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บทคัดยอ
ไฟปา เปนปญหาระดับโลกที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหสูญเสียทั้งพื้นที่ปา
และส งผลกระทบต อสุ ขภาพของประชาชน บทความนี้ จึ งมี วั ตถุ ประสงค เพื่ อ
ทบทวนและตั้งคําถามในประเด็นเกี่ยวกับไฟปาในประเทศไทย ซึ่งเกิดขึ้นซ้ําซาก
และมีแนวโนมรุนแรงขึ้น โดยกลาวถึงไฟกับความเชื่อในวิถีเกษตรกรรมของคน
ทองถิ่น สถานการณไฟปา และการมีสวนรวมในการจัดการไฟปาของประชาชน
ความสําคัญของความรวมมือระหวางผูมีสวนไดเสีย และแนวทางการจัดการไฟปา
ในอนาคต ทั้งนี้จากการทบทวนเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณผูที่
ทํ างานด านควบคุ มไฟป า พบว าสาเหตุ สํ าคั ญของไฟป าคื อคนและกิ จกรรมที่
เกี่ ย วข องกั บ การเกษตร และการใช ป ระโยชน จากป า โดยที่ การเติ บโตของ
อุตสาหกรรมการเกษตรเปนปจจัยกระตุนใหเกษตรกรใชวิธีการเผาและบุกรุกปา
มากขึ้ น อี กทั้ ง ผู ป ระกอบการทางการเกษตรยั งใช วิ ธี การเผาในจั ดการพื้ น ที่
เกษตรกรรมเพราะงายและลดตนทุน อยางไรก็ตาม ความเชื่อวาไฟมีประโยชนใน
วิถีเกษตรกรรมของคนทองถิ่นนั้นยังคงมีอยูตราบจนปจจุบัน ขณะที่การมีสวนรวม
ของประชาชนในการจั ด การไฟป า ขึ้ นอยู กั บหลายป จจั ย เช น สถานภาพป า
ประโยชนที่ไดรับ ผูนํา และการสนับสนุนจากรัฐ สวนสิทธิชุมชนที่ชวยสงเสริมการ
มีสวนรวมนั้นมีแนวโนมดีขึ้น ถึงกระนั้นความรวมมือระหวางผูมีสวนไดเสียในการ
จัดการปาและไฟปา การคิดคนนวัตกรรมทางการเกษตรและการใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และการสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ทําใหเกิดการเรียนรูทาง
สังคมแกทุกฝายที่เกี่ยวของ เหลานี้เปนแนวทางการจัดการที่นําไปสูความสําเร็จ
และยั่งยืนได
คําสําคัญ: วิกฤตไฟปา, การมีสวนรวมและความรวมมือ, การจัดการไฟปา
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Abstract
Wildfires are continuous world problems which causing losses
the forest areas and affecting people’s health. This article, aims to
review and pose the questions about wildfires in Thailand that occurs
repeatedly and more severe. This article is focus on fires and
agricultural beliefs of the local people, wildfire situations, people
participation in wildfire management, the importance of collaboration
between stakeholders and wildfire management in the future. This
article related literature and research reports and the interviews of
the wildfire control workers. It revealed that the main causes of
wildfires are humans and their activities on agriculture and forest use,
The growth of the agricultural industry is a factor that encourages
the farmers use burning method and more forest encroachment.
The agricultural business entrepreneurs also use burning methods
to manage agricultural areas because easy and reduce costs. So
the problem of wildfires and smogs has intensified. Although the
belief relate to fires usefull for the indigenous agricultural of local
people is still exist. While the participation depends on various
factors such as forest status, benefits, leaders and support. The
recognition of community rights tends to be progress. Furthermore,
the collaboration between stakeholders in wildfire management. The
innovations of agricultural and modern technology using must create
the opportunities to share the knowledge to and social learning for all
parties. Which the guideline to the successful and sustainable
implement of wildfire management.
Keywords: Wildfire Crisis, Participation and Collaboration, Wildfire
Management
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บทนํา
ประเทศไทยเป นหนึ่ งในหลายประเทศที่ เผชิ ญกั บป ญหาการบุ กรุ ก
ทําลายปา ไฟป า และหมอกควั น โดยมีเหตุปจจัยหลากหลายไมวาจะเปนภาค
การเกษตรที่ ส ง ผลให มี การตั ด ไม ทํ า ลายป า เพื่ อใช เป น พื้ น ที่ ท างการเกษตร
โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจอยางปาลมน้ํามัน ปญหาการบังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการหละหลวมในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม (Environmental
Impact Assessment: EIA) ของโครงการตางๆ สงผลใหเกิดการทําลายปา หรือ
การขายพื้นที่ปาเสื่อมโทรมใหกับนักลงทุนแปรสภาพเปนพื้นที่เพาะปลูกหรือสราง
ที่พักเชิงธุรกิจ รวมถึงปญหาการลักลอบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอันเปนผล
จากความตองการไมพะยูงของประเทศจีน (Grossman, 2015) นอกจากนี้ไฟปาใน
ประเทศอินโดนีเซียก็เปนอีกตนเหตุสําคัญที่ทําใหประเทศไทยตองประสบปญหา
หมอกควันแทบทุกปเชนกัน
จากข อมู ลสถิ ติ การเกิ ดไฟป าของประเทศไทยในช วงเดื อนตุ ลาคม
พ.ศ.2558 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 ระบุวาภูมิภาคที่มีการเกิดไฟปามาก
ที่สุด คือ ภาคเหนือ รองลงมา คือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต เกิด
ไฟปานอยที่สุด รวมทั้งประเทศ เกิดไฟปา 6,479 ครั้ง พื้นที่ปาเสียหายประมาณ
106,208.36 ไร ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบขอมูลสถิติการเกิดไฟปาในชวงเดียวกันในรอบ
เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 พบวาไฟปาในรอบป
พ.ศ. 2559 มีอัตราการเกิดไฟปาที่สูงขึ้นรอยละ 32.76 และมีพื้นที่เสียหายมากขึ้น
กวาเดิมถึงรอยละ 50 (สวนควบคุมไฟปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช,
2559) ทั้งนี้ขอมูลที่กลาวมาสะทอนถึงปญหาไฟปาที่ยังคงเกิดขึ้นซ้ําซากและรุนแรง
ขึ้น ทําใหผูเขียนตั้งขอสังเกตและมีตั้งคําถามเกี่ยวกับไฟปาที่เกิ ดขึ้น กอปรกั บ
ขอมูลที่เกี่ยวของที่ไดทบทวนจากเอกสารทางวิชาการ รวมถึงการรับรูขอมูลผาน
สื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ ฯลฯ ที่นําเสนอขาวไฟปาและหมอกควันอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือ ตลอดจนจากงานวิจัยของผูเขียนที่พบวาไฟ
ปาเปนประเด็นหลักที่ผูมีสวนไดเสียใหความสําคัญกับการหาแนวทางแกปญหา
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ชี้ใหเห็นวาไฟปาเปนปญหารวมของหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งสาเหตุการเกิด
ไฟปาที่สืบเนื่องจากการเผาพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อกําจัดเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร
