขต 3
ตำบลพิชัย 

-การเป็นวิทยากรอบรมสร้างความ
ตระหนักคนในชุมชน 

 
      
 
 
 



4.5) ข้อมูลอ่ืน ๆ เพื่อการวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
           จากการสรุปข้อมูลการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน 

ไฟป่าจังหวัดลำปาง2564 ในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นการจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่า มี
เป้าหมายเพื่อให้พื้นที่ ชุมชนลดการเผา ป่าและพื้นที่เกษตร โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ให้นโยบายและ
กำหนดเป้าหมายและมาตรการ 3 มาตรการ ที่สำคัญ ซึ่งใน ปี พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ถือได้มีภาคีในการร่วมมือ
แก้ไขปัญหาวิกฤตของจังหวัดลำปาง ที่มีผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในทิศทางที่ดีขึ้น
โดยเฉพาะกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จังหวัดลำปาง   

              1. มาตรการการลดการจำนวนผู้ป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจที่กำหนดไว้ 30 %   
              2. มาตรการ:ลดวันจุดความร้อน(Hotspot)ท่ีกำหนดไว้ 20 %  
              3. มาตรการ : การลดการเผาพ้ืนที่ป่า และพ้ืนที่เกษตรในชุมชน ที่กำหนดไว้ 20 % 

กรอบแนวคิด 
            ๏   Single Command  
            ๏   บรูณาการทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
            ๏   ป้องกันก่อนเกิดเหตุ/ระดมสรรพกำลังเพ่ือเฝ้าระวัง 
เป้าหมายจังหวัดลำปางปปี2564 
           1)ประชาชนมีสุขภาพดี ลดอัตราการเจ็บป่วย  ลดลงร้อยละ 30 
           2)จำนวนจุดความร้อน(Hotpot) ลดลงร้อยละ 20 
           3)จำนวนวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ลดลงร้อยละ 20 
 
ข้อมูลหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาจังหวัดลำปาง 

                   
 
    

 
 
 