ที่ยังคงมีอยูในสังคมไทย (สวรินทร เบ็ญเด็มอะหลี, 2558) จึงทําใหมีการกลาว
อางถึงการใชไฟลักษณะนี้วาคือสาเหตุการเกิดไฟปาเรื่อยมา ดังนั้น บทความนี้จึง
ตองการสะทอนความเปนจริงดังกลาววาแทจริงแลวการเผาเชนนั้นดีหรือไมดี หรือ
ความเชื่อถูกตีความใหมเพื่อสรางความชอบธรรมในการเผา และทบทวนประเด็น
ตางๆ เกี่ยวกับสถานการณไฟปา การใชแนวคิดการมีสวนรวมในการจัดการปาและ
ไฟปาตลอดระยะเวลากวา 3 ทศวรรษที่ผานมาเปนอยางไร และมีขอเสนอทางออก
การจัดการไฟปาในอนาคตอยางไร และเหตุใดจึงจําเปนตองจัดการปญหาไฟปา
ภายใต หลั กความร วมมื อจากทุ กฝ าย ทั้ งนี้ ใช วิ ธี การรวบรวมข อมู ลทั้ งจากการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ และการ
สัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับการแกปญหาไฟปาเชิงพื้นที่ นํามาวิเคราะหเชิงเนื้อหาใน
ประเด็นตางๆ ที่สําคัญ อันเปนขอที่นาขบคิดสําหรับปญหาไฟปาในประเทศไทย
ดังกลาวมาแลวขางตน
วัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษาทบทวนขอมูลสถานการณไฟปาและสาเหตุอันทําใหปญหานี้
กลายเปนปญหารวมในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และ
หาคําตอบประเด็นการเผาปากับความเชื่อการใชไฟในอดีตและปจจุบัน รวมถึง
แนวโนมความรุนแรงของปญหา และทบทวนสถานการณการมีสวนรวมในการ
จัดการปาและไฟปาของประเทศไทยตลอดระยะเวลากวา 3 ทศวรรษที่ผานมา
เพื่อชี้ใหเห็นสถานการณปจจุบันและแนวโนม รวมถึงปจจัยที่เอื้อและเปนอุปสรรค
ตอการมีสวนรวมในการจัดการปาและไฟปา
2. เพื่อหาขอสรุปแนวทางการจัดการไฟปาที่มาจากขอเสนอตางๆ ในการ
จัดการไฟป าอั นจะเป นประโยชน ต อหนวยงานที่ เกี่ ยวข องใช เป นแนวทางการ
กําหนดนโยบายการจัดการปญหาไฟปาตอไป หรือประโยชนในแงการนําขอเสนอ
จากกรณีศึกษาตางๆ ไปประยุกตในการแกปญหาไฟปาเชิงพื้นที่ตอไป
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วิธีการวิจัย
การวิ จัยนี้เปนการวิ จัยเชิ งคุ ณภาพที่ใชวิ ธีการศึกษาดวยการรวบรวม
ขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปาไม ไฟปา และแนวทางการจัดการ
ปญหาปาและไฟปาในแตละพื้นที่ ซึ่งเปนขอมูลทั้งจากในประเทศและตางประเทศ
ซึ่งเปนขอมูลตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เชน ขอมูลงานวิจัยที่ชี้แนวโนมสถานการณ
ปาไม ของประเทศต างๆ ทั่ วโลก รวมถึ งประเทศไทย อี กราว 15 ป ขางหน า
ซึ่งพยากรณจากชวงป ค.ศ.2015-2030 (พ.ศ.2558-2573) ขอมูลแนวโนมการเกิด
ไฟปาและความรุนแรง ขอมูลสถานการณไฟปาในประเทศไทยในชวงระหวางป
พ.ศ.2535-2559 รวมถึงขอมูลปญหาไฟปาในอินโดนีเซียในรอบ 60 ป เพราะเปน
ประเทศเพื่ อนบ านที่ ประสบป ญหานี้ อย างต อเนื่ องและส งผลกระทบต อพื้ นที่
ภาคใต ของประเทศไทยแทบทุกป นอกจากนี้ขอมู ลบางสวนจากการสั มภาษณ
เพิ่มเติมจากผูที่เกี่ยวของกับการแกปญหาไฟปาในพื้นที่ภาคใตและภาคเหนือของ
ประเทศไทย จากนั้ นนํ าข อมู ลที่ ได จากแหล งข อมู ลที่ แตกต างกั นเหล านั้ น มา
วิเคราะหตามเทคนิควิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ที่เปน
การนําขอมูลมาจัดระบบ วิเคราะห สังเคราะห และตีความในประเด็นสําคัญตางๆ
ทั้งในประเด็นที่นาขบคิดสํ าหรับปญหาไฟปาในประเทศไทย และขอเสนอแนว
ทางการแกปญหาตางๆ ที่สอดคลองตามวัตถุประสงคการศึกษานี้
อนึ่ง จากการทบทวนขอมูลพบประเด็นนาสนใจ ซึ่งผูเขียนตองการชวน
ใหตั้งคําถามขบคิดกัน โดยเริ่มตั้งแตประเด็นสถานการณปาไมและไฟปาในระดับ
โลก และประเทศไทยวาเปนอยางไร ทําไมเกิดขึ้นทุกป อีกทั้งคําถามที่วาการเผา
พื้นที่เกษตรกรรมคือตนเหตุไฟปาที่สําคัญของหลายพื้นที่จนกลายเปนประเด็นรวม
ในทุกพื้นที่ทั่วโลกนั้น ทําไมเกษตรกรยังใชวิธีการนี้และวิธีการเชนนี้แปรเปลี่ยนนัย
ยะไปอยางไรในปจจุบัน ใชเพียงเกษตรกรหรือที่ใชวิธีนี้ นอกจากนี้ยังตั้งขอสังเกต
วา แนวทางการแกปญหาตามแนวคิดการมีสวนรวมในการจัดการปาและแกปญหา
ไฟปานั้นกลาวถึงกันเปนเวลานานมากแลว ปจจุบันแนวทางนี้เปนอยางไร รวมถึง
แนวทางการสรางความรวมมือและการบูรณาการการทํางานนั้นดีหรือมีวิธีดําเนิน
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ในรูปแบบอยางไรตอการแกปญหาไฟปาในพื้ นที่ตางๆ เพื่อเปนตนแบบในการ
นํ ามาปรั บประยุ กต ใช ในอี กหลายๆ พื้ นที่ ทั้ งยั งศึ กษาข อมู ลจากหลากหลาย
มุ มมองที่ เป นข อเสนอในการแก ป ญหาอั นจะเกิ ดประโยชน ต อการนํ าไปเป น
แนวทางในการแกปญหาไฟปา ซึ่งมีรายละเอียดในแตละหัวขอดังนี้
มองสถานการณปาไมและไฟปาระดับโลก
จากผลการประเมิ น สถานการณ ก ารทํ า ลายป า ทั่ ว โลกในช ว งป
ค.ศ.1990-2015 บงชี้วามีแนวโนมดีขึ้น นั่นคือ การทําลายปาลดลง มีการปลูก
ปาและมี ปาในพื้น ที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้ น โดยประเทศที่มีการปลูกป าเพิ่ มขึ้ น
ไดแก จีน แคนาดา สหรัฐอเมริกา รัสเซีย และสวีเดน แตในกลุมประเทศยากจน
ในเขตรอนซึ่งอยูในแถบอเมริกากลางและใต เอเชียใตและตะวันออกเฉียงใต
รวมถึงแอฟริกา กลับมีอัตราการทําลายปาและสูญเสียพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้น (Sloan
and Sayer, 2016) เชนนี้จึงทําใหภาพรวมของพื้นที่ปาไมทั่วโลกยังคงลดลงใน
อัตรารอยละ 3 นั่นคือในป ค.ศ.1990 มีพื้นที่ปาเปนจํานวนมากถึง 4,128 ลาน
เฮกตาร แตในป ค.ศ.2015 เหลือเพียง 3.3 ลานเฮกตาร (Keenan et al., 2015)
โดยมี สาเหตุ หลากหลายแต ไฟป าถื อเป นป จจั ยสํ าคั ญไม น อย เช น เมื่ อช วงป
ค.ศ.2003-2012 มีพื้นที่ปาทั่วโลกถูกเผาทําลายโดยเฉลี่ยกวา 50 ลานเฮกตารตอป
(Lierop et al., 2015) เชนนี้จึงทําใหประเด็นไฟปาไดรับความสนใจเปนอยางมาก
เนื่องจากสงผลกระทบอยางยิ่งใหญตอสิ่งแวดลอม (Ekayani et al., 2016)
โดยเฉพาะสุขภาพ หรือบอยครั้งสงผลกระทบตอบานเรือนของคนในชุมชน
อนึ่ง จากขอมูลสถานการณไฟปาทั่วโลกระบุสาเหตุที่สอดคลองกันและ
เปนที่รับรูกันมานานวาเปนสาเหตุเดิมๆ ที่เคยเกิดขึ้นซึ่งลวนเกิดจากการกระทํา
ของมนุษย เชน การเตรียมพื้นที่เกษตรกรรม การจั ดการทุงหญาเพื่อเลี้ยงสัตว
การใชไม การพัฒนาอุตสาหกรรม การตั้งถิ่นฐานใหม การลาสัตว ความประมาท
และการจงใจเผาทําลาย กอปรกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและ
การใชประโยชนที่ดินที่เพิ่มขึ้นก็ยิ่งทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดไฟปาเพิ่มขึ้นดวย
(Food and Agricultural Organization, 2016) ซึ่งกรณีตนเหตุจากการ
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เปลี่ ยนแปลงภู มิ อากาศนี้ เห็ นได ชั ดจากการเกิ ดไฟป าเพิ่ มขึ้ นในเขตป าขั้ วโลก
(Lierop et al., 2015) เห็นไดวา ไฟปาทําใหหลายประเทศสูญเสียพื้นที่ปาไป
เปนจํานวนมาก Martins et al. (2016) ระบุวา ไฟปาคือสาเหตุหลักที่ทําให
ปาอเมซอนมีพื้นที่ลดลง สวนในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียซึ่งประสบ
ปญหาไฟปาอยางตอเนื่องและสงผลกระทบตอประเทศเพื่อนบานแทบทุกปและ
มีแนวโนมรุนแรงขึ้นในบางพื้นที่ Prasetyo et al. (2016) ระบุวา การเกิดไฟปา
ในรอบ 15 ป ตั้งแต ป ค.ศ.2000-2015 ในจังหวัดจัมบิ (Jambi) มีแนวโนม
กระจายในวงกวางและรุนแรงขึ้น โดยตลอดระยะเวลา 60 ป ตั้งแตป ค.ศ.19502015 สาเหตุการสูญเสียและทําลายปาในอินโดนีเซีย Tsujino et al. (2016) ระบุ
วาเกิดจากการตัดไมเชิงพาณิชยและการขยายพื้นที่ปลูกปาลมของผูประกอบการ
ซึ่งจัดการพื้นที่โดยการเผาจึงทําใหไฟปาสงผลกระทบในวงกวางและรุนแรงขึ้น
จากขอมูลสถานการณปญหาไฟปาในระดับโลกนั้นชี้ใหเห็นวาปญหาไฟ
ปามีแนวโนมที่รุนแรงขึ้น และตนเหตุสําคัญคือการกระทําของมนุษย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกลุมผูประกอบการที่ใชวิธีการเผาเฉกเชนเดียวกับเกษตรกรรายยอย ทวา
นัยยะการใชไฟนั้นแตกตางกัน ถึงกระนั้นก็ตามมนุษยถือเปนผูกระทําการที่ยากแก
การแกปญหาเพราะนั่นหมายถึง การที่ตองแกปญหากันในระดับจิตสํานึกที่มีตอ
สิ่ งแวดล อม ซึ่ งการส งเสริ มการมี จิ ตสํ านึ กนั้ นเป นเรื่ องที่ ต องใช เวลา มี ความ
ซับซอนและเกี่ยวของกับปจจัยอื่นๆ อีกหลากหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ที่เปนแรงกดดันตอวิถีการดํารงชีวิตของผูคนใน
สังคมปจจุบัน อยางไรก็ตาม ที่กลาวมานั้นคือสถานการณไฟปาในระดับโลกที่ดู
เหมือนจะไมใชเรื่องไกลตัวสําหรับประเทศไทย ทั้งนี้สถานการณไฟปาในประเทศ
ไทยนับวามีแนวโนมที่ไมตางกัน และไฟปาเปนปญหาที่คอนขางเรื้อรังมานานจน
กลายเปนประเด็นขาวที่ถูกนําเสนอผานสื่อตางๆ แทบทุกป ซึ่งคนในสังคมยังคง
เฝาจับตามองถึงทิศทางการแกปญหาของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยผูเขียนเชื่อวา
หลายคนคงเกิดคําถามทั้งในแงนโยบายและมาตรการในการจัดการ หรือการมีสวน
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รวมของชุมชน ฯลฯ เชนนี้ผูเขียนจึงสนใจศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อเหลียวหลัง
มองปญหาในประเด็นตางๆ วาเปนอยางไร
เหลียวหลังมองปญหาไฟปาและหมอกควันในประเทศไทย
สถานการณไฟปาและหมอกควันในประเทศไทยที่ยังเกิดขึ้นซ้ําซาก ไฟ
ปาและหมอกควันในประเทศไทยยังเปนปญหาเกิดขึ้นตอเนื่องทุกป คําถามคือ
ทําไมปญหานี้ยังไมสามารถแกได โดยเฉพาะอยางยิ่งไฟปาในภาคเหนือ จากการที่
ผู เขี ย นได มี โ อกาสสั ม ภาษณ หั ว หน า หน ว ยส ง เสริ ม การควบคุ ม ไฟป าสงขลา
คุณอิสเรศ จิระรัตน ซึ่งเคยมีประสบการณการทํางานแกปญหาไฟปาทั้งภาคใต
และพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดนาน ซึ่งในป พ.ศ.2558 ไดยายไป
ชวยราชการในงานแกปญหาไฟปาและหมอกควันในจังหวัดนานใหความเห็นวา
“ป ญ หาไฟป า ในภาคเหนื อ นั้ น เกิ ด จากความ
จําเปนตองใชที่ดินทํากินของเกษตรกร โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ปลู กขาวโพดเพื่อเป นอาหารสั ตว ที่ ได รับการสนั บสนุนจาก
บริ ษั ทผู ประกอบการธุ รกิ จด านการเกษตรขนาดใหญ และ
วิธีการปรับสภาพพื้นที่การเกษตรมักใชวิธีการเผามากกวาการ
ไถกลบ” (อิสเรศ จิระรัตน, หัวหนาหนวยสงเสริมการควบคุม
ไฟปาสงขลา, สัมภาษณ, 11 มิถุนายน 2558)
ขณะที่ผลการวิจัยของ นิอร สิริมงคลเลิศกุล และสุรีรัตน กองมี (2557)
ที่ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพดบนพื้นที่สูง กรณีศึกษา ตําบล
วาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย พบวาปจจัยดานชุมชนสงผลตอการตัดสินใจ
ปลูกขาวโพดในระดับมาก เพราะการปลูกขาวโพดถือเปนประเพณีทองถิ่นโดย
สวนใหญทําการสืบทอดวิถีการดํารงชีวิตดวยการปลูกขาวโพดเปนหลักถึงแมน
ว า บางป เ กษตรกรจะประสบกั บ ป ญ หาขาดทุ น เนื่ อ งจากราคาขายตกต่ํ า
ประกอบกับผลผลิตที่ไดนอยลง ดังนั้นจึงจําเปนที่ตองขยายพื้นที่เพาะปลูก
เพิ่มขึ้น ซึ่งพื้นที่สวนใหญที่ทําการปลูกขาวโพดนั้น เปนพื้นที่ปาซึ่งเปนพื้นที่ของรัฐ
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เห็นไดวาขอมูลความเห็นมีความสอดคลองกับผลวิจัยของเขมรัฐ เถลิงศรี และ
สิทธิเดช พงศกิจวรสิน (2555 อางถึงใน สิทธิเดช พงศกิจวรสิน, 2557) ที่
สะทอนวา โครงสรางการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่ลาดชันของจังหวัดนาน
เปน “วงจรอุบาทว” (Vicious Cycle) ที่แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางความ
ยากจนกับความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม โดยในชวงป พ.ศ.2548–2552 มีการ
ปลูกขาวโพดเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เทา เชนเดียวกับผลการศึกษาจากหลายๆ งานวิจัยที่
ระบุสาเหตุการเกิดไฟปาในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคเหนือที่ Hoare
(2004) ไดเคยวิเคราะหขอมูลจากกระบวนการจัดการปญหาไฟปารวมกันระหวาง
ชุมชนและภาครัฐ ในพื้นที่ 45 ชุมชนของจังหวัดนาน พบวา สาเหตุการเกิดไฟปา
ในภาคเหนื อ 3 ลํ า ดั บ แรกคื อ การเผาในแถบชานเมื อง ริ ม ถนน และพื้ น ที่
เกษตรกรรม สอดคลองกับภัคพงศ พจนารถ (2559) ที่ระบุเชนกันวา สาเหตุ
หลักของการเกิดหมอกควันทางภาคเหนือ คือการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม การ
เผาวัชพืชริมทาง และการเผาปา กระนั้นงานวิจัยของ Phairuang et al. (2017)
ชี้สาเหตุสําคัญอีกประการคือ ปจจุบันอุตสาหกรรมน้ําตาลเติบโตมากกวา 100
เปอรเซ็นต จึงทําใหเกษตรกรในภาคกลาง เหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ เผา
พื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้นเพื่อปลูกออยปอนโรงงาน
สวนภาคใตพบวา ปญหาไฟปาและหมอกควันมีสาเหตุสําคัญมาจาก
ไฟป า ของประเทศเพื่ อ นบ า นและการเผาป า พรุ ใ นพื้ น ที่ (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2556) ทั้งนี้ จากการศึกษาในพื้นที่ปา
ทุงบางนกออก ซึ่งเปนปาพรุเสม็ดผืนที่ใหญที่สุดของจังหวัดสงขลา ตั้งอยูใน
พื้นที่ตําบลควนโส อําเภอควนเนียง พบวา ไฟปาที่เกิดขึ้นมีเกิดจากการหาของปา
การเผาริมถนน การเผาในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อปรับสภาพพื้นที่กอนเพาะปลูก
หรือการเผาเพื่อเลี้ยงสัตว รวมถึงการเผาเพื่อบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อปลูกยางพารา
หรือปาลมน้ํามัน (สวรินทร เบ็ญเด็มอะหลี, 2558) ซึ่งสาเหตุการเผาเพื่อบุกรุก
นี้เปนปญหาสําคัญของการเกิดไฟปาในพื้นที่ปาทุงบางนกออก และในหลายๆ
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พื้นที่ทางภาคใต กระนั้น จากการวิเคราะหขอมูลสถิติการเกิดไฟปาในรอบ 25 ป
(ภาพที่ 1-2)
พื้นที่ปา (ไร)

พื้นที่ปา (ไร)

15,000,000.00

150,000.00
100,000.00

10,000,000.00

50,000.00

5,000,000.00

0.00
2535
2538
2541
2544
2547
2550
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2556
2559

0.00

ป พ.ศ.

ป พ.ศ.

ภาพที่ 1–2 สถิติไฟปาของประเทศไทยในชวงป พ.ศ.2535-2559 (25 ป และชวง
ป พ.ศ.2549-2559 (10 ป)
ที่มา: วิเคราะหกราฟจากขอมูลสถิติการเกิดไฟปาของสวนควบคุมไฟปา กรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช (2559)
จากภาพที่ 1 การเกิดไฟปาตั้งแตป พ.ศ.2535–2558 และขอมูลการเกิด
ไฟป าในป พ.ศ.2559 ตั้ งแต เดื อนตุ ลาคม พ.ศ.2558 ถึ ง เดื อนพฤษภาคม
พ.ศ.2559 เห็นไดวานับจากป พ.ศ.2535–2548 พื้นที่ปาไดรับความเสียหายจาก
ไฟปามีแนวโนมลดลง แมอาจมีอัตราการสูญเสียพื้นที่ปาขยับสูงขึ้นบางในบางป
และจากภาพที่ 2 เห็นไดวา การเกิดไฟปาลดลงต่ําสุดในป พ.ศ.2554 แตหลังจากป
พ.ศ.2554 กลับมีพื้นที่ปาเสียหายจากไฟปาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ขอมูลสถิติดังกลาว
สะทอนใหเห็นวาประเทศไทยยังคงเผชิญกับปญหาไฟปาที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นและมี
ความรุ นแรงที่ ก อให เกิ ด ความเสี ย หายหรื อผลกระทบต อการดํ า รงชี วิ ต ของ
ประชาชนมากขึ้น
เห็นไดวา การเผาพื้นที่เกษตรกรรม เปนสาเหตุไฟปาและหมอกควันที่พบ
ไดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย และทําใหการเผากลายเปนวิธีการตองหามซึ่งยอน
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แย งกั บความเชื่ อเกี่ยวกั บการใช ไฟเพื่ อเกษตรกรรมของคนท องถิ่ น ทั้ งนี้ หาก
พิจารณาใหดีแลวจะพบวาแทจริงแลวความรุนแรงของการเผาพื้นที่เกษตรกรรมมี
ป จจั ย หนุ นเสริ มสํ าคั ญจากการเติ บ โตของอุ ตสาหกรรมทางการเกษตร เช น
ขาวโพดเลี้ยงสัตว น้ําตาล ฯลฯ เมื่อผนวกรวมกับภาวะความบีบคั้นทางเศรษฐกิจที่
ทําใหเกษตรกรตองขยายพื้นที่เพราะปลูกโดยการบุกรุกพื้นที่ปาดวยการใชวิธีการ
เผาอั นเป นความเชื่ อดั้งเดิมเกี่ยวกั บประโยชนของไฟในวิถีเกษตรกรรมของคน
ทองถิ่นที่ถายทอดจากรุนสูรุ น ทําใหสถานการณ ปญหาไฟปาและหมอกควันมี
แนวโนมรุนแรงขึ้นและมีความสลับซับซอนยากแกการแกปญหา อยางไรก็ตาม
การทําความเขาใจถึงแกนแกนของแนวคิดการใชไฟในวิถีเกษตรกรรมในอดีตนั้น
เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทําใหทุกฝายมีความเขาใจซึ่งกันและกัน นําไปสูการสราง
ความรวมมือในการจัดการไฟปารวมกันระหวางรัฐและชุมชน ที่มีการบูรณาการ
ความรูทั้งภูมิปญญาทองถิ่นอันเปนศักยภาพหนึ่งของชุมชนและความรูการจัดการ
ไฟปาที่ทันสมัย
การใชไฟในวิถี เกษตรกรรมของคนท องถิ่นกั บความเชื่อมโยงวาคื อ
“เหตุแหงไฟป า” โดยเมื่อยอนทําความเขาใจที่มาที่ไปของไฟป ากั บความเชื่ อ
เกี่ยวกับการทําเกษตรกรรมในแงการกําหนดความหลากหลายทางชีวภาพที่ถูก
บันทึกไวราว 2.5 ลานป ในยุคเมดิเตอรเรเนียน อันเกิดขึ้นในดินแดนแถบตะวันตก
เฉียงใตของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งแถบนี้มีสภาพอากาศแหงแลงมากทําใหเกิดไฟ
ป าได ง าย และเมื่ อชาวอะบอริ จิ น อพยพเข ามาอาศั ยจึ งเริ่ มใช ไฟเพื่ อการทํ า
เกษตรกรรมตามความเชื่อวาการเผาทําใหพืชเจริญเติบโตใหม (Burrows, 2008)
ทําใหไฟกลายเปนสัญลักษณทางวัฒนธรรมของชนเผา โดยที่พวกเขาจะรูวาพื้นที่
บริเวณใดควรใชไฟดวยการสังเกตจากตนไมที่ขึ้นบริเวณนั้น หากตนไมมีสภาพไม
สมบูรณยอมหมายถึงดินไมสมบูรณจึงควรเผาปรับสภาพใหม และมักทําในฤดูที่มี
อากาศเย็นเพราะควบคุมไดงาย (CreativeSpirits, 2015) และความเชื่อในลักษณะ
นี้ก็ไมตางจากพื้นที่อื่นๆ ทั่วโลก เชน ประเทศไทย ดังที่ศิริ อัคคะอัคร (2546)
กลาววา การใชไฟเปนเครื่องมือในการเตรียมพื้นที่การเกษตรนั้นไดกลายเปน
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สว นหนึ่ง ของวิ ถีชี วิต ที่ฝ งรากลึก ลงไปในขนบธรรมเนีย มและวัฒ นธรรมของ
หลายๆ สังคม ซึ่งทําใหการเผาไรหรือพื้นที่เกษตรกรรม กลายเปนอีกปจจัยสําคัญ
หนึ่งของการเกิดไฟปาในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน (มิ่งขวัญ ธรศิริกุล และคณะ, 2554) หรือภาคใตที่ สวรินทร เบ็ญ

เด็มอะหลี (2558) ไดกลาวถึงการเผาพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบาน ตําบลควนโส อําเภอ
ควนเนียง จังหวัดสงขลา วาเปนสาเหตุหนึ่งของไฟปาในพื้นที่ปาทุงบางนกออก เนื่องจาก
ชาวบานสวนใหญยังคงมีความเชื่อวาการเผาทําใหพืชมีการงอกใหม ดินอุดมสมบูรณ
เกษตรหลายรายนิยมเผาเพื่อใหมีการงอกใหมของหญาเลี้ยงสัตว อีกทั้งยังเห็นวาการเผา
เปนวิธีการจัดการพื้นที่ที่สะดวกรวดเร็ว สวนในตางประเทศ เชน ประเทศอินโดนีเซีย

Prasetyo et al. (2016) ไดระบุวา ในเขตจังหวัดจัมบิ (Jambi) เกษตรกรยังใช
การเผาปรับสภาพพื้นที่เกษตรกรรมดวยเหตุผลคือไดพื้นที่วางในการเพาะปลูกและ
ขี้เถาเปนปุย รวมถึงชวยปรับโครงสรางดินใหเมล็ดพืชสามารถเจริญเติบโตไดอยาง
รวดเร็วและลดการแขงขันกันระหวางเมล็ด ลดแมลงและโรคที่เปนศัตรูพืช แต
นาสนใจที่วาการใชไฟไดกลายเปนวิธีการหนึ่งในการลดตนทุนการผลิตในสวนของ
การเตรียมพื้นที่เกษตรกรรมของกลุมทุน เชน บริษัทเจาของสวนปาลมหรือผูที่
ไดรับสัมปทานทําสวนปาในเขตจังหวัดจัมบิอีกดวย

จากขอมูลดังกลาว สะทอนใหเห็นถึงที่มาของความเชื่อเกี่ยวกับไฟใน
แงของการใชประโยชนตอการเพาะปลูกที่มีการปฏิบัติสืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน
ซึ่งมีในชุมชนทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย และยังสะทอนถึงแนวโนมการใชไฟ
ในการปรั บสภาพพื้ นที่เกษตรกรรมที่ไ มได จํากั ดอยูเพียงแคช นพื้น เมืองหรื อ
ชาวบานทั่วไป ทวา ไฟกลายเปนเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการจัดการ
พื้นที่ของกลุมทุนขนาดใหญที่ครอบครองพื้นที่ทางการเกษตรจํานวนมากและลด
ตนทุนการผลิตอีกดวย ดังนั้น การใชไฟของคนกลุมนี้ยอมกอใหเกิดผลกระทบที่
รุ น แรงกว า การใช ไ ฟตามความเชื่ อ ดั้ ง เดิ ม ในวิ ถี เ กษตรกรรมของชาวบ า น
ถึงกระนั้นก็ตาม ประเด็นสําคัญคือ เมื่อนัยยะการใชไฟเปลี่ยนไปเชนนี้ยอมทําให
ไฟปามีแนวโนมรุนแรงขึ้น และเมื่อผนวกกับปจจัยความเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ของ
โลก เชน ปญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ก็ยิ่งทําใหไฟสงผลกระทบใน
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วงกวางมากขึ้น นอกจากนี้ยังเห็นไดวา ปจจุบันการเผาในวิถีเกษตรกรรมแบบ
ดั้งเดิมนั้นก็ยังคงมีอยูและจะยังคงอยูตอไป เชนนี้การจัดการปญหาไฟปาดวย
มุมมองวาไฟปานั้นคือสิ่งเลวรายทําลายปาหรือกอปญหาดานสิ่งแวดลอมเสีย
ที เ ดี ย วนั้ น คงไม ถู ก ต อ งนั ก ในทางกลั บ กั น ทุ ก ฝ า ยจํ า เป น ต องทํ า ความเข า
ใจความเชื่อที่หยั่งรากฝกลึกในวิถีปฏิบัติของการทําเกษตรกรรมและการยังชีพ
ของคนในชุมชน ตลอดจนวิถีการพึ่งพิงระหวางคนและปา แลวทบทวนใหมถึง
แนวทางการจัดการไฟปาและหมอกควันที่เหมาะสม ทั้งนี้หากมีการปรับสภาพ
พื้นที่ดวยการเผานั้นควรทําอยางไร เผาอยางไรไมใหกอใหเกิดปญหา ที่ผานมา
ไดใหความสําคัญกับการบูรณาการความรูดั้งเดิมหรือภูมิปญญาการใชไฟมาสู
การจัดการไฟปารวมกันระหวางรัฐและชุมชนมากนอยเพียงใด และชุมชนได
ตระหนักถึงปญหาและมีสวนรวมในการจัดการไฟปามากนอยเพียงใด เหลานี้
ลวนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งระหวางหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของและคนในชุมชน
กวา 3 ทศวรรษในการมีสวนรวมระหวางรัฐและชุมชน เดินหนาหรือ
ย่ําอยูกับที่ การมีสวนรวมไดมีพัฒนาการเรื่อยมา ขณะที่รัฐก็ใหความสําคัญมาก
ขึ้นโดยบัญญัติไวในนโยบายและกฎหมาย แตยังมีความเขาใจและการนําไปใชที่
คลาดเคลื่อนจึงสงผลใหภาคปฏิบัติของการมีสวนรวมยังไมบรรลุเปาหมายไดอยาง
แทจริง ไมสามารถจัดการปญหาไดอยางเปนรูปธรรมและไมยั่งยืน (Bureekul,
2000; เรืองวิทย เกษสุวรรณ, 2555) จวบจนปจจุบัน (พ.ศ.2559) ก็ยังเปนปญหา
เชนเดิม แตสิทธิชุมชนมีแนวโนมดีขึ้นโดยไดรับการตอบสนองจากภาครัฐมากขึ้น
ในชวงป พ.ศ.2550-2557 (นิตยา โพธิ์นอก, 2559) ซึ่งบงชี้สัญญาณที่ดีตอการมี
สวนรวมระหวางรัฐและชุมชน คําถามคือการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการ
จัดการปาและไฟปาที่ผานมาเปนอยางไร อะไรคืออุปสรรค
อนึ่ง จากการสังเคราะหงานวิจัยและขอมูลที่เกี่ยวของในการจัดการปา
และไฟปาของประเทศไทยในหลายพื้นที่ ซึ่งสะทอนปจจัยที่มีผลตอระดับการมี
สวนรวมของชุมชนที่สอดคลองกัน ไดแก การสงเสริมความรูเรื่องการอนุรักษปา
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และไฟปา การไดรับขอมูลขาวสาร การเปนสมาชิกกลุมทางสังคมหรือเครือขาย
ความคุนเคยกับเจาหนาที่รัฐ ระยะหางจากเขตปา (โสภณา สามชูศรี, วิชา นิยม
และกิติชัย รัตนะ, 2555; เพชร นาราษฎร, สันต เกษปราณีต และไกรสร วิริยะ,
2557; สํารวย สุดเฉลียว, สันต เกตุปราณีต และปสสี ประสมสินธ, 2557;
ธนันทเศรษฐ ประสิทธิสาร, สันต เกตุปราณีต, และวุฒิพล หัวเมืองแกว, 2557)
ความตระหนักและมีจิตสํานึกตอปญหา การมีความรูความเขาใจถึงสภาพปญหาที่
เกิดขึ้น การไดรับผลกระทบจากปญหา การมีผูนําที่ดีและมีหนวยงานสนับสนุน
(ณัฐชยา อุนทองดี, 2556) นอกจากนี้การมีสวนรวมยังเกี่ยวของกับสถานภาพของ
ปา (ปาชุมชนดั้งเดิม ปาสงวนแหงชาติ ปาชุมชนตามนโยบายรัฐ) ความไววางใจ
ระหว างเจ าหน าที่ รั ฐและชุ มชน และการสร างเครื อข ายอาสาสมั ครในชุ มชน
(สวรินทร เบ็ญเด็มอะหลี, 2557) ทั้งนี้ปจจัยกระตุนหรือจูงใจตอการมีสวนรวม
คือ 1) ประโยชนที่ไดรับ 2) ชองทางและโอกาสในการมีสวนรวม 3) การที่
ผูเขารวมมีอํานาจในการกําหนดเปาหมาย วิธีการหรือผลประโยชนของกิจกรรมได
(สวนควบคุมไฟปา กรมปาไม, 2554) สวนอุปสรรคตอการมีสวนรวมคือปจจัยที่
ตรงข ามกั บป จจั ยที่ เอื้ อต อการมี ส วนร วมดั งกล าวนั่ นเอง เช นในงานวิ จั ยของ
ณัฐชยา อุนทองดี (2556) กลาววาอุปสรรคคือ เวลา การรับรูขอมูลขาวสาร และ
การขาดความตอเนื่องของการดําเนินงาน อยางไรก็ตาม Linnell (2015) ชี้วา
ตลอดระยะเวลากวา 30 ปที่ผานมา (ค.ศ.1980-2015) โครงการที่ประสบผลสําเร็จ
ในการใช แ นวคิ ด การมี ส ว นร ว มโดยให ชุ ม ชนเป น ฐานในการอนุ รั ก ษ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพนั้ นมีน อยมาก เพราะในทองถิ่นมี ปญหาเหลานี้ นั่ นคื อ
1) การขาดบุคคลหรือสถานบันในการจัดการ 2) ปญหาการคอรรัปชั่นและการที่
เจาหนาที่รัฐไมสามารถตอตานการครอบงําของกลุมคนผูมีอํานาจในทองถิ่นหรือ
ชนชั้นนํา 3) ชุมชนไมไดใหความสนใจ 4) การขยายตัวทางเศรษฐกิจทําใหมี
โครงการที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 5) การกําหนดเปาหมายโครงการที่กวาง
หรือมุงระยะยาวเกินไปทําใหยากแกการประเมินผลได 6) การแบงพรรคแบงพวก
ในชุ มชนทองถิ่ น และ 7) การแทรกแซงทรัพยากรในท องถิ่ น และการมุ งทํ า
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โครงการที่ไดประโยชนในระยะสั้น ทําใหโครงการที่เปนการอนุรักษซึ่งใชเวลานั้น
ไมเกิดขึ้น
เห็นไดวา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศไทย ถือวายังมีทั้งความเขาใจคลาดเคลื่อน และปญหาอื่นๆ อีกหลาย
ประการที่ทําใหในทางปฏิบัติยังไมประสบผลสําเร็จมากนัก หรือแมกระทั่งปญหา
ตางๆ ที่ Linnell (2015) กลาวไวก็พบไดในประเทศไทยแทบทุกขอเชนกัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งการคอรรัปชั่นที่ยังมีอยูมากในทุกระดับ จนติดอันดับตนๆ ของ
โลกนั้นถือเปนอีกปจจัยสําคัญที่สงผลแนวทางการปฏิบัติในการแกปญหาในดาน
ตางๆ ของประเทศ อยางไรก็ตาม หากมีการทบทวนปญหาเหลานี้อยางจริงจัง เมื่อ
ผนวกรวมกับสถานการณการมีสวนรวม หรือการสงเสริมสิทธิชุมชนที่ดีขึ้นอยูแลว
นั้น ตลอดจนใหความสําคัญกับปจจัยที่เอื้อตอการมีสวนรวมตางๆ ขางตน ยอม
เอื้อตอการสรางความรวมมือในการทํางานรวมกันระหวางฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะเจาหนาที่รัฐกับชุมชน ยอมจะทําใหแนวทางการทํางานรวมกันในการ
จัดการไฟปาในประเทศไทยนาจะยิ่งดีขึ้นดวย
แลหนากับการจัดการไฟปาในประเทศไทย
จากที่กลาวมาขางตนเห็นไดวาปญหาปาไมและไฟปาเปนปญหาเรื้อรัง
ที่จะยังมีตอไป กระนั้นจากผลการศึกษา แนวโนมสถานการณปาไมของประเทศ
ตางๆ ทั่วโลกในป ค.ศ2030 (พ.ศ.2573) หรืออีกราว 13 ปขางหนา ของ
D'Annunzio et al. (2016) ซึ่งใชวิธีการสรางแบบจําลองในการทํานายสถานการณ
ปาไมของโลกในอนาคตที่มองไปไกลถึงป ค.ศ.2030 ชี้ใหเห็นว าแนวโนมความ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมและพื้นที่เกษตรกรรมสัมพันธกันแบบผกผัน นั่นคือ พื้นที่
ปาไมลดลง แตพื้นที่ เกษตรกรรมเพิ่มขึ้ น และยังชี้ถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ปาของแตละประเทศในชวง ป ค.ศ.2015-2030 ทั้งนี้ พบวาประเทศไทยจัด
อยูในกลุมประเทศซึ่งอีก 15 ปขางหนามีแนวโนมที่จะพลิกสถานการณจากอดีตที่
เคยสูญเสียปาไมใหกลับมาดีขึ้น นั่นคือ อาเจนตินา อินโดนีเซีย เนปาล ไนจีเรีย
แทนซาเนีย และประเทศไทย และชี้วาไฟปาและหมอกควันจะยังคงเปนสาเหตุ
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สําคัญที่สามารถทําลายปาไดอย างรวดเร็ วและจะส งผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชน อยางไรก็ตาม จากสถานการณปญหาปาไมและไฟปาที่เกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่องและมีแนวโนมรุนแรงขึ้นนั้นก็ไดมีขอเสนอแนวทางตางๆ จากผลการวิจัย
ทั้งในประเทศและตางประเทศ อันจะเปนประโยชนในการแกปญหาดังกลาว
ขอเสนอแนวทางในการจัดการไฟปา และประเด็นชวนคิดที่นาสนใจ
จากการทบทวนขอมูลเกี่ยวกับการจัดการไฟปาทั้งในประเทศและตางประเทศ
พบวามีหลายแนวทางในการจัดการไฟปา กลาวคือ
1) การสรางความรวมมือและบูรณาการ เปนแนวทางที่หลายกรณีศึกษา
สะท อนให เห็ นความสํ าเร็จในการจั ดการปญหาปาและไฟป า ดังกรณีศึ กษาใน
ตางประเทศ อาทิ ประเทศเวียดนามที่ Pinyopusarerk et al. (2014) ไดสะทอนผล
การศึกษาการจัดการปาชุมชนในภาคเหนือของเวียดนามชวงป ค.ศ.2010-2012
ที่ป ระสบผลสํ า เร็ จ ด ว ยวิ ธี ก ารโอนสิ ท ธิ ที่ ดิ น ของรั ฐ ให แ ก ชุ มชน มี การจั ด ตั้ ง
กองทุนพัฒนาหมูบานเพื่อใชสนับสนุนการปองกันและพัฒนาปาชุมชน และ
จัดสรรชว ยเหลือสมาชิก หรืออีกกรณี ศึก ษาที่ นา สนใจจากประเทศเคนยา ที่
Ming’ate et al. (2014) กลาวถึงการจัดการปาชุมชนในพื้นที่ปาอนุรักษอารา
โบโก โซโกเก (Arabuko-Sokoke) ที่มีการทํางานรวมกัน โดยมีคณะกรรมการ
กลางของหมูบานที่ประกอบดวยสมาชิกคือคณะกรรมการกลุมยอยที่จัดสรร
ความรับผิดชอบตามลักษณะการใชประโยชนจากปา เชน กรรมการบริหาร,
ที่ปรึกษาอาวุโส, กลุมผีเสื้อ, กลุมสมุนไพร, กลุมผึ้ง, กลุมกลาไม, กลุมคนใชไม
ฯลฯ โดยมีเปาหมายคืออนุรักษปาและพัฒนาหมูบาน มีการลงนามสรางความ
รวมมือกับหนวยงานตางๆ ภาครัฐ (MOU) ซึ่งจากความเขมแข็งของสมาชิกทําให
การจัดการปาสรางความเปนดีอยูดีใหแกชุมชนที่เขารวม อยางไรก็ตาม ปจจุบัน
ประเทศไทยมีนโยบาย ประชารัฐ ที่ใชในแกปญหาไฟปา เชน โมเดลแมแจม ที่มี
การบู ร ณาการความร ว มมื อ จากทุ ก ภาคส ว นจนประสบผลสํ า เร็ จ อย า งเป น
รูปธรรมในการจัดการไฟปาโดยใชแนวคิดเปลี่ยนวิธีคิด สรางแนวรวม บริหาร
บนฐานขอมูล (ภาคภูมิ เหลาตระกูล, 2559; ไทยพับลิกา, 2559) ปจจุบัน

เหลียวหลัง แลหนา วิกฤติไฟปาของประเทศไทย

159

พัฒนาสูโมเดลแมแจม (พลัส) ซึ่งมีมาตรการปองกัน รับมือ และสรางความยั่งยืน
โดยมองการแกป ญหาอยางยั่งยืนโดยการสรางคุ ณภาพชีวิตที่ดีแก คนในชุมชน
(พรรณี ตั้งใจสถาปตย, 2560) ถึงกระนั้นก็ตาม นโยบายนี้จะยั่งยืนหรือไมขึ้นอยู
กับรูปแบบการทํางาน พลังความรวมมืออยางจริงจังของทุกฝาย และตองมีความ
ตอเนื่องเพราะจะทําใหเกิดวงรอบการเรียนรูที่นําไปสูการปรับปรุงการทํางาน
ตลอดเวลา และปญหาความไมยั่งยืนของการดําเนินโครงการใดๆ มักเกิดจากการ
ทํางานตางฝายตางทํา ขาดการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานในระดับ
ต างๆ ขาดการบู รณาการ และขาดความต อเนื่ อง โครงการส วนใหญ เกิ ดจาก
หนวยงานรัฐเปนผูนําลงไปปฏิบัติทั่วประเทศ ควรใหความสําคัญกับวิถีของชุมชน
หรือสภาพปาในแตละพื้นที่ อีกทั้งจากงานวิจัยขางตนที่กลาวถึงปจจัยที่มีผลตอ
การมีสวนรวมของชาวบานในชุมชนคือ ความคุนเคยระหวางเจาหน าที่รัฐและ
ชาวบาน อันเกี่ยวเนื่องกับปจจัยอื่นๆ เชน การลงพื้นที่ของเจาหนาที่รัฐเพื่อการ
อบรมให ความรู ต างๆ ฯลฯ เหล านี้ คื อการสร างความไว วางใจซึ่ งกั น และกั น
ดังสะทอนไดจากงานวิจัย สวรินทร เบ็ญเด็มอะหลี (2557) ที่พบวา การสราง
ความไววางใจระหวางเจาหนาที่รัฐกับคนในชุมชนเปนปจจัยสําคัญตอการสราง
ความรวมมือที่ดี เชนนี้ผูเขียนเห็นวาควรการทบทวนปจจัยตางๆ ที่เอื้อตอการมี
สวนรวมของชุมชนที่สะทอนผานงานวิจัยตางๆ ดังกลาวขางตนก็จะเปนประโยชน
ในการสรางความรวมมือระหวางรัฐและชุมชนสูความสําเร็จในการจัดการไฟปา
ร ว มกั น รวมถึ ง การส ง เสริ ม สิ ท ธิ ชุ ม ชนในการจั ด การป า และไฟป า โดยปรั บ
ประยุ กต ใช แนวทางจากกรณี ศึ กษาต างๆ ที่ ประสบผลสํ าเร็ จ อี กทั้ งทบทวน
กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของที่ทําใหเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหรือจัดการปญหาได
อยางเปนรูปธรรม
2) นวัตกรรมทางการเกษตรและเทคโนโลยี จากปญหาการเผาพื้นที่
เกษตรกรรมกลายเปนสาเหตุหนึ่งของการเกิดไฟปา ปจจุบันจึงมีการคิดนวัตกรรม
ทางการเกษตรเพื่อลดการเผาเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร เชน การผลิตปุยอินทรีย
ปริมาณมากแบบกองยาวที่ไมตองพลิกกลับกอง เพื่อลดความยุงยากของการกําจัด
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เศษเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ถายทอดสูเกษตรกรใน 8 จังหวัดของภาคเหนือ
ตอนบนแลว (พรทิพย จัยสิน และคณะ, 2556) รวมถึงนวัตกรรมอื่นๆ อาทิ

การผลิ ตอาหารหมั กจากเศษเหลือขาวโพดเลี้ยงสัตว เตาชีวมวลจากซังขาวโพดเพื่อ
ครัวเรือน การผลิตถานอัดแทงคุณภาพสูงจากไมยราฟยักษ และการผลิตเอทานอล
จากการปรับ สภาพฟางข า ว ฯลฯ (สํ า นัก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
แหงชาติ ภาคเหนือ, 2557) เห็นไดวา นวัตกรรมเหลานี้เปนอีกทางเลือกหนึ่งของการ
แก ป ญ หาไฟป า ที่ มี ส าเหตุ ม าจากการเผาทํ า ลายซากวั ช พื ช ในพื้ น ที่ เ กษตรกรรม
กระนั้น คําถามชวนคิดคือเกษตรกรจะยอมเปลี่ยนพฤติกรรมมาใชนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีดังกลาวหรือ ผูเขียนเห็นวาการที่จะใหเกษตรกรยอมใชเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมทางการเกษตรนั้นอาจมีความเปนไปไดทั้งยอมรับและไมยอมรับ ขึ้นอยูกับ
หลายปจจัย เชน การสื่อสารแลกเปลีย่ นเรียนรูร ะหวางหนวยงานผูผลิตเทคโนโลยีและ
ชุมชน การมีสวนรวมของชาวบานในการทํางานรวมกับโครงการวิจัยที่มีการคิดคน
นวัตกรรมเหลานี้ การสงเสริมและสนับสนุนการใชนวัตกรรมอยางตอเนื่อง ทั้งในแง

ทุน เครื่องมือ อุปกรณ ความรูและการจัดการอยางครบวงจร รวมถึงการสราง
แรงจูงใจแกชาวบานเพื่อใหเปลี่ยนมาใชนวัตกรรม เพราะจากงานวิจัยของ นิอร
สิริมงคลเลิศกุล และศราวุธ พงษลี้รัตน (2556) ที่จัดทําแผนที่เสี่ยงภัยสําหรับการ
เผาในที่โลงจากขอมูลเชิงพื้นที่หลายแหลงของจังหวัดเชียงราย สะทอนขอคนพบที่
น าสนใจว า มี ความเป นไปได น อยมากที่ ชาวบ านจะเปลี่ ยนวิ ธี การเตรี ยมพื้ นที่
เพาะปลูกจากการเผาเปนวิธีอื่นๆ ดังกลาวขางตน เพราะในความเปนจริงแล ว
ชาวบานไมมีเครื่องมือและอุปกรณ ไมมีพอคาขึ้นไปรับซื้อเศษวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรนี้เลย ตลอดจนไมเคยไดรับการสนับสนุนใดๆ จากภาครัฐ

สวนการใชเทคโนโลยีในการจัดการและปองกันการเกิดไฟปา ถือเปนอีก
แนวทางหนึ่ งที่ เป นประโยชน และมี ความท าทาย เช น ในประเทศอิ นโดนี เซี ย
Syaufina et al. (2016) กลาวถึงแนวโนมงานวิจัยดานไฟปาที่มีการใชเทคโนโลยี
ดาวเทียมมากขึ้นทั้ งเชิ งปองกัน จัดการ และการฟนฟูหลั งเกิ ดเหตุ โดยเห็นว า
งานวิจัยควรบูรณาการทั้งการใชเทคโนโลยีดาวเทียมและการศึกษาเชิงพื้นที่ เห็น
ได ว า ป จ จุ บั น ในประเทศไทยมี ก ารใช เทคโนโลยี ลั ก ษณะนี้ ม ากขึ้ น เช น กั น

เหลียวหลัง แลหนา วิกฤติไฟปาของประเทศไทย

161

แตปญหาสวนใหญมักเปนการใชเทคโนโลยีเพียงดานเดียว ขาดการบูรณาการเชิง
พื้นที่ ทํ าให ไม เข าใจหรือการใช เทคโนโลยี ที่ ไม สอดคล องกั บวิถีชีวิ ตของคนใน
ชุมชน ดังสะทอนไดจากผลการวิ จัยดังกลาวข างตนของนิ อร สิริ มงคลเลิ ศกุ ล
และศราวุธ พงษลี้รัตน (2556) ที่ยังชี้เพิ่มเติมวาการดําเนินนโยบายลดปญหา
หมอกควั นของรั ฐควรตั้งบนพื้นฐานของขอเท็จจริงทั้งเชิงวิทยาศาสตร และเชิ ง
สังคม โดยเฉพาะวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาจากรุนสูรุน และตองเปนนโยบายที่เกิด
จากความรวมมือทั้งจากภาครัฐและผูมีสวนไดเสีย ทั้งยังตองปฏิบัติไดจริงดวย
ซึ่ ง น า สนใจว า ในแง ก ารปฏิ บั ติ ไ ด จ ริ ง นั้ น สอดคล องกั บ รายงานการทบทวน
วรรณกรรมไฟปาและการเผาในพื้นที่เกษตรและการจัดการ (ศูนยวิจัยและจัดการ
คุณภาพอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2554) ซึ่งมีสะทอนวา แมที่ผานมาจะมี
งานวิจัยจํานวนไมนอยไดเสนอรูปแบบการจัดการไฟปาในแบบตางๆ ใหภาครัฐ
และภาคประชาชน รวมถึงองคกรเอกชนนําไปใช แตไมพบวามีการศึกษาใดที่ชี้วา
เมื่อมีการนํารูปแบบนั้นๆ ไปใชแลว ไดผลเปนอยางไร จึงเสนอวา ควรมีการศึกษา
เชิงพัฒนาและทดลองในการนําผลการศึกษานั้นไปใช และติดตามประเมินผลใน
ระยะยาว เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการไฟปาในแตละแบบ
3) การชิงเผาหรือการเผาตามกําหนด เปนวิธีการดั้งเดิมของชนพื้นเมือง
ทั่วโลก ที่เลือกเผาในฤดูกาลที่เหมาะสมสอดคลองกับระบบนิเวศนของปา ดังกรณี
ประเทศออสเตรเลี ย ที่ มี การเสนอแนวทางการแก ป ญหาไฟป าโดยการรื้ อฟ น
ความรูดั้งเดิมของชาวอะบอริจินบูรณาการกับวิธีการสมัยใหม และเรียกรองใหชาว
พื้นเมืองเขามามีสวนรวมในการจัดการไฟปา (Special Broadcasting Service
Corporation, 2013) เพราะมีผลการศึกษาชี้ชัดวาพืชทองถิ่นบางชนิดสูญพันธุ
จากการห ามชาวอะบอริ จิ นใช ไฟในการเผาป า เช น ต นสนพั นธุ พื้ นเมื อง คื อ
Cypress pine (Callitris intratropica) (Bowman, 2016) สําหรับงานวิจัยใน
ประเทศไทยที่ชี้ใหเห็นประโยชนของการชิงเผา เชน รณรัตน ศิริมากร และรองลาภ
สุขมาทรวง (2552) หรือ นิอร สิริมงคลเลิศกุล (2553) ที่อธิบายขอดีตางๆ เชน
ประหยัด และมีประโยชนทั้งในแงการจัดการถิ่นที่อาศัย ปรับปรุงชนิดและแรธาตุ

162

สวรินทร เบ็ญเด็มอะหลี

ในพืชอาหารซึ่งสงผลดีตอสัตวกินพืช โดยเฉพาะสัตวกีบ หรือดานอื่นๆ ฯลฯ
เชนเดียวกับกอบศักดิ์ วันธงไชย ซึ่งเปนผูที่ศึกษาและทําวิจัยเกี่ยวกับไฟปา
(ณิชากร ศรีเพชรดี, 2559) อธิบายวา ในปาผลัดใบจําพวกปาเต็งรัง ปาสัก
ปามรสุม ชนิดของพันธุไมในปาประเภทนี้จําเปนตองใชไฟเพื่อชวยกระตุนการ
เกิดใหมของพันธุไมเพราะมีทั้งเมล็ดและเปลือกไมที่แข็งมาก ดังนั้น นโยบาย
หามเผาจึงไมประสบผลสําเร็จ ทั้งนี้ ผลการวิจัยของนิอร สิริมงคลเลิศกุล และ
ศราวุธ พงศลี้รัตน (2556) สะทอนวาการเผายังเปนวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาจาก
บรรพบุรุษที่มีความเชื่อฝงรากลึกที่วา การเผาเปนการเพิ่มคุณภาพของดินทําให
พืชเติบโตดี และเปนวิธีที่งาย สะดวก รวดเร็ว ลงทุนนอย จึงเปนทางเลือกเดียวที่
ชาวบานเลือกใช เหตุนี้ภาครัฐและผูที่เกี่ยวของจึงควรทําความเขาใจในขอเท็จจริง
เบื้องตนที่วา การหามไมใหเผาจึงเปนไปไมได ทวา ควรอนุญาตใหมีการเผาโดยมี
ระเบียบกฎเกณฑควบคุมและมีการติดตามสภาวะอากาศ รวมถึงควรมีการเปลี่ยน
พืชหรือการใชประโยชนที่ดิน เชน การปลูกยางพาราและชา ที่ไมตองเผาปรั บ
สภาพพื้นที่ จึงจะทําใหการเผาลดลงได
4) การใหความสําคัญดานเศรษฐกิจและความเปนอยูของคนในชุมชนที่
มีวิถีพึ่งพิงปา โดยการสงเสริมหรือสรางอาชีพทางเลือกเพื่อใหชุมชนไดประโยชน
จากปาเพื่อความเปนอยูที่ดีและเกิดแรงจูงใจในการดูแลปา (สิทธิเดช พงศกิจวร
สิน, 2557; สวรินทร เบ็ญเด็มอะหลี, 2558) เห็นไดวา แนวทางนี้ในปจจุบันนั้น
ไดมีความพยายามในการสงเสริมกันอยูในหลายพื้นที่ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย
ดวย ถึงกระนั้นก็ตาม การที่จะประสบผลสําเร็จในการจัดการปญหาไฟปานั้น
จําเปนตองบูรณาการวิธีการที่หลากหลายครอบคลุมรอบดาน หรือการสงเสริม
การปลูกพืชอื่นแทนขาวโพด โดยการปลูกพืชที่ทําใหเกษตรกรลดการเผา เชน การ
ปลูกชา ยางพาราจากที่หลายฝายเห็นวา การปลูกขาวโพด เปนเหตุหนึ่งของการเกิด
ไฟป า เพราะเกษตรกรเลื อ กใช วิ ธี ก ารเผาเศษซากข า วโพดเพื่ อ ปรั บ สภาพพื้ น ที่
เกษตรกรรม ดังนั้นทางเลือกหนึ่ง คือ การสงเสริมการปลูกพืชชนิดอื่นที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ จัดหาตลาด ใชกลไกสถาบันและการสรางเครือขายในการขับเคลื่อ น
เศรษฐกิจของชุมชน

เหลียวหลัง แลหนา วิกฤติไฟปาของประเทศไทย

163

5) มาตรการทางกฎหมายและการสรางกฎเกณฑควบคุมที่สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบันและหลักสากลในการปองกันและแกปญหาเมื่อเกิดเหตุ โดย
เดือนเดน นาคสีหราช (2559) เสนอแนะวาควรมีการปฏิรูปกฎหมายทั้งในแง
หลักการปองกันและการกําหนดบทลงโทษที่ทําใหเกิดการเกรงกลัวแกผูที่จะ
กระทําความผิด หรือทรรศนะจากองคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และ
เครือขายเกษตรกรภาคเหนือ (ประชาธรรม, 2558) ที่เสนอใหมีพระราชบัญญัติ
ปาชุมชน พระราชบัญญัติสิทธิชุมชน พระราชบัญญัติสงเสริมสิทธิชุมชนในการ
จั ด การทรั พ ยากรที่ ดิ น และป า ไม พระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคารต น ไม และ
พระราชบัญญัติการเกษตรที่เปนธรรม นอกจากนี้ นิอร สิริมงคลเลิศกุล และ
ศราวุธ พงศลี้รัตน (2556) ไดเสนอใหพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทยที่มี
การเผาทําใหเกิดปญหาไฟปาและหมอกควันซ้ําซากนั้นเปนพื้นที่ฟนฟูพิเศษที่มี
การสนับสนุนการปลูกพืชตางๆ เพื่อทดแทนการปลูกขาวไรหรือขาวโพด โดยการ
ทํางานรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ
เห็นไดวา สถานการณปาไมในอนาคตจากผลการวิจัยที่มีการทํานายไว
ลวงหนาบงชี้ขอมูลเชิงบวกตอสถานการณปาไมในประเทศไทย ทวา ปญหาไฟปา
ยังเปนปญหาที่ไมมีการรับรองหรือทํานายลวงหนาไดวาจะลดลงหรือไม ทราบ
เทาที่อัตราการเจริญเติบโตของประชากรทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยเองยังมี
แนวโนมสูงขึ้น นั่นยอมหมายถึงแนวโนมปญหาการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายพื้นที่ทํากินเขาไปในเขตปาที่รัฐพยายามปกปกรักษา
ไวก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น กระนั้น จากหลากหลายขอเสนอและการตั้งคําถามจาก
สังคม รวมถึงวิธีการตางๆ จากผลการวิจัย เหลานี้มีทั้งแนวทางดั้งเดิมที่เคยเสนอ
กันมาเปนเวลานานอยางตอเนื่องนั้นลวนแลวแตเปนแนวทางที่เปนประโยชนหรือ
มีขอดี ทวา หากนําแนวทางเหลานี้มาบูรณาการรวมกันในการจัดการปญหาในแต
ละพื้นที่ โดยเนนสรางความรวมมือจากทุกฝายเพื่อการจัดการไฟปาอยางจริงจัง
อีกทั้งทบทวนสภาพปญหาตามขอคนพบของ Linnell (2015) ที่กลาวมาขางตนใน
ชุมชนทองถิ่นแตละพื้นที่นาจะเปนประโยชนในแงที่จะเปนการลดอุปสรรคในการ
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ทํางาน เพราะสภาพปญหาเหลานั้นลวนมีอยูจริงในประเทศไทย เชนนี้แนวโนม
ปญหาไฟปาก็นาจะดีขึ้นได
สรุปผลการวิจัย
ไฟปาเปนป ญหาที่เกิ ดขึ้ นอย างต อเนื่ อง สงผลกระทบตอสิ่ งแวดล อม
โดยรวมและมีแนวโนมรุนแรงขึ้น และเห็นไดวาแทจริง “คน” และวิธีการดําเนิน
กิ จ กรรมที่ ไ ม เ หมาะสม คื อ ต น เหตุ สํ า คั ญ ของไฟป า โดยเฉพาะกลุ ม ทุ น
ผูประกอบการที่มีบทบาททั้งในฐานะเจาของกิจกรรม และการเปนผูกระตุนให
เกษตรกรดําเนินกิจกรรมทางการเกษตร ซึ่งใชไฟทั้งในการปรับสภาพและบุกเบิก
พื้นที่ที่ทําใหสถานการณไฟปามีความรุนแรงขึ้น ดังนั้น การจัดการไฟปาตองให
ความสํ าคั ญตั้ งแต การทํ าความเข าใจถึ งความสั มพั นธ ระหว างชาวบ านกั บป า
รวมถึงวิถีการใชประโยชนจากไฟและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการไฟปาของ
ชุมชน ตลอดจนทําความเขาใจตอการมีสวนรวมใหชัดเจน ทบทวนปจจัยที่เอื้อตอ
ความสําเร็จตอการมีสวนรวม เชน การมีผูนําที่ดี การสนับสนุน ความตอเนื่องของ
การทํางาน และผลประโยชนที่ผูเขารวมจะไดรับ รวมถึงจําเปนตองสรางความ
รวมมือจากทุกฝาย มีการทํางานที่เปนระบบและมีความตอเนื่อง มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อสรางการเรียนรูอยางตอเนื่องโดยกระบวนการที่ใชตองทําใหเกิดการ
เรียนรูทางสังคมแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับ
บุคคล ชุมชน และสังคม รวมถึงปจจัยที่เปนอุปสรรคตางๆ เชน เวลา การรับรู
ขอมูลขาวสาร ความตอเนื่องของการดําเนินการ บุคลากรหรือสถาบันที่เขามา
จัดการปญหา ปญหาการคอรัปชั่น การสรางแรงจูงใจใหคนในชุมชนใหความสนใจ
ต อป ญหา ฯลฯ นอกจากนี้ ต องมี การติ ดตามและประเมิ นผลเพื่ อนํ ามาสู การ
ปรับปรุ งระบบการทํางานตลอดเวลาเพื่ อใหสอดคล องกับสถานการณ ปจจุบั น
ตลอดจนการนํ านวั ตกรรมและเทคโนโลยี ช วยในการบริ หารจั ดการ กระนั้ น
การบริหารจัดการปญหาตางๆ ในยุคปจจุบันยังจําเปนตองมีการศึกษาวิจัยอยาง
ตอเนื่องเพื่อสรางความรูและนวัตกรรมใหมๆ ที่ชวยในการจัดการหรือตัดสินใจบน
ฐานความรู ที่ เชื่อถื อได รวมถึ งการมี มาตรการควบคุ มทั้ งในแง กฎเกณฑ ที่ เป น

เหลียวหลัง แลหนา วิกฤติไฟปาของประเทศไทย

165

ขอตกลงรวมกันของทุกฝายที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม
และวั ฒนธรรมของแต ละชุ มชน และการมี มาตรการควบคุ มในแง กฎหมายที่
สอดคลองกับสถานการณปญหาในปจจุบัน
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